Thaimaan luterilaisen kirkon diakonia –hankkeen raportti 2/2011

Hankkeen kuvaus
Kirkon diakoniatyö koostuu neljästä osa-alueesta: kummilapsityö (Family development
FD), vanhustyö, aids-työ ja Armonkoti. Family Development -hankkeen tavoitteena on
tukea köyhän maaseudun vähävaraisten perheiden lasten koulutusta, sekä huolehtia pienten lasten ravinnonsaannista perheissä, joissa äidit eivät ole terveistä tai ovat aliravittuja.
Aids-tukikeskuksen työn tavoitteena
on hi-viruksen leviämisen vähentäminen, hiv-positiivisten ja aidsiin
sairastuneiden tukeminen ja sellaisen tiedon jakaminen, joka edesauttaa ymmärrystä viruksen kantajien
perheen ja yhteisön välillä.
Armonkoti tarjoaa tilapäisen suojan
ja kodin vaikeassa elämäntilanteessa
oleville naisille raskausajaksi ja 2-3
kuukaudeksi lapsen syntymän jälkeen. Kuva Armonkodista.

Hankkeen toiminnot raportointiaikana
Kummilapsityön projekti antaa joukolle thaimaalaisia lapsia ja nuoria mahdollisuuden
koulunkäyntiin tai opiskeluun, tukee ruoka- ja matkakuluissa sekä antaa maitojauheapua.
Työtä tehdään Pohjois-Thaimaassa, Koillis-Thaimaassa sekä Bangkokissa ja sen ympäristössä. Työstä vastaa yhteensä neljä henkilöä, joista yksi on Lähetysseuran lähetystyöntekijä. Henkilökunnan työtä ja ammattitaitoa on tuettu tarjoamalla heille mahdollisuus
englannin kielen opiskeluun ja osa heistä osallistui perheneuvontatyön seminaariin.
Työntekijät ovat raportointiaikana vierailleet parhaansa mukaan kummilapsia tapaamassa. Näin voidaan seurata lasten ja nuorten elämäntilanteita ja edistymistä sekä rohkaista
heitä vaikeuksien varalta.

Phannapa,.Ladda,Sittikorn ja Phonpimon uusissa joululahjapaidoissaan.

Lokakuussa järjestettiin leiri, johon osallistui 87 koululaista. Joulukuussa Isanissa, Koillis-Thaimaan alueella järjestettiin joulujuhla lapsille ja heidän perheilleen, jotka asuvat
kaukana seurakunnasta. Paikalla oli 150 henkilöä. Kaikki kummilapset saivat projektilta
joululahjan. Raportointiaikana tukea sai yhteensä 407 lasta tai nuorta.

Vanhustyöntyöntekijä Anutaraphat Chaipan työssään.

Kirkon vanhustyö on keskittynyt Ubon Ratchathanin alueelle Koillis-Thaimaahan ja
pääkaupunkiseudulle. Vanhustyössä pyritään tekemään kotikäyntejä, ohjaamaan ja
auttamaan vanhuksia vaikkapa lääkäriin menossa tai valtion avustushakemusten laadinnassa. Raportointikaudella tulvat vaikeuttivat monien vanhusten elämää ja siksi vanhustyö keskitti vähäiset resurssinsa tulvauhrien tapaamiseen. Bangkokin alueella valitettiin
resurssien puutetta. Siksi konkreettinen taloudellinen apu on jäänyt antamatta, vain vierailuja on voitu tehdä. Koillis-Thaimaassa raportoidaan myös tehdyn useita sairaalakäyntejä.
Raportointiaikana 22 henkilöä sai tukea Aids-työn projektilta Bangkokin alueella ja
maakunnissa. Yhdessä seurakuntien kanssa projektin työntekijät pyrkivät vierailemaan
edes kerran kuussa kunkin asiakkaan luona. Norjan Lähetysseura NMS lopetti tukensa
projektille vuoden alussa, mikä on vaikeuttanut sekä valistus- koulutus-, että avustustyötä. Nykyisillä resursseilla yritetään keskittyä rohkaisuun, rukoiluun, Raamatun tutkisteluun, tiedon jakamiseen. Maaseudulla yhteydet hiv/aids-tuettaviin joudutaan hoitamaan
usein puhelimitse.
Armonkoti tarjosi raportointiaikana paikan 33 synnyttävälle 13–43-vuotiaalle naiselle.
Noin kolmasosa äideistä oli koululaisia tai opiskelijoita, kaksi kolmasosaa työelämässä
olevia. Yhteistä heille oli lapsen isän heikko vastuunotto tilanteessa. Tullessaan Armonkotiin, moni suunnittelee aborttia tai adoptiota. Turvallisen ja kannustavan ympäristön
tarjoavassa Armonkodissa moni muuttaa mieltään.
Naiset työskentelevät myös Armonkodissa tehden ja myyden käsitöistä, joiden myyntituloilla katetaan kodin toimintakuluja. Syksy 2011 oli melko hiljainen vierailujen osalta.
Tulvat eivät suoranaisesti osuneet kodin ympäristöön, mutta niihin varauduttiin ja osa äideistä oli tulvivilta alueilta. Luther Seminaarista oli opiskelijoita viikonloppuisin harjoittelijoina. Suomesta oli myös esikoulutusharjoittelija 3 kuukauden ajan. Aids-projekti on
tehnyt valistustyötä kodissa. Armonkotiin tulee lähes päivittäin puhelinsoittoja, joiden
pohjalta tarjotaan neuvontaa epätoivotun raskauden kohtaamisessa. Norjan lähetysseura
vähensi tukeansa myös Armonkodille, jonka johdosta projektin kulut ylittivät tulot. Asi-

akkaita oli enemmän kuin koskaan. Kotiinlähtötukea joudutaan vähentämään (peitto,
pyyhe, vaipat, maito).

Lapset kirjoittavat kummikirjeitään.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana
Kummilapsityön/Family Development projektin päätavoitteita on auttaa lapsia saamaan
koulutusta, joka vie heitä eteenpäin elämässä. Vaikutukset ovat myös sosiaalisia ja hengellisiä. Koulutus vaikuttaa koko perheen elämään. Menneenä vuotena loppututkinnon
sai yhteensä 6 opiskelijaa. Maitojauhetuella voidaan edelleen suoraan vaikuttaa lapsen
terveydentilaan ja helpottaa samalla perheen elämää. On hyvin tärkeätä, että tiimin työntekijät pääsevät tapaamaan ajoittain lapsia ja heidän perheitään. Myös projektin työtiimi
pyrkii kouluttautumaan ja kehittämään ammattitaitoaan jatkuvasti.
Omanarvontunteen vahvistaminen ja kristillisen rakkauden osoittaminen on vanhustyön
olennaisimpia tavoitteita raporttien mukaan. Työntekijät toivovat, että kunnioittava suhtautuminen vanhuksia kohtaan näyttäytyisi ympäröivässä yhteisössä leimallisena kristillisen kirkon ominaisuutena. Moni vanhus elää lastensa kotona, fyysisesti huonokuntoisena,
yksinäisenä pitkän päivän, jolloin muu väki on töissä. Vanhustyö pyrkii löytämään väyliä, joiden avulla vanhukset rohkaistuisivat menemään lääkäriin, tapaamaan toisia ihmisiä
ja heidän terveydentilaasä voitaisiin kohentaa.
Henkilöstökulut syövät suuren osan projektin rahoituksesta, kuten kirkon muussakin
työssä. Toiminta perustuu siksi henkilökohtaiseen tapaamiseen. Lähetysseuran tuki vanhustyölle 2011 kasvoi kuitenkin hieman edellisestä vuodesta.
Projektin johtaja rouva Anuttarapat Chanpan kertoo vierailleensa erään syntymästään
saakka vammaisen, ja nyt jo ikääntyneen henkilön luona, joka joutuu elämään naapureiden hyväntahtoisuuden varassa. Joinakin päivinä hän saa ruokaa, joinakin ei. Hän asustaa
pienessä pimeässä huoneessa ja pitää aina veistä käden ulottuvilla. ”Miksi sinulla on tuo
veitsi kädessä?” ”Jos elämä alkaa tuntua mahdottomalta, voin ottaa sillä henkeni”. Vierailulla työntekijää itkettää, kun hän kuuntelee vanhan naisen kertomuksia ja juttelee hänelle Jumalasta, kättelee naista ja syleilee. Vanhus sanoo: ”En muista koskaan saaneeni

osakseni tällaista rakkautta. Edes omat vanhempani tai sisarukseni eivät ole koskaan halanneet minua.”
Aids-työ iloitsee, että heidän rohkaisunsa ja tukensa vaikuttaa niin, että tuettavat pystyvät
huolehtimaan asioistaan paremmin ja kasvattavat itsetuntoaan. Jotkut heistä löytävät tiensä kirkkoon. Valistustyö vaikuttaa kirkon työntekijöiden asenteisiin.
Muita huomioita/viestit työn tukijoille
Kummiprojekti on osoittautunut erityisen tärkeäksi mm. niille pohjois-thaimaalaisille
Naanin alueen syrjäkylillä asuville yhdeksälle lapselle, joiden koulunkäynti ilman tukea
olisi hyvin vaikeata. Heidän kotikylänsä sijaitsee vaikeakulkuisessa vuoristossa, jossa
koulumatkaan menee kävellen 3-6 tuntia säistä riippuen. Tuen avulla he pystyvät asumaan ja ruokailemaan koulun asuntolassa kouluviikon ajan. Vuoden 2011 mittaan viisi
ei-kristityistä perheistä tulevaa kummilasta halusi kasteen.
Aids-työ ja vanhustyö, kuten diakoniatyön muutkin osa-alueet tekevät työtään hyvin
omistautuneesti melko vähäisin resurssein toimintasuunnitelmansa mukaan. Armonkoti
yrittää parhaansa mukaan lisätä kannattavuuttaan käsityömyynnillä. Koti tarvitsee ilmastointilaitteen käsityöhuoneeseen ja toivoisi saavansa sängyt äideille ja vauvoille patjojen
sijaan.
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