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Hei!
Tämä on ensimmäinen kirjeemme Kambodžasta ja sen myötä lähetämme Sinulle trooppisen lämpimiä
terveisiä +32 asteen päivälämmöstä! Tuntuu uskomattomalta ajatella, miten suuri muutos elämässämme on
tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana: paluu Virosta 11 vuoden jälkeen, kesän kodittomuus ja
kiertäminen Suomessa sekä 5.9. lähtö Kaakkois-Aasiaan. Tähän muutokseen on sisältynyt myös
esikoisemme itsenäistyminen omaan elämään Helsinkiin. Monenlaisten prosessien keskellä olemme saaneet
elää.

Kesä Suomessa
Palattuamme Virosta ehdimme jonkin verran tavata
sukulaisia ja ystäviä ennen kuin koronatapausten
lisääntyminen alkoi taas rajoittaa sitä. Ehdimme viettää
Violan ylioppilasjuhlia kahdesti pienellä joukolla ja
Kauhavan seurakunta ehti siunata meidät matkaan 26.7.
Ihmeellisesti kaikki asiat järjestyivät hyvin nopeasti:
saimme myytyä asunnon ja auton, saimme Violalle
opiskelija-asunnon, löysimme kaikille tavaroillemme
varastointipaikat ja lähtömme lykkäännyttyä viisumeiden
odottelun takia saimme myös lähetystyön ystäviltä kutsun
majoittua heidän talossaan Espoossa kuukauden verran.
Raskaan ja vaativan kevään sekä Viron työn päättämisen
jälkeen
koimme,
että
perhettämme
kannetaan
ihmeellisellä tavalla. Saimme jälleen kerran kokea, ettei tätä työtä ja kutsumusta toteuteta omasta voimasta,
vaan Jumala itse nostaa voimattoman ja antaa armonsa ajallaan. Vaikeiden vaiheiden jälkeen olemme
saaneet levätä ja vahvistua toivossa sekä uskossa, että meitä tarvitaan Kambodžassa.

Viisumit ja koronatilanne
Lähtömme siis siirtyi elokuun alusta syyskuun alkuun ja laskeuduimme Phnom Penhiin, Kambodžan
pääkaupunkiin 6.9. Olimme kuukauden ajan tehneet töitä sen eteen, että meillä olisi saapuessa kaikki
tarvittavat paperit ja tuloviisumi, jonka saimme Kambodžan Brysselin suurlähetystön kautta. Lentokentällä
ojensimme Suomessa tehdyn COVID-testin negatiivisen tuloksen, vakuutustodistuksen, kirkon kutsukirjeen,
6000 dollaria terveydenhuoltokulujen deposiittia (mikäli olisimme osoittautuneet positiivisiksi) ja annoimme
vielä nenä- ja kurkkunäytteen. Sitten meidät ahdettiin täyteen bussiin ja vietiin vuorokaudeksi odottamaan
testituloksia. Mikäli joku koneessamme matkustanut olisi ollut positiivinen, olisimme joutuneet kaikki
jäämään valtion hotelliin. Kun viikko sitten saimme puhelun kiinalaishotelliin, johon meidät oli määrätty
suoraan lentokentän koronatestauksesta, että kaikki lentokoneemme matkustajat ovat COVID-negatiivisia ja
saamme nyt itse valita kahden viikon karanteenipaikkamme, olimme todella helpottuneita. Pääsimme
kollegoiden suosittelemaan lähes tyhjään hotelliin, jossa saamme liikkua vapaasti ja jossa toimiva internet
mahdollistaa työnteon eristyksestä huolimatta. Huomenna menemme uuteen testiin ja saatuamme siitä
negatiivisen todistuksen, Vilja pääsee kouluun ja me muut hoitamaan asioita: etsimään asuntoa, anomaan
vuoden työviisumia, avaamaan pankkitiliä paikalliseen pankkiin ja tottakai tutustumaan uuteen
kotikaupunkiimme!
Lähetysseura ja lähettikollegamme Emma Holmström ovat pitäneet meistä hyvää huolta. Olemme myös
iloinneet kaiken epävarmuuden keskellä siitä, että matkustimme yhdessä toisen lähettiperheen kanssa ja
olemme yhdessä heidän kanssaan kulkeneet koko tien tähän asti. Perheen isä Pasi Pitkänen toimii
Kambodžan kehitysyhteistyökoordinaattorina Lähetysseurassa.
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Kambodža
Tämä maa kuuluu maailman kymmenen köyhimmän maan
joukkoon ja pääelinkeino on omavaraisviljely. Noin neljän
miljoonan ihmisen arvioidaan elävän alle 1,25 dollarilla päivässä, ja
lasten aliravitsemus on laajaa. Suuria haasteita asettavat etnisten
vähemmistöjen jääminen syrjään sosiaalisesta ja taloudellisesta
kehityksestä, samoin kuin vanhemman ja maaseudulla asuvan
väestön alhainen koulutustaso.
Maan 15 miljoonasta asukkaasta kaksi miljoonaa asuu
pääkaupungissa Phnom Penhissä, missä mekin asumme.
Kambodžan väestöstä noin 95 prosenttia on khmerejä. He puhuvat
khmerin kieltä, joka on myös valtion virallinen kieli.
Vähemmistöihin kuuluvat kiinalaiset, vietnamilaiset, chamit ja
khmer loeut, eli erilaiset heimot.
Meidän ensimmäinen tehtävämme on opiskella puoli vuotta khmerin
kieltä. Kaikkiaan maassa puhutaan 23 kieltä. Khmerin kieli kuuluu
austroaasialaisten kielten mon-khmer-ryhmään ja sitä kirjoitetaan
omalla aakkostollaan, joka on thain ja burman kielen
kirjoitusjärjestelmien tavoin kehittynyt intialaisesta brahmi-kirjoituksesta ja muistuttaa Khmerien
valtakunnasta (v.800-1200). Ranskan kieli on yleisin vieras kieli, jota myös opetetaan kouluissa ja
yliopistoissa ja käytetään hallinnossa, mikä taas muistuttaa Ranskan siirtomaavallan ajasta (v.1863-1953)
Maan virallinen uskonto on theravada-buddhalaisuus (96%), kristittyjä on kaksi prosenttia ja lisäksi hiukan
muslimeita ja animismia (=usko luonnossa, esineissä ja ympäristössä oleviin henkiin).
Kambodžan historia on moninainen, mutta monilla on mielessä punakhmerien eli diktaattori Pol Potin
hirmuhallinnon aika ja kansanmurha vuosina 1975-1979. Tuona aikana laskentatavasta riippuen 2-3
miljoonaa ihmistä kuoli teloituksisssa, nälkään tai sairauksiin. Kaikki sivistyneistö, taiteilijat ja eri
uskontojen uskovat murhattiin. Väestö kaupungeista pakkosiirrettiin maalle työleireihin ja rahayksikkö
lakkautettiin. Tämän tuhon vuoksi maan väestörakenne painottuu tänä päivänä nuoriin, sillä 65% väestöstä
on alle 30-vuotiaita. Ja tämän vuoksi maahan on virrannut vuosia kansainvälisiä investointeja sekä
kehitysvaroja, joilla on parannettu ihmisten elinoloja.
Kambodžassa ei ole koskaan ollut Lähetysseuran työntekijöitä paikallisen kirkon työssä eli olemme
ensimmäiset. Tähän asti Lähetysseura on pääosin tehnyt maassa kehitysyhteistyötä. Odotamme innolla ja
jännityksellä, että pääsemme tutustumaan vasta nelivuotiaaseen luterilaiseen kirkkoon ja sen johtajaan, ja
ainoaan pastoriin, Srleyleakiin. Samoin odotamme, että pääsemme kolmen kuukauden matkalaukkuelämän
jälkeen asettumaan löydettyämme kodin Phnom Penhistä. Huomenna alkaa matka tuntemattomaan, kun
istahdamme kahden viikon karanteenin jälkeen tuktukin kyytiin ja kambodzalainen maailma hotellin
muurien tuolla puolen avautuu meille. Kiitos, että kuljet kanssamme tällä toivon tiellä ja olet mukana
yhteisessä missiossa. Luottamusta ja hyvyyden voimaa elämääsi muuttuvan ja myrskyävän maailman
keskellä!
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Apuasi tarvitaan
Tällä hetkellä emme voi tehdä lahjoitusta jumalanpalveluksessa kolehtihaaviin tai kirkkokahvien kassaan.
Tämäkin asia hoituu nyt verkossa. Lähetysseuran työ kumppaniensa kautta ei puolilla maailmaa jatkuu ja
avun tarve on suuri. Voit tehdä lahjoituksen verkkosivulla toivoa.fi, tekstiviestillä tai MobilePay:lla.
Ohjeet lahjoitusta varten:
• Tekstiviestillä: Lähetä viesti TOIVOA18 (18 €) ja TOIVOA32 (32 €) numeroon 16155.
• MobilePaylla voit lahjoittaa haluamasi summan numeroon 63000.
• Tilisiirrolla: FI38 8000 1400 1611 30 ja viestillä: Toivoa. Keräysluvat: Manner-Suomi
RA/2020/3, voimassa 3.1.2020–31.12.2020, myönnetty 3.1.2020, Poliisihallitus. Ahvenanmaa
ÅLR 2019/6111, voimassa 2020, myönnetty 13.8.2019 Ahvenanmaan maakuntahallitus.

“Voi jos niitäkin muistaisitte
ja ne Herralle kantaisitte,
joille taivas on tuntematon,
sydän kun yhä suljettu on
Baabelin virtain varsilla.”
SV 9:5

Enkelein,
Pia, Tero ja Vilja Ruotsala

Pia ja Tero Ruotsala
Pia toimii perhetyön,
perheneuvonnan ja
psykososiaalisen työn
neuvonantajana Kambodzhan
luterilaisen kirkon työyhteydessä
sekä 20% Lähetysseuran
psykososiaalisen työn hankkeissa
globaalisti.
Tero toimii kirkollisen työn
neuvonantajana Kambodzhan
luterilaisen kirkon työyhteydessä.
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Rukousaiheet
Kodin löytyminen, vuoden
viisumi, kielikoulu ja terveys
sekä Kambodžan luterilaisen
kirkon pappi Srleyleak ja muut
paikalliset kumppanimme.

