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Lämpimät terveiset Hongkongista!
Olen Elina Mikkola, uusi alueellinen hankehallinnon asiantuntija Hongkongissa. Aloitin Lähetysseuralla
elokuun alussa ja syyskuun loppupuolella muutin Hongkongiin. Työhöni kuuluu 15 hankkeen hallinnointi
täällä Hongkongin itsehallintoalueella, Taiwanin saarella ja manner-Kiinassa. Hienoa, että olette mukana
tukemassa työtämme!
Uudessa kotikaupungissani on 7,5 miljoonaa asukasta ja muutos aiempaan olikin melkoinen, kun ihmisiä on
täällä lähes joka paikassa ruuhkaksi asti. Pilvenpiirtäjien ja kaupungin vilskeen vastapainoksi on onneksi
paljon luontoa, jopa 75 prosenttia pinta-alasta! Vuoristoisia vaellusreittejä on kymmeniä, jos ei satoja
kilometrejä ja välillä maisemat vuoristoineen ja kauniine merenrantoineen on aivan kuin postikortista.
Ilmasto on lämmin, kesällä on kosteaa ja yli kolmenkymmenen asteen lämpötiloja ja talvellakin lämpötila
pysyy tavallisesti alimmillaan kymmenen asteen yläpuolella. Taifuunejakin esiintyy, olenpa niitä päässyt
kokemaan jo ihan kaksi tänä lyhyenä aikana. Molemmilla kerroilla asetettiin ulkoliikkumiskielto, mutta
sisätiloissa ei hirmumyrskyä oikeastaan huomannut lainkaan.

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
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Elämä täällä alkoi koronarajoitusten takia kahden viikon hotellikaranteenissa. Hotellihuoneesta ei voinut
poistua mihinkään, eikä edes ikkunaa voinut avata, ettei vain olisi tartuttanut muita, jos itsellä olisi ollut
koronatartunta. Testejä tehtiin karanteenin aikana viisi ja jokaisen piti olla negatiivinen, että karanteenista
pääsi pois. Ruoka tuotiin oven taakse kolme kertaa päivässä, mutta se jätettiin pikkupöydälle odottamaan
hakemista. Ihmisten kohtaamiset jäivät siis täysin pois tuona aikana. Toki nykyteknologia mahdollistaa
yhteydenpidon etänä ja se olikin hienoa. Töitäkin tein jo tuona aikana etänä ja siitä tuli ruoka-aikojen lisäksi
hyvää rytmiä päiviin. Tiukkojen koronarajoitteiden takia uusia tartuntoja ei ole koko tänä aikana ollut täällä
kuin aivan muutama. Matkustaminen ulkomaille on karanteenien takia loppunut ja maskeja käytetään joka
paikassa, myös ulkona, mutta muuten elämä tuntuu olevan täällä aika tavallista.
Pääsin kaksi viikkoa sitten muuttamaan uuteen kivaan kotiin kivalla asuinalueella. Ikkunoista näkyy merta,
naapuritaloja ja horisontissa vuoria. Asuintalon vieressä on puisto ja rantaviivaa seurailee bulevardi, jossa
ihmiset lenkkeilevät. Tunnelma on rauhallisempi kuin keskustassa. Vapaa-ajalla täällä on mahdollista
patikoinnin lisäksi nauttia merestä. Surffaus, uinti ja patikointi ovatkin harrastuksiani täällä. Varsinaiseen
työntekoon olen myös päässyt pikkuhiljaa kiinni.

Uusi työ
Työssäni vastaan 15 hankkeesta ja yhteistyöstä niitä toteuttavien paikallisten yhteistyökumppanien ja
Helsingin toimiston kanssa. Olen nyt päässyt tutustumaan kaikkiin yhteistyökumppaneihin. Ja ihana on ollut
kuulla, miten hienoa työtä olemme mahdollistamassa! Matkustusrajoitusten ja karanteenivaatimusten takia
emme nyt pääse poistumaan Hongkongista, mutta aivan jokainen työntekijä, johon olen saanut kasvokkain tai
etänä tutustua, on vaikuttanut tekevän työtä täydellä sydämellä ja suurella ammattitaidolla. Hankkeissa apua
ja tukea saavat orvot ja kuurot lapset, lapset ja lapsiperheet, joissa vanhempi sairastaa pitkäaikaissairautta,
vanhemmat asuvat töiden takia kaukana kotoa tai vanhemmilla on parisuhdehaasteita, päihdekuntoutujat, hiv
ja aids -tautia sairastavat, teologisia opintoja suorittavat opiskelijat,
teologisia opintoja järjestävät instituutit ja kirkot. Korona-aika on
Rukousaiheet
tuonut haasteita myös tänne ja koronan lisäksi Kiinassa on ollut
suuria tulvia. Katastrofien myötä monet kirkot ovat alkaneet nähdä
tarpeen kertoa
toiminnastaan
laajemmin,
jotta
Jumalan
rakkaus tavoittaisi vaikeuksien keskellä olevia ihmisiä laajemmin.
Yhteistyömme kautta kirkot ovat myös kehittämässä
diakoniatoimintaansa.

•

Kirkot manner-Kiinassa
pyytävät rukoilemaan
diakoniatyön kehittämisen
puolesta

Yhteistyökumppanitapaamisten lisäksi pääsimme osallistumaan Tao Fong Shan -keskuksen 90-vuotisjuhlaan
täällä Hongkongissa. Keskus on ekumeeninen, kristinuskojen yhteinen kohtaamispaikka. Se sijaitsee kauniilla
paikalla vuorella ja alueella on useita hienoja kiinalaistyylisiä rakennuksia. Juhlassa oli ekumeeninen
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jumalanpalvelus, historiikkeja ja alueen esittelykierroksia. Tilaisuudessa näki useita yhteistyökumppaneita
täältä Hongkongista ja paikallisten kirkkojen johtohenkilöitä. Tunnelma oli lämmin ja välitön.

Lähetysseuran Hongkongin toimiston päätoimiset työntekijät Piia Lempiäinen, Ilse Paakkinen ja minä Tao Fong Shenin kirkon
edustalla.

Viimeisten kuukausien kokemusten jälkeen on hyvä jatkaa tutustumista alueeseen ja syventyä lisää työhön.
Joulua vietän nyt epäsuomalaisessa maisemassa, mutta toivottavasti me kaikki pääsemme tänäkin jouluna
aitoon joulutunnelmaan! Siunattua ja rauhallista joulua!

Elina Mikkola
Alueellinen hankehallinnon
asiantuntija Hongkongissa.
Työhön kuuluu 15 hankkeen
hallinnointi Hongkongissa,
Taiwanilla ja manner-Kiinassa.
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