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Thaimaan ev.lut. kirkon vanhustyö  

       

Kumppani Thaimaan ev.lut. kirkko/ diakoniaosasto  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hankkeen kuvaus Toiminta kohdistuu vähävaraisten ja syrjäytyneiden holistiseen auttami-

seen. Se tähtää kristillisen rakkauden ja huolenpidon osoittamiseen niille vähävaraisille ja 

yksinäisille miehille ja naisille, jotka jäävät perheen tai / ja julkisen tuen ulkopuolelle.  

Kohderyhmiä on kaksi. Yli 60 -vuotiaat Thaimaassa asuvat henkilöt ja HIV-positiiviset ja 

AIDSia sairastavat sekä heidän perheenjäsenensä.   

Tavoite on lisätä kirkon työntekijöiden ja seurakuntalaisten tietoisuutta kohderyhmien oi-

keudesta arvokkaaseen elämään kaikissa olosuhteissa.   

Toivon Tien- osasto, joka on yksi Thaimaan evankelis-luterilaisen kirkon (=ELCT) diako-

nia osaston työmuodoista, tekee yhteistyötä ELCT:n seurakuntien, tuensaajien perheiden, 

paikallisviranomaisten ja työn tukijoiden kanssa sekä Thaimaassa että ulkomailla.  

Vanhustyötä ELCT on tehnyt vuodesta 2003 lähtien. Vuoden 2013 alusta tähän työhön yh-

distettiin kirkon HIV ja AIDS työ. 

LST opiskelijat kotikäynnillä täti Paun luona yhdessä seminaarin opettajan Katariina Kii-

lusen ja Samroongin seurakunnan vapaaehtoisen Jirachai Atchasiyasilin kanssa 
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Hankkeen toiminnot raportointiaikana 
 

1. Säännölliset kotikäynnit asiakkaiden luona kirkon kuuden rovastikunnan alueilla. Asi-
akkaiden tarpeiden kartoitus ja avustus henkisellä, hengellisellä ja fyysisellä tasolla. 
2. Taloudellinen tuki (300 THB/ kk)54 henkilölle ja 8 henkilölle osa-aikaisesti (6 kk ajan) 
3. Lakisääteisten tukien hakuprosesseissa avustamista (esim. eläke, vammaisavustus)   
4. Elinolosuhteiden kohennusta (esim. WC- pytyt liikuntarajoitteisille ikäihmisille 2., 5. ja 6. 
rovastikunnassa, alkupääoman jakamista käsityötoiminnalle) 
5. Diakonia- ja vanhustenpäivän juhlat:   
o 1. hiippakunta: ELCT:n naistenryhmän äitienpäivän juhlan tukeminen taloudellisesti 

elokuussa 
o 5. hiippakunta: vanhusten juhlat ”D-DAY” lokakuussa 2015 Chiang Raissa  
o 6. hiippakunnassa: paikallisseurakuntien vanhusryhmien tukeminen taloudellisesti  

(joululahjat) 
6. Vapaaehtoisten motivointia vastaamaan kohderyhmistä ELCT:n paikallisseurakunnissa.  

o diakoniatietoisku 1. hiippakunnan seurakuntanuorille  
 
 

 

7. Markkinointi ja varainhankinta 
o uudet esitelehtiset ja mainoskyltit käyttöön  
o uuden kuvamateriaalin toimittamista ELCT:n www- sivuille 
o tutustumisvierailut toisiin organisaatioihin varainhankintatyön merkeissä 
o myyntiartikkeleiden kehittämästä (esim. vanhustyön rintamerkki) 
o asiakkaiden valmistamien käsityötuotteiden myynnin organisointia (kortit, WC 

paperirullatelineet, virkatut kassit) 
8. Vierailijoiden mukaan ottamista kotikäynneille (Suomesta ja Sveitsistä) 
9. Luther Seminary in Thailand’in diakoniatyön opiskelijat mukana kotikäynneillä 1-2 x 
kuukaudessa (raportin ensimmäinen kuva) 

Samroongin seurakunnan pastori Yohan 

on kotikäynnillä AIDSia sairastavan paris-

kunnan luona. Mukana seurakuntanuori 

John. 
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9. Työn suunnittelukokoukset sekä koillis- Thaimaassa (Ubonissa) ja Bangkokissa. Hallin-
nollisten toimintatapojen päivitystä (esim. raportointi, uusien asiakkaiden hakuprosessi, 
asiakasrekisterit eri hiippakunnissa)  
    

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana 
 

 Seurakuntanuori osallistui kotikäynnille. 
 Kotikäynnistä piristynyt AIDSia sairastava osallistui kotiseurakuntansa ehtoolliselle. 
 Hajonneelle pyörätuolille ei löytynyt korjaajaa, mutta saimmekin käytetyn, mutta uu-

den veroisen, sen tilalle eräältä katoliselta isältä. 
 uudet wc istuimet helpottavat vanhusten ja liikuntaongelmaisten elämää tällä kertaa 

kahdessa kirkossa pohjoisen vuorilla 
 iäkäs pariskunta, joka irrotti kaulastaan amuletit ja otti vastaan Kristuksen vapahta-

janaan 
 
 Haastavaa tässä työssä on erityisesti yhteistyön tekeminen 
 Iloa tuottaa evankeliumi, joka otetaan ”elämän evääksi” vaikeissakin olosuhteissa. 

Tuloksia ja vaikutuksia; varmuus pienestä mutta säännöllisestä tulosta antaa mahdollisuu-
den toteuttaa omia tarpeita itsenäisemmin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rukousaiheita 

- vapaaehtoisen löytyminen jokaiseen ELCT:n rovastikuntaan (= 6 kpl) 
 

 Kiitokset tukijoille 

- Olette mukana pitkäjänteisesti! Työmme on jännittävää ja tavoitteemme on 
nostaa ikäihmiset voimavaraksi, jota ilman nuoremmat eivät tule toimeen. 
    

Rva Bunyang jakaa perhekuulumisia Toivon Tien työtekijä rva Phutta Thonwan-

nangin kanssa 


