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Kielityö Mekong-alueella
Yhteistyökumppani: Thaimaan evankelis-luterilainen kirkko/ The Evangelical Lutheran Church in
Thailand (ELCT)
Hankkeen kuvaus:
Luat ovat vähemmistökansa, joka asuu sekä Pohjois-Thaimaan että Laosin vuoristokylissä köyhissä ja
vaativissa olosuhteissa. Viimeisten 50 vuoden aikana lua-kansaa on myös siirtynyt Laosista pakolaisina
Thaimaan puolelle. Juuri tällaisen lua-kansanosan parissa Lähetysseura tekee työtänsä Bo Kluean alueella
Naanin provinssissa.
Lua-kansa elää thaimaalaisen yhteiskunnan marginaalissa. Tästä syystä heidän yhteiskunnallinen asemansa
on usein matala ja omanarvon tunteensa heikko. Osittain tähän vaikuttaa myös kirjoitetun kielen
puuttuminen, mikä puolestaan on johtanut laajaan luku- ja kirjoitustaidottomuuteen kielen puhujien parissa.
Ensimmäiset luat kääntyivät kristityiksi noin 15 vuotta sitten, ja Thaimaan evankelisluterilainen kirkko aloitti
toimintansa alueella reilut kymmenkunta vuotta sitten. Tällä hetkellä noin 1300 luaa on kastettu ja liittynyt
kirkon jäseneksi. Seurakunta- ja jumalanpalveluselämä tapahtuu enimmäkseen thaiksi, joka ei ole kuitenkaan
seurakuntalaisten oma äidinkieli. Itse asiassa thai ja lua kuuluvat eri kieliperheisiin eivätkä ole näin ollen
sukulaiskieliä. Jumalanpalveluksissa käytetään thainkielistä Raamattua, jonka vanhahtava kieli on toisinaan
vaikeasti ymmärrettävää. Lisäksi lähes kaikki kristinuskon avaintermit (esimerkiksi armo, anteeksiantamus)
on otettu luan kieleen sellaisinaan suoraan thaista. Nämä kaikki seikat hankaloittavat kristinuskon sanoman
ymmärtämistä luan puhujien keskuudessa.
Hankekauden aikana Pohjois-Thaimaassa sijaitsevat luterilaiset lua-seurakunnat voimaantuvat ja vahvistuvat
niiden parissa tehtävän kieli-ja musiikkityön vaikutuksesta. Naanin provinssissa puhuttava luan kieli saa
koeaakkoston ja siten ensimmäisen version kirjoitetusta kielestä. Luan kielelle laaditaan myös keskeiset
omakieliset kristinuskon avainkäsitteet ja jumalanpalveluksia varten käännetään liturgisia tekstejä ja
rukouksia.
Kielityön ohella Naanin alueen seurakunnissa tehdään hankekauden aikana myös musiikkityötä. Musiikki
saakin luontevamman ja tärkeämmän roolin seurakuntien jumalanpalveluselämässä ja muussa työssä.
Hankekauden aikana jumalanpalveluksiin saadaan myös joitakin luankielisiä virsiä ja hengellisiä lauluja.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2017:
Raportointikauden 7-12/2017 ensimmäiset vajaat kaksi kuukautta olimme Suomessa
välikausikäynnillä. Tämän jälkeen jatkoimme kieli-, musiikki- ja seurakuntatyötä lua-kansan parissa
aikaisempaan tapaan. Kielityön osalta merkittävin saavutus loppuvuoden osalta oli se, että saimme
valmiiksi luan ensimmäisen koeaakkoston ja sen mukana kaksi ensimmäisetä luankielistä
lukutaitokirjasta. Luan kirjakielen luominen ei ole kuitenkaan ollut aivan ongelmatonta. Luan kielen
puhujat ovat itse halunneet käyttää kirjoittamiseen thain kielen aakkostoa, vaikka luan kieli ei ole
millään tavoin thain sukulaiskieli. Luan kielestä esimerkiksi puuttuvat toonit eli sanojen sävelkulut,
jotka ovat thain kielessä hyvin oleellisia.
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Lisäksi luan kielessä on paljon sellaisia äänteitä, konsonantteja ja diftongeja, joita ei löydy thain
kielestä laisinkaan. Näiden erilaisten äänteiden kirjoitusasun löytäminen onkin vaatinut aikaa,
kypsymistä ja luovuutta. Toiveemme on, että tämä uusi luan aakkosto voisi tulevaisuudessa auttaa
monia lukutaidottomia luan kielen puhujia oppimaan lukemaan omalla äidinkielellään – osaltaan
lukemista ainakin helpottavat monet tutut thai-aakkoset.

Lapsiryhmän musiikkiharjoitukset Napongin kylässä. Kuvaaja Tomas Kolkka

Musiikkityön osalta toiminta keskittyi syksyn aikana ennen kaikkea Napongin seurakunnan
lapsiryhmän musiikinopetukseen sekä yleisesti jumalanpalveluksissa käytettävien laulujen ja virsien
lukumäärän kasvattamiseen ja aihepiirien monipuolistamiseen. Koska suurin osa seurakuntalaisista
on lukutaidottomia, uusien laulujen ja virsien opettelua vaatii jatkuvaa kertaamista ja laulujen
toistamista sanojen ulkoa oppimiseksi. Tästä syystä jumalanpalveluksessa laulettavat laulut ja virret
harjoitellaan joka sunnuntai ennen jumalanpalvelusta yhdessä koko seurakunnan kanssa. Lisäksi
lapsiryhmä opettelee kitaran- ja pianonsoittoa erikseen myös viikon aikana, ja lasten esittämät laulut
tuovatkin jumalanpalveluksiin paljon iloa ja elävyyttä. Musiikkityön tuloksia nähtiin myös
joulukuussa eri lua-kylissä järjestetyissä lukuisissa joulujuhlissa. Napongin seurakunnan lapset
vastasivat nimittäin monissa kylissä joulujuhlien musiikista ja säestyksestä.
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Koska kieli- ja musiikkityön lisäksi työhömme lua-kansan parissa kuuluu myös seurakuntatyötä –
mikä on raportointiaikana vienyt työajastamme suuren osan – nivoutuvat kieli- ja musiikkityö
luontevasti seurakunnan toimintaan monin tavoin. Jumalapalveluksissa onkin ollut luonteva ottaa
käyttöön ensimmäisiä raamatunjakeiden käännösversioita sekä ehtoollisen jakamisessa käytettäviä
luankielisiä liturgisia tekstejä. Lisäksi olemme rohkaisseet seurakunnan työntekijöitä ja
seurakuntalaisia käyttämään yhä rohkeammin omaa äidinkieltänsä esimerkiksi jumalanpalvelusten
rukousosioissa. Näin ollen luan kielen käyttäminen thain kielen rinnalla jumalanpalveluksissa on
syksyn aikana lisääntynyt. Samoin musiikkityön kautta opitut uudet laulut ja virret on voitu ottaa
saman tien käyttöön käytännön seurakuntaelämässä, mikä on rikastanut ja syventänyt paikallisten
seurakuntalaisten hengellistä elämää ja uskon juurtumista.

Joulujuhlajumalanpalvelus Napongin kylässä 30.12.2017. Kuvaaja Riikka-Maria Kolkka

Terveiset ja kiitokset tukijoille:
Lämpimät kiitokset kaikille työmme tukijoille. Teidän tukenne niin taloudellisesti kuin
esirukouksen muodossa on työn edistymisen kannalta todella tärkeää. Kiitos, että teette työtä
yhdessä kanssamme ja kristinuskon toivoa tuova sanoma voi tavoittaa yhä uusia ihmisiä PohjoisThaimaan vuoristokylissä.
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Ensimmäiset luankieliset lukutaitokirjaset: Jeesus tyynnyttää myrskyn sekä Vastakohtia.
Kuvaaja Riikka-Maria Kolkka

Ote Jeesus tyynnyttää myrskyn –kirjasesta. Kuvaaja Riikka-Maria Kolkka
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