Hei!
Kuten siellä varmasti on uutisista seurattu, Hongkongissa on ollut varsin myrskyinen kesä ja syksy.
Haluankin tästä vähän enemmän kirjoittaa, mutta pitää miettiä sanansa tarkkaan, kun työni suuntautuu
paljolti manner-kiinaan.
Olen nyt maanantaina lähdössä Hengyangiin Kiinan matkalle, jossa pääsen seuraamaan työtämme taakse
jätettyjen lasten ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten parissa. Yhteistyökumppanimme
näissä hankkeissa on Amity Foundation, eli ystävyyden säätiö, joka on diakoniaan ja sosiaalityöhön
erikoistunut manner-kiinan yksi suurimmista järjestöistä. Ajattelin lähettää kirjeen tämän matkan jälkeen,
kun nyt minunkin tekemisiäni tarkastellaan enemmän kuin tavallisesti.
Hongkongin ja Kiinan välit ovat kiristyneet ja ulkomaalaisiin on kiinnitetty erityishuomiota ja tarkkailua
rajanylityspaikoilla. Minun pitää pitää aika matalaa profiilia.
Vaikka Hongkongissa onkin myrskyisää, oma kotialueeni on turvallinen, enkä ole millään muotoa vaarassa.
Mutta kyllähän tämä vaikuttaa normaaliin arkeen. Mielenosoittajat siis vastustavat manner-kiinan
lisääntynyttä valtaa alueella. Hongkongin hallintojohtaja, joka on Pekingin valitsema, on nyt antanut periksi
yhdessä mielenosoittajien vaatimuksessa, mutta monet mielenosoittajat ovat olleet sitä mieltä että se ei
riitä. Pieni joukko mielenosoittajista on radikalisoitunut, ja he heittelevät polttopulloja yms poliisien päälle
ja ovat hajottaneet metroasemia. Poliisi puolestaan on vastannut kyynelkaasulla ja kumiluodeilla. Kuvat
näyttävät melkoiselta sotatantereelta. Omia menojani olen joutunut pariin otteeseen muuttamaan
eskaloituneiden tilanteiden vuoksi. Esimerkiksi viime sunnuntaina olin palaamassa rannalta kotiin, mutta
jouduin ottamaan kiertotien, koska metroasema, jossa minun piti vaihtaa, oli osittain sytytetty palamaan.
Erikoistahan tämä on, mutta toisaalta esim tämä sunnuntain episodi sujui täysin rauhallisesti, kun muuten
Hongkongin infrastruktuuri on todella toimivaa.
Kesän alussa tuli uutinen, että meille valittu uusia alueellinen kirkollisen työn koordinaattori ei pääsekään
tulemaan alueelle, jonka vuoksi olen tehnyt minulle jo ennestään tuttuja koordinaattorin tehtäviä, mutta
olen myös jo aloittanut uudessa roolissani sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden asiantuntijana.
Meille on valittu myös uusi koordinaattori, Johanna Tuominen, joka on jo aloittanut etäältä käsin, eli
Helsingistä ja hän muuttaa tänne tammikuussa. Tunnen Johannan jo entuudestaan yliopistoajoilta, kun
minä olin hänen etiikan opettajansa. 😊
Syksyllä minulla on edessä matka Geneveen sukupuoliasioiden tiimoilta, jossa käyn Luterilaisen
maailmanliiton koulutuksessa ”Naisten ihmisoikeudet”, sekä tutustun ekumeenisiin toimijoihin kuten ACT
alliance, ja kirkkoliittoihin Maailman kirkkojen neuvosto, mutta myös YK:n naisjaosto, sekä kiinalaisen
järjestön Amityn Geneven toimistoon. Marraskuun alussa koulutan koko Lähetysseuraa sukupuolten
välisestä oikeudenmukaisuudesta.
Olen ehtinyt nyt olla takaisin kotona noin kaksi kuukautta ja työ sinänsä on sujunut ihan rauhallisissa
merkeissä. Olemme tehneet kumppaneiden kanssa hankesuunnittelua: ensi vuonna alkaa muutamia uusia
projekteja. Meillä alkaa työ Chengdun seudulla manner-kiinassa vaikeasti vammaisten lasten opettajien
kouluttamiseksi, sekä uusia teologisia hankkeita, jossa tuemme valmistuneiden teologian opiskelijoiden ja
muiden yliopistosta valmistuneiden oppilaiden foorumia, jossa oppilailla on mahdollisuus paitsi rakentaa
uusia kumppanuuksia, myös syventää teologista osaamistaan. Hongkongissa tukemme manner-kiinan
teologisiin oppilaitoksiin suuntautuvaan kirjaprojektiin kasvaa: he saavuttavat hyvin oppilaat, kun tilanne
kiinassa on muuten vähän sensitiivisempi kuin aiemmin. Kiinan kristillisen neuvoston kanssa aloitamme
uuden ison hankkeen, joka keskittyy diakoniseen kouluttamiseen. Ajatuksena on, että myös maaseudun
seurakunnissa kehitetään yhä yhtenäisemmin diakoniatyötä. Olen tästä hankkeesta tosi innoissani ja luulen
että loppuvuodesta pääsen tutustumaan toimintaan paikan päälle (ainakin toivon näin!)

Taiwanin kirkolla puolestaan tuettujen opiskelijoiden määrä kasvaa, ja kirkko ryhtyy kääntämään
Luterilaisen maailmanliiton sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden linjapaperia kiinaksi.
Paljon terveisiä aurinkoisesta Hongkongista,
Ilse

