
KAMBODŽA



Kambodža on yksi maailman köyhimmistä maista. Levoton ja väkivaltainen
menneisyys on hidastanut maan kehittymistä. 1970-luvun lopulla vallinnut
hirmuhallinto jätti syvät jäljet perheisiin, kun lähestulkoon yksi sukupolvi
murhattiin. Mukana katosi tietotaito käsitellä tunteita, vaikeita kysymyksiä, lasten
kasvatusta ja parisuhdetta. Tänä päivänä monet perheet ovat rikkinäisiä.

Kambodžan noin 15 miljoonasta asukkaasta lähes puolet on alle 18-vuotiaita.
Köyhyyden vuoksi monilla lapsilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käydä
koulua. 

Lähetysseura panostaa Kambodžassa erityisesti kirjallisuus- ja lukutaitotyöhön.
Tavoitteena on parantaa vähemmistökansojen yhteiskunnallista asemaa ja
elinoloja. Työtä tehdään lisäksi orpokotien kehittämisen, perhetyön sekä
seksuaalisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ehkäisyn parissa.

SEURAA TYÖTÄMME SOMESSA

Suomen Lähetysseura Kaakkois-Aasia

KAMBODŽA

https://www.facebook.com/mekongilaiset/


Kambodžan luterilainen kirkko syntyi vuonna
2016 ja sillä on tällä hetkellä viisi seurakuntaa.
Kirkko tekee aktiivista, tavoittavaa työtä
vähävaraisten perheiden parissa. Se tukee
lapsia ja nuoria opiskelussa ja elinkeinon
hankkimisessa sekä perheiden hyvinvointia
perhetyön ja ruokaturvan avulla. 

Suomen Lähetysseura on tarjonnut
taloudellisesti ja hallinnollisesti vahvistavaa
tukea kirkolle sen alusta lähtien. Kambodžan
luterilaisen kirkon pyrkimyksenä on olla
tulevaisuudessa vahvalla ja avarakatseisella
luterilaisella identiteetillä varustettu
maanlaajuinen kirkko, joka tunnustetaan
merkittäväksi toimijaksi Kambodžan
yhteiskunnassa erityisesti perheiden ja
lasten hyvinvoinnin edistäjänä.

LÄHTÖKOHTA

KIRKON TYÖN VAHVISTAMINEN
KAMBODŽA



Tuemme Kambodžan luterilaisen
kirkon:

Työntekijöille järjestettävää
koulutusta.

Koulutussuunnitelman laadintaa.

Uusien seurakuntien perustamista.

Naispappien koulutusta ja vihkimistä
neuvottelujen ja koulutusten kautta.

TYÖMME

KIRKON TYÖN VAHVISTAMINEN
KAMBODŽA



Vuonna 2019:
 

1 700 henkeä sai taloudellista tukea tai 
perheneuvontaa seurakunnalta.
 

1  500 000 radiokuuntelijaa tavoitettiin 
viikoittaisella perheneuvonnan radio-ohjelmalla.
 

60 lasta sai lisäopetusta, jonka avulla 
arvosanat paranivat ja koulunkäyntiä oli
mahdollista jatkaa.

Sreyleak Touch vihittiin papiksi 2019. Hän on
Kambodzhan luterilaisen kirkon ensimmäinen
naispappi ja kirkon johtava pastori. 
 

TULOKSIA

KIRKON TYÖN VAHVISTAMINEN
KAMBODŽA



Kambodza

Syksy 2020–2022

Pia: Perhetyön, perheneuvonnan
ja psykososiaalisen työn
neuvonantaja. 

Tero: Kirkollisen työn
neuvonantaja.

PIA JA TERO
RUOTSALA



PIA JA TERO
RUOTSALA

"On kiitollista saada
palvella näissä tehtävissä
lähetettynä tiedostaen,
että työtämme
kannetaan. 

Kiitos, ettemme ole yksin,
vaan yhdessä kanssasi
toivon tiellä!"




