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Kiinassa, EteläKoreassa
koettelee ihmisiä.
Rukoilethan että
mediatyön kautta
monet löytävät
toivon sanoman
vaikeassa
tilanteessa

Figure 1 Jälkikäteen pääsimme
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan
Henki ja Elämä -lehteen. Kuva
kokoontumisestamme meillä kotona.

Kamolthip Thaimaasta
Minulla ja muilla sansalaisilla oli etuoikeus viettää pari viikkoa Kamolthipin ja
avustajansa Pronkamolin kanssa. Kamolthip Prapunpong on FEBCThaimaan radioaseman tuottaja ja jälkihoitotyöntekijä. Pronkamol, 17-v
sisarentytär tuli Kamolthipin avustajaksi, koska Kamolthipillä on lapsena
sairastetun polion seurauksena liikkumisrajoitteita.
Pronkamol on tietotekniikan opiskelija yliopistossa. Hän kävi lukion
itsenäisesti ja selvitti tiensä yliopistoon pääsykokeiden kautta. Häntä
kiinnostaa samat asiat mitä nuoria Suomessa – TikTok ja muu
somettaminen, anime-hahmot. Korealainen poikabändi BTS kuuluu hänen
kuten monen aasialaisen nuoren suosikkeihin. Tässä hän tätinsä kanssa
eteläsavolaisella maatilla (kummityttöni luona) kävi syöttämässä hevosta ja
ponia.

Kamolthip on 20 vuotta työskennellyt FEBCin Bangkokin radioasemalla.
Koulutukseltaan hän on ekonomi, mutta kristityksi tultuaan hän halusi auttaa
muitakin löytämään Jeesuksen ja mennä mukaan kristilliseen radiotyöhön.
Hänen intohimonsa on auttaa thaimaalaisia löytämään elämän tarkoitus.
Hänen oma tiensä Kristuksen luo meni ennustajan kautta. Ennustaja kertoi,
että hän on vammautunut koska oli edellisessä elämässään lyönyt rosvoa
tämän jaloille. Tässä elämässä hänen täytyy maksaa tuosta teosta takaisin.
Eikä vain tässä elämässä, vaan hänen tulee syntyä uudelleen maan päälle

vielä neljä kertaa vammaisena ennen kuin tuo synti on sovitettu.
Kamoltipille oli suuri helpotus kuulla että Kristus selvitti hänen syntinsä
kerralla.
Voimme huokailla ylöspäin yhdessä Kamolthipin kanssa että hänen
perheensä jäsenet, sisarukset perheineen, löytäisivät saman
vapautuksen minkä Kamolthip on löytänyt.
Thaimaalaiset sopeutuivat kylmään Suomeen hyvin. Sansalaiset olivat
varustaneet heidät talvitamineilla. Lisäksi Pronkamol halusi opetella
luistelemaan ja käymään saunassa. Kamoltipkin viimein suostui
saunomaan kanssamme! Heidän suosikkiruokiinsa kuului Kainuun
juustoleipä, lohi, kananmunat ja karjalanpiirakat. Tietysti marjat
maistuivat. Viemisiksi Thaimaaseen keräsin Khamoltipille kotipaikkani
koivuista oksia, joiden silmujen aukeamista hän nyt odottaa Bangkokissa.
Figures 2 ja 3. Pronkamol innostui
luistelemisesta. Keuruulla Pekka ja Kerttu
Lavasteen kodissa saimme kokea
välittämistä.

Figure 4. Säynätsalon kotiimme tuli
ihan kivasti porukkaa Kamolthipia
tapaamaan siitäkin huolimatta että
oli Keski-Suomen hiihtolomaviikko.
WhatsApp auttoi tällä kertaa kutsun
jakamista.

Figure 5. Sointu Ijäs Toivakassa toivotti Kamolthipin tervetulleeksi

Suurkiitokset Kangasniemen, Keuruun, Muuramen ja Toivakan
seurakunnille siitä että otitte meidät vastaan. Oli ilo, että sain työkaverini
kanssa käydä työtämme Aasiassa esittelemässä. Muistakaa pistää
korvan taakse Sansan ja SLS:n yhdessä järjestämä verkostomatka
Thaimaaseen ja Kambodzaan ensi marraskuussa, 18.-30.11.2020. Silloin
opimme ja koemme lisää itse paikan päällä.
Koska kaikki kevään konferenssini ovat peruutettu, työskentelen kotona.
Parhaillaan kokoan FEBCin maista yleisön vuorovaikutusraportteja, joten
olen virtuaalisesti yhteydessä 20 Aasian maanhan sitä tehdessäni.

Eilan 2020 aikataulua:
Covid-19 viruksen vuoksi
en voi nyt suunnitella
mitään, jotten tuo virusta
kotiini. Patrickillä on
keuhkoahtauma ja astma,
joten en halua hänen
saavan virusta.
Rukoilethan varjelusta!
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Kamolthip syntymäkunnassani Kangasniemellä.
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