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Uuden vuoden terveisiä Hongkongista!
Juhlimme täällä Kiinan työalueella uuden vuoden
vaihtumista tammi-helmikuun vaihteessa. Uusi vuosi
alkaa kiinalaisessa kalenterissa länsimaista kalenteria
myöhemmin. Nyt alkanut vuosi on tiikerin vuosi ja
tiikeriä pidetään täällä rohkeuden symbolina.
Harmillisesti Hongkongissa yleiset juhlallisuudet oli
huonontuneen koronatilanteen takia peruttu, enkä
päässyt nyt kokemaan perinteistä uudenvuoden
juhlintaa. Mutta yksi muuttumaton perinne vuodesta
toiseen on punaisten kirjekuorien antaminen.
Kuorissa on rahaa, jolla antaja toivottaa
vastaanottajalle menestystä tulevalle vuodelle.
Perinteen mukaan vanhemmat ja isovanhemmat
antavat kirjekuoria lapsilleen ja lapsenlapsilleen ja
esihenkilöt alaisilleen. Myös minua ohjeistettiin
antamaan pienet summat kotitaloni ja työpaikkani
ovimiehille, siivoojille ja aulatyöntekijöille. MannerKiinassa rahasummat voivat alueesta riippuen olla ihan merkittäviäkin. Rahalla on täällä vähän erilainen
merkitys kuin länsimaissa. Rahan ajatellaan viestittävän suoraan elämässä menestymisestä. Raha ja rikkaus
ovat ensisijaisia tavoitteita elämässä ja niitä toivotaan myös läheisille näitä punaisia kirjekuoria annettaessa.
Rahan lisäksi kiinalaiseen uuteenvuoteen kuuluu punainen väri. Rahakuoret ja muut uudenvuoden koristeet
ovat punaisia ja ihmiset pukeutuvat uutenavuotena punaisiin vaatteisiin. Väri symboloi onnea ja myös
esimerkiksi hääpuvut ovat Kiinassa punaisia.
Uuden vuoden aluksi on hyvä rukoilla siunausta kaikille

Rukousaiheet

yhteistyökumppaneillemme ja yhteistyöjärjestöillemme ja



työllemme heidän kanssaan.

siunausta alkaneelle
vuodelle Kiinan työalueen
työhön
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Etätöitä

Koska koronatilanne on Hongkongissa
huonontunut, eikä nollastrategiasta tartuntojen
suhteen ole haluttu luopua, pääosa ihmisistä
tekee täällä tällä hetkellä etätöitä. Vastapainoksi
on ollut hyvä retkeillä tässä kauniissa
kaupungissa. Välillä reitit kulkevat asutusten
lähellä ja onpa muutaman kerran kohdalle
osunut myös hautausmaita. Tällä hautausmaalla
oli erityisen hienot maisemat.
Koronatilanteen ja matkustusrajoitteiden takia
emme pääse tällä hetkellä ollenkaan tapaamaan
yhteistyökumppaneitamme
kasvokkain.
Olemme kuitenkin jatkaneet työtä siitä
huolimatta virtuaalisin tapaamisin. Yksi
erityinen tapaaminen oli ensimmäinen
osallistumiseni
Hongkongin
kristillisen
neuvoston oikeus- ja sosiaalikomitean
kokoukseen, jossa minun on tarkoitus olla
Lähetysseuran
edustajana
alkaneella
kaksivuotiskaudella. Ensimmäinen kokous
meni vielä alkanutta kautta suunnitellessa,
mutta jos ympäristöasiat pääsevät komitean työlistalle, voisi Lähetysseura antaa asiantuntijatukea ja -osaamista
siihen. Itse olen juuri aloittanut työn myös osana Lähetysseuran globaalia rauhan ja sovinnon tiimiä. Senkin
osalta olemme vielä aika alkutekijöissä, enkä vielä oikein osaa kertoa siitä enempää.
Työarkea ovat rytmittäneet sopivasti mandariinikiinan opinnot. Ihan helppoa kielen opiskelu ei ole ollut,
erityisesti ääntäminen saa kielen ja aivot solmuun, mutta onneksi pientä edistymistäkin on tapahtunut!
Toivottavasti pian pääsisimme käyttämään kieltä työmatkoilla Manner-Kiinassa! Iloinen hetki oli myös
joulunaikaan järjestämämme Kauneimmat Joululaulut. Osallistujia tuli yllättävän runsaasti, noin 80 henkilöä,
kattotasanteelle pilvenpiirtäjien keskelle. Pimentynyttä iltaa valaisivat kymmenet sähkökynttilät ja tunnelma
oli aivan erityinen. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Suomen pääkonsulaatin kanssa. Lähetystön tiloissa
pääsin myös itse käymään, kun kävin äänestämässä aluevaaleissa. Se oli itselleni kiva kokemus, ensimmäinen
kerta, kun äänestin ulkomailla.

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

ELINA MIKKOLA
15.2.22

UUTISKIRJE
Kun tämä kirje saavuttaa sinut, Pekingin olympialaiset ovat jo ohitse. Isäntämaa on ollut ylpeä järjestämistään
kisoista ja järjestelyjen onnistumisesta vaikeasti ennustettavassa koronatilanteessa. Hienoa, että myös Suomi
ja suomalaiset onnistuivat kisoissa!
Tällä tervehdyksellä haluan paitsi kertoa kuulumisia, myös kiittää
teitä, koska tuellanne työmme on mahdollista täällä kaukana
Suomesta. Siunausta Suomen talveen ja voikaa hyvin!
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