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Tervyyset Etelä-Pohjanmaalta,
Moni onkin jo kuullut, että meidät evakuoitiin toukokuun alussa Kambodžasta Suomeen rokotettavaksi.
Tilanne Phnom Penhissä kärjistyi lopulta rajoitusten vuoksi siihen pisteeseen, että Lähetysseura kutsui meidät
kaikki suomalaiset työntekijät turvallisuussyistä kotimaahan. Vaarana oli joutua joko pakkohoitoon tai
pakkorokotuksiin Sinovaccilla/Sinopharmilla, joita ei ole EU:ssa hyväksytty. Phnom Penhin punaisilla eli
covid-rikkaimmilla alueilla ei saanut poistua kotoa enää edes ruokakauppaan ja piti odottaa valtion vesi- ja
ruokakuljetuksia, joita ei riittänyt kaikille. Suunnittelemme palaavamme työalueelle elokuun puolivälin
jälkeen saatuamme vahvisterokotteen.
Jokaisella elämäntapahtumalla on monta puolta. Vaikka lähtö tuli meille nopeana yllätyksenä ja sitä on pitänyt
prosessoida mielessä, tarjoaa kesä Suomessa paljon hyvää. Nyt saamme viettää aikaa rakkaiden kanssa, ihailla
kukkivaa tuomea, tuoda elävät terveiset Kambodžasta Suomeen ja äänestää kuntavaaleissa.

Koronatilanne Kambodžassa ja
evakuointi
Edellisessä
uutiskirjeessämme
26.2.
kirjoitimme: “Viime viikonloppuna ilmeni
kuitenkin suuri tartuntarypäs Phnom
Penhin Koh Pich-lähiössä ja sen takana
olivat kaksi karanteenista itsensä ulos
lahjonutta kiinalaista. Kun positiivisten
määrä nousi maanantaina lähes 100
henkeen, koulut suljettiin ja ihmisiä
kehotettiin pysymään kotona. Kun
aikaisemmin kauppaan menoon riitti
maski, kuumeen mittaus ja vartijan
toimesta suoritettu desinfiointi, nyt otettiin
käyttöön joka ovelle QR-koodi, jolla
voidaan seurata tartuntaketjuja.” Tuosta
alkoi tapahtumien ketju, joka ajoi
Kambodžan
ensin
sekasortoon
ja
tietämättömyyteen,
ja
myöhemmin
diktatuurin omaiseen vallankäyttöön. Uusia
rajoituksia pantiin toimeen viikoittain ja
yleensä hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Helmikuussa kaikki siirtyivät etäkouluun,
joka on jatkunut tähän asti. Huhtikuuhun
asti teimme töitä vuoroin etänä ja vuoroin
työpaikalla, mutta 1.4. astui voimaan
kaupunkien
välillä
matkustuskielto,
yöllinen ulkonaliikkumiskielto ja muita
rajoituksia. Sitten 15.4. alkuillasta alkoi
kuulua huhuja, että keskiyöllä astuisi
Koronarokotus ja -testauspaikka Phnom Penh:ssä
voimaan
täydellinen
pääkaupungin
punaisella alueella.
sulkutila, jonka sisällöstä ei kukaan tiennyt.
Koska yöllä liikkumiskielto alkoi klo
20.00, ryntäsivät kaikki kynnelle kykenevät
kauppaan klo 18.30 kuultuaan julkisuuteen vuotaneen pääministerin ääniviestin.
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

UUTISKIRJE

PIA JA TERO RUOTSALA
26.5.21

Kaikki eivät ehtineet kauppaan, mutta sulun aikana sai kaksi perheenjäsentä käydä kolmesti viikossa kaupassa.
Maalla ruoan hinta pomppasi. Kun 28.4. hallitus päätti jatkaa Phnom Penhin sulkua ja tiukentaa oloja suurten
tartuntalukujen kaupunginosissa, joiden punaisilta alueilta ei enää päässyt edes ruokakauppaan ja jolla
Lähetysseuran kollegammekin asui, Lähetysseura päätti evakuoida meidät kaikki suomalaiset työntekijät
kotimaahan.
Nyt tilanne rajoitusten suhteen on hiukan helpottanut ja kaikki saavat käydä ruokakaupassa. Tällä viikolla
tartuntoja on Kambodžassa ollut päivittäin yli 500. Hallitus on luopunut tartuntamäärien mukaisista
värikoodeista ja vain yksittäisiä taloja ja asuntoyhtiöitä pidetään kotiarestissa. Kaupunkien välillä saa taas
matkustaa, ravintoloissa syödä, käydä töissä ja kaupassa sekä ostaa alkoholia. Rokotukset etenevät
pääkaupungissa, mutta maalla väestön tilanne on huolestuttava ja jonkin verran raportoidaan myös
äärimmäisistä tilanteista pääkaupungissa. Sulkutilan alettua poliisille jaettiin keppejä karanteenikarkureiden
piiskaamiseen ja vaikka media pääosin vaikenee näistä pahoinpitelyistä, saamme kuitenkin kuvia ja uutisia
hallituksen, poliisin ja armeijan kovista otteista. Lähes 40 vuotta (vuodesta 1985) vallassa olleen pääministeri
Hun Senin itsevaltiuden nähdään yltävän kaikkialle ja harva uskaltaa julkisesti esittää kritiikkiä huolestuttavan
ihmisoikeustilanteen tai ankaraan köyhyyteen ajetun kansan puolesta. Tämän takia mekään emme voi
Ruotsalat Toivon Tiellä profiilissamme kertoa kaikkea,
ettemme joutuisi vaikeuksiin.
Pidämme
siis
jatkuvasti
yhteyttä
Kambodžaan.
Koronatilannetta siellä on
vaikea
paikallistenkaan
hahmottaa, sillä lähtömme
viikolla tartuntojen määrä
alkoi kasvaa uhkaavasti ja liian
korkeiden numeroiden vuoksi
hallitus vähensi testausta.
Rokotukset kiinalaisrokotteilla
etenevät hyvin ja punaisilla
alueilla on rokotettu jo 80%
ihmisistä. Väestö on hiljalleen
päässyt palaamaan töihin,
mutta
ruokaturvatilanne
vaihtelee paljon alueittain.
Kirkko jakaa ruoka-apua,
auttaa hiljattain myrskyissä
kotinsa menettäneitä ja toimii
kaikin tavoin diakonisesti
Kirkko jakaa ruoka-apua.
tehden voitavansa pienillä
resursseilla.
Pyydämme
jatkuvaa esirukousta Kambodžan maan, kansan ja kirkon puolesta sekä erityisesti kirkon johtaja Sreyleakin
puolesta.
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Perheemme suunnitelma
Saavuttuamme 4.5. olimme alkuun karanteenissa ja toisen negatiivisen testituloksen saatuamme pääsimme
Kauhavalle Teron vanhempien luo, missä oleskelemme kesäloman alkuun. Vilja aloittaa täällä urheasti
etäkoulua aamuisin viideltä
ja aikaeron vuoksi Teron
khmerin kielitunnit alkavat
myös kahdesti viikossa klo
5:00.
Iloitsemme
ja
kiitämme, että saamme
pitkästä aikaa olla koko
perheenä yhdessä.
Olemme
ikävöineet
Suomeen
opiskelemaan
jäänyttä Viola-tytärtämme
kovasti ja lähetyskoiran
virasta
eläköitynyt
lähetyskoira Loviise on
riemastunut
jälleennäkemisestä.
Saimme viime viikolla
ensimmäisen rokotteen ja
siltä osin kaikki etenee
suunnitelmien
mukaan.
Tällä hetkellä teemme siis
etätöitä Kambodžaan ja Pia
Lähetysseuran työntekijät lähdössä Suomeen 3.5.2021
myös osittain globaalin
psykososiaalisen
työn
vastuuseen kuuluvaa työtä muihin maihin. Pia valmistelee syksyllä alkavaa kirkon perheneuvojien
koulutusohjelmaa ja tässä valmisteluvaiheessa on Suomen jaksosta hyötyä, sillä Pian on mahdollista saada
apua Suomen perheneuvonnalta. Tero on mukana Lähetysseuran globaalissa musiikkihankkeessa, jonka
edistäminen sujuu myös hyvin Suomesta käsin.
Viime viikonloppuna saimme vierailla Lähetysseuran Lähde Liikkeelle -koulutuksessa ja helluntaina Lapualla
Herättäjän kirkkopyhässä. Myös viimeisimmässä Lähetyssanomissa oli juttua Kambodžasta ja työstämme,
samoin kuin kesällä ilmestyvässä Henki-lehdessä. Viikolla 22 (31.5.-6.6.) päivitämme Lähetysseuran
Instagramia. Luonnollisesti päivitämme kuulumisia myös Facebookissa: Ruotsalat Toivon Tiellä.
Meillä on paljon vapaita ja lomia pitämättä, joita emme ehtineet viime kesänä pitää nopean työalueen vaihdon
vuoksi. Niitä on hyvä käyttää tänä kesänä, joten olemme lomalla 7.6.-31.7. Tarkoitus on saada vahvisterokote
13.8. ja päästä sen saatuamme palaamaan työalueelle Kambodžaan.
Nythän meillä ei ole varsinaista kotimaanjaksoa, jonka aikana yleensä vieraillaan seurakunnissa. Muutamia
vierailuja saamme kuitenkin tehdä. Meidät voi tavata tai kuulla ainakin Jurvassa 31.5. klo 18.00 lähetysillassa,
ke 2.6. klo 19.00 Syke-lähetysillassa Ylihärmän kirkossa tai Kauhavan herättäjäjuhlilla 3.7. lähetysseuroissa
radion kautta, sillä koronatilanteen takia juhlat on jouduttu juuri siirtämään etäjuhliksi. Tero etävierailee myös
Herättäjä-Yhdistyksen rippileireillä kesän aikana ja Pia 12.8. klo 18.00 Toivoa naisille -illassa Kauhavalla.
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Kauhavan herättäjäjuhlien teemana on Siipeis suojaan ja juhlia oli tarkoitus viettää Kauhavan vanhan
lentosotakoulun kiitoradalla, jonka läheisyydestä olemme mekin lähteneet lähetystyöhön. Vuodesta 2003 on
kutsu kantanut ja olemme kokeneet siipien suojaa eri vaiheissa. Myös tämän yllättävän vaiheen aikana olemme
kokeneet hyvää huolenpitoa, johdatusta ja kannattelua Jumalan ja teidän lähettäjien taholta sekä myös
kambodžalaisten taholta. Maailman myllerryksen ja pandemian sekä muiden elämää uhkaavien ilmiöiden
keskellä tuntuu turvalliselta kulkea annetuissa askelissa ja turvata Vapahtajaan.
Kaiken epävarmuuden keskellä armo kantaa ja sen varaan saamme laskea itsemme, läheisemme, Kambodžan
ja koko maailman. Saamme pyytää Kristuksen valoa voidaksemme olla valoksi toisillemme.
Nyt kesällä saamme myös vastaanottaa Luojan luomaa valoa luonnosta ja varsinkin Pohjanmaalla ihailla
oraalle nousevia peltoja tulvivien jokien välissä. Uutta sarastaa ja Jumala antaa kasvun: ihmisille, kirkolleen
ja kylvötyölle. Kasvun toivossa ja luottamuksessa saamme jatkaa yhteistä lähetysmatkaa. Kiitos, että olet
mukana!
“Mua siipeis suojaan kätke,
oi Jeesus, Herrani.
Suojassas suo mun olla,
jos kuinka kävisi.
Sä kaikeks tule mulle
valollas, neuvoillas.
Suo joka päivä elää
mun yksin armostas.”
(SV 227:1)
Siunattua suvea, valoa ja suojaa!
Enkelein,
Pia ja Tero Ruotsala perheineen

Pia ja Tero Ruotsala
Pia toimii perhetyön,
perheneuvonnan ja
psykososiaalisen työn
neuvonantajana Kambodzhan
luterilaisen kirkon työyhteydessä
sekä 20% Lähetysseuran
psykososiaalisen työn hankkeissa
globaalisti.

Rukousaiheet
Varjelusta koronalta ja toivoa
koko maailmaan.
Kambodžan ev.lut.kirkko ja sen
työntekijät sekä johtaja
Sreyleak.

Tero toimii kirkollisen työn
neuvonantajana Kambodzhan
luterilaisen kirkon työyhteydessä.
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