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Kirkon diakoniatyön kehittäminen
Yhteistyökumppani: Thaimaan ev.lut. kirkko (ELCT) /Diakoniaosasto
Hankkeen kuvaus lyhyesti:
Armonkoti tarjoaa tilapäisen turvapaikan apua tarvitseville, raskaana oleville naisille. Naiset voivat
tulla Armonkotiin raskauden missä tahansa vaiheessa, ja viipyä pari kuukautta lapsen syntymän jälkeen.
Ikäjakauma vaihtelee nuorista teiniäideistä aikuisiin naisiin. Yhteistä kaikille on se, että he ovat jääneet
yksin ilman lapsen isän ja perheen tukea. Henkilökunta tukee naisia tulevaisuuden vaihtoehtojen
miettimisessä, yhteyden rakentamisessa perheeseen sekä auttaen ja ohjaten lapsen- ja kodinhoidossa.
Erityisesti teiniäitien kohdalla yhteyden rakentaminen vanhempiin on ensiarvoisen tärkeää. Armollinen
ilmapiiri, tieto eri vaihtoehdoista, henkilökohtaiset keskustelut työntekijöiden kanssa, uudet opitut asiat
sekä toisilta äideiltä saatu vertaistuki antavat toivoa paremmasta tulevaisuudesta niin äidille kuin
lapselle, vaikka elämäntilanne olisikin monimutkainen ja vaikea.
Armonkodissa työskentelee kolme thaimaalaista työntekijää ja yksi osa-aikainen lähetystyöntekijä.
Työtä tehdään vuoroissa siten, että aina on vähintään yksi työntekijä työvuorossa. Vapaaehtoiset ja
harjoittelijat täydentävät työvoimaresursseja.
Kummilapsitoiminta
Alle 4v. lasten tukeminen maitojauheella tai pillimaidolla.
Alakouluikäisistä toisenasteen loppuun asti myönnettävä opintojen täystuki.
Yliopisto-opiskelijoiden opintotuki.
Koululaisten ja opiskelijoiden koulumatka &lounastuki.
Mukdhanin lasten ja nuorten elämän kehittämisprojekti
Tiistaista perjantaihin iltapäivätoimintaa, jossa läksyjen teon tuki ja lisäopetusta mm. englannista ja
raamatusta ja yhteinen päivällinen. Lauantaisin ja sunnuntaisin opetusta aamusta iltapäivään ohjelmassa
mm. raamattuopetusta, englanninopetusta, musiikin ja/tai tanssin opetusta, yhteis- ja vapaata leikkiä ja
yhteiskunnallisten taitojen ohjausta sekä yhteinen lounas.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018:
Armonkoti
Yksi Armonkodilla alkuvuodesta 2018 asuneista äideistä oli Nong Me. Kun hän tuli Armonkotiin, hän
oli jo kahdeksannella raskauskuulla. Hän ei tiennyt kuka lapsen isä on, ja myöhemmin syykin selvisi.
Hän oli työskennellyt Pattayalla prostituoituna. Kun hän tuli Armonkodille, hänellä oli valmis
suunnitelma; hän aikoi antaa lapsen adoptioon, ja jatkaa sitten entisessä työssä baarityttönä. Siitä työstä
hän tienasi niin hyvin, että pystyi lähettämään rahaa kotiin perheelleen joka kuukausi.
Armonkodilla asuessaan Nong Me tuli kuitenkin uusiin ajatuksiin. Kun vauva syntyi, hän halusikin
pitää lapsen ja muuttaa elämänsä suuntaa. Armonkodin henkilökunta auttoi häntä ottamaan yhteyttä
keskukseen, joka auttaa prostituutiosta pois haluavia naisia. Nong Me lähti sinne lapsensa kanssa. Siellä
hän sai harjoittelupaikan, jossa sai opetella leipomaan.
Raportoija: Kirsi Salmela (kummilapsityö ja Mukdahan, vastaukset kerätty projektien 6kk raporteista) Anja Markkanen
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Armonkodilla hän oli innostunut leipomisesta, kun vapaaehtoiset ja lähetystyöntekijä järjestivät
leipomistuokioita. Nong Men unelma on avata oma leipomo tulevaisuudessa. Hän on hyvin kiitollinen
Armonkodille tuesta ja kannustuksesta irrottautua aikaisemmasta työstä ja mahdollisuudesta elää
yhdessä lapsensa kanssa.
Nong Men lisäksi 23 muuta äitiä asui Armonkodilla vuoden 2018 alkupuoliskolla. Nuorin äideistä oli 14
v. ja vanhin 52 vuotias. Jokaisella heistä oli oma tarinansa, joka toi heidät Armonkodille ja jokaista
pyrittiin auttamaan yksilöllisesti. Paikallisen henkilökunnan lisäksi kaksi suomalaista ja yksi norjalainen
vapaaehtoinen toivat oman osaamisensa äitien auttamiseen.

Koululla tapaamassa Mukdahanin projektissa mukana olevia lapsia. Kirsi tunnistettiin jo
kaukaa.(Leena Helle)
Kummilapsityö:
Vuoden 2018 alusta kummilapsityöstä tuli osa ”Toivoa perheille” eli ”Hope for Families” -hanketta
Thaimaan luterilaisessa kirkossa. Kummilapsityössä vuoden alkupuoleen liittyy aina kouluvuoden
loppuminen maaliskuussa ja uuden alkaminen touko- kesäkuussa. Tässä kohtaa aina kummilapsia
lopettaa ohjelmamme tuen piirissä ja uusia otetaan tilalle.
Raportoija: Kirsi Salmela (kummilapsityö ja Mukdahan, vastaukset kerätty projektien 6kk raporteista) Anja Markkanen
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Komitea kokoontui kerran tänä aikana ja teki nämä tuenpiiristä katkaisut ja uusien valinnat.
Lukuvuoden vaihtumisen kohtaan liittyy myös aina uusien koulupukujen ja -tarvikkeiden hankinnat.
Keväällä 2018 Hope for Families (HFF) järjesti kaksi lauantaiseminaaria Pohjois-Thaimaan
rovastikunnissa. Ensimmäinen seminaari pidettiin Naanissa ja toinen Chiang Raissa, jossa seminaari oli
samaan aikaan kahdessa eri seurakunnassa kieliryhmien mukaan. Seminaareissa keskusteltiin pitkälle
opiskelemisen hyödyistä, kodin rahatalouden hoidosta ja kummilapsiohjelman antaman tuen sisällöstä ja
hakuprosessista. Tarkoitus oli, että yhtenä aiheena olisi molemmissa seminaaripaikoissa ollut
terveydenhuolto, mutta Naanissa aiheesta puhumaan kutsutut henkilöt eivät päässeet tulemaan. Näin
vain Chiang Rain seminaareissa tätä aihetta käsiteltiin.
Mukdahan:
Projektissa pidempään mukana olleet 34 lasta tietävät hyvät tavat ja kehittyvät niissä, mutta 6 uutta lasta
vasta opettelevat näitä taitoja. Projektin lasten kotien naapurit ovat huomanneet lasten hyvät käytöstavat
ja alkaneet vaatimaan omilta lapsiltaan yhtä hyviä tapoja. Yli 25 lasta tietää kuinka elää yhteiskunnan
jäseninä ja koko ryhmä kehittyy yhteiskuntataidoissaan. Projektin lasten huoltajat oppivat
yhteiskuntataitoja ja -tietoja lapsiltaan. Projektin lasten perheiden välit naapureidensa kanssa ovat
parantuneet (yli 50 henkilöä).
Koulut ovat informoineet projektin työntekijöitä, että projektin lapset eivät varastele toisten lasten
omaisuutta, myöskään kodeissa ei varastella (ollut aiemmin ongelmia tässä asiassa). Myöskään
projektin henkilökunta ei varasta.
Kaikki lapset opiskelevat englantia
projektin työntekijöiden kanssa
lauantaisin. Mm. aakkosten
opiskelua, kirjoittamista ja
ääntämistä. Projektin henkilökunta
antaa lapsille ohjausta heidän
henkilökohtaisen elämänsä ja
perhetilanteensa ongelmissa.
Englannin tunnilla opittua
Mukdahanin kirkolla koulun
jälkeen (Leena Helle)
Projektin työntekijät vierailevat
lasten kodeissa kahtena päivänä
viikossa (joka viikko vierailut eri
kodeissa). Lasten tarinoiden tunteminen vaatii huoltajien kanssa keskustelemista. Toisinaan projektin
työntekijät vievät/saattavat lapset kotiin, jos huoltajat eivät pysty lasta noutamaan ajallaan
Projekti on yhteyksissä koulujen kanssa vierailuin ja puhelimitse. Näin pysytään selvillä lasten
käytöksen ja tuen tarpeen muutoksista. Lapsille opetetaan opiskelun ja koulutuksen saannin tärkeyttä.
Jatkuvalla oppimisella he ovat luomassa itselleen ja perheelleen parempaa tulevaisuutta.
Raportoija: Kirsi Salmela (kummilapsityö ja Mukdahan, vastaukset kerätty projektien 6kk raporteista) Anja Markkanen
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Työntekijät ohjaavat lasten kotitehtävien tekemistä kaikissa aineissa ja opettavat toisia auttamaan ja
opettamaan tovereitaan läksyjen teossa kaikkien aineiden osalta. Kolme lapsista pystyy opettamaan
toisia lapsia. =toimimaan ryhmänvetäjänä.
Lapset opiskelevat Raamattua päivittäin. He lukevat ja kirjoittavat Raamatun jakeita. Sunnuntaihin he
voivat osallistua jumalanpalvelukseen ja oppia yhdessä seurakunnan kanssa. Raamattu-leiri järjestettiin
suunnitelman mukaisesti. Lapsista 6 on liittynyt jumalanpalvelustiimiin.
Osa lapsista opiskelee pianon ja kitaran soittoa netin välityksellä. Internetin välityksellä saatua
musiikkia käytetään myös erilaisten ylistys tapojen opettelussa (tanssi, laulu jne)
Mukdahan: Yksi projektiin liittynyt lapsi on 11-vuotias poika, joka on kotoisin Laosista. Hän ei ole
aikaisemmin osannut Thai-kieltä. Vuoden alkupuolen aikana hän on oppinut lukemaan ja kirjoittamaan
thaita sekä oppinut tuntemaan Jumalan. Tämä poika on käynyt kirkolla joka viikko tiistaista perjantaihin
sekä lauantaisin ja sunnuntaisin. Koulussa hän on kehittynyt monin tavoin ja hänen ymmärryksensä
thaiksi on kehittynyt hurjasti. Hän todellakin on ollut projektin menestystarina.
Mukdahanin lasten ja nuorten elämän kehittämisprojektin lasten vanhemmista monet ovat vankilassa.
Alku vuoden aikana neljä vanhempaa on tahtonut saada kasteen vankilassa, koska ovat kuulleet siitä
kaikesta mitä lapsensa ovat projektissa oppineet.
Terveiset ja kiitokset tukijoille: Thaimaan diakoniatyössä ja Mukdahanin lasten ja nuorten elämän
kehittämisprojektissa ollaan syvästi tietoisia ja kiitollisia Lähetysseuran kautta tulevasta tuesta.
Sydämelliset kiitokset tuestanne ja esirukouksistanne! Kiitos, että muistatte rukoillen niin työntekijöitä
kuin Armonkodin äitejä ja heidän lapsiaan, vanhustyön ja HIV/AIDS-työn asiakkaita että kaikkia
kummilapsitukea saavia lapsia ja nuoria, sekä Mukdahanin projektia.
Taloudellinen tuki on edellytys kaikelle tälle toiminnalle. Kiitos, että olette olleet tukemassa työtämme
monia vuosia!
Tukenne ansiosta:
• Armonkoti voi tarjota turvallisen vaihtoehdon odottavalle naiselle, joka miettii tulevaisuuttaan ja
on ilman läheisten tukea. Rukoilkaamme, että jokainen nainen löytäisi asiallista neuvontaa ja
armollista tukea.
• Vanhustyön asiakkaat saavat kuukausittaista tukea ja heillä on paremmat mahdollisuudet selvitä
jokaisesta kuukaudesta hengissä. Samalla he saavat myös henkistä ja hengellistä tukea, kun
seurakunta vierailee heidän luonaan säännöllisesti.
• HIV/AIDS positiiviset saavat apua vaativaan elämän tilanteeseensa, jossa lähiyhteisö usein
sulkee heidät ulkopuolelleen, eikä työnsaanti mahdollisuuksia ole.
• Maitotukea saavat pikkunaperot saavat päivittäisen maitolasillisen.
• Koululaiset saavat koulupuvut, -kirjat ja koulukulut maksettua ja voivat näin käydä koulua tasaarvoisemmin ikätovereidensa kanssa.
• Yliopisto/ammatillisessa koulutuksessa olevat saavat tukea (max 15 000 THB/vuosi)
opinnoilleen. Näin heidän ja heidän perheideen on hieman helpompi selvitä opintojen
kustannuksista.
• Mukdahanin lasten ja nuorten elämänkehittämisprojektin lapset ja nuoret saavat tukea läksyjen
tekoon ja elämän perustaitojen oppimiseen kirkolta. Ja he saavat kuutena päivänä viikossa
lämpimän, ravitsevan aterian.
Raportoija: Kirsi Salmela (kummilapsityö ja Mukdahan, vastaukset kerätty projektien 6kk raporteista) Anja Markkanen
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