Uutiskirje
Rauhallista joulunaikaa Hongkongista!
Terveisiä Hongkongista! Täällä vietän viimeistä työpäivää ennen pientä joululomaa, jonka vietän
Filippiinien saaristossa sukeltaen ja matkaten viidakkosaarelta toiselle. Kulunut syksy on ollut
antoisa, joskin kiireinen.
Hankehallinnollisiin perustehtäviin syksyn puolella kuuluu hankkeiden puolivuotisraporttien
tarkistaminen, maksumääräysten hoitaminen, seuraavan vuoden budjetointi hankesuunnitelmien
perusteelta, koko aluetta koskevan vuosisuunnitelman tekeminen, hankekuvausten päivittäminen,
sekä hankeseurantavierailut ja koulutusten suunnittelu niin Lähetysseuran omalle henkilökunnalle
kuin kirkkokumppaneille. Onhan tässä siis tekemistä, mutta yhtälailla on ilo nähdä niin vierailujen
yhteydessä kuin raporttien välityksellä työn hyviä tuloksia.
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Vapaa-ajan harrastusten parissa: Hongkongissa on satoja kilometrejä vaelluspolkuja. Tässä
Hongkongin toiseksi korkeimman vuoren laella. Oli pilvistä!

Hallinnollisten tehtävien ohella työhön kuuluu myös teologisempaa aluetta, erityisesti koulutusten
tiimoilta. Olen lähiaikoina pohtinut erityisesti ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta: ihmisen asemaa
Jumalan kuvana, sekä toisaalta ihmisten välistä keskinäistä kumppanuutta, eritoten näkyväksi
tulemisen ja näkyväksi tekemisen näkökulmasta.
Ajatuksissani näin joulun alla on ollut eräs kahdeksanvuotias tyttö Hengyangista, Hunanin
osavaltiosta Manner-Kiinasta. Tuemme Amity Foundationin kautta Rende Care Centerin toteuttamaa
hanketta, jossa tuetaan haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään. Vierailin
hankkeessa viime kesänä ja osallistuin lapsille järjestettyyn iltapäiväkerhoon. Hankkeen avun piirissä
olevalla tytöllä ja hänen isällään on HIV-infektio. Kun tytön opettajat kuulivat hänen tilanteestaan,
hänet erotettiin koulusta. Tukemamme järjestö on hyvin verkostoitunut alueen AIDS ja HIV -työssä,
joten he tavoittivat tytön ja tämän perheen. Aluksi tyttöä ujostutti kovin, eikä hän uskaltanut puhua
kenellekään. Sinnikkään yrittämisen jälkeen sekä tyttö että tämän isä päättivät yhdessä tuumin
osallistua koulutuksiin, lapsille järjestettyyn iltapäivä- ja iltakerhotoimintaan, sekä apuun, jolla
perheen taloudellinen ja sosiaalinen tilanne paranisi. Nyt aiemmin kovin ujo tyttö on saanut uusia
ystäviä ja lastenhoidon ammattilaisten avulla hän on uskaltanut kertoa ja ilmaista tunteitaan. Hän
kertoi kuinka pahalta tuntui, kun aikuiset ja muut lapset välttelivät häntä ja hän joutui jäämään yksin
kotiin muiden päästessä kouluun. Hän kertoi häpeästä, jota hän tuntee HIV:n vuoksi. Kun tyttö isänsä
kanssa on voinut osallistua lapsille järjestettyihin aktiviteetteihin, he ovat samalla saaneet tilaisuuden
tulla näkyviksi ja hyväksytyiksi omina itseinään. Sekä isä että tytär ovat löytäneet ilon ja toivon
elämäänsä. Työ tämän perheen parissa jatkuu.
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Lapsille järjestetyssä iltapäiväkerhossa opiskellaan englantia leikin varjolla.

Olemme tammikuussa järjestämässä koulutusta kumppaneillemme, jonne myös hanketta toteuttavan
järjestön johtaja Christopher (monet kiinalaiset käyttävät länsimaista etunimeä), sekä Amityn
hankekoordinaattorit saapuvat. Muistan elävästi kuinka viime kesänä Christopher vei meidät
hankevierailun jälkeen Hengyangin puistoon, jossa oli vanha kiinalainen linnoitus. Kävelimme
auringon laskiessa lehtevien puiden varjossa ja ympärillämme ihmiset harjoittelivat tai chitä, jumppaa
ja tanssia. Keskustelimme musiikista ja Christopher soitti puhelimellaan meille suosikkikappaleensa
Amazing Grace, Aaron Nevillen esittämänä. Virsi on suomennettu ”Oi ihmeellistä armoa” ja sen
sanat kuuluvat näin:

Amazing grace! How sweet the sound, / that saved a wretch like me! / I once was lost, but now am
found, / was blind, but now I see.
Oi ihmeellistä armoa, / kun löysit eksyneen. / Nyt uusin silmin nähdä saan. / Nyt katson Jeesukseen.

Sekä englanninkielisessä alkuperäissanoituksessa, että suomennetussa versiossa kuvataan, kuinka
laulun tekijä on ollut eksyneenä, mutta hänet löydettiin ja nyt hän näkee. Ajattelen, että tällainen
kokemus on ollut myös tuolla pienellä tytöllä ja hänen isällään. Kun heidät suljettiin HIV-stigman
takia yhteisön ulkopuolelle, heistä tehtiin näkymättömiä. Näkymättömäksi tekeminen on julmaa, se
riistää kohteeltaan ihmisyyden. Näkymättömänä on ikään kuin arvoton, vailla toisten hyväksyvää
tunnustamista. Näkyväksi voi tulla vain toisten ihmisten hyväksyvän katseen kautta, kun voi peilata
itseään toisiin ihmisiin armollisen katseen kautta. Jollakin tavalla ihmisyys, sekä oma että muiden,
liittyy peilaamiseen, peilikuvana olemiseen ja sitä kautta näkyväksi tekemiseen ja näkyväksi
tulemiseen.
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Hengyangin puistossa illan laskeutuessa. Paikalliset kokoontuvat jumppaamaan ja tanssimaan.

Olen lähiaikoina myös suunnitellut koulutuksia niin Lähetysseuran omalle henkilökunnalle, kuin
kirkkokumppaneille. Edellisessä kirjeessäni kirjoitin ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä, joka on
yksi Lähetysseuran keskeisistä teemoista. Toinen keskeinen teema on sukupuolten välinen
oikeudenmukaisuus. Olen taustaltani teologian tohtori ja erikoistunut sukupuolentutkimukseen. Tein
väitöskirjani aatehistoriallisesta aiheesta, jossa analysoin keskiajalla eläneen teologin, Christine de
Pizanin sukupuolikäsitystä sekä naisten oikeuksien puolustamista. Sukupuolta käsittelevissä
koulutuksissa kysyn, mitä tarkoittaa että ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja kumppaneiksi toisilleen.
Raamatun luomiskertomuksessa ihmisten luomista ja heidän keskinäistä kumppanuuttaan kuvataan
näin:

”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi
heidät.” (1.Moos.1:27)
”Tämä se on! Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Miehettäreksi häntä sanottakoon,
miehestä hänet on otettu.” (1.Moos.2:23)
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Molemmissa teksteissä kuvastuu näkyväksi tuleminen ja näkyväksi tekeminen. Jokainen ihminen
heijastaa Jumalaa ja ovat peilikuvia Jumalasta. Kun ihminen saa kumppanikseen toisen ihmisen,
hänen ilonsa on käsinkosketeltava. Hän tunnistaa kumppanissaan kaltaisensa. Tämä toinen ihminen
on samanlainen: Tämä se on! Hänet on johdettu minusta (hepreaksi is = mies, issa = miehetär/nainen),
fyysisesti ja olemukseltaan. Näkemällä toisen ensimmäinen tunnistaa myös itsensä, hän näkee sekä
itseensä että kumppaniinsa. Molemmat hyväksyvät toisensa ja iloitsevat toisistaan. Kumpikaan ei ole
yksin, he voivat levätä toisissaan ja Jumalassa. Syntiinlankeemuksessa tämä kaunis suhde rikkoutuu
ja ihminen loittonee Jumalasta, kumppanistaan ja itsestään. Piiloutuneena ihminen vastaa häntä
etsivälle Jumalalle:

”Minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti, ja siksi piilouduin.”
(1.Moos.3:10)
”Nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän, ja minä söin.”
(1.Moos.3:12)

Syntiinlankeemuksen ensimmäisiä seurauksia on piiloutuminen ja häpeä, joka estää ihmistä
näkemästä itseensä, kumppaniinsa ja Jumalaan. Omaa häpeää pyritään peittelemään syyttämällä
muita. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa hyväksyvä tunnistaminen ja kumppanuus on vaihtunut
syyllisyyteen ja häpeään, joka estää armollisen katseen sekä toisiin että omaan itseen. Peilikuva on
säröillä ja häpeä on peittänyt hyväksyvän rakkauden. Sekä itsestä että muista tulee näkymättömiä,
koska häpeä vaatii kätkeytymään.

Palataan takaisin Hengyangiin. Oli todella lohdutonta kuulla, että kahdeksanvuotias lapsi on hävennyt
itseään. Toisaalta, oli kovin lohdullista tietää, että hän ei enää häpeä, vaan on löytänyt ilon. Että hän
kykenee, uskaltaa ja haluaa sanoittaa ahdistavat tunteensa, että hänellä on tilaa olla näkyvä omana
itsenään, iloineen ja suruineen. Ajattelen, että tässä peilaamisessa, näkyväksi tulemisessa ja toisten,
kumppaneidemme, näkyväksi tekemissä ollaan jollakin tapaa ihmisenä olemisen ytimessä. Tämä ydin
ei ole erityisen vahva, vaan hauras ja kaikilla enemmän tai vähemmän säröillä. Ajattelen, että
esimerkiksi se opettaja, joka päätti erottaa tytön koulusta, oli varmasti jotenkin peloissaan. HIV:sta
ei ole tarpeeksi tietoa, se on epämääräinen mörkö ja ajatus siitä, että se leviää minuun, saa ihmiset
kääntämään selkänsä muille. Ajatus siitä, että minustakin tulee hylkiö, että minäkin voin sairastua,
minä en elä ikuisesti, minussa on haurautta, häpeää, jonka haluan sysätä syrjään tai piilottaa. Niinpä
hylkään, ettei minua hylättäisi. Teen näkymättömäksi, jottei minun haavani tule näkyviin. En uskalla
tulla näkyväksi toisille, kun en uskalla näkyä itsellenikään. Ajattelen, että aina kun ihmiset hylkäävät
toisiaan, he hylkäävät myös jotakin itsessään. Emeritus arkkipiispa Kari Mäkinen on lausunut, että
”Jos ei itseä tunnista hauraaksi, ei toisessakaan tunnista kokonaisesti ihmisyyttä. Kaikki peilit, joista

Uutiskirje
katsomme elämää, ovat säröillä. Kaikki, mitä näemme toisesta tai itsestä, on särkyneen peilin
heijastuma.” Ajattelen itsekin näin. Kaikki ovat särkyneitä peilejä toisilleen. Kukaan ei heijasta
Jumalan kuvaa täydellisesti, eikä kukaan ihminen voi tarjota toiselle täydellistä peiliä jossa kasvaa ja
olla turvassa. Juuri sitä kuitenkin tavoittelemme: turvaa, iloa ja lepoa Jumalassa ja toisissamme.

Tämän vuoksi joulun sanoma onkin niin ihmeellinen. Joulun lapsi on syntynyt keskelle epävarmuutta
ja köyhyyttä, hauraana, toisten hoivasta riippuvaisena, etsien hyväksyvää ja rakastavaa katsetta, jonka
kautta hän voi tulla näkyväksi meille kaikille. Ajatus siitä, että Vapahtaja syntyy maailmaan
avuttomana ja hauraana suurten fanfaarien ja saattueiden asemesta on pysäyttävä, ihmeellinen ja
lohdullinen. Vaikka olemme särkyneitä ja koska olemme hauraita, olemme riittäviä ja jokainen meistä
näkemisen ja nähdyksi tekemisen arvoinen. Olen ajatellut tänä jouluna pohtia seuraavia kysymyksiä
omalla kohdallani. Ehkä niistä on iloa teillekin.

Kuinka voin tulla näkyväksi itselleni ja muille? Mikä osa minussa haluaa piiloutua? Kuinka voin
auttaa lähimmäistäni, jotta hän voi tulla näkyväksi. Mitä näkyväksi tulemiseen tarvitaan minussa ja
ympäristössäni? Minkä pitää muuttua, minkä haluan säilyttää?
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Kuvassa vielä hanke, jossa kesällä vierailin. Haavoittuvan asemansa vuoksi lasten kasvoja ei ole
tarkoituskaan tunnistaa. Meillä oli todella hauska tapaaminen työntekijöiden kanssa ja lasten iloa oli
ihana seurata!

Toivotan teille rauhallista, rentouttavaa ja iloista joulunaikaa! Lopetan joulukirjeen jouluaaton
rukoukseen Kirkkokäsikirjasta:
Sinulle, rakas taivaallinen Isä, / olkoon iankaikkinen kiitos ja ylistys / suuresta rakkaudestasi, / kun
annoit ainoan Poikasi syntyä veljeksemme. / Sinä olet antanut / iankaikkisen Elämän tulla
keskellemme, / että mekin saisimme elää. / Sinä sallit itse Valkeuden / astua alas meidän
pimeyteemme ,/ että yöhömme koittaisi kirkkaus. / Sinä olet tehnyt Poikasi / halvaksi ihmislapseksi,
/ että meistä tulisi Jumalan lapsia. / Herrani ja Jumalani, / miten ihmeellistä viisautta ja armoa /
oletkaan osoittanut pelastaaksesi minut. / Polvistun nöyrästi Poikasi seimen ääreen. / Älä ylenkatso
halpaa kiitostani ja ylistystäni. / Kuule rukoukseni / Jeesuksen Kristuksen tähden.

Ilse Paakkinen
Työskentelen kirkollisena alueellisena
koordinaattorina kiinalaisella alueella. Työni on
hallinnollista suunnittelu- ja kehittämistyötä
yhteistyössä kumppaniemme kanssa.
Rukousaiheet: Kiinan kirkoille viisautta ja
kärsivällisyyttä sensitiivisen poliittisen tilanteen
keskellä. Avoimuuden ja luottamuksen ilmapiirin
vaalimisen puolesta Kiinassa poliittisten
muutosten keskellä. Kaikille syrjityille näkyväksi
tulemisen riemua ja mahdollisuuksia, niin
Kiinassa, Suomessa kuin ympäri maailman.

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

