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Kevätterveiset Thaimaasta kaikille!
Ajokorttiasioita
Tuulan thaimaalainen ajokortti oli ehtinyt Suomessa ollessamme vanhentua. Edessä oli siis ajokortin
uusiminen. Tänä aikana ajokortin saamisen perusteet olivat kuitenkin kiristyneet. Paikalliset eivät enää saa
korttia säälistä tai maksamalla rahaa, eikä ulkomaalaisillekaan enää riitä lääkärintodistus ja hänen
kotimaansa ajokortti. Nyt kaikkien pitää oikeasti osata myös liikennesäännöt. Ajokorttikokeet kestävät
yhteensä kaksi päivää, eikä sen osista ole helppo päästä läpi.
Ensimmäinen päivä alkoi jonottamisella, kunhan oli saapunut paikalle oikeiden papereiden ja niiden
kopioiden kanssa. Tuula sai ryhmässään numeron 72. Aluksi ryhmä siirtyi kokoushuoneeseen katsomaan
opetusvideota ja kuuntelemaan tuimailmeisen naisvirkailijan ohjeita. Sitten testattiin jarrutusnopeutta ja
syvänäköä, ja sen jälkeen tarkastettiin, että osaa erottaa liikennevalojen eri värit toisistaan. “Älkää sitten
tulko väritestiin, jos ette osaa sanoa värien nimiä”, virkailija opasti meitä. Neuvoista huolimatta eräs koetta
suorittava mies ei osannut sanoa muuta väriä nimeä kuin “vihreä”, jonka hän sanoi sitten jokaisen värin
kohdalla. “Penkille siitä odottamaan!” kuului naisvirkailijan käsky. Mies siirtyi kohteliaasti hymyillen
penkille ja sai pian maanmieheltään konsulttiapua. Seuraavalla yrityksellä onnistuivat jo muutkin värit, ja
hänkin sai paperiinsa väritestin kohdalle hyväksymismerkinnän.
Kun kaikki nämä testit oli hyväksyttävästi suoritettu, koko ryhmä siirtyi takaisin ensimmäiseen huoneeseen,
jossa katsottiin lisää opetusvideoita ja saatiin lisää neuvoja. “Kohtelias pukeutuminen on tärkeää, sillä me
olemme nyt Thaimaassa”, jatkoi virkailija. “Ajokorttikoe ei mene läpi, jos saapuu paikalle shortseissa.
Kaikilla on oltava pitkät housut. Ja niitä housuja ei sitten saa lainata toisille. Muuten käy niin kuin sille
yhdelle miehelle, jonka aika oli mennä ajokokeeseen. Hän ei voinut mennä, kun ei ollut housuja. Ne olivat
lainassa kaverilla. Muistakaa tämä!”
Opetusvideoiden jälkeen ensimmäinen päivä oli ohi. Seuraavana päivänä oli teoriakoe ja jos sen pääsisi läpi,
vielä ajokoe. Teoriakokeessa oli 60 kysymystä, eikä Tuula päässyt vielä ensimmäisellä kerralla läpi.
Teoriakoe vaati yhteensä kolme yritystä ennen läpipääsyä. Ajokoe meni läpi toisella yrityksellä.
Ensimmäisellä kerralla taskuperuutus meni viivan yli.

Nyt kun ajokortti on, niin pääseekin heti käytännön liikennepulmia ratkomaan. Tässä ollaan lentokentän parkissa, joka
on niin täynnä, että ihmiset ovat jättäneet autojaan parkkiruutujen eteen jonoon. Jos oma auto on ruudussa, pitää
edessä jonossa oleva auto ensin työntää pois tieltä, jotta voi sitten rakosesta peruuttaa pois.
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Hengitämme myrkkyä

Viime kuukausina Chiang Main ilma on ollut myrkkyä. Muutamana maaliskuisena päivänä lehdissä
kirjoitettiin, että kaupungissa oli jopa maailman saastunein ilma.
Pohjois-Thaimaassa on perinteisesti ollut tapana polttaa roskat, ja kulottaa metsien aluskasvillisuutta, johon
sen seurauksena kasvaa arvokkaita tryffelisieniä. Myös pellot poltetaan usein sadonkorjuun jälkeen.
Kulottaminen on kiellettyä, mutta sitä tehdään salaa öisin. Aamuisin heräämme usein vahvaan savun hajuun,
vaikka kaikki ikkunat ovat olleet kiinni. Poliisit on saaneet joitain kulottajia kiinni, mutta usein heitä on
vaikea löytää. He käyttävät sytyttimiä apunaan ja kun tuli viimein roihuaa, ovat kulottajat itse jo kaukana.
Yhtenä syynä lisääntyneeseen polttamiseen on viime vuosina lisääntynyt maissinviljely, joka vaatii
kulotuksen ennen uuden sadon kylvämistä. Muitakin keinoja olisi, mutta ne eivät ole vielä yleistyneet
Thaimaassa.
Savusumua on täällä ollut joka kevät, mutta tänä vuonna tilanne on ollut erityisen paha. Maaliskuussa
mitattiin ennätyslukemia kaikkein haitallisimpien, 2,5 mikrometrin suuruisten pienhiukkasten, määrässä.
Seuraamme AQI (Air Quality Index) lukemia netistä ja kännykkäsovelluksesta. Korkein luku minkä olemme
omalla alueellamme nähneet ollut yli 400, joskin paikoin kaupungin alueella AQI lukema on ollut jopa 700.
Yleensä maailmalla, kuten Suomessa alle 25 AQI on turvallinen lukema, ja Thaimaassakin yli 50 AQIn
lukemia pidetään haitallisina.
Tilanteen pitäisi hellittää sateiden alkaessa toukokuussa. Niitä odotellaan kovasti. Ja ensi talvena varmaan
tiivistämme ilmastointilaitteiden suodattimia. Sisäilmanpuhdistimetkin lienevät ostoslistalla.
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Lähetysseuran työntekijäpäivät Chiang Maissa
Helmikuussa Lähetysseuran työntekijät Nepalista, Hong Kongista, Taiwanista, Thaimaasta ja Kambodzhasta
kokoontuivat työntekijäpäiville Chiang Main vuorille noin tunnin ajomatkan päähän kotoamme.
Nelipäiväinen tilaisuus oli hyvin virkistävä, sillä se oli yksi vuoden harvoista tapahtumista, joissa saamme
käyttää äidinkieltämme. Päivillä käsiteltiin ajankohtaisia työasioita, mutta aikaa oli myös rennolle
yhdessäololle ja näistä toisista maista tulleiden työtovereiden kohtaamiselle.

Kuva: Jyrki Markkanen

Lauantai oli retkipäivä, ja osa meistä kävi syöttämässä, pesemässä ja hoitamassa norsuja läheisessä eettisessä
norsupuistossa. Päivien kohokohta oli suomenkielinen Tuomasmessu sunnuntaiaamuna. Kimmo oli mukana
messun musiikkiryhmässä.

Kuva: Ilkka Koivisto

Inkluusio, mobiliteetti ja monikielinen koulutus
Viime syksystä asti Kimmon päätyönä on ollut hoitaa suuren kansainvälisen konferenssin järjestelyitä. Hän
on vastuussa tilaisuuden ohjelmasta, ja johtaa yli 30-henkistä tiimiä. Suurin osa tiimiläisistä toimii etänä
asuen muualla kuin Thaimaassa. Järjestäjät odottavat syyskuussa 2019 järjestettävään konferenssiin n. 500
osallistujaa ympäri maailmaa. Englanniksi lisätietoja löytyy seuraavalta nettisivulta
https://www.asiapacificmle.net/conference/2019
Konferenssi keskittyy monin tavoin syrjäytyneiden koulutustilanteeseen ja yhteiskunnalliseen
osallistumiseen. Erityishuomion kohteena ovat kielivähemmistöt, vammaiset, tytöt ja pakolaiset.
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Psalmit käännöstyön kohteena
Akenkielen Vanhan testamentin käännöstyö etenee. Tuula, Nööza ja Daniel ovat viime aikoina keskittyneet
jälleen psalmeihin, sillä tarkoituksena on saada koko Psalmien kirja julkaistua vuoden 2020 aikana.

Psalmi 23: 1-6 ”Herra on minun paimeneni”
akeksi
1. Hallitsija-Jumala vartioi minua kuten lampaiden
vartija vartioi lampaita. Ei ole mitään mitä minulta
puuttuisi.
2. Hän laittaa minut lepäämään elävälle vihreälle
ruohikolle. Hän vie minut rauhallisen joen
rannalle.
3. Hän antaa minulle uutta voimaa ja vie minua
oikeaa ja suoraa tietä pitkin, nimensä vuoksi.
4. Vaikka minun täytyisi kulkea kahden vuoren
välissä olevassa hyvin pimeässä paikassa, en
pelkäisi pahaa. Miksi näin, sillä sinä olet minun
kanssani ja sinun bambusauvasi ja keppisi antavat
minulle rauhan.
5. Sinä katoit minulle ruokapöydän niin, että minun
vihaajani näkivät sen. Sinä voitelit minun pääni
öljyllä ja minun maljani on niin täysi, että se valuu
yli.
6. Sinun hyvyytesi ja myötätuntoinen rakkautesi
seuraavat ylläni lakkaamatta. Minä saan asua
Hallitsija-Jumalan kodissa ikuisesti.

Kiitos ja rukousaiheita:
- Rukoilkaa rohkeutta Mekongin alueen
vainotuille kristityille ja vapautusta niille
seitsemälle pastorille, jotka ovat edelleen
vangittuina.
- Psalmien 21-50 konsulttitarkastus on
toukokuun toisella viikolla.
Konsulttitarkastus on työn viimeinen vaihe.
- Varjelusta työmatkoille, sekä meille että
ake-tiimiläisille.
- Kimmo tarvitsee viisautta konferenssin
järjestelytehtäviin. Ohjelmatiimi on hyvin
monikulttuurinen ja edustaa monia eri
järjestöjä.
- Kimmon tukirankavaivat eivät ole vielä
helpottaneet.
- Kiitos rukouksistanne. Jumala teitä
siunatkoon!
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