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Aika:  24.4.2014 klo 16.45-18 

Paikka:  Seurahuone 

Aihe:  Thaimaan Armon kodin avustusprojekti 

Vieraat: Pirkko Lönnqvist, Lilja Kinnunen-Riipinen, Kanya Arkhoe 

Omat jäsenet: Paikalla oli 22 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Torsti Poutanen  ja sihteerinä 

Siv Ilola 

Paikkaukset: PPK3 11.4.2014 Seurahuoneella:  Rauno Aavasalo, Kalervo Friberg, Heikki 
Lange, Ismo Louhi, Jarkko Merilä, Antero Nurmi, Matti Sirva ja Siv Ilola 
16.4. Arkistoihin tutustuminen: Torsti Poutanen ja Anne Kuusio 

Syntymäpäivät: 27.4. Mikko Ruohonen, 5.5. Mikko Savolainen, 7.5. Heikki Lange  

Onnittelut seuraavassa viikkokokouksessa!  

Seuraavat tapahtumat: 1.5. Vappubrunssi 

8.5. Kevätkokous ja Torsti Poutasen egoesitelmä  

15.5. Lähtevä vaihto-oppilas Reetta Mehtonen esittäytyy 

 

Kokouksen kulku:  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti vieraat ja oman väen tervetulleeksi. 

Mikko Kaskari on selvittänyt kaupungin viestintäpäälliköltä, että Veteraanipäivänä 27.4. ei protokollaan 

kuulu lippulinnaa, joten lippuvartion ei tarvitsekaan valmistautua. 

Thaimaalaisvieraiden puheenvuoro: 

Lilja Kinnunen-Riipinen kertoi olleensa Thaimaassa nyt 15 vuotta Suomen Lähetysseuran lähettiläänä työssä 

teologisessa tiedekunnassa dekaanina ja johtajana.  Hänen kanssaan klubin vieraana oli neljännen 

vuosikurssin teologiharjoittelija 21-vuotias Kanya Arkhoe. Kanya on Salon seurakunnan stipendiaatti .  Hän 

kuuluu Akha –vuoristolaiskansaan ja hänen kotikylänsä asukkaat ovat viime vuosiin asti olleet luku- ja 

kirjoitustaidottomia, koska heidän elämänsä on mennyt jatkuvaan pakenemiseen.  Pohjoisessa 

vuoristoalueella asuu  28 alkuperäiskansaa. Kanyan kansan kieli on akha ja ko. kielessä on jo nykyisin 

aakkoset.  Aiemmin lukemista ja kirjoittamista varten piti ensin opetella thai-kieli. Kanya on ensin käynyt 

ammattilukion ja hänellä on myös kondiittorin ammattitutkinto. Teologian opintojen myötä Kanya haluaa 

kristillisen tiedon ja diakonian opettajaksi. 
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Kanyan veli, Wisara, on ollut ensimmäinen kylästä opiskelemaan päässyt. Suomalainen lähetyssaarnaaja 

auttoi hänet opin tielle ja kolme viikkoa sitten hänet vihittiin papiksi.  Kanya kertoi, että Thaimaassa yleensä 

tytöt lähetetään opiskelemaan ja syynä on yksinkertaisesti se, että pojat ovat laiskoja ja pelaavat 

mieluummin korttia. Hänen veljensä oli siis tätä taustaa vasten melkoinen tienraivaaja. 

Lilja esitteli Kanyan kansallispukua, jonka päähineen koristeista pystyy päättelemään esimerkiksi, että 

Kanyan kotona kasvatetaan apinoita ja kanoja. Päähineestä näkee myös sen, että Kanya on vielä naimaton. 

Naimisiin mennessä miehet ostavat vaimolle rautapalloja tai hopeapalloja, jotka kiinnitetään päähineeseen. 

Hattu voi tämän jälkeen painaa jopa neljä kiloa ja sitä kannetaan myös yöllä – näin pidetään poissa pahat 

henget.  Tapa kuuluu buddhalaisuuteen ja kristinuskoon kääntyneiden ei enää tarvitse kantaa tätä 

päähinettä koko ajan.   

Lilja kertoi, miten Pirkko ja Kalle Lönnqvist olivat ottaneet heihin yhteyttä ja halunneet tutustua heidän 

työhönsä ja sitten vierailleet mm. Armon kodissa, joka on paikka naisille, joita on kohdannut ei-toivottu 

raskaus.  Aviottoman lapsen synnyttäminen ei Thaimaassa ole hyväksyttävää ja näillä Armon kodissa 

asuvilla naisilla on siksi erittäin vaikea elämäntilanne. Armon kodissa he saavat asua korkeintaan kuusi 

kuukautta ja siihen mennessä äitejä ja heidän vauvojaan yritetään auttaa myös uudelleen yhteyteen oman 

sukunsa kanssa. Lilja kertoi, että tähän mennessä äitien ikähaarukka on ollut 11-46 vuotta. 

Täällä käydessään Kalle oli pitänyt erityisen epäinhimillisenä sitä, että raskaana olevat naiset ja pienet 

vauvat nukkuivat lattialla pelkillä patjoilla. Lilja kuvaili Kallen hiljaiseksi ja harkitsevan oloiseksi mieheksi, 

joka oli tämän tutustumiskäynnin jälkeen sanonut, että ehkä hänen järjestönsä voisi tehdä tälle asialle 

jotain.  

Sitten Lilja kertoi meille terveisiä Armon kodista ja näytti kuvia nykytilanteesta. Nyt heillä on Uskelan klubin 

lahjoituksella äideille hankitut tukevat rautasängyt ja vauvoille pyörällisissä telineissä samanlaiset 

läpinäkyvät kaukalot kuin suomalaissairaaloissa. Sekä äidit että henkilökunta ovat näistä lahjoituksista hyvin 

kiitollisia. Rahaa oli jäänyt vielä sen verran, että oli voitu ostaa pienet hyllyt, joihin saatiin järjestettyä ne 

tarvikkeet, jotka aiemmin myös olivat lattialla. Kuvakooste Armon kodista on katsottavissa jäsensivuilta. 

Lilja välitti kaikkien asianosaisten lämpimät kiitokset Uskelan rotaryklubille ja toi meille Thaimaasta kauniin, 

käsin kirjaillun kiitoskortin. 

Torsti Poutanen kiitti vieraita koskettavasta esityksestä sanoen, että on hienoa nähdä, että olemme saaneet 

olla tällaisessa hankkeessa mukana.  Kanyalle luovutettiin kotimaahan vietäväksi Uskelan klubin viiri.  

Puheenjohtaja päätti viikkokokouksen. 

 

pöytäkirjan vakuudeksi  Siv Ilola, sihteeri  


