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Anja on siirtynyt Armonkodilta 
Toivon tie -projektiin. Myös se 
on yksi kirkon diakoniatyön 
muodoista. Anja on siis edelleen 
kirkon diakoniatyössä ja kaikki 
työtoverit ovat aikaisemmista 
yhteyksistä tuttuja. 
Toivon tien asiakkaat ovat 
yksinäisiä vanhuksia ja HIV-
positiivisia, joita käydään 
tapaamassa heidän kotonaan. 
Samalla jaetaan pieni 
kuukausiavustus. Yhteistyötä 
tehdään mahdollisimman paljon 
seurakuntien kanssa, ja 
vapaaehtoisia kannustetaan 
mukaan kotikäynneille. Anjan 
työtoverina toimii pitkäaikainen 
diakoniatyöntekijä, rouva 
Puthaa Thowanang. 

Seurakuntia 
tuetaan myös 
järjestämään 
vanhusten 
tapaamisia ja 
juhlia. 
Pitkäntähtäimen 
tavoitteena on 
seurakuntien 
kasvaminen 
vastuuseen 
diakoniatyöstä 
niin, että 
työntekijät ja 
seurakuntalaiset 
kokisivat työn omakseen. 
Diakoniaosaston johtaja halusi 
Anjan tähän tehtävään, koska 
Lähetysseura on toistaiseksi 
Toivon tien ainoa 
rahoittaja.Edeltäjän, Anne 
Rantasen, työkausi on  

päättymässä. Tässä kaikki 
kolme Toivon tien työntekijää 
kuvassa. Armonkodilla työtä 
jatkaa norjalainen 
lähetystyöntekijä, Alfhild 
Hauglid. 

Anja	ja	Jyrki	Markkanen	 	 	 	 	 	 	 Bangkok,	Thaimaa	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 maaliskuu	2016	!
Thaimaan	kesä	alkaa	lämpö>lojen	puolesta	olla	korkeimmillaan.	Vielä	pari	kuukauBa	jatkunee	+30-+40	
asteen	lukemissa.	Kuivan	kauden	ennustetaan	olevan	pitkä	ja	vesipulaa	pelätään.	Vanhan	ajan	
sadetanssit	korvataan	lentokoneilla,	joilla	sirotellaan	kemikaaleja	ilmakehään	sateen	aikaansaamiseksi.	
Anjan	työtehtävät	ovat	muuBuneet.	Tässä	kirjeessä	on	vielä	kuulumisia	Armonkodilta.	Jyrkin	talvikausi	
on	mennyt	en>seen	tapaan	matkustaessa	eri	puolilla	Thaimaata.

Jyrki on matkustanut viime 
kuukausien aikana Bangkokista 
maakuntiin lähes joka viikko. 
Jumalanpalveluksia ja muita 
toimituksia on ollut suomalaisten 
parissa useissa kaupungeissa 
Bangkokin ulkopuolella. 
Rippikouluakin on käyty yhden 
suomalaisen kanssa tänä 
talvena. 
Matkailukausi alkaa kuitenkin 
tältä talvelta olla kohta ohi. Moni 
suomalainen kaipaa Pohjolan 
kevääseen ja palaa kotiin 
pääsiäisen tienoilla. 
Pääsisen viettämistä ympärillä 
oleva elämä ei tue oikeastaan 
mitenkään: Kevään merkkejä ei 
säästä löydy, eivätkä kaupat

valmistaudu pääsiäiseen 
lainkaan, kuten jouluun, joka 
näkyy laajasti. Thaimaalainen 
uusi vuosi huhtikuussa, on 
monen thaimaalaisen kristitynkin 
ajatuksissa päällimmäisenä. 
Pääsiäistä tulee ihan tietoisesti 
päättää viettävänsä. 
Pääsiäissunnuntaina 
Bangkokissa vietetään messua 
suomeksi. Pääkaupungissa 
asuvat suomalaiset ovat usein 
työelämässä eikä Suomeen 
matkustaminen nyt kevällä ole 
mielessä.

Pääsiäisaamuna naiset löytävät tyhjän 
haudan. Kristus on ylösnoussut! 
Hiroko Sugiokan nukkeinstallaatio.
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Huhti-toukokuu on Thaimaassa kesälomaaikaa. Pääsiäisen jälkeen kesäleirit alkavat! Huhtikuun 
ensimmäinenä viikonloppuna on kirkon naisten leiri ja heti sen jälkeen pidetään kummilasten leiri. Tämän 
lisäksi monet seurakunnat järjestävät omia lasten ja nuorten leirejään. Naisten ja kummilasten leireille 
osallistujat tulevat eri puolilta maata. Toivotaan kaikkien halukkaiden pääsevän matkaan. Niin matkoille kuin 
leireille tarvitaan paljon suojelusenkeleitä, jotta kaikki sujuisi turvallisesti! 
Perheemme elämä kahdella mantereella on sujunut hyvin. Sara ahkeroi lukiossa erilaisten kirjallisten töiden 
kimpussa. Taideaineista teatteri vie mennessään. Hymy ei ole vielä hyytynyt, vaikka sormi on ollut paketissa 
usean viikon ajan rugbyn pelaamisen jälkeen, ja soittaminen on joutunut tauolle. Antin varusmiespalvelus on 
onnellisesti ohi ja kesätöiden jahtaaminen käynnissä.

Iloista pääsiäistä! t: Anja ja Jyrki

SLS:n Mekong-alueen ja Suomen ev.lut. kirkon siirtolais- 
ja turistyön kuulumisia voit seurata myös Facebook:ssa: 
facebook.com/mekongilaiset 
facebook.com/suomenkirkkothaimaassa

Suomen	Lähetysseura	toteu&aa	
Jumalan	rakkau&a	sanoin	ja	teoin.  
Teemme	työtä	30	maassa	lähes	
sadan	kirkon	ja	järjestökumppanin	
kanssa.	

Tue	työtämme: 
IBAN:	FI38	8000	1400	1611	30	  
BIC:	DABAFIHH,	viesJksi	Anja	ja	Jyrki	
Markkanen

Anja	Jyrki	Markkanen	
Anja	on	lasten	sairaanhoitaja,	ja	töissä	
Thaimaan	ev.lut	kirkon	diakoniatyössä.	Jyrki	
on	pappi,	ja	tekee	papin	töitä	suomalaisten	ja	
thaimaalaisten	parissa.	Perheen	nuorista	
AnM	on	Suomessa	ja	Sara	Thaimaassa.	

Markkasten	nimikkoseurakunJa	ovat	
LapinlahJ,	Paltamo,	Pielavesi,	Polvijärvi	ja	
Töölö.	NimikkoseurakunJen	lisäksi	
Markkasten	lähe&äjänä	toimii	Suomen	ev.lut.	
kirkon	ulkosuomalais-	ja	turisJtyö.

Armonkodin kuulumisia

Armonkodilla ovat uudet äidit odottamassa vauvansa syntymää. Viime 
vuoden puolella tulleet ovat lähteneet kukin tahoilleen. Usein perhe tai 
joku sukulaisista on suostunut jakamaan äidin vastuuta huolehtimalla 
lapsesta tai tarjoamalla kodin äidille ja lapselle. 
Luottamuksellinen suhde äidiksi tulevan ja työntekijän välillä on 
auttamisen lähtökohta. Joskus luottamus syntyy hitaasti. Kun uskallus 
kertoa oma tarina pakottamatta totuudenmukaisesti syntyy, myös 
auttaminen voi osua kohdalleen. 
Kiireetön yhdessäoleminen ja –tekeminen kodinomaisessa 
ympäristössä luo hyvän pohjan luottamuksen syntymiselle. Monet 
naiset pitävät omasta halustaan yhteyttä vielä Armonkodilta 
lähdettyäänkin. Vapaaehtoisten työpanos on ollut merkittävä. Ilman 
heitä ei olisi ollut mahdollista ylläpitää säännöllistä ja monipuolista 
käsityö- ym harrastustoimintaa. 
Armonkodilla on nyt norjalainen lähetystyöntekijä. Jatkossa 
Armonkodin kuulumisia saatte tilaamalla Armonkodin uutiskirjeen 
Lähetysseurasta. Kuvassa on yksi Lähetysseuran vapaaehtoisista, 
Teija Lievonen lasten kanssa.
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