Kuala Lumpur, Malesia

14. joulukuuta 2019

SAVOLOIDEN SANOMAT
Orjuudesta Jumalan lapsen vapauteen — Ihmiskaupan vastaista työtä
Thaimaassa
Työmme mahdollistajat
Fida International
Helsingin Saalem-srk (työnantaja)
Haapaveden Helluntaisrk
Helsingin Siion-srk
Kälviän Helluntaisrk
Laukaan Olohuone-srk
Lappajärven Helluntaisrk
Mäntsälän Seurakunta
Oulun Helluntaisrk
Teuvan Helluntaisrk

Muut tukijat:
Aikuisten olkkarin kahvio
Kujaloiden Forever-tiimi
Kannatusrengas

Yhteystiedot
Maria ja Miika Savola
Convention Condomium R.908
220/68 Canal Road
Chang Phueak
Chiang Mai 50300
THAILAND

Kiitolliset jouluterveiset
Rukousvastauksena ystäviä ja voimaantumista
Hyviä uutisia! Edellinen kuukausi oli hyvin kiireinen, joten
pyysimme rukoilemaan meille lepoa ja virkistymistä. Sitten
viime kirjeen olemmekin palautuneet, kun opiskelujen lisäksi
ei ole ollut paljoa ylimääräistä. Yksi parhaista vapaapäivistä
vietettiin Thaimaan korkeimmalla vuorella patikoiden. Sen
lisäksi kokeilimme ratsastusta Marian synttäreiden kunniaksi.
Pyysimme rukoilemaan myös ystäviä, ja olemme nyt muutaman
saaneet toisista läheteistä. Suomestakin olisi kiva kuulla lisää
ihan tavallisia terveisiä vaikkapa nettipuhelulla. Täällä kaipaa
kuulla juttuja normaalista arjesta, joka on meille nyt
saavuttamattomissa.

maria.miika.thaimaassa@gmail.com
Pankkitiedot:
Saaja: Helsingin Saalem-Seurakunta
Tili: FI56 2065 3800 0309 28
Viite: 2163
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Heikon ilmanlaadun ainoa hyvä
puoli on sen aiheuttamat värikkäät
auringonnousut.

Rukousaiheet
1. Viisumin saaminen käsittelyyn
16.12. ja valmiiksi 17.12.
2. Terveys molemmilla
3. Kevään tutustumiskohteiden
valinta
4. Ihmisten pelastuminen
seurakuntien joulujuhlissa,
joihin tulee paljon ulkopuolisia

Kiitosaiheet
- Muutama uusi ystävä
- Palautuminen kiireisen jakson
jälkeen
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Samankielisten ystävien lisäksi saimme ensimmäisen
thaimaalaisen ystävän, kun Maria istui julkisella paikalla
läksyjä tekemässä. Opiskelijatyttö vieressä kiinnostui
tehtävistä ja alkoi juttelemaan. Tapasimme myös tytön
perheen, joka tuli häntä noutamaan. He tarjosivat meille jopa
kyydin, kun kuulivat, että olimme menossa tunnin matkan
samaan suuntaan. Oli mukava huomata, että alkeellinen
jutustelu onnistui lähes aiheesta kuin aiheesta. Sittemmin
olemme jatkaneet yhteydenpitoa.
Toinen oivallinen tilaisuus viettää aikaa paikallisten kanssa oli
erään pienen seurakunnan järjestämä ruoanlaittokurssi, jossa
opimme tekemään papaijasalaattia, basilikakanaa sekä vihreää
currya. Kun ruoka oli valmista, kylän lapset ja opiskelijat
tulivat syömään, jonka jälkeen meitä pyydettiin kertomaan,
mitä Jumala on omassa elämässä tehnyt. Ilta oli oikein
lämminhenkinen.
Nyt täällä on alkanut kylmä kausi, jonka myötä riisipeltoja
poltetaan korjuun jälkeen, jotta ehdittäisiin saada toinen sato.
Tämä tarkoittaa entisestään heikentynyttä ilmanlaatua ja
hengitysmaskikautta, joka jatkuu kesään asti. Ilmanlaatu on
tuottanut hieman terveysongelmia, mutta yritämme suojautua
mahdollisimman hyvin. Kotona hurraa kaksi
ilmanpuhdistinta, mutta sisäilma on silti samalla tasolla kuin
Mannerheimintiellä ruuhka-aikana. Täytyy ostaa vielä kolmas
ilmanpuhdistin. Olemme silti päättäneet pitää kodin Chiang
Maissa koulun vuoksi. Keväällä käymme välillä muualla
oppimassa ihmiskaupan vastaisesta työstä muilta toimijoilta ja

- Sopeutuminen ja toimiva arki
- Kielitaidon nopeahko
kehittyminen

KUVA 1. sivulla yksi: Vapaapäivä
vuorella virkisti paljon!
KUVA 2. Kylän lapset pääsivät
syömään valmistamiamme ruokia
ja samalla kuulemaan
tarinoitamme elämästä Jumalan
kanssa.
KUVA oikealla: Otimme thaikulttuuria haltuun ruokakurssilla
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samalla hengittelemme hetken puhtaampaa ilmaa.
Juuri nyt olemme hakemassa viisumia Kuala Lumpurista, mikä on akuutti rukousaihe, koska
hakukäytäntö on muuttunut niin, että emme ehdi saada viisumia paluulentoon mennessä, jollei
ihmettä tapahdu. Pyydämme sinua rukoilemaan, että suurlähetystö ottaisi asiamme käsittelyyn heti
maanantaiaamuna.
Täältä vihreästä, joskin saasteisesta kesästä toivottelemme teille lumista ja lämminhenkistä Jeesuksen
syntymäjuhlaa! Päivänsankari tuokoon mukanaan vapauden, rauhan ja ilon sydämiimme. Hänen
läsnäolonsa on paras joululahjamme!

Rakkain terveisin,

Maria & Miika

Koulussa piti muodostaa lause sanan ”projekti”
ympärille. Maria kirjoitti: ”Haluaisin tehdä projektin,
jossa autetaan lapsia, jotka kokevat, ettei heillä
ole arvoa.”

Kristillisen koulun oppilaat lauloivat joululauluja
uudessa ostoskeskuksessa.
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