Uutiskirje
Keväiset terveiset Helsingistä!
Vuosi 2020 on alkanut aika lailla myllerryksessä. Tässä vaiheessa vuotta meidän piti olla
täydessä työn touhussa Hongkongissa. Työkauttamme on enää jäljellä kaksi kuukautta ja
nämä viimeiset viikot olisi erittäin tärkeä viettää työalueella. Sen sijaan olemmekin tulleet
jo etuajassa Suomeen. Lähetysseura päätti nimittäin evakuoida kaikki Hongkongin
työntekijät helmikuun puolivälissä koronavirusepidemian takia.
Kuulimme tästä uudesta koronaviruksesta jo verrattain varhain, vuoden juuri vaihduttua.
Hongkongissa seurataan sekä lähialueilla ilmaantuvia tartuntoja sekä koko maailman
epidemiatilannetta erittäin tarkasti, sillä etenkin vuoden 2003 sars-epidemia jätti trauman
kaupungin väestöön.
Ensimmäiset uutisjutut Manner-Kiinan Wuhanissa ilmenneestä oudosta keuhkokuumeesta
julkaistiin Hongkongissa jo uuden vuoden aattona. Tammikuun puolivälissä koulun pihalla
vanhemmat keskustelivat jo keskenään siitä, kuinka huolissaan tästä uudesta viruksesta
pitäisi olla. Viikkoa myöhemmin koulussa juhlittiin kiinalaisen uutta vuotta lasten ja
opettajien valmisteleman esityksen iloisissa tunnelmissa. Emme tienneet sitä vielä silloin,
mutta se oli viimeinen päivä, kun lapset olivat koulussa. Se oli myös viimeinen tavallinen
päivä ilman kasvomaskeja. Seuraavana päivänä alkoi kiinalaisen uuden vuoden loma ja
samalla kaupunkiin julistettiin poikkeusolot.
Elämä Hongkongissa muistutti jo tammikuun lopussa elämää tämän hetkisessä
Suomessa. Koulut ja päiväkodit suljettiin, lapset siirtyivät etäopetukseen ja vanhemmat
etätöihin sekä julkiset tilat kuten museot ja kirjastot suljettiin. Yhdessä päivässä katukuva
muuttui täysin: 7,4 miljoonan suurkaupunki hiljeni ja kaikki alkoivat käyttää kasvomaskeja.
Lähikaupoista loppui vessapaperi tilapäisesti, käsidesi ja kasvomaskit pidemmäksi aikaa.
Jouduimme tilaamaan kasvomaskeja Japanista asti, eikä tilaus lopulta saapunut koskaan
perille.
Hongkongin viranomaiset suhtautuivat uuden koronaviruksen uhkaan vakavasti alusta asti,
mutta etenkin kansalaisten omatoimisuus oli vaikuttavaa. Sarsin kokeneina ihmiset tiesivät
heti, miten tulisi toimia. Etäkouluun siirtyminen sujui lapsillamme sujuvasti, sillä syksyllä
olimme joutuneet jo sitä harjoittelemaan koulujen sulkeuduttua viikoksi mielenosoitusten
takia. Kulunut vuosi on ollut Hongkongissa poikkeuksellisen rankka, mutta vaikeat olot
ovat myös vahvistaneet ja lähentäneet kaupunkilaisia.
Pian poikkeusolojen alkamisen jälkeen Lähetysseuran Aasian ja Oseanian työntekijät
kokoontuivat viettämään vuotuisia työntekijäpäiviä Malesian Penangin saarelle.
Koronakriisi ei ollut vielä levinnyt kiinankielisen työalueen ulkopuolelle, mutta saimme
keskustella tapahtumista sekä paikanpäälle tulleen Lähetysseuran turvallisuuspäällikön
että työterveyspsykologien kanssa. Tuon viikon aikana tulimme yhteispäätökseen siitä,
että Hongkongin työntekijät siirtyisivät tilapäisesti pois työalueelta koronakriisin takia.
Työtiimimme on ollut kiitollinen Lähetysseuran osoittamasta laaja-alaisesta tuesta tämän
kevään ajan. Olemme saaneet luottaa siihen, että tilanteisiin reagoidaan nopeasti ja
asiantuntemuksella. Odotamme kaikki kovasti elämän normalisoitumista ja paluutamme
Hongkongiin.

Uutiskirje
Kevään aikana tilanne on ehtinyt muuttua merkittävästi myös Suomessa ja muualla
maailmassa. Yhtäkkiä elämme samoja viruskriisin vaiheita uudelleen, mutta nyt kotiSuomessa. Vaikka tuntuu huolestuttavalta ja surulliselta nähdä kriisin leviävän myös
kotimaahan, olemme voineet olla nyt lähiomaistemme tukena ja rohkaisemassa
ystäviämme, joille poikkeusolot ovat aivan uutta.
Protestien ja viruksen värittämän vuoden aikana olemme oppineet arvostamaan tavallista
arkea entistä enemmän. Kun emme voi tietää, mitä kodin ulkopuolella tapahtuu, voimme
yrittää varmistaa, että kotona kaikilla on hyvä ja turvallinen olo.
Työ on jatkunut Suomesta käsin työalueella etäyhteyksien kautta. Lähetysseuran Kiinan
työntekijät ovat tällä hetkellä kolmella eri mantereella (Yhdysvallat, Eurooppa, Hong
Kong/Taiwan) ja säännöllisiä videopalavereja käydään alueiden ja aikavyöhykkeiden
välillä. Myös Lähetysseuran kumppanit ovat omaksuneet verkkotyöskentelyn osaksi
arkipäiväisiä rutiineja. Amity Foundation on toteuttanut Covid-19 avustustoimintaa yhdessä
Kiinan kristillisen neuvoston kanssa, erityisesti Wuhanissa.
Nyt valmistaudumme pääsiäisen viettoon ja lapsillamme on alkanut hongkongilaiskoulunsa
kahden viikon pääsiäisloma. Perheellemme pääsiäinen on joulun rinnalla merkittävimpiä
juhlapyhiä ja sen viettoon liittyy monia traditioita. Ulkomailla asuessa niitä perinteitä on
joutunut muokkaamaan, sillä meidän ja suvun, ystävien ja kotikirkon välillä on etäisyys,
jota ei matkan ja aikaeronkin takia niin vaan ylitetä.
Tänä pääsiäisenä olemmekin yllättäen Suomessa, mutta perinteitä on jälleen muokattava
poikkeusolojen takia. Tänäkään vuonna emme pääse pääsiäiskirkkoon emmekä
sukulaisten kanssa saman pöydän ääreen. Tähän liittyvästä haikeudesta huolimatta, tai
kenties sen ansiosta, pääsemme pohtimaan juhlan tarkoitusta syvällisemmin sekä
pysähtymään arjen hulinoista kiitollisina terveydestä ja turvallisuudesta.
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