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Soksobai!
Tervehdys ja mitä kuuluu, khmeriksi Kambodžasta! Iloksemme olemme päässeet palaamaan Phnom Penhiin,
missä olemme vielä viimeisiä päiviä suljettuina paluukaranteeniin. Koronatilanne vaikuttaisi täällä olevan
melko hyvin hallinnassa, sillä pääministeri on antanut luvan avata kouluja matalan riskin alueilla. Deltamuunnosta on jonkin verran ja tartuntatapauksiin reagoidaan voimakkaalla eristämisellä. Tänään maassa on
423 uutta tapausta. Phnom Penhin yöllinen ulkonaliikkumiskielto, alkoholin myyntikielto ja muut vastaavat
rajoitukset puretaan 8.9. Sakon uhalla maskipakko kaikkialla kodin ulkopuolella ja monet muut hygieniaan
liittyvät varotoimenpiteet jäävät voimaan.
Kambodža on rokottanut 10,07 miljoonaa ihmistä (pääosin Sinovacilla) eli 63 prosenttia maan 16 miljoonasta
asukkaasta. Myös kolmas rokotuskierros on alkanut ja kaikki yli 12-vuotiaat rokotetaan. Hallitus
suunnitteleekin maan avaamista turismille joulun jälkeen, sillä talous ja kansa on kärsinyt tilanteesta maan
tärkeimpien elinkeinojen perustuessa turismiin ja tekstiiliteollisuuteen.
Tähän aikaan vuodesta täällä eletään kaakkoismonsuunin aikaa eli trooppiset rankkasateet aiheuttavat tulvia,
sähkökatkoja ja monenlaista tuhoa. Pääkaupungissa Phnom Penhissä on viime päivinä raportoitu myös
enemmän käärmehavaintoja ja osa pythoneista on myrkyllisiä. Tulee siis vapautumisen jälkeen kadulla
kävellessä tarkkaan seurata puita, ettei päähän putoa python!

Saapuminen ja karanteeni
Tällä kertaa työalueelle pääsy oli erityisen haasteellista.
Olimme varanneet lennot hyvissä ajoin, mutta ne peruttiin
ensimmäisen kerran kolme päivää ennen lähtöä. Lopulta
lentomme peruttiin neljään otteeseen, viimeisen kerran kun
olimme jo autossa matkalla lentokentälle. Käytimme
viimeiset päivät siihen, että metsästimme uusia lentoja ja
yritimme löytää ratkaisuja. Yksi syy peruuntumisiin oli
Afganistanin suljettu ilmatila ja toinen syy liittyi
lentoyhtiöiden välisiin sopimuksiin, jotka oli katkaistu.
Olisimme päässeet jotenkin Euroopasta Singaporeen, mutta
sieltä ilman Singaporen hallinnon erityislupaa emme olisi
päässeet uuden lähtöselvityksen kautta jatkolennolle.
Monen mutkan kautta pääsimme kuitenkin perille ja kahden
tunnin
maahantuloselvityksen
jälkeen
pääsimme
matkalaukkuhihnan eteen, mihin matkalaukkumme eivät
päässeet. Iloksemme saimme laukut vuorokautta
myöhemmin ja kaikki tavaramme mikrofoneineen pääsivät
perille.
Kambodžan nykyisten maahantulomääräysten mukaan
jokaiselta saapujalta vaaditaan korkeintaan 72 tuntia vanha
negatiivinen
koronatestitulos,
rokotustodistus,
erityisvakuutus, 2000 USD terveystakuumaksuna tai varaus
Näkymä karanteeni hotellimme ikkunasta.
karanteenihotelliin (jota varten raha tarvitaan). Saapuja
testataan lentokentällä, jossa myös passi takavarikoidaan ja
hänet kuljetetaan valtion valtuuttamaan karanteenihotelliin. Hotellissa pitää pysyä kaksi viikkoa suljetussa
huoneessa, jonka ovelle suojapukuiset työntekijät toimittavat ruokaa ja vettä. Olemme juuri tänään,
13.karanteenipäivänä käyneet aamulla koronatestissä ja saatuamme negatiivisen tuloksen 24–48 tunnin sisällä,
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pääsemme vapauteen eli kotiin. Odotamme innolla, että pääsemme neljän kuukauden matkalaukkuelämän
jälkeen purkamaan matkalaukut omaan kaappiin ja saamme asettua kotiin.
Äkilliset kriisit ja muutostilanteet on aina hyvä käydä läpi, jotta mieli ehtii mukaan. Meille koetteleva kokemus
lähdön vaikeuksista ei ollut mitenkään traumatisoiva, sillä meitä ei jätetty yksin kriisissä. Lähetysseurassa on
varauduttu yllättäviin tilanteisiin ja rakenteeseen kuuluu esihenkilötuen, turvallisuuspäällikön ja oman
maatiimin lisäksi ulkoisia tukipylväitä, joiden apu ja nopea, joustava sekä ammattitaitoinen toiminta oli tällä
kertaa avainasemassa. Matkatoimisto ja työterveyslääkärimme tekivät kaikkensa parhaaksemme taipuen
joustavasti yllättäviin käänteisiin. Ympärillä oli koko ajan ihmisiä, jotka eivät jättäneet meitä yksin
epävarmuuteen. Sen lisäksi meillä oli toisemme, mikä saa ajattelemaan yhdessä ulkomaantyöhön lähtemisen
merkitystä. Apostolinen parimalli on usein ollut turvallinen, ja kun meidän tapauksessa lähtevään yksikköön
kuuluu 16-vuotiaamme, on tässä toimiva tiimi -dream team. Kriisitilanteessa roolijako on selvä ja jokaisen
osaamisalueet tulevat hyvään käyttöön Pian hoitaessa akuuttia ongelmanratkaisua ja viestintää, Viljan tehdessä
tehokasta tiedonhakua sekä hankintoja eri lähteistä ja Teron hoitaessa dokumentaatiota sekä teknisiä
kysymyksiä. Välillä vedetään yhteen ja neuvotellen päädytään ratkaisuihin tai seuraaviin strategisiin askeliin.
Resilienssi eli mielen joustavuus äkillisissä tilanteissa on tiimillämme kasvanut niin viimeisen kolmen viikon
kuin viimeisten vuosienkin aikana. Resilienttiin mieleen kuuluu myös toivo, jonka ilmentymä on luottamus,
että kaikesta voi selvitä. Yksin emme selviä me, eivät kambodžalaiset eikä kukaan. Ihmisyyteen kuuluu
tarvitsevuus suhteessa toiseen ja kasvaminen luottamuksessa, että apua voi saada. Tarvitsemme toisiamme ja
toivon Antajaa. Työmme tarvitsee tukijoita ja siksi olemme valtavan kiitollisia Sinusta sekä kaikista
matkamme vaiheita kannatelleista rukouksista. Lujitutaan toisistamme yhteydessä Luotettavaan ja hyvään
Jumalaan!

Kesä Suomessa
Lähetysseura evakuoi meidät kaikki Kambodžan
suomalaiset
lähetystyöntekijät
Suomeen
4.5.
rokotettaviksi ja turvaan Kambodžan hallituksen
pakkotoimenpiteiltä. Toukokuussa jatkoimme siis
etätöissä kotimaasta työalueelle, missä olisimme
samoin joutuneet kovien rajoitusten vuoksi tekemään
kotoa käsin etätöitä.
Kesällä 2020 siirtymisemme Viron työalueelta
Kaakkois-Aasiaan tapahtui niin nopealla aikataululla,
ettemme juurikaan ehtineet pitää vuosilomia. Tämän
takia nyt kesä-heinäkuussa 2021 pidimme reilusti
lomaa, Tero seitsemän ja Pia kuusi viikkoa. Saimme
virkistyä perheen, sukulaisten ja ystävien seurassa eri
puolilla Suomea, ja pääsimmepä käymään Virossakin.
Seurakuntavierailulla Ylihärmän
Viron Kirkolliskokous päätti kesäkuussa yhdistää
kappeliseurakunnassa.
Diakonia- ja Perhekeskussäätiöt liittyen taloudellisiin
ja hallinnollisiin syihin. Diakoniajohtaja Avo Üprus
pyysi Pian apua muutosvaiheessa ja Pia kävi perehdyttämässä sekä fasilitoimassa keskusteluja liittyen uuteen
yhteistyösopimukseen. Samalla viriteltiin keskustelua globaalin tason kirkon perheneuvonnan
verkostoyhteistyöstä, johon olisi mahdollista osallistaa alkuun suomalaisia, virolaisia ja kambodžalaisia
perheneuvojia, sekä myöhemmin kollegoita eri kumppanikirkoista. Lähetysseuralla on Viron kirkon kanssa
kumppanuussopimus vuoteen 2023 asti ja pyrimme yhä enemmän auttamaan kumppaneita globaaleihin
verkostoihin, mikä on ollut monien Lähetysseuran kumppaneiden toive.
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Kesälomalta palattua jatkoimme etätöitä ja pystyimme
hoitamaan joitain tapaamisia mm. Lähetysseuran
toimitiloissa Pasilassa lähikontaktissa, mikä oli hienoa.
Erityisen merkityksellistä Pialle oli saada viettää Kambodžan
kirkon perheneuvojakoulutuksen -suunnittelupäivä 11.8.
Kirkon Koulutuskeskuksessa Järvenpäässä suomalaisten
kollegoiden kanssa. Suomen kirkon perheneuvonnan
asiantuntija ja vastaava kouluttaja Anne Anttonen sekä
Espoon Perheasian neuvottelukeskuksen johtajan virasta
väitöskirjavapaalla oleva perhe- ja traumapsykoterapeutti,
työnohjaaja Aku Kaura osallistuivat koulutusohjelman ja
koulutusmetodien suunnitteluun. Kartoitamme yhdessä myös
mahdollisuuksia saada suomalaisia kouluttajia tukemaan
Kambodžan kirkon perheneuvojien koulutusprosessia.
Kesällä saimme tehdä myös muutamia seurakuntavierailuja
ja ohjelmaan kuuluivat myös Kauhavan Herättäjäjuhlat,
joilla Pia puhui lähetysseuroissa ja olimme yhdessä mm.
Kansainvälisen työn tapaamisessa. Ilo oli juhlilla tavata
joitain tuttuja kasvoja, mm. Lähetysseuran hallituksen uusi
puheenjohtaja, piispa Simo Peura. Saimme onnitella ja
toivottaa Simo Peuralle voimia sekä siunausta tärkeässä
tehtävässä, joka jatkuu myös Lapuan hiippakunnan piispan
virasta eläköitymisen jälkeen. Herättäjäjuhlat olivat
kesämme kohokohta ja koimme saavamme olla teeman
mukaisesti Siipeis suojassa. Kiitos juhlista, järjestelyistä ja
mahdollisuudesta olla mukana!

Lähetysseuran hallituksen uusi
puheenjohtaja piispa Simo Peura ja Pia
Kauhavan Herättäjäjuhlilla 3.7.2021

Globaalit hyvien käytäntöjen työryhmät
Lähetysseurassa on menossa niin uuden strategian kuin uuden ohjelmankin luomisen prosessi. Viime vuoden
organisaatiouudistuksen yhteydessä luotiin eri aihepiireihin liittyvät globaalit hyvien käytäntöjen työryhmät
(Community of Practice). Pia toimii psykososiaalisen tuen CoP:n puheenjohtajana ja osallistuu Diakonia &
Avoin kirkko -työryhmään. Tero puolestaan kuuluu Musiikki & jumalanpalvelus -työryhmään. Me molemmat
kuulumme myös maatiimiin, aluetiimiin ja Kambodžan työntekijätiimiin. Lisäksi Pia osallistuu globaalina
asiantuntijana mm. Kiinalaisen alueen, Kolumbian ja Venezuelan hanketiimeihin. Tässä vaiheessa prosessia
globaalityö on vienyt paljon resursseja, mutta toivomme tilanteen helpottuvan ja pääsevämme lokakuusta
keskittymään enemmän Kambodžan työhön ja paikallisiin kumppaneihin.

Pääsemme töihin!
Olemme todella innostuneita siitä, että vihdoin lähes kahden vuoden odotuksen jälkeen pääsemme tekemään
sitä, mihin kambodžalaiset ovat meidät kutsuneet. Meille oli suunniteltu puolen vuoden kielikouluaika
khmerin opintojen parissa, mutta koronan, evakuoinnin ja muiden syiden takia varsinaisten kieliopintojen aika
jäi lyhyeksi ja nyt jatkamme khmerin tunneilla työn ohessa.
Meille on ollut varsin raskasta odottaa, että pääsemme paikallisten rinnalle toteuttamaan heidän visioitaan ja
tukemaan Kambodžan kirkon kapasiteetin vahvistumista perheneuvonnassa, hallinnossa, nuoriso- ja
musiikkityössä, teologisessa koulutuksessa ja kaikessa nuoren kirkon tarverepertuaarissa. Nyt pääsemme siis
kunnolla töihin käsiksi. Pia on vastaavana kouluttajana käynnistämässä historian ensimmäistä Kambodžan
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

PIA JA TERO RUOTSALA
2.9.2021

UUTISKIRJE
kirkon perheneuvojien koulutusryhmää, jota tällä hetkellä kootaan. Terolta kirkko odottaa musiikkikoulutusta
ja paljon muuta.
Kambodžan kirkolta (LCC) saimme kuulla hyviä uutisia siitä, että juuri ennen lomaamme Lähetysseuran tuella
käynnistetyn evankelis-luterilaisen teologisen koulutuksen ansiosta yhdeksän kymmenestä koulutettavasta on
ilmoittanut haluavansa tulla luterilaisen kirkon jäseneksi. Tämä rohkaisee meitä kouluttajia luottamaan siihen,
että Sana vaikuttaa ja koulutus kannattaa!
Tämän epävakauden haasteissa, konflikteissa ja monenlaisessa inhimillisissä kärsimyksissä kamppailevan
maailman keskellä olemme myös itse ajoittain epävakaita, epävarmoja ja koemme pienuutta suurten haasteiden
edessä. Se on luonnollista ja osa ihmisyyttä. Samoin on osa ihmisyyttä laajentaa katsantokantaa itsen
ulkopuolelle ja herätä epäoikeudenmukaisuuteen, lähimmäisen hätään, rakkaudettomuuteen ja
toivottomuuteen. Jokainen meistä voi tehdä jotain ja siihen riittää oma pieni paikka ihmisenä. Jokaisella
ajatuksella, teolla, rukouksella ja ponnistuksella on merkitystä. Yhdessä voimme enemmän ja jaksamme
paremmin. Kiitos, että kuljet kanssamme tällä yhteisellä toivon tiellä!

Kuule, Jeesus, minua,
matkalaista taluta.
Sido armon siteellä,
rakkauden ikeellä.
(SV 124:5)

Toivomme syksyysi Jumalan hyvyyden voimaa, toivon valoa ja siunausta toimiisi!

Enkelein,
Pia ja Tero Ruotsala perheineen
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Pia ja Tero Ruotsala

Rukousaiheet

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

Kambodžan kirkon kaikki
koulutustoiminta, uusi
perheneuvojakoulutusryhmä,
varjelus ihmisille rankkasateissa
ja koronalta.

Tero toimii kirkollisen työn
neuvonantajana Kambodzhan
luterilaisen kirkon työyhteydessä.
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