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Mikä on tämän teoksen sanoma. Kuvaraportti kertoo ihmisten elämästä Lampangin lää-
nissä Pohjois-Thaimaassa, ennen kaikkea siitä kulttuurin rakennemuutoksesta, joka pai-
kallisissa kylissä on kolmen vuosikymmenen aikana tapahtunut. Kuvat on otettu vuosina 
1972−1999 suunnilleen kymmenen vuoden välein samoista kohteista, samoista kylistä ja 
Lampangin kaupungista, ja samoista aihepiireistä, paikallisten ihmisten asuinympäris-
töstä, elämästä, työstä ja yhteisistä tapahtumista. 
   Muutokset näkyvät kuvista, jokaista yksityiskohtaa en osoita sormella. Olen kirjoittanut 
kulttuurien rakennemuutoksista koko työurani ajan, enkä kuvien yhteydessä puhu enää 
muutoksen teoriasta, enkä ota kantaa siihen, onko kehitys tuonut paikallisten ihmisten 
elämään turvallisuutta ja uutta onnellisuutta. Yhteisöjen kulttuuri ei ole pysyviä perinteitä, 
jatkumoa, vaan sopeutumista tulevaisuuteen. Jokaisen sukupolven on sopeuduttava sii-
hen ympäristöön, jonka uusi kulttuurin valtatekniikka tuo tullessaan. Rakennemuutok-
sessa menestyvät ne, jotka sopeutuvat nopeimmin ja saavat käsiinsä uudet tekniset mah-
dollisuudet. Ja kun yhteiskuntien valtatekniikka muuttuu ja rakennemuutos alkaa, kaikki 
vanhan kulttuurin rakenteet menettävät vähitellen merkityksensä ja katoavat.  
   Olen jakanut yhteiskuntien kulttuurien kehityksen kolmeen pääjaksoon: lokaaliseen,  
delokaaliseen (supralokaaliseen) ja tulevaan postlokaaliseen kulttuurikauteen. Tätä jakoa 
voi käyttää Thaimaassakin, vaikka viimeinen jakso ei parikymmentä vuotta sitten ollut 
vielä näkyvissä. Agraarikulttuurit ovat olleet lokaalisia, etnisiä yhteisöjä, jotka elivät 
omassa paikallisessa ympäristössään ja loivat paikallisia kulttuurisia ratkaisuja, sopeutti-
vat elämänmuotonsa maantieteellisen ympäristönsä resursseihin. Näin syntyi koko se et-
nisten elämänmuotojen moninaisuus, joka maapallolla on ollut olemassa. 
   Supra- tai delokaalisen kulttuurin taustalla on ollut mekaaninen tekniikka, polttoaine- ja 
sähkömoottorit, jotka tekivät mahdolliseksi rakentaa nykyajan teollinen organisaatioyh-
teiskunta ja keskitetty valtiokulttuuri. Teollisen kulttuurin perusrakenne ei enää ole paikal-
linen yhteisö, vaan hierarkkinen organisaatio. Kulttuuria hallitsee uusi ihmisluokka, orga-
nisaatioon sopeutunut koulutettu meritokratia. Paikallisyhteisöjen ympäristö delokaalistui, 
siirtyi kylien ulko- tai yläpuolelle, niiden oli sopeuduttava ulkopuolelta ohjautuvaan talou-
delliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Kulttuurin välineet, tekniikka, energia, koko 
elämän sisältö tuli jostain muualta, sen tuottivat kansainväliset teknosysteemit, tavara- ja 
kulttuuriteollisuus. 1900-luku on ollut koneteknisen kehityksen vuosisata, sen aikana kaik-
kialla maailmassa koettiin tähän asti suurin kulttuurien rakennemuutos. 
   Viimeisen vuosisadan kuluessa delokaalinen kulttuuri on kuluttanut lähes loppuun mm. 
fossiiliset polttoaineet, maailman suurimman luonnonvaran. Tulevaisuudessa pelastuk-
sen voi tuoda vain siirtyminen postlokaaliseen kulttuuriin. Postlokaalisen kulttuurin luo  
kaikkialle ulottuvaan digitaalinen tekniikka, se tuottaa lopulta universaalin, planetaarisen 
yhtenäiskulttuurin, jossa kaikki tapahtuu globaalissa digitaaliympäristössä, yhteisessä re-
aaliajassa, yhteisessä virtuaalitodellisuudessa. Sen rakenteita ovat globaalit verkostot, 
maailmanaivot, digitaaliset kontrolli- ja ohjauslaitteet, älykortit, implantit, robotit, kaikkialle 
ulottuva ihmisen ja ympäristön totaalinen valvonta. Digitalisaatio luo ihmiskunnan yhtei-
sen kulttuurin, tiedon, elämänmuodon ja tulevaisuuden. Postlokaalisessa kulttuurissa ei 
enää ole itsenäisiä paikallisia yhteisöjä, ei kollektiivista kulttuuria, kaikki paikalliset raken-
teet: kylät, seurakunnat, kansallisvaltiot menettävät merkityksensä. Silloin ehkä halutaan 
nähdä, mitä oli 1900-luvun paikalloisuus ja yhteisöllisyys. Ja mitä kaikkea ihmiselämästä 
on kadonnut digitalisaation aikana. 
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Lokaalisesta delokaaliseen. Vuonna 1972 Lampangin kylät elivät omavaraista elä-
määnsä itse rakentamassaan ympäristössä. Ne olivat tiiviitä yhteisöjä, joiden ympärillä 
viljelysmaakin oli kuulunut kylälle. Jokainen perhe viljeli ”oman riisinsä”. Elämänrytmi nou-
datti monsuunien säätelemiä vuodenaikoja, talot rakennettiin kylän voimin,  työkalut teh-
tiin omassa kylässä, viljelymuodot, riisilajikkeet olivat mukautuneet paikallisiin kasvuolo-
suhteisiin, vesipuhveleista ja seebuista saatiin käyttövoima. Omassa kylässä asuivat su-
kulaiset ja naapurit, jotka auttoivat sadonkorjuussa ja muissakin töissä. Jokaisessa ky-
lässä oli temppeli, luostari ja omat munkit; temppeli oli kaikkien juhlien tapahtumapaikka, 
siellä kyläiset kohtasivat toisensa. Omavaraiset, itsenäiset riisinviljelijät olivat Thaimaan 
eliittiluokkaa, vapaa thai asui kylässä, ei kaupungissa.  
   Delokaalinen kulttuurikausi alkoi Pohjois-Thaimaan kylissä 1980-luvulla, silloin kyläläis-
tenkin elämään ja ympäristöön ilmestyi kaiken aikaa kasvava konekulttuuri: mopedit, kyn-
tökoneet, televisio, viihde-elektroniikka. Kun menin Lampangiin 1972, ensimmäinen muu-
tos kohti rahataloutta ja keskitettyä valtiokulttuuri oli juuri toteutettu: kylien maat oli jaettu 
talojen kesken yksityiseen omistukseen ja niistä alettiin periä veroja. Paikalliset asukkaat 
alkoivat maksaa ”päärahan” sijasta tuloveroa. 
  Teoksen kolmannessa osassa näkyy se, mihin Lampangin kylien kansainvälinen kehi-
tys, delokalisaatio, oli edennyt parikymmentä vuotta sitten. Aasian maat puolustavat vielä 
omaa kansallista kulttuuriaan ja suhtautuvat kriittisemmin tekniseen kehitykseen kuin län-
simaat. Kuvista näkyy, kuinka paikallinen kaupunki pyrkii ylläpitämään yhteisiä tapahtu-
mia, perinteisiä vuosijuhlia, tukemaan ammattikuntien tilaisuuksia ja erilaisia kulttuurihar-
rastuksia; ja näkyy sekin, kuinka yhteisten tapahtumien keskipisteenä on buddhalainen 
temppeli, kuinka buddhalaisuus, sangha, on kaikissa tapahtumissa läsnä.   
   Mutta kukaan ei voi mitään sille, että vesipuhvelit seebut ja norsutkin ovat kadonneet, 
ja kylämiljöö, rakentaminen ja asuminen on kokenut totaalisen muutoksen. Tuskin kestää 
kauan, kuin globalisaatio  ja digitaalitekniikka tunkeutuvat kaikkiin maailman kolkkiin. Län-
simaiset turistit tulevat Thaimaahan etsimään eksotiikkaa, vanhaa aasialaista elämän-
muotoa. Mitä he siellä kohtaavat? Oman universaalin elämänmuotonsa. 
 
Se mitä jäi käteen. Olen vuosien varrella ottanut Lampangin alueelta Pohjois-Thai-
maasta yli 20 000 valokuvaa. Niihin kuuluu 13 900 kuvan dokumentoitu diakokoelma, 
johon olen aikoinaan laatinut selitykset. Lahjoitin kaikki kuvani Museoviraston kuva-arkis-
toon, enkä saa niitä enää käyttööni.  Muutama vuosi sitten tarkoitukseni oli saada diako-
koelma digitoiduksi, jolloin se olisi Thaimaasta kiinnostuneiden nähtävänä, ja voisin itse-
kin julkaista kuvakirjan Thaimaan aineistostani. Tämä hanke ei onnistunut. Kuva-arkisto 
ei antanut minun toimittaa diakokoelmaani digitointilaitokseen, vaan vaati, että digitointi 
oli tehtävä heillä noin 30 kertaa kalliimmalla hinnalla kuin valokuvausliikkeissä. Olisin jou-
tunut maksamaan noin 250 000 saadakseni kaikki omat diakuvani digitoiduiksi. Thaimaan 
diakokoelman kerääminen on ollut vuosien työ, johon Suomen Akatemia on antanut ra-
hoituksen. Nyt se jää makaamaan Museovirastoon ja tuhoutuu vähitellen käyttökelvotto-
maksi.  
   Kaikkea en sentään ole menettänyt. Vuosituhannen vaihteessa digitoimme kotioloissa 
Thaimaan kirjojani varten n. 3800 diakuvaa 1000 kuvapisteen tarkkuudella. Silloinen 
Kuva-arkiston johtaja antoi minun viedä diakuvat kotiini. Nyt kun muutakaan en voinut 
tehdä, päätin käyttää hyväksi näitä kuvia ja julkaista tämän kuvakirjan, jossa tekstin poh-
jana on alkuperäisen diakokoelman selitystekstit. Ne sisältävät satoja sivuja Pohjois-Thai-
maan etnografiaa.   
   Kuvaraporttiin yritin saada lisäkuvia ottamistani filmeistä. Vuosina 1972−73 kuvasin kai-
tafilmeille (Super 8) noin 50 minuuttia ja 1984−85 hankin paikallisten lehti- ja TV-kuvaa-
jien VHS-videoita, mutta ne osoittautuivat teknisesti liian heikkolaatuisiksi. Lisäkuvia on 
raportin kolmannessa osassa. Vuonna 1999 kuvasin Mini DVD-kameralla kaksitoista ka-
settia tapahtumia, jotka kuuluivat tuolloin vuodenvaihteen ajan elämään niin kylissä kuin 
kaupungissakin. Mini DVD tuotti teknisesti hyvää videokuvaa, mutta niistä digitoidut va-
lokuvat ovat hiukan heikompilaatuisia kuin kameran diat. Ne ovat kuitenkin riittävän tark-
koja kirjan kuvittamiseen; kuvia ei ole tarkoitettukaan muuhun käyttöön. Kaikesta Thai-

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -73 5



maassa tekemästäni kenttätyöstä minulle jäi käteen noin 4500 kuvaa, joista kuvarapor-
tissa on julkaistu yhteensä 3070 kuvaa. 
    
Teknisiä tietoja. Peruskokoelmassa jokaisen vuosikymmenen kuvat ovat omana koko-
naisuutenaan, niin kuin tässä raportissakin. Jokainen jakso on jaettu kolmeentoista aihe-
piiriin, joiden sisällä kuvien juokseva numero alkaa alusta. Peruskokoelman lähdeviite on 
raportin juoksevan numeron jälkeen. Kuvauspaikka on ilmaistu sekä koodilla että kirjoi-
tettuna. Kuvien paikka ja kuvauspäivä on merkitty diojen kehyksiin. Diakokoelmaan kir-
joittamani selitystekstin olen ottanut mukaan mahdollisimman kokonaisena, vaikkei kaik-
kiin kohtiin ole ollut digitoituja kuvia. Kun kuvat on alun perin valikoitu teokseen ”Kohtalon 
lait eivät katoa”, jonka kohteena olivat kolme tutkimuskylää, raportista puuttuvat mm. lä-
hes kaikki kaupungin asuinalueita ja vuosina 1984−1985 haastateltuja kaupunkilaisper-
heitä koskevat kuvat.  
   Näytti helpolta lisätä valmiisiin teksteihin digitoidut kuvat, muttei kuvakirja niin helposti 
synny. Vaikka teoksen taitto on standardoitu, tekstin ja kuvien yhdistäminen vaatii toimi-
tustyötä. Alkuperäistä tekstiä on joskus lyhenneltävä, kappaleita siirrettävä toiseen paik-
kaan ja jatkuvasti on ollut kirjoitettava lisääkin tekstiä, jottei sivulle jäisi aukkoja. Jokainen 
kuvakin on ollut rajattava ja käsiteltävä, ja kirjassa jokaiseen kuvaan on lisättävä oma 
lyhyt selityksensä.  
    Kuvien selostukset ovat joskus ehkä niukkoja, mutta suoranaisesti korjattavaa en ole 
jälkeenpäin huomannut, paikannimiä lukuun ottamatta. 1900-luvulla ei Lampangissa vielä 
ollut paikannimien virallista kirjoitustapaa, ja yleisenä ohjeena oli, että kirjoitusasun tuli 
noudattaa englannin ortografiaa. Paikkojen, esimerkiksi kylien ja katujen nimet saatetaan 
kirjoittaa nykyisissä englanninkielisissä turistikartoissa hiukan eri tavalla, mutta erot eivät 
ole niin suuria, että käyttämiäni kirjoitusmuotoja olisi muutettava. Thaikieltä ei kuitenkaan 
voi eksaktisti litteroida länsimaisilla kirjaimilla.  
   Vanhimmat kuvat on otettu yli 45 vuotta sitten vaatimattomilla välineillä. Valokuvat ovat  
dokumentteja siitä, mitä ympärilläni on tai mitä tapahtuu. Parhaimmillaan kuvat ovat rea-
listisia, sellaisia mitä paikalla olevana näin ja ehdin tallentaa; taiteellisia vaikutelmia tai 
omaa persoonallista tulkintaani en ole hakenut.   
 
 
 
  
Thaimaan kenttätyö   
 
 
Vuonna 1972 lähdin perheeni kanssa Thaimaahan tietämättä, kuinka uhkarohkeaa se 
tuohon aikaan oli. Maassa käytiin lähes sisällissotaa kommunistista sissiliikettä vastaan. 
Jälkeenpäin kuulin, että eräs levottomimpia kaupunkeja oli Lampang, huumekaupan ja 
rikollisuuden paikallinen keskus. Ulkomaalaisilta oli kaupungissa liikkuminen pimeään ai-
kaan ehdottomasti kielletty, sen käskyn läänin poliisipäällikkö saneli tiukasti kutsuttuaan 
meidät toimistoonsa. Kymmenen vuotta myöhemmin kaikki oli toisin. Lampang oli rauhal-
linen pikkukaupunki, josta ”epäsosiaalinen aines” oli kovin ottein poistettu. Tänään se on 
koulujen, lukuisten temppelien ja turistien kaupunki. 
   Kenttätyömatkalle lähteminen itsessään herätti lähipiirissä epäilyksiä, myös yliopistolla. 
Se ei näyttänyt tuovan akateemisia tulevaisuuden näkymiä, sillä vieraiden, Euroopan ul-
kopuolisten kulttuurien tutkimus oli Suomessa sodan jälkeen kokonaan katkennut eikä 
kulttuuriantropologia-nimistä oppiainetta ollut meillä olemassakaan. Kukaan ei ollut opet-
tanut minulle, kuinka vieraassa kulttuurissa tehdään kenttätyötä. Mutta Suomen Akatemia 
oli myöntänyt apurahan kenttätyömatkaan, niin kuin kaikkiin myöhempiinkin. En saanut 
epäonnistua   
   Thaimaassa tekemäni aineiston keruu vuonna 1972 oli maailmansodan jälkeen ensim-
mäinen suomalaisen tekemä kenttätyömatka Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin. Ilman 
tätä matkaa ja työtäni Helsingin yliopiston ensimmäisenä kulttuuriantropologian profes-
sorina Suomessa ei olisi Kulttuurien museota ja vieraiden yhteiskuntien tutkimuskin olisi 
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alkanut ties milloin. Kulttuurien museo ole ollut vähääkään kiinnostunut Thaimaan koko-
elmistani ja nyt Museovirasto on halunnut mitätöidä yritykseni julkaista kuvateos siitä kult-
tuuriympäristöstä, jota olen lähes kolmenkymmenen vuoden aikana tallentanut. 
 
Thaimaan aineisto. Thaimaasta keräämäni aineisto on suurimpia ja monipuolisimpia 
kulttuuriantropologisia kokoelmia, mitä yksityinen kenttätyöntekijä on Euroopan ulkopuo-
lisesta kulttuurista kerännyt. Thaimaan aineisto sisältää paikallisten tutkimusavustajien 
tekemiä kyselyjä ja haastatteluja sekä valokuvia ja videoita. Haastattelunauhat käsittävät 
365 kyläläisen haastattelut, yhteensä 260 tuntia. Valokuvia aineistossa on 20 000, joista 
dokumentoitu diakokoelma käsittää 13 900 väridiaa ja niiden suomenkieliset selitykset 
noin 600 sivua.    
 

Kokoelma 

 
 Aika                  1972−73  1982−83  1984−85  1997−98    1999        Total 
 
Kyselyjä                 200        (180)*       200           180          (75)*         580    henkeä      
Haastatteluja                                          70           160            30           260    tuntia 
                                                             125           192            48           365    henkilöä 
Diakuvia               1075       1200        5200        4735          600       13900    kpl 
Paperikuvia            500       1000        2000        2500          100         6100    kpl 
* Pilottikyselyjä 
  Video- ja filmiaineistoa n. 12 tuntia. 
 
Kuva-aineiston olen lahjoittanut Museoviraston Kuva-arkistoon, haastattelunauhoista on 
kopiot Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nauhoitearkistossa.   
 
Kuvauspaikat. Kenttätyötä olen tehnyt kolmessa kylässä, jotka sijaitsevat erilaisessa 
ympäristössä.  Kylistä kaksi sijaitsee tasangolla, niistä toinen oli jo 1973 liitetty läänin 
keinokastelujärjestelmään; kolmas on metsäkylä, jossa harjoitettiin vielä kaskiviljelyä. 
Kylistä on tietoja kirjoissani, joten luettelen ne tässä lyhyesti:  
Ban Srii Muod Klao (koodi 05) sijaitsee noin 5 km päässä Lampangin kaupungista lou-
naaseen. Se on kylistä suurin, v. 1972 taloja oli yli 300 ja asukkaita noin 2000 henkeä.  
Ban Mae Kong Nya (15) sijaitsee noin 15 km päässä Lampangista luoteeseen Mae Tui 
-joen varrella. Sitä voidaan pitää keskikokoisena riisikylänä, asukkaita oli noin 800, taloja 
150. Kuvia on myös naapurikylästä Ban Paosta, johon kylä 1973 hallinnollisesti kuului.  
Ban Dong (35) on metsäkylä, joka sijaitsee vuoristossa noin 35 km kaupungista koilliseen 
Mae Ang -joen latvoilla, vuonna 1973 asukkaita oli lähes 500. Jokilaaksossa ennen Ban 
Dongia on muutama kylä tai asutusryhmä, mm. Ban Taa Meo ja Ban Wang Juom, joista 
on kuvia.    
Lampangin kaupunki on läänin keskus, se on kaikkien suurten vuotuisten juhlien ja ta-
pahtumien näyttämö. 1970-luvun alussa kaupungissa oli noin 40 000 asukasta. Myöhem-
min väkiluku on kasvanut paljon jo senkin vuoksi, että kaupunkiin on liitetty ympäristön 
kuntia, mm. Sob Tui ja lopulta myös Ban Srii Muod Klao. Vuonna 1985 tein kenttätyötä 
myös Lampangin esikaupungeissa ja kuvasin kaupungin virkamies- ja liikemiesperheiden 
koteja, ja Thaimaassa matkustaessani kuvia on tullut otettua eri puolilta maata. Niistä ei 
ole digitoitu yhtään kuvaa.  
   
Kenttätyön vaiheista. Pitempiaikainen keruutyö on tehty noin 10 vuoden välein. Vuonna 
1984 palkkasin kaksi paikallista haastattelijaa ja aloitin haastatteluaineiston keräämisen. 
Siihen asti olin oppaani kanssa tehnyt sosiologisia kyselyjä eikä ensimmäisellä matkalla 
ollut oikeastaan tarkoitus valokuvata muita kuin turistikuvia. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kansanrunousarkistossa pitkään istuneena minussa heräsi arkistolainen ja päätin 
ryhtyä perinteen kerääjäksi. Siitä alkoi systemaattinen haastattelu ja valokuvaus. Nyt mi-
nulla oli jo parempi valokuvauskonekin. Laadin haastattelijoille vapaamuotoisia teemaky-
symyksiä eri elämänalueilta, ennen kaikkea siitä, miten kylä oli muuttunut, ja mitä mieltä 
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he olivat kaikesta siitä kehityksestä, joka Thaimaankin suurta rakennemuutosta seurasi. 
Haastattelijoilla oli turvanaan valmiita teemoja ja kysymyksiä, mutta kyläläiset ovat voi-
neet kertoa myös spontaanisti elämästään ja mielipiteistään.  
   Samaa linjaa noudatin valokuvauksessa. Kuvakokoelmani käsittää kokonaisvaltaisesti 
kaikkea, minkä olen kokenut kulttuurisesti kiinnostavaksi: kyliä ja niiden ympäristöjä, vil-
jelytyötä ja muuta toimeentuloa, liikkumista, rakentamista, asumista, perheitä, lapsia, 
kouluja ja koulujen tapahtumia, häitä ja hautajaisia, vuotuisia juhlia ja uskonnollisia sere-
monioita, haltiauskoa. Esimerkiksi kylien ja kaupungin vuosittaisista temppelijuhlista, kul-
kueista ja muista tapahtumista on kokoelmassa n. 4000 diakuvaa ja hautajaisista, joihin 
kaikki kylien perheet ottavat osaa, on yli 1300 kuvaa. Varhaisesta aamusta olen kantanut 
valokuvauskoneitani, tropiikin kuumuudessa, ja työntynyt kaikkialle, missä jotain tapah-
tuu. Kyläläiset ja kaupunkilaisetkin oppivat huomaamaan, että Dr. Matii on aina paikalla.   
   Muutos kyselytutkijasta laaja-alaisen aineiston kerääjäksi oli arvaamatonta. Antropolo-
git ovat yleensä keskittyneet johonkin rajattuun aiheeseen, jonka tutkimusmetodista on 
käytetty mielellään termiä syvätutkimus. Julkaistuani Internetissä teoksen ”Laws of Des-
tiny Never Disappear” ajattelin, ettei niin laaja-alaista tutkimusta tulla antropologien kes-
kuudessa arvostamaan. Näin ei kuitenkaan käynyt. Olen ylpeänä tuonut esille, että ilmes-
tyessään työni arvioitiin korkeimman luokan eli viiden tähden tutkimukseksi antropologi-
sen tiedeyhteisön The Best of The Asian Studies -sivustolla.  
 
Loppusanat.  Kuvakirjan ensimmäinen osa on raportti vieraiden kulttuurien tutkimuksen 
alkuajoilta. Kulttuuriantropologia oli vahvasti tulossa ja suomalainen humanistinen tutki-
mus alkoi suuntautua yhä enemmän kansainvälisiin aiheisiin. Saimme lopulta peruste-
tuksi Helsingin yliopistoon kulttuuri- ja sosiaaliantropologian laitoksen, Suomen Antropo-
logisen Seuran ja Kulttuurien Museon. Kulttuuriantropologiasta kasvoi kansainvälisestikin 
tunnustettu oppiaine; suomalaisia tutkijoita on lähtenyt kenttätöihin kaikkialle asuttuun 
maailmaan. Lähtö Thaimaahan oli tapahtumien alku. Kun kulttuuriantropologi tulee van-
haksi, hän julkaisee keräämänsä aineiston viimeisetkin rippeet. Tämä kuvakirja kuuluu 
siihen kategoriaan. Kaikista Thaimaan kuvista tässä on kuitenkin mukana vain osa. Ar-
kistoissa diakuvat ja kenttätyönauhat tuhoutuvat vähitellen, ja elämäntyöni unohtuu, 
mutta jossain digitaalisessa lokerossa kuvakirjat ehkä säilyvät ja niistä voi nähdä, mitä 
kaikkea olen joskus Pohjois-Thaimaassa valokuvannut.  
 
 

 

The author  

 

Matti Sarmela was Professor of Social and Cultural Anthropology at the University of 
Helsinki from 1973 to 2000; he was Finland's first professor in his field. During his time, 
the Department of Anthropology was established within the University of Helsinki, its 
researchers engaging in fieldwork into diverse cultures outside Europe in all continents;  
among its doctoral theses are two on Thailand.  Sarmela's own bibliography consist of 
eleven books and over 200 writings.  His major work, Suomen perinneatlas, ('Atlas of 
Finnish folklore'), also translated into German and English (Finnish Folklore Atlas 2009), 
was awarded the prestigious Tieto-Finlandia prize in 1994. 

 

 

Photographing  

 
The slides are from Lampang town and three villages: 1. Ban Srii Muod Klao about 5 km from 
Lampang town on the irrigated plain. 2. Mae Kong Nya 15 km from town on the plain. 3. Ban 

Dong 35 km from tow in the forest/mountain. The collection of slides contains photographs 
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of the villagers' housing, rice farming and other means of livelihood, community life, an-
nual festivals, weddings, funerals, sorcerers and healers, as well as village Buddhism and 
other local religions. 
   The fieldwork in Lampang province has been conducted in 1972-1973, (1982-1983), 
1984-1985, 1997-1998 and (1999). The long-term material consists of interviews, 
questionnaires and photographs; the total amount of material is following. 
 

 

Amount of material from the years 1972-1999 

                                       
Time                      1972-73   1982-83   1984-85    1997-98    1999       Total 
 
Questionnaires         200        (180)*        200           180           (75)*        580    persons      
Interviews                                                   70           160             30          260    hours 
                                                                 125           192             48          365    persons 
Colour slides          1075        1200        5200         4735           600      13900    pieces 
Paper photos           500        1000        2000          2500           100        6100    pieces 
* Only pilot questionnaires 
Films/videos 12 h. 

 
Kamera 1973: Yashica Electro 35. 
 
Author’s books on Thai culture: 
 

– 1979 Paikalliskulttuurin rakennemuutos. Raportti Pohjois-Thaimaan riisikylistä. SAS &     
SKS Helsinki (380 s.)  
– 2004 Kohtalon lait eivät katoa. Elämää Pohjois-Thaimaan kylissä. SAS & SKS Helsinki 
(335 s.) 
– 2005 Laws of Destiny Never Disappear.  Culture of Thailand in the Postlocal World. 
CD- and eBook. Helsinki. (560 pp, 380 pictures)     
http://www.kotikone.fi/matti.sarmela/thailand%20culture.html   
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I. PAIKALLINEN YMPÄRISTÖ 
 
 
 
Viljelysmaisemia 
 
 
Thaimaan tasangoilla ei näy yksittäisiä maalaistaloja, vaan kyliä, jotka kätkeytyvät met-
säsaarekkeilleen, vain temppelin harja kohoaa puiden yläpuolelle. Ennen keinokastelu-
kanavia riisinviljelijän vuosi jakaantui selkeästi kahteen jaksoon. Sadekautena padotut 
pellot täyttyivät vedellä ja kylissä alkoi riisinviljelykausi. Lampangiin monsuunisateet tuli-
vat touko-kesäkuun vaihteessa ja viljelykausi loppui marraskuussa. Kuiva kausi alkoi 
vähitellen uuden vuoden jälkeen, toukokuuta kohti kuumuus lisääntyi ja tasangot kuivui-
vat keltaisiksi. Kuvat 1-4 on otettu junan ikkunasta. 
 

 
 
1. 01.002.00  Lampangin lääni. Peltomaisema kuivalla kaudella. 
 
   Kuvassa 1. näkyvät matalat jalkapadot, jotka reunustavat pieniä peltosarkoja. Ennen 
keinokastelukanavien rakentamista pelloilla ei kuivana ollut mitään tekemistä, vain puh-
velit ja seebut söivät riisin sänkeä ja etsivät ruohoa jalkapadoilta, eläimiä joku kylän 
miehistä paimensi ja vartioi. Silloin rakennettiin yhdessä taloja, kylätemppeleitä, käytiin 
vierailuilla ja pyhiinvaellusmatkoilla. Tasangoilta asutus on työntynyt jokilaaksoja pitkin 
ylös rinteitä. Doi Khun Tan -vuoristossa Lampangin ja Lamphunin läänien välissä on jo-
kilaaksoja, joissa sateisina vuosina vettä riittää vihannesten viljelyyn ainakin kuivan 
kauden alkuun (2,3). Ylempänä vuorilla pellot ovat terasseja, jotka pienenevät pie-
nenemistään (4). 1970-luvulla keinokastelujärjestelmä oli jo rakennettu Chiang Main ta-
sangolle ja siellä riisiä viljeltiin myös kuivana kautena.  
    Lampangin läänissä koko tasangon kattava kastelukanavien verkosto rakennettiin 
1970-luvulla, kun Kew (Kiu) Lomin pato ja tekojärvi pohjoisten vuorten väliin valmistui, 
pääkanavat ulottuvat jo Ban Srii Muod Klaon ohi (5).  
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2. 01.003.11; 3. 01.005.11 Amphoe Mae Tha. Sadepeltoja jokilaaksossa Doi Khun Tan 
–vuorten takana.  
 

    
 
4. 01.011.11 Pengerrettyjä sadepeltoja Chiang Main pohjoispuolisilla vuorilla.  
5. 01.019.05 Ban Srii Muod Klaon peltoja sadekaudella, edessä kastelukanava.  
 

     
 
6. 01.025. 01 Kew Lomin patoallasta.  7. 01.035.11 Vuoristopuro Doi Suthepin rinteellä 
Chiang Maissa. Vuoristojen jokilaaksoissa on vielä tiheää sademetsää. 
 
    Kew Lomin voimalaitoksen yläpuolella alkaa säännöstelyallas (6), vuorten väliin jäävä 
vuoristojärvi, jossa harjoitetaan kalastusta ja nykyisin myös matkailuliikennettä. Lähiky-
lien naiset ovat kokoontuneet odottamaan kalastajien tuloa. Kuivana aikana vuorenrin-
teiden metsiköt kellastuvat ja tiikinsukuiset puut pudottavat lehtensä. 
 
 
 
 
 
Matkalla Ban Dongiin 
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 Ban Mae Ang (Taa Meo) on ensimmäinen kaskikylistä Mae Ang -joen laaksossa (8), 
viimeisenä on Ban Dong. Kylissä on vähän sadepeltoja, riisi viljellään kaskissa.  
 

 
 
8. 04.001.35 Ban Mae Ang. Hiekkatie vuoristoon, tien molemmin puolin on kaskea. 
 

     
 
9. 03.030.35 Ban Dongin kylätiellä. Lahonnut silta.  10. 03.028.35 Kylään pääsee au-
tolla vain kuivana kautena. 
 
   Uusi tie Ban Dongiin tehtiin 1960-luvulla, mutta siltojen lahottua ne ovat jääneet kun-
nostamatta ja liikenneyhteydet kylään katkeavat sadeaikana. Kylätie ylittää Mae Ang -
joen kolme kertaa, ja kun sillat ovat kulkukelvottomia (9), autot ajavat joenpohjan kautta. 
Niin tein minäkin, kuivana kautena se käy hyvin päinsä (10).  
   Kuvassa 11 näkyy sadepelto Ang-joen varrella ennen Ban Dongia, sen takana mäen-
rinteessä on kaski. Pellon reunassa oleva bambupusikko on sekin osittain hakattu; ky-
läläiset hankkivat pääosan tuloistaan myymällä bambua.  
   Ban Dongin kylämaisemassa suuria tiikkipuita on vielä kylässä jäljellä (12). Mae Ang -
joki muodostaa kylän kohdalla pienen lammen, jonka rannalla on kyläläisten kokoontu-
mispaikka (13). Lammella pestään pyykkiä, käydään uimassa ja peseytymässä, uite-
taan vesipuhveleita ja sinne tulevat uimaan myös kylän ankat. Metsäkylissä kasvate-
taan vesipuhveleita, jotka myydään tasankokyliin. 
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11. 01.022.35 Sadepeltoa ja kaskea Mae Ang -joen laaksossa. 12. 01.023.35 Ban Don-
gin kylämaisemaa.  
 

 
 
13. 01.024.05 Ban Dong. Pyykinpesijä kylän lammella. 
 
 
 
   

II. KAUPUNKI 
 

 
Lampangin kaduilla  
 
 
Lampangin symboli ja keskipiste on kellotorni Boonyawatin ja Tippawanin risteyksessä, 
siitä kadut haarautuvat neljään suuntaan; kaupungin läpi on kuljettava kellotornin kautta. 
Lähistöllä on kouluja ja puistoja, joista juhlakulkueet lähtevät liikkeelle. Tässä kaupun-
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gissa saattoi sanoa, että kaikki tiet johtavat kellotornille ja kaikki kulkueet marssivat kel-
lotornin kautta. Kellotornin vieressä on myös vossikoiden pirssi. Vossikat ovat kaupun-
gin erikoisuus, niitä ei ole enää muualla, ja turistikaupunkina Lampang tunnetaan vossi-
koistaan. Hevoset ovat yleensä muuleja.  
    Kellotornin ohi kulkevat kaupungin liikennevälineet: kyläbussit, pickup-taksit, vossikat, 
puhveli- ja seeburattaat, polkupyörärikshat, mopedit ja polkupyörät. Lampang on 1970-
luvun alussa vielä pieni maalaiskaupunki, jonka kaduilla autojen joukossa kulkevat leh-
mät ja lampaat. Ne laiduntavat kaupungin reunamilla, teiden varsilla ja rakentamatto-
milla tonteilla; vossikoiden muuleille on vielä paljon laitumia kellotornin ja Sob Tuin vä-
lissä.     
 

                                                                
 
14. 02.017.00 Lampang. Näkymä kellotornille. 15. 02.013.00 Lampang. Kellotornilla 
kohtaavat liikennevirrat.   
 

     
 
16. 02.016.00 Lampang. Kaupunkitalo Robwiang kadulla. 17. 03.014.00 Sob Tui. Pra-
san Maitri, taksit lastataan niin täyteen kuin mahtuu.  
                                                         
   Kaupungin talot ovat matalia kauppiastaloja, puoteja, ravintoloita ja verstaita. Talon 
alakerrassa sijaitsevat puodit ja ylhäällä toisessa kerroksessa on kauppiasperheen 
asunto ja toimistoja. Talot ovat harvoin yli kaksikerroksisia, niin kuin tämä uusi talo (16), 
mutta ne ovat kasvaneet sisäpihalle, jossa on sokkeloisia asuintiloja vaikka koko su-
vulle.  Pakettiautoista tehdyt taksit (17) kiertelevät ympäri kaupunkia ilman mitään 
säännöllisiä reittejä. Matkustajia otetaan kadun varrelta ja maksu on kiinteä, 1 baht  
hengeltä. Auto kulkee kaikkiin niihin paikkoihin, mihin matkustajat ovat menossa. Jul-
kista liikennettä ei kaupungissa ole. Taksit, vossikat ja rikshat ovat niin halpoja ja jous-
tavia, että kaikkialle pääsee paljon nopeammin kuin missään ja aina perille eli kotipor-
tille asti. 
   Kellotornilta alkaa Boonyawat, jota nimitän pääkaduksi. Se kulkee kaupungin läpi hal-
lintokeskukseen, jossa sijaitsevat maaherran viraston ohella kaupungin ja maalaiskun-
nan virastotalot, ja Phra Putthanirarokantarain puisto, jossa tapahtuvat valtiolliset virka-
miesseremoniat  mm. kuninkaan päivänä.  
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 Kaupungin kaduilla maalaisnaiset myyvät tuotteitaan, hedelmiä, vihanneksia, kotona 
valmistettua ruokaa. Katukauppa keskittyy Boonyawatin, Rajawongin ja Prysaneen ka-
duille. Aamuvarhaisesta lähtien kauppakaduille saapuu pickup-takseja, jotka tuovat 
myytävää tavaraa. Rajawongilla myyjiä on niin paljon, että tungoksesta on vaikea pääs-
tä läpi (19,20). 
 

        
 
 18. 02.029.00 Lampang. Katumarkkinat, Boonyawat; 19. 02.025.00 Rajawong. 
 

 
 
20. 03.015.00 Lampang. Rajawong, tavaroita tuodaan markkinakaduille. 
 
   Rajawongin     Rop Wiengin kaduille ensimmäiset pick-upit saapuvat aamulla noin 6 ai-
kaan tuoden mukanaan kylän naisia ja heidän korejaan täynnä myytävää (20). Kylistä 
tulee myös säkeittäin maalaistuotteita, jotka on tarkoitettu vakituisille hallikauppiaille. 
Lastauspaikalla on kantajia, jotka pientä maksua vastaan kuljettavat tavarat perille. 
    Liikekorttelien keskellä on suuri katettu markkinapaikka, kauppahalli, jota voisi nimit-
tää basaariksi. Kuvassa 21 on kauppahallin sisäänkäynti Boonyawatilta. Sen edustalla 
polkupyörärikshat odottavat asiakkaita. Kaupunkilaiset käyttävät vielä mielellään polku 
pyörärikshoja, joita on kaupungissa sadoittain. Polkupyörärikshat kuuluvat kaupungin 
pienyrittäjiin. Heidän ajoneuvonsa ei vaadi suuria investointeja tai pääomia, mutta kulje-
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tusmaksut ovat myös pienet. Ankaralla polkemisella rikshan kuljettaja ansaitsee toi-
meentulon perheelleen.  
 

 
 
21. 02.022.00 Lampang.  Boonyawat, kauppahallin ympäristöä. 
 
   Monet rikshojen ajajista ovat nuoria miehiä, jotka muun työn puutteessa hankkivat an-
sioita vuokraamalla polkupyörärikshan. Joukossa on monia vanhojakin miehiä, jotka 
ovat polkeneet rikshaa vuosikymmeniä. He ovat laihoja, jänteviä miehiä lyhyissä hou-
suissaan. Polkupyörärikshoja käyttävät paljon naiset käydessään aamuisin torilla hake-
massa päivän ruoan. Rikshat kuljettavat myös paljon koululaisia aamulla kouluun ja il-
tapäivällä kotiin. Varakkailla perheillä on usein omat henkilökohtaiset rikshansa, luotet-
tavat kuljettajansa, joiden huostaan he uskovat lapsensa Polkupyörärikshat herättävät 
jo ärtymystäkin, sillä kaupungin kapeilla kujilla autot eivät tahdo päästä niiden ohi ja ko-
ko liikennejono etenee rikshanpolkijan vauhtia.  
 
 
 
Rautatieasemalla 
 
 
Rautatien ylikäytävä katkaisee Phahonlyothin tien, vanhan Bangkokin ja Chiang Main 
välisen valtatien Sob Tuissa, jossa on kaupungin asema (23). Liikenne pysähtyy kun ju-
nat kulkevat. Veturit ovat yhä höyryvetureita, jotka käyttävät puuhiiltä tai kivihiiltä. Kun 
puomi nousee autot lähtevät liikkeelle, niiden lomassa puikkelehtivat mopedit ja mootto-
ripyörät. 
   Asemanseutu, Sob Tui on oma taajamansa noin kilometrin päässä kellotornilta, Se on 
liikekeskus, jota hallitsevat Prasanmaitri-kadun ja Chatchain tukku- ja välitysliikkeet. 
Prasanmaitri kulkee rautatien suuntaisesti ja sen varrella sijaitsee välitysliikkeitä vieri 
vieressä. Aikaisemmin niistä pääsi suoraan ratapihalle ja tavarat kuljetettiin varastoista 
junavaunuihin, nykyisin paikalliset tuotteen kuljetetaan pääasiassa rekka-autoilla. Ta-
vara-asema on hiljentynyt. Tukkuliikkeiden edessä kadulla nuoret miehet lastaavat rek-
koja urakkapalkalla, raskaat riisisäkitkin kannetaan rekkaan käsin, olkapäällä. 
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23. 03.006.00; 24. 03.010.00 Lampang, Sob Tui. Rautatien ylikäytävä Phahonlyothin 
tiellä. 
 
   Ennen ylikäytävää on pieni aukio, jossa Phahonlyothin tiehen yhtyy Prasanmaitri ja  
Chatchai-katu, joka tulee suoraan kellotornilta. Radan takana Phahonlyothin tienvarsi  
on melkein maaseudulta. Rautatien takan oli bensa-asema ja sitä vastapäätä suuri ro-
mukauppa, johon naiset toivat kantokoreillaan romua. Taempana tienvarrella on vers-
taita, autokorjaamoja ja varastoja, välillä joku asuintalokin. Kadun päässä Chiang Main 
valtatien takana on saha, se taisi olla läänin ainoa teollisuuslaitos. 
 
 
 
 
 
 
III. LIIKENNE
 
 
 
Kylistä kaupunkiin 
 
 
Kyläbusseissa ja takseissa kulkevat ihmiset ja markkinatavarat, porsaat ja kanat. Kylän 
suuntaan on menossa värikkäitä vaahtomuovipatjoja, nykyajan mukavuuksia (25). Ky-
läläisetkin lakkaavat nukkumasta niinimatolla. Kylän naiset lähtevät aamuisin joukolla 
kaupungin toreille ja markkinakaduille myymään tuotteitaan ja palaavat puolen päivän 
aikoihin tyhjine koreineen (26).  Suurilla kyläbusseilla on jonkinlainen aikataulu, ne käy-
vät aamulla aikaisin kylissä, jotta kyläläiset ehtivät ajoissa kaupunkiin. Takaisin kyläkier-
rokselleen ensimmäiset lähtevät puolen päivän aikaan ja vievät torilta palaavat ihmiset 
kotiinsa. Pienet pickup-taksit ovat jostain tietystä kylästä ja ne kulkevat montakin kertaa 
päivässä kaupungin väliä. Ihmiset tulevat autoasemille kyselemään, lähtisikö joku auto 
kylään ja kun kyydittäviä on tarpeeksi, auto lähtee.  
   Kyläbussit (25) ovat kuorma-autoja, joiden lavalle on rakennettu puinen katos ja penkit  
matkustajia varten. Samalla tavalla myös avolavaisista pakettiautoista eli vaneista on 
tehty ns. pickup-taksieja rakentamalla niiden avolavalle koristeellinen katos, jossa on 
pitkittäiset penkit; tarvittaessa katos ja penkit voidaan ottaa pois. Pickup-taksien katolla 
kulkevat tavarat ja näyttävät sinne kiipeävän matkustajiakin, jos auto on tupaten täynnä.   
Useimmat taksikuskit ovat vuokranneet autonsa, usein päiväksi kerrallaan. Omistajia 
ovat autojen maahantuojat ja liikemiehet, voi kylissäkin joku varakas maanviljelijä tai 
yrittäjä hankkia oman pakettiauton. Taksinkuljettajat ovat todellisia yksityisyrittäjiä, jotka 
ajavat päivät pitkät kylänsä väliä tai kiertelevät kaupungin kaduilla etsien kyytiin pyrkiviä. 
Usein he ovat nuoria perheellisiä miehiä, joiden on pakko saada ansiotuloja perheel-
leen. Auton vuokra on verrattain korkea, jopa 70 bahtia päivältä ja, kun bensiiniin me 
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25. 03.018.00 Lampang. Sob Tuin maalaisbussien asemapaikka lähellä asemaa, sieltä 
bussit lähtevät eteläisiin ja läntisiin kyliin.  
 
nee vielä ehkä noin 30 bahtia, täytyy vuokraajan ansaita yli 100 bahtia, että hänelle it-
sellekin jäisi jotakin tai ainakin normaali päiväpalkka, noin 10 bahtia. Sen vuoksi autoi-
hin otetaan niin paljon väkeä ja tavaraa kuin saadaan mahtumaan. 
   Kuorma-auto on omistajalleen ja ajajalleenkin todellinen statussymboli, rekankuljettaja 
on nuorten miesten toiveammatti. Kuorma-autot niin kuin taksitkin on usein maalattu hy-
vin värikkäiksi ja koristeltu erivärisillä lampuilla (19). Tämänkin kuorma-auton kyljessä 
on maisemamaalauksia samoin katolla. Kaupungissa on monia taiteilijoita, jotka ovat 
erikoistuneet autojen koristeluun. Auto on lampangilaistenkin elämässä uusi tekniikan 
tuote ja kulttuurin väline, joka muuttaa myös kyläläisten elämänmuodon. 
 

    
 
26. 03.016.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän naisia palaamassa kaupungista.  
27. 03.017.00 Lampang, Sob Tui. Kuorma auto välitysliikkeen edessä. Liikkeen tuotteet, 
riisi ja maapähkinät, vietiin rekka-autoilla suoraan Bangkokiin.  
 
 
 
 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -73 18



Kaduilla ja kyläteillä 
 
 
Liikennevälineet ovat Thaimaassa kulkemista varten, turvallisuusmääräyksiä ei tunneta. 
Kun liikennevalot pysäyttävät autojonon, pujottelevat mopedit ja rikshatkin eturiviin ja 
valon vaihtuessa ne lähtevät ensimmäisinä. Keskustan kadut ovat ahtaita ja liikenne-
virta soljuu hitaasti. Yleisin kulkuneuvo on nykyisin mopedi, polkupyörällä ajavat etu-
päässä vanhat miehet. Liikenne on vasemmanpuoleista eikä sitä enää voida muuttaa. 
Liikenteessä noudatetaan vain perussääntöä, että vasemmalta tulevalla on etuajo-oi-
keus. Muuten jokainen kiilaa, ohittaa ja vaihtaa kaistaa aina kun siihen on pienikin tilai-
suus. 
 

    
 
28. 03. 03.024.00 Lampang. Sob Tui, rautatien ylikäytävä. Samalla moottoripyörällä 
matkustaa koko perhe: isä, äiti ja kolme lasta.                       
29. 03.025.00 Lampang. Kaikki kansankulkuneuvot samassa kuvassa: mopedi, riksha, 
polkupyörä ja pick-up.  
 
   Kylissä tavarat kuljetetaan puhveleilla ja seebuilla, Lampangin katukuvassakin see-
bujen vetämät rattaat ovat vielä yleinen näky. Vesipuhveleita tarvitaan riisipellon kyntä-
misessä ja puhveli valjastetaan kärryjen eteen, kun kuorma on raskas; se on vahva, 
mutta hidas. Pitkillä matkoilla tai kaupunkiajossa käytetään seebuhärkiä, ne ovat no-
peampia kulkemaan kuin vesipuhvelit. 
   Rattaiden raudoitetut pyörät ovat korkeita ja kapeita. Isopyöräiset rattaat ovat kevyet 
huonollakin tiellä ja kapea pyörä lävistää pellolla jalkapadon tekemättä kovinkaan pahaa 
jälkeä. Rattaat voidaan varustaa erilaisilla korimalleilla, kuvassa 31 korkeat lisälaidat 
ovat tupakanlehtien kuljettamista varten. 
 

    
 
30. 03.032.05; 31. 03.034.05 Ban Srii Muod Klao. Seebuvaljakoita kylän kujalla.  
 
   Kylissä on vielä rahdinajajia, jotka seeburattailla kuljettavat rahtia, ennen rahdinajajat 
kulkivat pitkinä karavaaneina kaupunkien väliä, mutta enää ei maanteillä näe juuri muita 
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kuin hiilenmyyjiä. Myös Ban Mae Kong Nyan hiilenpolttajat kulkivat kaupungissa pihasta 
pihaan myymässä hiiltä.  Rahtimiesten ammattikunta on väistymässä autojen tieltä. 
 

 
 
33. 03.033.05 Ban Srii Muod Klao. Seebuvaljakko lähikuvassa. Iespuomi nojaa seebun 
niskakyhmyyn, keskellä roikkuu tukihaarukka, jonka varaan aisa lasketaan, kun valjaat 
riisutaan. 
 

    
 
31. 03.036.00; 32. 03.035.00 Lampang. Puhveli- ja seeburattaat kaupungissa. 
 
   Ban Dongissa ei joen sivuhaarassa ole siltoja ollenkaan. Puhvelivankkureilla kuljete-
taan bambua myytäväksi (34). Kuvassa 35 on vuoristoponi, se oma rotunsa. Metsissä ja 
vuorilla pieniä vuoristohevosia on käytetty ratsuina ja kantojuhtina niin kuin muulejakin, 
mutta nykyisin vuoristohevoset ovat joutumassa syrjään ja katoavat ehkä kokonaan. 
Ban Dongissa on myös muutama norsu ja norsunajajia, jotka kuljettajat tukkeja hallituk-
sen metsätyömailla. 
 Vuoriston alarinteet Ban Dongin ympäristössä ovat hiekkaisia harjanteita, joihin on ikään
kuin itsestään muokkautunut ajokelpoisia metsäteitä. Niitä risteilee kylästä joka suuntaan
ja kaupunkiin mentäessä Chiang Rain valtatiellekin pääsee useita metsäteitä pitkin. Met-
säteitä bandongilaiset ajavat puhvelivankkureillaan kaskiviljelyksilleen ja hakemaan bam-
bua, se on kylän pääasiallisin rahan hankintakeino. 
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34. 03.031.35 Ban Dong. Puhvelinrattaat kylätiellä. 35. 04.025.35 Ban Dong. Vuoristo-
poni on jo harvinainen ratsu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IV.  KYLÄT  

 
 
 
 
Tasankokylän kujilla 
 
 
Ihanteellinen kylän paikka oli ennen jokivarsi. Tasangoilla joet toimivat kulkuväylinä ja 
sadekauden alettua jokien vesi nousi tulvapelloille. Postikorteissa ja maalauksissa thai-
kylä on aina kahden puolen jokea. Tasangoilla on vieläkin jokivarsikyliä, mutta joen ran-
ta ei Lampangin läänissä ole enää arvostetuin asuinpaikka eikä postikorttien joki-idyllejä 
näe, kylät ovat siirtyneet tasangoille kanavien ja teiden varsille. Tasanko on vähitellen 
raivattu ja padottu sadepelloiksi, nykyisin keinokastelukanavat ovat muuttamassa vilje-
lyn ja asumisen.    
  Lampangin lääniin on rakennettu Kew Lomin patojärvi ja keinokasteluverkosto ovat ra-
kenteilla, pääkanavat kiertävät kohta koko viljelytasangon. Liikenne on siirtynyt maan-
teille. Lampangin kaupungin vanhat kauppiastalot sijaitsevat lähellä Wang-jokea, mutta 
ne ovat jääneet syrjään ja rappeutuneet. Jokivarren elämä on jäänyt kauas historiaan. 
Wang-joki kuivuu melkein kokonaan kuivana kautena. Vesiliikennettä ei enää ole, eikä 
missään näe veneitäkään. 
   Tasankokylät ovat kauempaa katsoen kuin metsiköiden ketju peltoaukealla, kylät ovat 
jo toinen toisissaan kiinni. Talot häviävät puiden varjoon, korkeimmalle kylän yläpuolelle 
kohoavat kookospalmut ja temppelin katto. Ban Srii Muod Klao on keinokastelualueella 
ja kylän peltoja kiertävät kastelukanavat. Ban Mae Kong Nyan läpi kulkee Mae Tui -joki, 
mutta siitä ei riitä vettä kaikille kastelupelloille ja jokea tuskin löytää tiheästä pusikosta. 
Kylää ympäröivät sadepellot. 
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36. 04.013.05 Ban Srii Muod Klao. Kylänkujaa aitoineen. 
 
   Tasankokylä on tiheä rakennusryhmä, jossa kujat kiertelevät ristiin rastiin, sähköpyl-
väät johtoineen reunustavat tienvarsia. Jokaisella perheellä tai suvulla oma pihapiirinsä, 
joka erotetaan kujasta ja naapurin pihasta bambusäleistä tehdyllä aidalla. Kylässä on 
selkeä tonttijako ja pihapiirin taloilla oma järjestyksensä. Kujat ovat puhvelivankkureiden 
ajoilta, mutta kukaan ei haluaisi luovuttaa pihastaan maata leveämpiä teitä varten, vaik-
ka suuret kuorma-autot työntyvät kylään ja kaikki ovat huolissaan siitä, että tulipalon 
sattuessa suurten paloautojen on vaikea päästä paikalle.  
 

    
 
37. 04.015.05; 38. 04.018.05 Ban Srii Muod Klao. Suuren tasankokylän pääkujalla ta-
pahtuu aina jotain. 
 
Tie Ban Srii Muod Klaoon tulee Sob Tuista ja kulkee kylän halki etelään, se on kuin sel-
käranka, johon lukuisat sivukujat yhtyvät (37, 38). Pääkadulla on aina liikettä ja elämää, 
siellä kulkea lonksuttelevat seeburattaat, joku ajaa polkupyörällä, joku mopedilla. Ja vä-
lillä raitilla vaeltaa ihmisten joukossa yksinäinen vesipuhveli. Talojen porteilla seisoske-
levat naiset ja juttelevat keskenään, lapset leikkivät. Kujalla on oma rytminsä. Aamulla 
ihmiset kulkevat tyhjien korien kanssa pelloille ja palaavat iltapäivällä kantamuksineen 
kotiin.  
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Talot ja pihat 
 
 
 

    
 
39. 04.022.05 Ban Srii Muod Klao. Riisinvälittäjien kuorma-autot ovat ahtautuneet pää-
kujan mutkaan.  
40. 04.034.05 Ban Srii Muod Klao. Kujanvarren taloja ja pihoja. 
 

 
 
41. 04.035.15 Ban Mae Kong Nya. Vanhatyylinen talo pylväineen. 
 
   Tasankokylien talonpoikaistaloissa huonetilat ovat vankkojen tiikkipylväiden päällä, 
tässä vanhassa talossa on alakerrassa vielä navetta, johon iltaisin tuodaan vesipuhvelit 
ja muu karja (41). Rakennuksessa on oikeastaan useita erillisiä taloja omine harjakat-
toineen sekä katettuja terasseja, lattia on kuitenkin yhtenäinen, kaikki on samaa asuin-
tilaa. Talojen alustassa ei useinkaan enää ole karjasuojaa, vaan siellä säilytetään erilai-
sia tavaroita, tärkeimmät työkalut, kuten rattaat, aurat, harat ja puimakorit; kuvassa va-
rakkaan talon alla puimakoreja on kaksi. Alusta on viileä paikka ja sinne voidaan ra-
kentaa myös lava, jossa oleskellaan, tehdään käsitöitä tai nukutaan päiväunet.  
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42. 04.052.15 Ban Mae Kong Nya. Talon alusta ja pihaa, on sadonkorjuun aika. 
 

 
 
43. 04.078.05 Ban Srii Muod Klao. Vanhan vankan talon sisätiloja 1973.  
 
   Taloissa ei ole juuri muita huonekaluja kuin lasiovinen kaappi, jossa säilytetään asti-
oita ja vuodevaatteita. Nukkumatila erotetaan moskiittoverkoilla ja ateriat syödään latti-
alla niinimaton päällä (43). Kyläläiset istuvat aina avoimella lattialla, tekevät työtä ja 
nukkuvatkin lattialla. Tällainen talo on viileä ja helppo pitää puhtaana.  
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  Monissa taloissa asuinhuoneen lattia on noin 30 cm korkeammalla kuin eteisterassin 
lattia, johon rappuset johtavat. Vieraat ja usein myös talonväki istuu lattian reunalla. 
Vaatekaapin lisäksi lähes kaikkiin taloihin on nykyisin hankittu jo vuodevaatteet, ainakin 
patja jonka yläpuolelle moskiittoverkko ripustetaan. Päiväksi vuodevaatteet kääritään 
yleensä kasaan oleskeluhuoneen perälattialle, peräseinän viereen. 
 

  Sisälle taloon johtavat jyrkät portaat, joiden ala-
päässä on suuri vesiruukku ja siinä kookospähkinän 
kuoresta tehty kauha (44). Rappuset johtavat tavalli-
sesti eteisterassille, joka on rakennettu varsinaisen 
asuinrakennuksen kylkiäiseksi viiston katonlappeen 
alle. Taloon tultaessa sandaalit jätetään rappusille tai 
niiden juurelle ja ruukusta heitetään muutama kauhal-
linen vettä jaloille. Portaiden yläpäässä terassilla on 
katon rajassa toinen saviruukku, jossa on juomavettä. 
Sisälle tultaessa otetaan ruukusta kauhalla muutamia 
kulauksia vettä. Thaimaalaiseen taloon ei koskaan 
mennä kengät jalassa.
  Esikaupungissa talojen pihoissa on jo paljon kukkia, 
tavallisesti ne kasvavat suurissa ruukuissa lähellä kai-
voa. Kylissä ei kukkia harrasteta.  Kaupungin liepeillä 
kukkia kasvatetaan myyntiä varten, se antaa talon 
naisille lisäansioita. 
   Talojen pihat ovat tavallisesti hienoa hiesua, jossa ei
kasva ruohoa eikä kukkia. Sadekautena piha on liejui-
nen, kuivana kautena pölyinen.  

 
44. 04.045.00 Lampang, Sob Tui. Asuinrakennuksen rappuset.   
 
 
 
 
Metsäkylän rakentaminen 
 
 
Tasankokylään verrattuna vuoristokylässä asuminen on väljempää ja ikään kuin kevy-
empää. Talot sijaitsevat hajallaan kukkuloilla ja niiden tonttialueet ovat avoimia; suures-
sakin pihapiirissä on yleensä vain yksi asuintalo. Saatuaan luvan rakentaa kylään talon 
uudet asukkaat ovat voineet hakea asuinpaikkansa vanhan asutuksen lomasta tai kau-
empaa metsästä. Uudisasukkaiden asumukset ovat aluksi pieniä pylvästaloja, joiden 
seinät ovat bambusäleistä ja katto ruohosta, tyypillisiä kaskiviljelijöitten asumuksia. Ta-
lon alle tuodaan vesipuhvelit yöksi. Vähitellen seiniin ilmestyy tiikkilautoja, mutta talo ei 
näytä koskaan valmistuvan, kylän kaikki talot ovat jollain tavoin keskeneräisiä.  
   Kyläläisillä on oikeus ostaa puuta metsähallitukselta ja rakentaa talonsa tiikki-
laudoista; Thaimaan ilmastossa taloa ei voi rakentaakaan muusta kuin tiikistä. Rahaa 
tarvittaessa laudat otetaan irti talon seinästä ja myydään tiikin ostajille. Sen jälkeen ta-
lon runkoon aletaan kiinnittää uusia tiikkilautoja, tai koko talo myydään, kun se on val-
mistunut, ja tilalle rakennetaan väliaikainen bambutalo. Monen talon seinälaudat näyttä-
vät olevan huolimattomasti kiinnitetty ja niiden päät tasaamatta; laudat on kiinnitetty vain 
tilapäisesti myyntiä odottamaan (47). Kylässä on taloja, joista on jäljellä vain runko (48).  
   Metsäkylien asukkaiden kerrotaan harjoittavan tiikin ja muiden öljypitoisten puiden 
salakaatoa ja salakauppaa. Tiikin ostajia käyn Ban Dongissakin jatkuvasti, useimmat 
heistä ovat Chiang Maista, se on tiikin salakaupan keskus. Päivisin vuorten yllä lentävät 
lentokoneet valvomassa, ettei tiikkipuita kaadeta, mutta öisin nuoret miehet sahaavat 
käsisahalla tiikkilautoja useimmiten joessa niin, että sahauksen jäljet häviävät. 
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45. 04.031.35; 46. 04.032.35  Ban Dong. Kaskiviljelijän asuintalo. Kylään muuttaneen 
perheen uudistalo. 
 

 
 
47. 04.048.35 Ban Dong. Talo ja pihapiiriä kylän kukkuloilla. 
 
   Salaa kaadetut tiikkipuut sahataan lauta laudalta käsin, kuljetetaan polkupyörällä ky-
lään ja kiinnitetään kevyesti asuintalojen seiniin. Laudoissa näkyy olevan vain yksi pieni 
naula.  
   Thaimaan metsien huvetessa tiikin hinta nousee markkinoilla jatkuvasti, ja talon myy-
misestä saadut tulot korvaavat kyllä vuosien työn. Myydyt seinälaudat voidaan korvata 
bambusäleillä tai perheen vävy tai poika rakentaa viereen oman talonsa. Talojen par-
vekkeita ei ole tarkoitettu asuttavaksi tai asuinrakennuksen kiinteäksi osaksi, vaan tiikin 
säilyttämistä varten. Tiikin myyntiin osallistuvat ilmeisesti kaikki kylän perheet, eikä täl-
lainen menettely sodi heidän oikeuskäsityksiään vastaan, sillä nimenomaan näillä alu-
eilla valtio eli metsähallitus koetaan riistäjäksi eikä köyhien vuoristokylien asukkaiden 
tukijaksi. Metsähallitus on kaatanut laajalti tiikkimetsiä myös Ban Dongin ympäristössä, 
mutta se ei ole tuonut työtä kyläläisille, vaan metsätyömiehet on tuotu muualta, ja kun 
työt koneellistuvat, paikallisia norsujakaan ei tarvita. Kylässä on kantaväestöä,joiden tum-
muneet talot on rakennettu jykevien tiikkipaalujen varaan, ja uusia tulokkaita, jotka ovat 
tulleet hakemaan uusia mahdollisuuksia ja joiden talotkin ovat ikään kuin väliaikaisia.   
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48. 04.033.35; 49. 04.008.35Ban Dong. Talojen runkona ovat vankat maahan kaivetut
tiikkipylväät. Vanhoja taloja Mae Angin laaksossa.  
 

    
 
50. 04.023,35; 51. 04.039.35 Ban Dong. Taloryhmiä kylän kujilla, edessä vaatimaton 
kaskiviljelijän talo. 
 

    
 
52. 04.036.35 Ban Dong. 53. 04.037.35 Ban Na Kae (Ban Dong). Suurperheen talo-
ryhmä ja pihaa.  
 
  Thaimaalaisen tradition mukaan tyttäret jäävät asumaan vanhempiensa pihapiiriin ja 
tasankokylissä vävyn ensimmäinen tehtävä on rakentaa oma talo. Kaskikulttuurin ra-
kenteita on ollut suurperhe, niin Thaimaassa kuin Suomessakin, ja Ban Dongissa yh-
teistaloudessa elävän suurperheen rakennus muodostaa yhtenäisen taloryhmän, joka 
kasvaa tarpeen mukaan.  
   Ban Dongissa näkyy paikallisen talon historia. Aluksi rakennetaan vain yksihuoneinen 
bambu- tai ruohoseinäinen katos, jollaisia tämän vuoristokylän useat talot vielä ovat. 
Myöhemmin kun perhe kasvaa, taloa aletaan muuttaa lautarakenteiseksi pylvästaloksi 
ja laajentaa lisäämällä siihen kylkiäisiä, katettuja tai avonaisia parvekkeita, tai viereen 
rakennetaan toinen talo, joka yhdistetään välikatoksella (52). Näin syntyy suuren per-
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heen talokompleksi. Lampangin metsäkylissä asuintalon laajentumisessa ei näytä ole-
van mitään erityisiä perinteitä, talo laajenee ja saa lisäsiipiä perheen koon ja varallisuu-
den mukaan.  
 
 
 
Pihapiiri 
 
 

    
 
54.04.044.35; 55. 04.040.35 Ban Dong. Pihapiirin rakennuksia, sikolätti, puhvelitalli ja 
olkivajoja, joissa riisinoljet ovat niin korkealla lavalla, etteivät puhvelit niihin ylety.  
 

    
 
56. 04.041.35 Ban Mae Kong Nya (Ban Mai). Pellon reunaan rakennettu lato. 
57. 04.042.35 Ban Mae Kong Nya (Ban Mai). Riisiaitta, alaosassa säilytetään puhvelin-
rattaita.  
  
  Talojen pihaan rakennetaan eläinsuojia, jotka kaikki ovat pylväiden varassa. Seebujen 
ja vesipuhvelien navetta on katos, jonka yläkerroksessa säilytetään riisinolkia, ne ovat 
kuivana kautena eläinten rehua. Patsasnavetat ovat yleisiä Ban Dongissa, jossa puhve-
lien kasvattaminen on elinkeino (55). Lisäksi pihapiiriin saattaa kuulua patsaille raken-
nettu aitta ja matala sikala, sekin lattia on nostettu maanpinnan yläpuolelle. Kuvassa 
(56) on kaksikerroksinen pilareille rakennettu lato, jonka yläosassa pidetään olkia, ala-
osassa lepäilevät vesipuhvelit suojassa auringon paahteelta. 
   Riisiaitta on sekin patsaskatos, joka on rakennettu neljän nurkkapilarin varaan, seiniä 
ei aitassa ole. Aitan alusta palvelee kärryvajana, sinne on kuvassa (57) työnnetty puh-
velinrattaat. Välipohjan päällä toisessa kerroksessa on viljalaari, suuri bambusta punottu 
pyöreä kori, joka tiivistetään ulkoa päin lehmän lannalla. Tällaisessa korissa säilyvät 
riisinjyvät kaikkein parhaiten. Seinättömässä aitassa riisi kuivuu ilmavirtauksen käy-
dessä läpi aitan, lehmän lanta päästää lävitse kosteuden, mutta estää toisaalta tu-
hoeläinten toukkien tunkeutumisen sisälle koriin. Viljakorin yläpuolella saattaa vielä olla 
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orsia, joiden päällä säilytetään lautoja ja muuta puutavaraa. Tällaisessa avoimessa ai-
tassa siis saatettiin säilyttää perheen koko vuoden riisisato. Talojen pihoissa on myös  
vinttikaivoja, joissa on nostinselkä ja sanko pitkän salon päässä. 
    Ban Mae Kong Nya on tunnettu hiilenpolttajien kylänä. Tuloja saadakseen monet ky-
läläiset polttavat omassa miilussaan hiiliä ja kuljettavat niitä puhvelinrattailla kaupunkiin 
myytäväksi. Kylissä ja kaupungissakin ruoka keitetään hiilipannulla. Kuvien 58 ja 59 
miilu on kaivettu puolittain maan alle ja muurattu savesta, suojaksi on rakennettu ruoho-
katos. 
 

    
  
58. 04.055.15; 59. 04.058.15 Ban Mae Kong Nya, Hiilimiilu palaa. 
 
 
 
Talon rakentaminen 
 
 
Uudet asuintalot noudattavat vanhaa rakennustapaa joskin rakennusaineet ja tekniikka 
ovat muuttuneet. Pyöreitä teakpilareita ei enää käytetä vaan pilarit sahataan neliskul-
maisiksi parruiksi. Useimmiten ensimmäisen kerroksen, maakerroksen pilarit ovat jo 
betonia. Katto tehdään nykyisin kattotiilistä, mikäli siihen suinkin on varaa. Sementtitiilet 
valmistetaan kylissä käsin lyömällä. Uudet talot rakennetaan yhtenäisen harjakaton alle, 
joskin katon lappeessa saattaa eteisterassin kohdalla olla taitos. Pohjakerroksen maa-
lattia peitetään betonilla. Teollisesti sahattua puutavaraa, kuten parruja käytettäessä, 
talosta tulee ulkonäöltään siisti ja rakenteeltaan tiiviimpi kuin käsin tehdyt perinteiset 
talot (60). Uudet talot varustetaan myös suljettavilla ikkunaluukuilla ja usein jo lasi-ik-
kunoilla. Rakennuksen peruskonstruktio on kuitenkin samanlainen kuin perinteisissä 
pylvästaloissa.  
 

    
 
60. 04.060.15 Ban Mae Kong Nya. Uusi talo rakenteilla. 
61. 04.062.35 Ban Mae Ang Taa Meo. Rakennusten pilarit pystytetään talkoilla, johon 
osallistuvat naapurit ja sukulaiset.  
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  Pylväiden pystyttäminen saattaa kestää kauan, sillä töitä ei yleensä tehdä yhtämittai-
sesti alusta loppuun. Rakentamisessa on otettava huomioon supranormaalit voimat ja 
suotuisat ajankohdat, Rakennusvaiheet on turvallista ja onnekasta suorittaa vain tiettyi-
nä päivinä. Talon pystyttämisen eri vaiheisiin kuuluu myös riittejä, joita yhä vielä kylissä 
noudatetaan, mm. kuvassa on pystytettävään pylvääseen sidottu suojeleva punos (61). 
Hankittaessa onnea uuteen kotiin suotuisia päiviä ja kuukausia pidetään niin tärkeänä, 
että enteiden näyttäessä epäsuotuisilta rakentamista saatetaan lykätä ja rakennus jää 
jääpuolivalmiina odottamaan suotuisampia aikoja. 
 

    
 
62. 04.065.35; 63. 04.070.35. Ban Mae Ang Taa Meo. Ruohokaton punontaa, metsäky-
lien pihoissa on paikka, jossa tehdään bambutöitä.  
 
   Ruohokatto tehdään levyistä, jotka kiinnitetään limittäin tiilien tapaan. Ruoholevy val-
mistetaan siten, että pitkä ruoho taitetaan keskikohdaltaan bambukepin ympärille ja si-
dotaan bambuniinellä kiinni, useita ruohoja nipussa (62). Tällainen levy on noin metrin 
levyinen ja se kiinnitetään kattoon sitomalla bambukeppi kiinni kattoruoteisiin. Ruohole-
vyjen teko on naisten työtä. Levyjen sitominen tapahtuu erityistelineessä, joka näkyy 
kuvassa. Metsäkylissä tehdään paljon ruohokattoja myös myyntiin, niitä käytetään mm. 
tilapäisissä katoksissa riisipelloilla ja myyntikojuissa. Se on kevyt ja ilmava auringon-
varjo.    
 

    
 
64. 01.071.35 Ban Dong. Bambun hakkuuta viidakkoveitsillä. 
65. 04.068.35 Ban Dong. Bamburuoko halkaistaan erityisellä taltalla. 
 
   Bambu on nopeasti kasvava ruoko, jota kyläläiset saattavat hakata  ilman metsähalli-
tuksen lupaa ja myydä ulkopuolisille.  Bamburuoko voidaan halkaista ohuemmiksi tai 
paksummiksi säleiksi ja punoa niistä seiniä, koreja, ristikoita, joita käytetään taimien 
suojana vihannesmaalla; halaistusta bambusta tehdään aidat, bambuputken solmujen 
väliä käytetään juomapullona. Ennen vanhaan kylät ovat olleet bambukyliä, bambua 
käytettiin seiniin, aitoihin, koreihin, mattoihin ja niinenä erilaisissa siteissä. Bam-
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busäleistä voidaan halkaista yhä ohuempia ja ohuempia säleitä, kunnes saadaan bam-
buniintä esimerkiksi punontatöitä varten.  
 
 
 
 
 
 
V. MAATALOUS
 
 
Riisin viljely 
 
 
Riisin istutus
 
 
 Chiang Main tasangolla Mae Nam Ping -joen laaksossa on keinokasteltuja alueita, jois-
sa voidaan saada kaksi satoa vuodessa. Seuraavat kuvat riisin istutuksesta ovat kau-
pungin eteläpuolelta amphoe Saraphista. Istutustekniikkaa käytettäessä riisi kylvetään 
taimitarhoihin, jota varten erotetaan sopiva sarka peltovainion reunasta. Taimitarhassa 
riisi kasvaa hyvin tiheässä, niitä voidaan tehokkaasti lannoittaa ja, sillä välin kun taimet 
kasvavat, varsinainen pelto saadaan rauhassa muokatuksi ja puhdistetuksi rik-
karuohoista.  
 

   
 
66. 04.002.11; 67. 04,003.11 Chiang Mai. Riisintaimet nyhdetään ja sidotaan nippuihin.  
 
   Miehet kiskovat taimet irti taimitarhassa (66), sitovat ne nippuihin, leikkaavat tasamit-
taisiksi (67) ja kantavat pellolle, jossa naiset istuttavat taimia. Veden korkeus tarkiste-
taan ja joku miehistä, tavallisesti isäntä heittelee taiminiput pellolle veteen sopivien vä-
limatkojen päähän. 
   Varsinaisen istutustyön tekevät aina naiset ja se tehdään useimmiten talkoilla, ainakin 
sukulaisnaiset tulevat auttamaan toinen toisiaan (68-70). Naiset työntävät etusormel-
laan riisintaimet yksitellen pehmeään mutaan. Työ etenee varsin joutuisasti mutta sa-
malla naiset rupattelevat keskenään ja huutelevat toinen toisilleen sukkeluuksia. Naisri-
vistö etenee selkä edellä kohti saran päätä. Miehet huolehtivat siitä, että taimia on aina 
istuttajien lähettyvillä. Riisiä istuttavia naisia on valokuvattu hyvin paljon ja yleistä lienee 
käsitys, että riisin viljelyssä naiset kantaisivat raskaimman osan, näin ei kuitenkaan to-
dellisuudessa ole. Miehet suorittavat riisin viljelyksessäkin raskaimmat työt, puhdistavat 
vesiojat, kyntävät ja haraavat pellon ja myös riisinistutuksessa miehillä yhtä paljon te-
kemistä kuin istuttavilla naisilla.  
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68. 05.006.11 Chiang Mai. Riisin istutus. 
 
  Työnjakoa on ylläpidetty selittämällä, että naisilla on erityinen maaginen suhde riisiin ja 
vain naisten istuttamana riisi menestyy. Kun istutustyö on saatu päätökseen, talkooväki 
kokoontuu taloon aterialle, tavallisesti yhden talon riisipellot ehditään istuttaa puoleen 
päivään mennessä. Näin jää aikaa syödä rauhassa yhteinen ateria ja viettää iltaa yh-
dessä onnistuneen riisin istutuksen päätteeksi. 
 

    
 
69. 05.008.11; 70. 05.010.11 Chiang Mai. Riisin istutus. 
 
  Riisipellolle pukeudutaan paksuihin vaatteisiin niin, ettei aurinko pääse paahtamaan 
iholle eikä kasvoille. Naisilla on pitkien hameiden päällä vielä takki, päässä paksu liina 
ja lisäksi olkinen aurinkohattu; miehillä on päällyspuserot ja auringonhatut, kaulassa 
liinat. En tiedä, mutta paksu vaatetus tekee työnteon paahtavassa auringonpaisteessa 
ilmeisesti mukavammaksi. Naiset kätkeytyvät vaatteisiin myös sen tähden, ettei aurinko 
polttaisi heidän kasvojaan liian ruskeiksi, se paljastaisi heidän maalaisuutensa tai heidät 
luokiteltaisiin rakennuksilla työtä tekeviin naisiin. Riisiä leikatessa pukeutuminen johtuu 
myös siitä, että riisin vihneet ja pöly ärsyttävät ihoa ja aiheuttavat tulehduksia. Leikkaa-
jien niin kuin istuttajienkin rivistö etenee iloisesti rupatellen.Työ näyttää ikään kuin leikin
teolta. Päivä auringossa on vain tukahduttavan kuuma.
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Riisin leikkuu 
 
Vedessä kasvava ns. märkä riisi istutetaan sadekauden alussa,  sadonkorjuu alkaa 
sadekauden päättyessä marraskuussa. Huolellisesti kynnetyssä ja haratussa pellossa 
istutusriisi kasvaa vaatimatta paljoakaan huolenpitoa. Kuolleet taimet käydään vaihta-
massa, joinakin vuosina rikkaruohoja on kitkettävä ja tietenkin kasvukautena on huoleh-
dittava, että veden pinta pysyy oikeassa korkeudessa. Eniten vaivaa taitaa olla lintujen 
karkottamisesta, sitä varten pelloille rakennetaan linnunpelättimiä. Riisi kasvaa pen-
sasmaiseksi eli se versoaa useita korsia ja tähkiä. Sadekauden lopulla marras- joulu-
kuussa, alkaa sadonkorjuu. Sekin tehdään yleensä yhteistyönä talkoilla, sekä miehet 
että naiset yhdessä.  
 

    
 
71. 05.015.01; 72. 05.018.01 Lampang, Chom Phu. Riisin leikkaajia. 
 

    
 
73. 05.015.01; 74. 05.018.01 Lampang, Chom Phu. Riisiä leikataan sirpillä. 
 
    Riisi leikataan sirpillä niin kuin ruis ennen Suomessa. Jokainen kouraus nostetaan 
varovasti sängen päälle kuivumaan. Pelto on korjuuaikana vielä märkä ja sen vuoksi 
riisi leikataan melko korkeaan sänkeen. Sadekauden lopullakin saattaa vielä tulla rajuja 
kuuroja, jotka lamaavat riisipeltoa niin, että käsin leikkuu on käytännössä ainoa mahdol-
linen työtapa. Hehkuvassa auringonpaisteessa riisi kuivuu nopeasti, muutamassa tun-
nissa. Paksusta vaatetuksesta huolimatta työ edistyy joutuisasti yhteisvoimin. Pehme-
ässä liejuisessa riisipellossa koneiden käyttö on hankalaa eikä leikkuupuimureita tai 
niittokoneita Lampangin alueella vielä käytetä. 
   Lampangin alueella sirppi on kapeateräinen ja melko suora. Se on rakenteeltaan hy-
vin kevyt ja pieni. Suoralla sirpillä on ilmeisesti helppo lajitella sinne tänne lakoon pai-
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nuneet korret ja leikatessa riisipensas vedetään poikki ikään kuin puukolla. Suoralla sir-
pillä ei siis varsinaisesti niitetä, se on tarkoitettu työhön, jossa viljaa käsitellään hyvin 
tarkasti, miltei korsi korrelta. 
    Pelloille rakennetaan pieniä katoksia, joita käytetään ruokailu- ja lepopaikkoina (75). 
Tällainen katos saattaa olla niin hyvin rakennettu, että siellä voidaan myös yöpyä, jos 
peltoa joudutaan vartioimaan linnulta ja eläimiltä.   
 

    
 
75. 05.024.01; 76. 05.027.01 Lampang, Chom Phu. Suojakatos lepoaikaa varten.  Riisi-
auma pellolla odottaa puimista. 
 
   Kun vilja on kuivunut sängen päällä, kouraukset kootaan ja sidotaan lyhteiksi ja kan-
netaan aumaan (76). Auma tehdään pellolle lähelle sopivaa puintipaikkaa. Lyhteet ka-
sataan pyöreään aumaan siten, että latvapuoli eli tähkä tulee keskustaan päin ja tyviosa 
ulospäin. Näin tähkät jäävät auman keskustaan suojaan linnuilta, hiiriltä ja myös nauta-
karjalta, joka leikkuun jälkeen saa laiduntaa riisipellolla. 
 
 
 
Riisin puinti 
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77. 05.034.01 Lampang, Ban Nong Lom. Riisi puidaan korissa. 
 
   Lampangin alueella riisi puidaan pellolla puintikorissa. Puintikori viedään auman vie-
reen ja sen ylle pystytetään tarvittaessa pressu auringon suojaksi. Puintipaikallekin tu-
lee usein koko perhe joskin puintityötä tekevät useimmiten miehet naisten kantaessa 
lyhteitä. Puiminen tapahtuu lyömällä riisilyhdettä varstan avulla puimakorin reunoihin, 
jolloin jyvät rapisevat koriin. 
 

    
 
78. 05.037.91; 79. 05.041.01 Lampang, Ban Nong. Riisin puintia ja puhdistusta. 
 
   Puimakoria käytettäessä riisilyhde otetaan varstan päähän. Varstalla ei siis lyödä lyh-
dettä vaan se toimii vartena, jonka avulla lyhdettä lyödään korin reunoihin (77,78). Vars-
ta on tehty kahdesta kepistä, joiden päät on sidottu yhteen joustavalla siteellä, ta-
vallisesti auton päällysrenkaasta otetulla suikaleella. Lyhde puristetaan varstakeppien 
väliin kietaisemalla joustava side lyhteen ympärille. Lyhdettä lyödään tähkäpää edellä 
puimakorin reunaan kunnes jyvät ovat irronneet. Sen jälkeen lyhde viedään puitujen 
lyhteiden pinoon ja päästetään irti varstakeppien välistä. Sitten otetaan aumasta uusi 
lyhde ja kiepautetaan varstan päähän. 
    Riisi puhdistetaan heti puinnin jälkeen suoraan pellolla. Suurimmat roskat poimitaan 
puimakorista pois käsin (79), sen jälkeen maahan levitetään niinimatto, jonka päällä riisi 
tuulletaan. Työ aloitetaan raivaamalla puimatantereelle tilaa ja levittämällä niinimaton 
alle olkia alustaksi (80).  
 

    
 
80. 05.04.01; 81. 05.043.01 Lampang, Chom Phu. Riisi tuulletaan viuhkalla. 
 
 Jyviä puhdistettaessa puimakorista otetaan pienellä kantokorilla jyviä ja kaadetaan kor-
kealta matolle avustajan samalla tuultaessa viuhkalla niin, että roskat lentävät tuulen 
mukana (81, 82); jos tuulee riittävästi, viuhkaa ei tarvita. Jyväkasaa myös pöyhitään 
maton päällä ja samalla viuhkalla viuhutetaan pois roskia. Kun jyvät on tuullettu, riisin 
puinti on oikeastaan saatettu loppuun. Kuvissa näkyvät kaikki ne välineet, joita puita-
essa on tarvittu: puimakori, varstat pari kantokoria, viuhka ja matto.  
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Liite. Puintiajan näkymiä Lampangin tasangolla 

    

    

      

       
Kaitafilmi 1972. Kuvat 1-8. Puimakorin ympärillä. Kaikki välineet ovat omavarasitalou-
dessa tehtyjä: bambuvarsta, bambuniinestä tehty puimakori, kantokori, matto ja viuhka. 
Kyläseppien tekemät sirpit ja muut työkalut. Nuorilla nailonhousut.  
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   Muutaman tunnin työ on tuottanut kasan puhdasta kullankeltaista viljaa. Kun riisi on 
puitu ja jyvät puhdistettu, ne kannetaan kantokoreilla taloon riisiaittaan. 
 

    
 
82. 05.042.01; 83.05.046.01 Lampang, Chom Phu. Riisin puhdistusta. 
 

    
 
84. 05.050.01 Lampang, Chom Phu. Riisi kannetaan kotiin.  
85. 05.053.35 Ban Mae Tha. Riisimylly katoksessa.   
 
    Puimakorit viedään talon alle. Riisiä on ennen säilytetty avonaisessa aitassa suu-
ressa korissa, jossa ne kuivuvat ja säilyvät homehtumatta vuosikausia; nykyisin riisi va-
rastoidaan säkeissä. Ban Dongissa ja muissa metsäkylissä on vielä paikallisia riisimyl-
lyjä eli huhmareita, joilla riisi aikoinaan käsiteltiin, mutta niitä ei enää juurikaan käytetä 
riisin kuorimiseen, vaan sikojen ruoan tekoon (85-88). 
 

   
 
86. 05.055.35; 87. 05.054.35 Ban Dong. Riisimylly käytössä. 
 
   Entisaikaan riisi ”jauhettiin” puisessa huhmaressa puisella petkeleellä, jota nosteltiin 
jalalla, se oli siis ”jalkamylly”. Huhmare on tehty vahvasta pölkystä ja petkel on keinu-
vipu. Toisesta päästä jalalla painamalla nostetaan petkel ylös ja annetaan sen omalla 
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painolla pudota huhmareen. Jyviä ei kuorittu eikä survottu, huhmaressa niistä irtosi vain 
päällimmäinen helve. Valkoinen kuorittu riisi on tullut Thaimaan kylissä käyttöön vasta 
länsimaisen myllyteollisuuden levittyä maahan. Riisin istutuksessa, korjuussa, puinnissa 
ja kuorimisessa ei ole tarvittu ulkopuolista teknologiaa. 
 

    
88.08.008.35 Ban Dong. Naiset survovat riisihuhmaressa sianruokaa.  
 
 
 
 
Vihannesten viljely  
 
 
 
Ban Srii Muod Klaossa on jo keinokastelu ja siellä voidaan kuivana kautena viljellä vi-
hanneksia pelloilla; aikaisemmin viljeltiin vain pihapuutarhoja, joihin saatiin kantamalla 
vettä. Vihanneksista kylissä on viljelty valkosipulia, pippureita, papuja ja maapähkinöitä, 
nykyisin yhä enemmän tupakkaa myös myyntiin. Kahteen riisisatoon ei vesi Ban Srii 
Muod Klaon alueella riitä. 
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89. 05.057.05 Ban Srii Muod Klao. Vihannesmaita kuivana kautena.  
90. 05.064.15 Ban Mae Kong Nya (Ban Mai). Tupakantaimet suojataan risukatoksella.  
 
    Ennen keinokastelua pellot kuivuivat ja kovettuivat kuumana kautena vähitellen kivi-
koviksi ja ne jätettiin lähes kokonaan vesipuhveleille ja seebuille. Kastelujärjestelmän 
valmistuttua, kun vihannestarhat aidataan, puhveleille jää yhä vähemmän laidunta ja 
niitä on jatkuvasti paimennettava.  
   Sipulimaat ja muutkin vastakylvetyt vihannesmaat peitetään riisin oljilla, jotta taimet 
pääsevät alkuun eivätkä kuivetu paahtavassa auringossa. Tupakantaimet suojataan 
rakentamalla risuista suojuksia, jotka päästävät auringonvaloa sopivasti lävitse. Pavut ja 
pippurikasvit tarvitsevat myös tukikeppejä.  
 

   
 
91. 05.059.05 Ban Srii Muod Klao. Maapähkinöiden riivintää ja kuivatusta.  
92. 05.065.15 Ban Mae Kong Nya. Papukeppien tekoa.  
 
  Lampangin kylissä tärkeimpiä kuivan kauden viljelykasveja on maapähkinä. Maapäh-
kinöitä riivitään irti varsista ja pannaan niinimatolle kuivumaa (91). Maapähkinöiden kor-
jaajat pystyttävät pelloille aurinkosuojia, joiden varjossa maapähkinät revitään irti varsis-
ta. Työssä voi olla mukana koko perhe lapsia myöten. 
 

   
 
93. 05,068.05 Ban Mae Kong Nya. Sipulien kuivatusta. 94. 05.071.35 Ban Dongiin tien 
varrella on kaskimaita muutettu ananaspuutarhoiksi.   
 
  Ban Srii Muod Klaossa viljelläänkuivana kautena erityisesti erilaisia sipuleita, joita on 
monia lajikkeita. Väkevät sipulit kuivatetaan talon pihassa, puhdistetaan saksilla, sido-
taan nippuihin ja myydään (93). Tässä kylässä sipulin ja pippurien viljely antaa uusia an-
saitsemismahdollisuuksia, ennen kastelukanavia vihannesten viljely jäi kuivan kauden 
alkuun ja sitä harjoitettiin lähinnä omiksi tarpeiksi. Vihannesten viljely on pääasiassa 
naisten työtä, he myös käyvät myymässä sadon kaupungintorilla ja saavat täten itsel-
leen omaa rahaa. 
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Viljelyteollisuus 
 
 
 

 
 
95. 05.079.01 Lampang. Kaupallisen puutarhan raivausta. 
 

    
 
96. 05.076.01; 97. 05.078.01 Lampang. Kylien naisia ja miehiä palkkatöissä. 
 
   Ban Mae Kong Nyaan menevän valtatien varrelle raivataan uutta hedelmätarhaa (95-
97). Pellon raivaus tapahtuu yhä käsin kuokkimalla. Kuvissa raivataan peltoa  Lampan-
gissa asuvalle liikemiehelle, joka on hankkinut maata ja aikoo perustaa hedelmätarhan. 
Kun kyliin on valmistunut uusia teitä ja kuljetusmahdollisuudet parantuneet, maanviljely 
on alkanut kiinnostaa myös sijoittajia, yrityksiä ja liikemiehiä. Raivaus tarjoaa töitä pai-
kallisille asukkaille. Tässä työssä miehet saavat palkkaa noin 10-12 bahtia ja naiset 5-7 
bahtia päivässä. Pellon raivauksessa ei ole ehdotonta sukupuolijakoa, niin kuin ei 
yleensä missään muussakaan työssä. Naiset ovat osallistuneet mm. kastelukanavien 
puhdistukseen, rakennus- ja tietöihin, mutta enemmänkin vain ”apuna”, kun kysymyk-
sessä ovat fyysisesti raskaat työt. 
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98. 05.072.35 Ban Me Ang. Kaskimaita Ban Dongin tien varrella Mae Ang -joen laak-
sossa kastelupeltoa. 
 
   Ban Dongin ja muiden metsäkylien ympäristössä valtio on alkanut myydä tai vuokrata 
maita säilyketeollisuudelle ananaksen ja muiden hedelmien viljelyyn, ja kun metsähalli-
tus hakkaa metsät ja istuttaa ne tiikille, kaskiviljely loppuu. Kaskimaat muuttuvat 
ananasviljelyksiksi (94). Sen jälkeen kun Ban Mae Kongin maantien varteen perustettiin 
säilyketehdas, ananaksen viljely on nopeasti levinnyt Lampangin reunavuorilla. Ban 
Dongin tien varrella viljeltyjä ananaksia myydään säilykkeinä myös Suomeen. 
  Perinteistä kaskiviljelyä harjoitettaessa kaskeksi hakataan pääasiassa bambuvesaik-
koa ja muuta pensaikkoa, joita kasvaa vuorten rinteillä (98). Kasket poltetaan hyvissä 
ajoin kuivan kauden aikana vähitellen yleensä pieni ala kerrallaan. Sadekauden tultua 
kaski kylvetään käyttäen hyväksi kylvökeppiä. Kepillä pistetään maahan reikiä, joihin 
käsin karistellaan muutamia riisin jyviä. Kaskiviljelyyn tarvitaan työkaluina oikeastaan 
vain viidakkoveitsi ja sirppi. Kaskiahot kasvavat uudestaan raivauskelpoisiksi noin 15 
vuodessa. Metsähallituksen virkamiehet myöntävät kyläläisille kaskiluvat ja pyrkivät val-
vomaan, ettei kaskia poltettaisi eikä tiikkipuita kaadettaisi ilman lupaa. Raskaasti aseis-
tettu poliisi tekee ajoittain armeijan tukemana ratsioita myös Ban Dongin metsissä. 
    Ban Dongin ja muiden metsäkylien taloilla ei ole paljoa kiinteitä peltoja ja sen vuoksi 
näillä pienillä peltotilkuilla viljellään mieluummin jotain muuta kasvia kuin riisiä. Kaupalli-
set yhtiöt tarjoavat kyläläisille sopimuksia tupakan, sokeriruo'on tai erilaisten maustei-
den kasvattamiseksi, mutta ilmeisesti tärkeimmäksi viljelykasviksi alkaa tulla tupakka.  
 
 
 
Keinokasteluverkosto 
 
 
Ban Srii Muod Klaoon tulee pääkanava etelästä, kulkee kylän eteläreunaa itään ja kään-
tyy kulkemaan rautatien vartta. Kuvassa näkyy myös se suuri puu kanavan varrella. Sen 
kasvua ja rapistumista olen kuvannut kolmekymmentä vuotta. Lopulta se kaatui. 
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99. 05.084.05 Ban Srii Muod Klao. Betonikanavat halkovat tasankoa. Ohitettuaan kylän  
kastelukanava jatkaa kulkuaan.  
 

    
 
100. 05.082.05; 101. 05.083.05 Ban Srii Muod Klao. Kanava kylä laidassa. 
 
  Lampangin tasangon kastelukanavat alkavat Kew Lomin padoilta pohjoisilta vuorilta. 
Mae Wang -joen eteläpuolella betonikanavien verkosto on jo pääosin valmis,  joen poh-
joispuoli on rakenteilla ja enne pitkää betonikanava ulottuu myös Ban Mae Kong Nyaan. 
Keinokastelukanava muuttaa riisinviljelijän ympäristön ja elämänmuodon, omavarainen 
viljely muuttuu kaupalliseksi ja riisikyläläisestä tulee tuottaja, jonka on sopeuduttava uu-
teen teknistyvään maatalouteen. 
   Kastelujärjestelmään kuuluu myös voimalaitos, joka sijaitsee noin 10 km säännöstely-
patojen yläpuolella, sen takaa alkaa patoallas, joka on noin 20 km pituinen järvi kahden 
vuoren välissä. Lampangin kastelukanavat on rakennettu kansainvälisenä kehitysapu-
projektina ja kanavaverkostoon kuuluu nykyisin Mae Nam Wang -joen tasanko Ban Srii 
Muod Klaon eteläpuolella.  Pääkanavat kulkevat Wang-joen molemmin puolin tasangon 
reunoja kiertäen. Ban Mae Kong Nyaan eli Mae Tuin tasangolle uudet kanavat eivät kui-
tenkaan vielä ulotu. Kanavissa virtaa vettä myös kuivana aikana, kuten kuvissa näkyy. 
Kauempana tasangolla vesi ei kuitenkaan riitä kahteen satoon vuodessa eivätkä viljelijät 
muutenkaan halua kasvattaa toista riisisatoa, vaan käyttävät kasteluveden vihannesten 
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viljelyyn. Vettä riittää pumpattavaksi vihannespelloille, kuivan kauden peltomaisema on 
muuttunut eivätkä uudet betonikanavat enää vaadi kunnostustyötä niin kuin vanhat 
maakanavat. 
 

 
 
102. 05.085.01 Lampang, Kew Lom. Kastelukanavien alkupäätä. 
 

    
 
103. 05.087.01; 104. 05.088.01 Lampang, Kew Lom. Pohjapato ja sulkulaitteita. 
                  
 
 
 
Maan viljelijät  
 
 
Vihannesten viljely on naisten ansiotyötä. Naisten säännölliseen työpäivään kuuluu 
käynti perheen viljelmillä puutarhatöissä. Pitkin aamua, kun aamuriisi on keitetty ja syö-
ty, naiset kulkevat tyhjine kantokoreineen pellolle päin. Puolelta päivin tai vasta illalla he 
palaavat korit täynnä vihanneksia. Peltotöihin mennessään naiset pukeutuvat paksuihin 
vaatteisiin kuten riisinleikkuussakin. Päässä on aurinkohattu, se on välttämätön. Varsin-
kaan nuoret tytöt eivät mielellään anna itsensä paahtua liian ruskeiksi, se olisi jonkinlai-
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nen köyhän ulkotyöläisen merkki. Nailonpusero suojaa myös käsivarsia vihneiltä, pölyltä 
ja hyönteisiltä, joita pellolla aina on. Naiset kantavat tavaroita käyttäen kevyttä bambus-
ta tehtyä kantokeppiä, ämmänlänkiä, ne ovat vielä jokapäiväisiä työvälineitä kaikkialla 
Thaimaassa.  
 

    
 
105. 05.089.05; 106. 05.090.05 Ban Srii Muod Klao. Naiset palaavat vihannespelloilta.  
 

    
 
107. 05.091.05; 108. 05.093.05 Ban Srii Muod Klao. Päivän vihannekset tuodaan kotiin. 
  
  Pellolle naiset menevät aina mielellään joukolla, vaikka he tekisivätkin töitä omalla 
palstallaan, mutta palavat useimmiten yksin tai kaksi yhdessä. Kantokoreja on kuvien 
naisilla erimallisia (105-108). Kevyet vihannekset kannetaan harvemmissa ja suurem-
missa koreissa, juurekset ”yleismallisissa” kantokoreissa, joilla riisiäkin kannetaan.  
 

    
109. 05.098.15; 110. 05.100.15 Ban Mae Kong Nya, maantie. Vanha talonpojan asu.        
 
   Kanavalla voi pestä myös pyykkiä. Pellolle viedään vettä ja ruokaakin yhä enemmän 
muoviastioissa. Ne korvaavat vähitellen bambupullot, ruukut ja eväskorit. Työasuna ja 
myös kotiasuna naisilla on kylissä aina sarong, pitkä vyötärölle kietaistu puolihame, 
kaupunkimatkoilla käytetään pitkiä housuja.  
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   Vanhemmat miehet käyttävät vielä yleisesti sinisestä puuvillakankaasta tehtyjä väljiä, 
puolipitkiä housuja ja suoraa puseroa. Sama sininen puuvilla-asu tunnetaan myös kiina-
laisen maatyöläisen tai kulin pukuna. Vyötäisille kiedotaan pitkä ruudullinen liina, siihen 
pyyhitään hikeä. Kuvissa miehen olkapäillä näkyy bambusta tehty vesipullo (109,110). 
Se on bamburuo’on solmuväli, johon on yläpäähän tehty reikä. Tällaisessa pullossa vesi 
säilyy viileänä ja raikkaana. Tavallisesti asuun kuuluu vielä takana niinitupessa roikkuva 
vesoin, paikallisen kyläsepän tekemä viidakkoveitsi. Nuori mies ajelee nailonhousuissa. 
 
 
 
 
Karjanhoito 
 
 
Tasankojen riisikylissä ei harjoiteta maitotaloutta, vaan eläimiä pidetään vetojuhtina tai 
lihakarjana. Thaimaalaiset eivät juo maitoa eivätkä käytä voitakaan. Leipäkin on thai-
maalaisille tuntematon, vaikka kiinalaisten ruokaan valkoinen keitetty leipä kyllä kuuluu. 
Thaimaalaiset niin kuin monet Aasian kansat ovat suurimmaksi osaksi laktoosi-intole-
rantteja eikä maidon käsittely muutenkaan oikein soveltuisi kylien ruokatalouteen. Viime 
vuosina hollantilaiset ja saksalaiset ovat yrittäneet kehitysapuprojekteina aloittaa maas-
sa maitotaloutta ja myös Lampangin lähelle on perustettu karjatila meijereineen levittä-
mään karjanhoitoa. Kaupungin länsimaalaisille tarkoitetuista kylmäkaupasta saa jo os-
taa maitoa ja muitakin meijerituotteita. 
 

 
 
111. 05.104.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän lehmikarja tule vastaan pääkujalla. 
 
    Tasankojen viljelijät ovat perinteisesti ostaneet vesipuhvelinsa ja seebunsa vuoristo-
kylistä, joissa karjaa saa laiduntaa metsissä. Myös Ban Dongissa kasvatetaan paljon 
vesipuhveleita, seebuja ja lehmiäkin. Kylän karja kulkee vapaasti metsissä kaulassaan 
rautapuusta tehty lehmänkello; sen kalkatus kuuluu hyvin tiheässäkin viidakossa. Myös 
tasankokylissä on viljelijöitä, jotka pitävät lehmiä, mutta nekin ovat lihakarjaa. 
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   Kaikkiaankin tasankokylissä on vain vesipuhveleita ja seebuja,  ne ovat vetojuhtina 
välttämättömiä, mutta muuta nautakarjaa onvähän.Se johtuu laidunmaiden puutteesta,
keinokasteluun siirryttäessä peltoja jää laitumiksi entistä vähemmän. 
     

    
                                
112. 05.105.15 Ban Mae Kong Nya (Ban Mai). Kylän karjaa menossa aamulla metsään 
maantienvarteen laitumelle. 113. 05.103.35 Ban Dong. Kylän karjaa jokilaaksossa. 

  

 
 
114. 05.108.15 Ban Mae Kong Nya. Karjasuoja talon alla. 115. 05.109.05 Ban Srii Muod 
Klao. Seebujen navetta. Kuivana kautena seebukin tulee toimeen melkein pelkillä rii-
sinoljilla.   
    Koko kylän karja kulkee tavallisesti yhdessä laumassa. Kuivana kautena eläimiä lai-
dunnetaan pelloilla ja ne etsivät niukan ravintonsa jalkapadoilta, teiden varsilta ja ojan 
pientareilta.   
   Entisajan riisikylissä eläimet ja ihmiset asuivat oikeastaan saman katon alla. Tällaista 
elämäntyyliä tapaa enää vain harvoissa taloissa. Sen sijaan talon alla pidetään yleisesti 
vielä sikoja, ja pihalla juoksentelevat vapaasti kanat ja muu siipikarja. Jokaisessa ta-
lossa on ainakin yksi koira, mutta usein kokonainen lauma sekarotuisia kyläkoiria. Talon 
elämänmuotoon kuuluu, että likavesi ja ruuantähteet heitetään keittiöparvekkeen ikku-
nasta alas pihalle. Eläimet pitävät talon ympäristön puhtaana jätteistä, mutta toisaalta 
kotieläinten tallaama ja kuoputtama pihamaa on niin epäsiisti, että nykyisin taloissa py-
ritään eläimet sijoittamaan pihassa omalle alueelleen. 
  Vesipuhveli ja seebukin ovat sopeutuneet riisikylien elämänmuotoon. Vuosituhansien 
kuluessa vesipuhvelista on kehittynyt äärimmäisen rauhallinen, vähällä toimeen tuleva 
ja kestävä eläin, joka kykenee vaivattomasti suoriutumaan tärkeimmästä tehtävästään, 
liejuisten riisipeltojen kynnöstä ja haraamisesta. Riisinviljelijä tulee toimeen yksillä rat-
tailla, jonka eteen voidaan valjastaa sekä vesipuhvelit että seebuhärät. Kuljetustyötä 
thaimaalaisessa maanviljelyksessä on hyvin vähän ja rattaatkin ovat usein peräisin siltä 
ajalta, jolloin maanviljelijät yleisesti harjoittivat kuivana kautena sivutöinään rahdin ajoa.    
Kylän karjaa on paimennettava ja vartioitava. Sadekautena, jolloin riisi kasvaa pelloilla, 
vesipuhveleita on pidettävä lieassa, kun ne syövät padoilta ruohoa. Kuivana kautena 
karja kulkee yhdessä sänkipelloilla talojen huolehtiessa vuorollaan paimentamisesta.  
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116. 05.106.15 Ban Mae Kong Nya. Varjoisa vetojuhtien ja kärryjen puoli pihapiiristä.  
 

    
 
117. 05.111.05 Ban Srii Muod Klao. Vesipuhveli laitumella. 118. 05.107.15 Ban Mae 
Kong Nya. Rautapyöräiset kärryt ovat käsityötaidon näyte, rautanauloja ei niiden korissa 
ole käytetty. 
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119. 05.123.35; 120. 05.122.35 Ban Dong. Vesipuhveleita uitetaan.  
 
   Nimensä mukaan vesipuhveli tarvitsee vettä. Sen on saatava päivittäin kylpeä ve-
dessä tai mudassa. Vuoristokylässä puhvelit viedään iltaisin jokeen kylpemään ja usein 
ne seisovat helteisimmän ajan kaulaansa myöten joessa. 
 

    
 
121. 05.113,15; 122. 05 114.15 Ban Mae Kong Nya. Pojat tuovat puhvelit kotiin. 
 

 
 
123. 05.117.15 Ban Mae Kong Nya. Poika ja puhveli kotipihalla.  
 
   Kaksikin tonnia painava vesipuhveli on niin rauhallinen ja sävyisä eläin, että sitä hoita-
vat yleensä lapset. Kyläelämän historian aikana puhveleista on karsittu armotta pois 
yksilöt, jotka osoittavat vihaisuuden merkkejä. Thaimaan lehdistössä näkyy joskus uuti-
sia puhvelista, joka on vauhkoontunut ja tappanut ihmisen. Tällainen puhveli vangitaan 
köysillä ja tapetaan. 
    Ennen kansakoulujen aikaa vesipuhveleita paimensivat lapset, yleensä pojat, he vei-
vät puhvelit aamuisin laitumelle ja toivat illansuussa kotiin. Nykyisin lasten on käytävä 
koulua eivätkä he saa viettää päiviään paimenessa, mutta iltaisin he hakevat puhvelit 
laitumelta. Tullessaan he ratsastavat puhveleilla ja poikien tapaan esittävät niiden se-
lässä taidonnäytteitä. 
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 Aikanaan vesipuhveleilla käytiin laajalti kauppaa. Ban Srii Muod Klaon kyläpäällikkökin
oli nuorena miehenä mukana, kun kuivana kautena suuria puhvelilaumoja ajettiin maan-
teitä pitkin etelään muihin lääneihin, joissa ei enää ollut maita puhvelien laitumiksi. Lam-
pangissa puhveleita ja seebuja kasvatettiin metsäkylissä,  Ban Dong oli ja on vieläkin 
yksi tunnetuimmista metsäkylistä, joista tasankojen viljelijät käyvät ostamassa vesipuh-
veleita. 
 
 
 
Kalastus
 
 
Kun karjaa on vähän eikä riistaakaan tasangoilla ole,  kalasta on tullut tärkeä  proteiinin
lähde. Kaikkialta missä kalaa vain on, joku on pyytämässä.
 
 

 
 
 
 124. 05.125.00 Lampang, Sob Tui. Kalastajia Wang- joella, vieressä Bangkokin valtatie.  
 
 

    
 
125. 05.127.00; 126. 05.128.00 Lampang, Sob Tui. Heittoverkolla kalastaja. 
 
   Kuvissa125-126 kalastaja seisoo heittoverkko valmiina vedessä ja seuraa ilmakuplista 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -73 49



kalojen kerääntymistä läheisyyteen. Verkko heitetään kalaparven päälle ja kurotaan al-
haalta nopeasti umpeen. Verkkokalastajien vyöllä takana riippuu bambuniinestä punottu 
kori, jossa on ahdas nielumainen suu. Siitä työnnetään kalat koriin. 
 

    
 
127. 05.131.00; 128. 05.132.00 Lampang, Chom Phu. Nainen lippoaa haavilla. 
 
    Toinen kalastuksen muoto on lippoaminen. Sitä harjoitetaan kapeampien kastelu-
kanavien varsilla. Suuri haavi lasketaan pohjaan ja nostetaan, kun kaloja kertyy sen 
päälle. Myös naiset voivat pyytää kalaa lippoamalla.  
   Kolmas yleinen kalastusväline on pohjamerta tai käsimerta. Tällaisen merran kalas-
taja painaa pohjaan kalan päälle ja merrassa olevasta aukosta työntää sisälle kätensä 
ja käsin kopeloimalla ottaa kalan kiinni. Kaupungin viemäriojissa elää sitkeähenkinen 
kala, jolle on erikoista, että se käy välillä veden pinnassa haukkaamassa ilmaa. Kau-
pungissa ja lähikylissä on joitakin kalastajia, jotka ovat erikoistuneet pyydystämään näi-
tä ilmaa haukkaavia kaloja likaviemäreistäkin niin kuin näissä kuvissa. He kahlailevat 
viemärissä ja seuraavat koska tai missä kohti kala työntää päänsä veden pintaan ja sen 
jälkeen nopeasti painavat haavin tai merran kalan päälle. Kuvassa 129 esiintyvä kalas-
taja, joka on Ban Srii Muod Klaosta, oli erikoistunut käyttämään haavia. Samalla hän 
kerää vesikasveja kanojen ruoaksi. 
 

    
 
129. 05.135.00; 130. 05.136.00 Lampang, Sob Tui. Kalastusta kaupungin viemärissä,   
kuvan lammikon vesi on sanoin kuvaamattoman saastunutta. 
 
   Kalaa on Wang-joessa ja sen sivujoissa,  pienissä lammikoissa,  jotka kuivana kautena 
lähes kokonaan kuivuvat.  Yleisin kalastusväline on vielä heittoverkko. Sillä miehet voivat 
kalastaa yksinään ja verkon heittäjiä näkee kaikkialla, kaupungin kanavilla ja lammikoissa. 
Kalastajat ovat kyläläisiä, mutta myös kaupungin työläisiä. Polkupyörärikshojen ajajat käyt-
tävät osan päivästään kalastamiseen.   
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VI. MUU TALOUS 
 
 
 
 
Käsityöt 
 
 
Kylissä on käsitöiden tekijöitä, seppiä ja rakennusmiehiä, jotka tekevät taloudessa tar-
vittavia tavaroita kyläläisille tai välittäjille. Talojen pihalla on pieniä katoksia erilaisia kä-
si-, tai korjaustöitä varten. Ruohokattoisessa katoksessa on noin puolen metrin kor-
keudella oleva lava, jonka päällä istutaan. Seiniä ei ole, katos on vilpoinen työnteko-
paikka.  
 

    
  
131. 06.001.15 Ban Mae Kong Nya. Kyläpäällikkö Herra Ai valmistaa koria talon alla 
sinne rakennetulla lavalla, takana hänen vaimonsa, isoäiti, hoitaa lapsenlapsiaan. Ko-
rinpunontaa, osaavat enää yleensä vain vanhat miehet. Talon alustassa vanhukset istu-
vat päivät pitkät hoitaen lastensa lapsia ja tehden käsitöitä. 
132. 06.008.05 Ban Srii Muod Klao. Monet kylän naiset tekevät ompelutyötä. 
 

    
 
133. 06.005.05; 134. 06.003.05 Ban Srii Muod Klao. Kyläsepän paja. 
 
   Kyläsepän paja on sekin vain pieni katos, jossakin pihan nurkkauksessa. Sepän työt 
tehdään maassa katoksen varjossa. Pajaan kuuluvat käsipalkeet ja ahjo sekä maahan 
upotettu alasin, joka on oikeastaan vain pölkkyyn upotettu tukeva rautatappi. Sen pääs-
sä taotaan. Apulainen, tavallisesti sepän vaimo, liehtoo käsipalkeilla ilmaa ahjoon. Se-
pällä on yleensä apulaisena 1 tai 2 nuorta miestä, jotka takovat moukarilla. Kyläsepät 
valmistavat vielä sirpit, viidakkoveitset ja kaikki maataloudessa tarvittavien työkalujen 
rautaosat.Seppien töitä välittävät monet pienyrittäjät, he käyvät säännöllisesti ostamassa
valmistuneita tuotteita ja tekevät tilauksia.
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135. 06.006.05 Ban Srii Muod Klao. Puukkojen ja teräaseiden raaka-aineena käytetään 
auton jousia. Se on todettu hyväksi teräkseksi. 
136. 06.007.05. Ban Srii Muod Klao. Pinsettien valmistaja työpajassaan. 
     
   Ban Srii Muod Klaossa on paljon yrittäjiä. Käsistään taitavat miehet valmistavat kai-
kenlaisia myytäväksi sopivia esineitä saadakseen ansioita, jotka pienten riisipeltojen 
omistajille ovat hyvinkin tarpeen. Kuvassa 136 valmistetaan pieniä peltisiä pihtejä, joita 
käytetään ihokarvojen nyppimiseen. Jotkut voivat tehdä pieniä metallilusikoita, joilla kai-
vetaan vaikkua korvasta. 
 
 
 
Naisten työmaita 
 
 
   Kylien naiset voivat hankkia ansioita menemällä rakennustöihin, tietyömaille tai kana-
vien ja kastelupatojen kunnostukseen. Työmailla naiset kantavat maata, hiekkaa, se-
menttiä ja tiiliä. Naisilla on käytössään vahva niininen kantokori, jonka he nostavat olka-
päilleen tai päänsä päälle. Siihen mahtuu juuri sen verran maata, mitä naiset jaksavat 
kantaa. Ei liene liioiteltua sanoa, että maa on rakennettu naisten kantokoreilla.  
 

    
 
 137. 06.011.35; 138. 06.012.35 Ban Chom Kha. Sepelin kantaja. 
 
   Ban Dongin tien läheisyydessä on kokonainen kallion keila hajotettu sepeliksi. Vuo-
resta ammutaan kivilohkareita irti, sen jälkeen ne hakataan käsin sepeliksi ja kuljetetaan 
maantielle. Työssä on mukana lähikylien naisia, he lajittelevat käsin sepelin ja kantavat 
sen kantokorilla alas kukkulan juurelle autoon kuormattavaksi. Taukopaikaksi on pysty-
tetty pieni ruohokatos. 
  Joukko kylän naisia on menossa kantamaan hiekkaa tietyömaalle (139-140). Jokai-
sella naisella on mukanaan kantokorinsa ja päässään leveälierinen hellehattu, ja päällä 
paljon vaatteita, kuten peltotöissäkin. Palkkaa naiset saavat noin 7 bahtia päivässä, jos-
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kus vähemmän ja joskus urakkaluontoisissa töissä enemmänkin. Nämä naiset ja nuoret 
tytöt odottavat kuorma-autoa, jonka lavalla heidät viedään työmaalle. 
 

 
 

    
 
139. 06.014.00; 140. 06.024.00 Lampang, Sob Tui. Naisia lähdössä tietöihin. 141. 
06.026.00 Lampang, Sob Tui. Naisen kantavat romua Sob Tuin romuliikkeisiin. 
 
     Monet naiset hankkivat lisäansioita tai peräti elättävät perhettään keräämällä romua 
ja myymällä niitä romuliikkeisiin (141). Romuksi kelpaa kaikki, mitä löytyy kaatopaikoilta 
tai talojen nurkilta.Löytämänsä romun naiset kantavat kantokoreissa. Naiset ansaitsivat 
noin 5 bahtia päivässä.Thaimaassa ei juuri mitään heitetä hukkaan, vaan kaikki käyttö-
kelpoinen jäte kerätään, lajitellaan ja käytetään uudelleen. Taloamme vastapäätä oli ro-
muliike, johon illansuussa suuntautui romua kantavien naisten jono. 
   Lampangin kaupungissa ei vielä ole varsinaista tehdasteollisuutta tai prosessiteolli-
suutta, ainoastaan saha ja joitakin pieniä käsityö- tai muita verstaita ja lisäksi säilyke- ja 
tupakkatehtaita. Vakituisia työläisiä, siis työväenluokkaan kuuluvia, on hyvin vähän. 
Nuoret tytöt etsiytyvät kausitöihin säilyke- ja tupakkatehtaille tai puhdistamaan maapäh-
kinöitä. Kuvissa 142-143 tupakkatehtaan tyttöjä lähdössä työstä kotiin, viehättävinä ja 
kauniisti pukeutuneina. Tupakkatehtaassa ei ole varsinaisia sosiaalitiloja, vaan tytöt pe-
sevät kätensä ja jalkansa tehtaan edessä maantieojassa.  
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142. 06.044.00; 143. 06.046.00 Ban Tha Lo.  Tupakkatehtaan tytöt pääsevät töistä. 
 
  
 
 
 
Miesten palkkatöitä 
 
 
Kylien miehet etsivät ansioikseen kaikkea ruumiillista työtä,  jota on saatavissa. He ovat 
Thaimaan kausityöläisiä tai siirtotyöläisiä, joiden juuret ovat vielä kylässä, siellä heillä on 
perhe ja sinne he voivat aina palata, jos työtä ei ole. Ja mieluimmin he ovat poissa ky-
lästä vain kuivan kauden. Tilapäistöissä ansaitut rahat ovat usein perheen ylimääräistä 
tuloa, joka käytetään kulutustarvikkeisiin, kuten radioon, moottoripyörään tai polkupyö-
rään tai muihin uusiin länsimaisiin kulutustavaroihin. Vanhemmilla miehillä ei yleensä 
enää ole mahdollisuuksia saada tilapäistöitä kaupungeista ja, kun nuorillakaan miehillä 
ei ole koulutusta, he eivät saa muuta kuin ruumiillista työtä, joku on tosin voinut päästä 
yövartijaksi. Miehet tekevät kaupungin rakennustyömailla aputyöläisen töitä tai kuor-
maavat autoja ja kantavat tavaroita. 
   Pysyviä työsuhteita ei ole,  vaan työtä tehdään tunti- tai päiväpalkalla  ja  tilapäistöissä 
palkka maksetaan heti käteen.Veroista ei työnantajan tarvitse huolehtia. Jokaisen työn-
tekijän tulisi ilmoittaa verovirastolle vuoden ansiotyöt, mutta ne taitavat jäädä tekemät-
tä. Sanotaan, etteivät veroja maksa juuri muut kuin virkamiehet.  Tähän asti kyläläiset 
ovat maksaneet vuosittain ”henkirahan”, henkilöveron, muuta verotusjärjestelmää ei ole 
ollutkaan.  
 
 

    
 
144. 06.027.00; 145. 06.31.00 Lampang, Sob Tui. Nuoret miehet purkavat kutterinpurua 
talon pihalle. Kuivana kautena kylien nuoret etsiytyvät kaupunkiin liikemiesten apulaisiksi,
muuta työtä ei juuri ole saatavilla.     
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Nuoret miehet etsiytyvät mielellään autonapulaisiksi, siinä on jotain vaihtelevaa ja jän-
nittävääkin. Kuvissa nuoret miehet purkavat Lampangin sahalta tuotua kutterin purua 
pihamaan täytteeksi. Työ on likaista ja huonosti palkattua, mutta työtä kuitenkin.  
 

      
 

    
 
146. 06.032.00; 147. 06.034.00; 148. 06.035.00; 149. 06.036.00 Lampang, Sob Tui. 
Autojen lastausta Prasanmaitrin kadun tukkuliikkeiden edessä.  
 
  Kaupunkikuvassa näkyvimpiä työläisiä ovat kauppiaiden kantajat, jotka lastaavat tai 
purkavat tavarakuormia. Kuvissa 146-149 kuormataan asemanseudun tukkukauppiaan 
rekkaa. Taakat, joita kuvasarjan nuoret miehet kantavat lankkua pitkin niskassaan, voi-
vat painaa 80 kiloa; se on normaali riisisäkin paino. Tämäkin työ on kysyttyä, monet las-
taajista ovat Lampangin kauppiaiden sukulaisia. Lastaajien joukossa on myös am-
mattimaisia kantajia, kuormaajia, jotka elättävät perheensä. Työ on raskasta ja se teh-
dään kaiken lisäksi usein urakkana. Yhteen suureen kuorma-autoon lastataan kolmekin 
sataa säkkiä. Riisisäkkejä kantavilla miehillä on tyypillinen sekatyömiehen vaatetus ja 
vyötäröllään pitkä pyyheliina, jolla pyyhitään hikeä. Lastaajaryhmään kuuluu vähintään 
kolme, joskus viisikin miestä, joista kaksi nostaa riisisäkin kantajan niskan päälle. 
   Rahatalouteen siirtyminen on tehnyt omavaraiset maanviljelijät köyhiksi. Pienet riisi-
pellot eivät tuota tarpeeksi kaikkeen siihen kulutukseen, joka alkaa olla tarpeen heidän-
kin elämässään. Kun viljelyskausi kestää oikeastaan vain puoli vuotta, jäisi kuivana kau-
tena runsaasti aikaa tehdä ansiotöitä, mutta niitä ei yleensä Lampangin läänissä tai sen 
kaupungeissa ole saatavana.  
   Maatalousvaltaisessa maassa, jossa teollisia työpaikkoja on vielä vähän, työläisten 
asema on huono, kuten industrialismin alkuvaiheissa kaikkialla. Toisaalta kyläläiset ei-
vät vielä ole edes tottuneet teollisen työn ajatukseen eivätkä mielellään lähde säännölli-
seen tehdastyöhön, liukuhihnalle. Monilla teollisuuden aloilla pysyvästä työvoimasta on 
ollut jopa pulaa, joskin väestön lisääntyessä kylistä alkaa ”vapautua työvoimaa” yhä 
enemmän teollisten keskusten slummeihin. Vaikka jyrkkää jakoa miesten ja naisten töi-
hin ei ole, työt noudattavat luontaista sukupuolijakoa niin, että miehet tekevät kaikkein 
raskaimmat työ, mutta hallitsevat myös ns. ammattitöitä. Miehet toimivat puu- ja rau-
taseppinä, muurareina ja maalareina; ja tietenkin asentajina ja autojen korjaajina. Var-
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maankin käy niin, että varsinaiseen liukuhihnatyöhön ompelimoihin ja kokoonpanoteh-
taille tulevat tässäkin maassa menemään naiset.  
 

 
  
 150. 06.047.00; 151. 05.048.00 Lampang, Sob Tui. Kuorma-auto ja sen kuljettaja.  
 
    Nuorten miesten toiveammatteja on kuorma-auton kuljettaja ja kuorma-auto tai auto 
yleensä on suorastaan pyhä esine. Kuorma-auto koristellaan värikkäillä lampuilla ja ko-
ristemaalauksilla. Kuvan auto on selvästi kuljettajansa ylpeyden aihe, vaikkei hän sitä 
ehkä omistakaan. Nuoret kuorma-auton kuljettajat ovat kaikkein länsimaisimpia, uusia 
kaupunkilaisia ihmistyyppejä. He pukeutuivat länsimaisittain, seurasivat länsimaista tuk-
kamuotia ja esiintyvät ikätoveriensa joukossa uuden yhteiskunnan edustajina. Liikkuva 
autonkuljettajan työ vastaa ehkä kaikkein parhaiten myös thaimaalaisen odotuksia mie-
lenkiintoisesta, vaihtelevasta palkkatyöstä.  
 Todellisuudessa kuljettajien työ on raskasta. Työajat ovat pitkiä ja palkkakin lähellä mi-
nimipalkkaa. Mutta työ on säännöllistä ja pysyvää. Se on enemmän kuin tilapäistyötä 
tekevillä. Kuorma-autojen kuljettajat ottavat autokyytiin ulkopuolisia pienestä maksusta 
ja monet vanhemmat autoilijat ovat oppineet ajamaan täpötäydessä autonkopissa puo-
littain ulkona roikkuen. He tuskin osaavatkaan istua suoraan ratin takana, vaan ajavat 
aina vinossa asennossa. Onnettomuuden sattuessa kuljettajat ovat korvausvelvollisia, 
jos heidät todetaan syyllisiksi. Yleisiä vakuutuksia ei omistajilla taida olla.  Siitä johtuu, 
että onnettomuuden sattuessa kuljettaja yleensä pakenee ensimmäisenä paikalta. Län-
simaalaisille, mm. lähetystyöntekijöille onnettomuuteen joutuminen, jopa onnettomuus-
paikalle saapuminen, on kohtalokasta, sillä heidät todistetaan oikeudessa aina syylli-
siksi. Paikallisten ihmisten mukaan farangeilla on kyllä varaa korvata onnettomuudesta 
aiheutuneet vahingot. Kaikesta, jopa kuoleman tuottamuksesta pääsee sentään aika 
pienellä rahalla.       
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VII. KAUPANKÄYNTI 

 
 
 
Lampangin kauppoja
 
 
 
Kaupungissa on kaksi liikealuetta, varsinainen kaupungin keskusta ja Sob Tui eli ase-
man seutu. Kaupungin liikealue sijaitsee kello-tornin ja hallintokeskuksen välisellä alu-
eella. Se on vähittäiskaupan keskus ja siellä sijaitsee mm. laaja markkinahalli, basaari. 
Sob Tuihin ovat keskittyneet välitys- ja tukkuliikkeet. Ennen kauppiaitten talot sijaitsivat 
joen rannassa, mutta nykyisin nämä vanhat kauppiastalot ovat jo suurimmaksi osaksi 
hävinneet tai rappeutuneet, ne ovat jääneet verstaiksi tai autokorjaamoiksi. Kauppa on 
siirtynyt kauemmaksi joesta nykyiseen keskustaan. Sob Tuista on tulossa yhä tärke-
ämpi liikealue, koska siellä on vielä tilaa kaupungin kasvulle. 
   Lampangin läänin noin kuudesta ja puolesta tuhannesta rekisteröidystä kauppaliik-
keestä useimmat kuuluvat kiinalaisille. Kiinalaiset ovat hallitseva kauppiasluokka myös 
Sob Tuin alueella. Kun kiinalaisia siirtolaisia 1800-luvun puolivälin jälkeen alkoi tulla 
Thaimaahankin, heiltä kiellettiin maan omistaminen kylissä. Kylän riisinviljelijän asema 
on näihin päiviin asti ollut paikalliselle thaimaalaiselle itsestään selvä asia. Riisinviljelijä 
oli itsenäinen ja riippumaton. Kiinalaiset saivat tehdä niitä töitä, joita thaimaalaiset eivät 
halunneet tehdä. Heitä oli työssä kaivoksissa, mutta yhä enemmän kaupungissa palve-
lijoina ja kaupustelijoina. Kun Thaimaakin siirtyi vähitellen rahatalouteen, kaupunkien 
kiinalaisilla pikkukauppiailla oli varoja investoida paljon enemmän kuin omavaraisella 
riisinviljelijällä. 
    Kiinalaiset kauppiaat levittäytyivät kaikkialle maahan, myös Lampangiin. Kerrotaan, 
että ns. siirtokiinalaisilla suvuilla on tapana, että seuraava sukupolvi perustaa liikeyrityk-
sen jollekin uudelle paikkakunnalle ja nuorta yrittäjää tuetaan taloudellisesti niin kauan, 
että hän saa syrjäytetyksi paikallisen kilpailijansa. Näin syntyy kiinalaisia kauppadynas-
tioita, ei ainoastaan Bangkokiin vaan kaikkiin Thaimaan kaupunkeihin.   
   Kiinalaisilla kauppiasperheillä oli varaa ryhtyä ensimmäisinä kouluttamaan lapsiaan ja 
he valloittivat myös uudet koulutusammatit, tekniset tai hallinnolliset alat, joita maan 
länsimaalaistuminen toi tullessaan. Näin maahan on muodostunut kiinalaisperäinen ta-
loudellinen ja hallinnollinen yläluokka. Lampangissa ei kiinalaisten ja thailaisten välillä 
ollut mitään näkyvää kitkaa. Kun useimmat kiinalaisista tulijoista ovat olleet naimattomia 
miehiä tai sellaisia, jotka jättivät perheensä Kiinaan, he yleensä avioituivat thainaisten 
kanssa. Lapset luettiin äidin mukaan thailaisiksi, eivätkä Lampangin kiinalaiset kauppi-
aat pidä itseään kiinalaisina vaan thailaisina. Kukaan haastatelluista kaupungin kauppi-
aista tai heidän perheenjäsenistään ei käyttänyt itsestään nimitystä kiinalainen. Kuiten-
kin kiinalainen identiteetti on vielä olemassa. Lampangissa on kiinalaisia kouluja, temp-
peleitä ja seurakuntia niin kuin useimmissa muissakin Thaimaan kaupungeissa. Kiina-
laiset pitävät omat vuotuiset juhlapäivänsä mm. uudenvuoden juhlansa ja vainajien 
muistopäivänsä, jolloin kaikki kaupungin kiinalaiset perheet kokoontuvat kiinalaiselle 
hautausmaalle. Pinnan alla on ilmeisesti kitkaa thaiväestön ja kiinalaisten välillä myös 
Lampangissa, vaikka maassa etnisten ryhmien suhteita on tasapainotettu mm. siten, 
että politiikka, poliittiset puolueet ja hallinto ovat yleensä thaimaalaisten käsissä, samoin 
armeija. Kukaan ei tiedä, mikä on kiinalaisen liikemiesluokan osuus ja vaikutusvalta 
Lampangin tai koko maan hallinnossa ja säilyykö kiinalainen kulttuuri vai sulautuuko 
kiinalainen väestönosa yhä huomaamattomammin nousevaan thailaiseen virkamies- ja 
kauppiaskuntaan. 
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152. 07.001.00; 153. 07.002.00 Lampang, Sob Tui. Kauppakartanoiden harmaita jul-
kisivuja. 
 
   Sob Tuin kauppaliikkeet ovat useimmiten perheyrityksiä, joissa omistajaperhe ja hei-
dän sukulaisensa tekevät aamusta iltaan työtä. He ostavat, myyvät, välittävät, lajittele-
vat ja pakkaavat kaikkea mahdollista. Vaikka näillä kaupoilla tai välitysliikkeillä on joku 
pääartikkeli, niissä myydään vähän kaikkea, jos siitä hiukankin on tuloa. Sob Tuin väli-
tysliikkeet ovat ulospäin hyvin vaatimattomia, koko katukin on hyvin harmaa verrattuna 
keskustan liikekatuihin, mutta tällainen kauppiastalo voi kätkeä sisällensä hyvinkin laa-
jaa välitystoimintaa. Omistajan varallisuudesta kertovat vain kaupan eteen pysäköidyt 
autot ja moottoripyörät. 
    Aseman seudun välitysliikkeet ostavat vihanneksia mm. tupakkaa ja teetä maaseu-
dun viljelijöiltä, pakkaavat ja välittävät ne kulutukseen. Tuotteita otetaan vastaan, laji-
tellaan ja pakataan puoliksi kadulla, ja työssä on mukana omistajaperheen lisäksi ulko-
puolista työvoimaa. Kuvassa 156 oleva nainen leikkaa palmunlehtiä, joita käytetään to-
reilla ja kyläkaupoissa käärepaperina. Jotkut Sob Tuin liikkeet valmistavat teemällejä 
(miang-mällejä), joita vielä tarjoillaan esimerkiksi hautajaisissa. Monet liikkeet ostavat ja 
kuivaavat kaloja, siitä johtuu, että alueen kauppahuoneiden lähistöllä on oma väkevä 
tuoksunsa.                                      
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154. 07.007.00; 155. 07.009.00; 156. 07.010.00; 157. 07.011.00 Lampang, Sob Tui. 
Aseman seudun liikkeitä, jotka välittävät maalaistuotteita paikallisille kauppiaille ja 
eteenpäin Bangkokiin.  
 
   Tyypillisessä välitysliikkeessä on sisällä tiskejä tai hyllyjä, joissa on erilaista kulutus-
tavaraa niin kuin keskustankin liikkeissä. Nämä tavarat ovat useimmiten kylläkin säilyk-
keitä tai pesujauheita, jotka säilyvät myyntikelpoisina pitkään. Säilykkeet näyttävät ole-
van Unicefin, YK:n tai muiden avustusjärjestöjen lahjoja kehitysmaille, ne ovat monien 
välikäsien kautta kulkeutuneet Sob Tuin kauppaliikkeisiin.   
   Tavarat pakataan yhä vielä koreihin, ei pahvilaatikoihin. Koreja on erilaisia, eri tarkoi-
tukseen. Koreissa on tupakkaa, teenlehtiä, kuivattua kalaa, vihanneksia. Liikkeet osta-
vat kaikkea, mitä Thaimaan luonnosta on saatavissa, rohdostuotteita, pihkatuotteita, 
hartseja, joita käytetään maaliteollisuudessa. Jotkut näistä liikkeistä saattavat välittää 
luonnontuotteita, esimerkiksi Thaimaan metsistä saatavia hartseja suoraan Euroop-
paan. Saattaa liikkeistä löytyä villieläinten turkiksiakin, joita metsäkylien salametsästäjät 
ovat tuoneet myyntiin. 
    Thaimaalaisen tavan mukaan joku kauppiasperheen jäsenistä istuu aina tuolilla oven 
suussa vahtien tavaroita ja palvellen asiakkaita, jotka puotiin pysähtyvät. Sisällä liike-
huoneen perällä sijaitsee kirjoituspöytä ja sen edessä on tuoli. Kirjoituspöydän takana 
istuu tavallisesti perheen pää lukien sanomalehteä, tai isoäiti, joka hallitsee liikettä. Pöy-
tä on kauppaneuvotteluja varten. Asiakkaat, joilla on jotakin myytävää, istuvat kir-
joituspöydän eteen neuvottelemaan kaupoista. Hyville asiakkaille saatetaan tarjota vih-
reää kiinalaista teetä pienissä kupeissa. Illalla tavarat kootaan kadun puolelta sisälle 
kauppaliikkeeseen, ja sinne työnnetään myös moottoripyörät.  
 

    
 

    
 
158. 07.003.00; 159. 07.004.00; 160. 07.005.00; 161. 07.006.00 Lampang, (Boony-
awat). Keskikaupungin liikekatua kellotornilta lähdettäessä. 
 
    Lampangin keskustan liikkeet ovat nykyisin vähittäiskauppoja, jotka ovat erikoistuneet 
myymään tiettyjä tuotteita. Kadun varrella on radio ja televisioliikkeitä, vaatekauppoja, 
lelukauppoja, muovitavaroiden liikkeitä; myynnissä on kaikkia kulutustavaroita, joita län-
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simainen ja aasialainen teollisuus tuottaa. Keskustan liiketalot ovat yleensä vain kaksi-
kerroksisia ja jokaisella kaupalla on kadulla oikeastaan vain suuri ovi, joka on koko 
myymälän levyinen. Kun kauppa illalla suljetaan, oviaukon eteen vedetään rautaristikko, 
kalterilla varustettu paljeovi. Suoraan kadulle avautuvia yhden huoneen kauppaliikkeitä 
on vieri vieressä. Niiden myyntitilat ovat hyvin ahtaat, useimmathan käsittävät vain yh-
den huoneen. Myymälän takana tai sen yläpuolella toisessa kerroksessa sijaitsee kaup-
piasperheen asunto. Talon takana on piha lukuisine piharakennuksineen, siellä asuu 
kauppiaan sukulaisperheitä, talo kasvaa korttelin sisälle.  
   Pienissä puodeissa tavara on usein hyvin kirjavaa ja kaikki myytävä on asetettu riip-
pumaan näytteille (159-161). Joku liike myy laukkuja, vieressä on leluja mm. lasten pyö-
riä; liikkeen tavaravalikoima on usein kirjava ja omaperäinen. Kauppakadulla alkaa olla 
myös liikkeitä, jotka myyvät turisteille thai-käsitöitä, thaipukuja, paikallisia paitoja tai tak-
keja, thaisilkkiä, mutta myös puukäsitöitä ja muita perinteisen tai uuden käsityötaidon 
tuotteita.  
 

    
 
162. 07.066.00; 163. 07.067.00 Lampang. Kauppahallin ympäristön puoteja. 
 
    Kauppa keskittyy hallien ympäristöön. Jokainen jolla suinkin on mahdollisuuksia, yrit-
tää jotakin pientä kaupankäyntiä. Kauppaa käydään kadun varsilla, myymälöiden edes-
sä, markkinahallien sisäänkäyntien edessä, ne ovat kaikkein suosituimpia tungokseen 
asti täynnä myyjiä. Kuka paistaa banaaneja, kuka pieniä kakkuja, kuka myy makeisia. 
Katukauppa on pääasiassa thaimaalaisten käsissä, varsinaiset kauppaliikkeet omistaa 
kiinalainen kauppiaskunta. 
    Kauppahallien reunamilla monet kaupat ovat pieniä läpikulkupuoteja, joista pääsee 
suoraan sisälle basaariin (162-163). Niissä myydään halpoja koruja, kauneusvälineitä, 
kosmetiikkatuotteita, kelloja, kyniä, vihkoja, kaikenlaista pikkutavaraa.  
 

    
 
164. 07.061.00 Lampang. Markkinapaikan katukahvila. 
165. 07.068.00 Lampang. Arpojen ja tupakan myyjä. Ostajilla on monia taikamenettelyjä,
joilla he määrittelevät, mikä arpaseteli tulee voittamaan. Onnen kaupustelu elättää monia
ennustajia. 
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   Keskikaupungin markkinapaikan liepeille on ilmestynyt jo suuria katukahviloita tai ka-
turuokaloita, joiden ilme alkaa jollakin tavalla länsimaalaistua tai modernisoitua. Ne 
edustavat uutta baarikulttuuria (164). Ruoka valmistetaan paikan päällä asiakkaan näh-
den, riisi ja erilaiset keitot, kuten ns. kiinalainen makaronikeitto (nudols-keitto), ovat 
valmiina suurissa kattiloissa.  Lihan ravintolanpitäjä paistaa thaimaalaiseen tapaan no-
peasti pyöreäpohjaisessa paistinpannussa. Tiskitkin huuhtaistaan tarjoilupöydän ää-
ressä. Ruoka tuodaan asiakkaille pöytään, ruokalat ovat perheyrityksiä, joku perheenjä-
senistä, kuka hyvänsä, toimii vuorollaan tarjoilijana. Miesten ja naisten välistä työnjakoa 
ei tälläkään liikealalla ole. 
   Thaimaalaiset ostavat paljon arpoja ja lyövät vetoa. Arpojen myyjiäkin on kaikkialla 
(165). Arpajaisvoitto on tavallisen ihmisen unelma. Kaupungissa on myös ennustajia, 
jotka maksusta ilmoittavat asiakkaille onnen ajat, jolloin arpoja on ostettava, samoin 
kuin onnen numerot, joiden pitäisi tuoda voitto. Kaukaisimmassakin kylässä ihmiset ovat 
oppineet huomaamaan, että nykyisin raha on tärkeämpi kuin mikään muu, rahalla saa 
kaikkea mitä ihminen kuvittelee tarvitsevansa. 
 
 
 
Maalaiskauppa 
 
 
 
Monet Ban Srii Muod Klaon naisista käyvät lähes joka päivä kaupungin torilla tai kadulla 
myymässä joko oman puutarhan tuotteita tai muiden kylän naisten kauppatavaroita. 
Kaupunki on niin lähellä, että sinne voidaan mennä myös kävellen. Naiset tekevät läh-
töä varhain aamulla, 5-6:n aikaan, sillä kaupungissa perheenemännät lähtevät torille 
aikaisin aamulla hakemaan päivän ruokatarpeet. Taksi on usein täyteen kuormattu nai-
sia ja heidän korejaan.  
 
 

 
 
166. 07.013.05 Ban Srii Muod Klao. Naisia palaamassa kaupungista. Miehiä on paikalla 
kantamassa ja lastaamassa koreja autoon.  
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167. 07.015.05; 168. 07.016.05 Ban Srii Muod Klao. Naiset jäävät kotiportilleen, auto 
tyhjenee. 
                                                                       Torikauppa on naisten keino hankkia      

perheille käteistä rahaa. Naiset hallitsevat 
muutenkin raha-asioita ja ehkä torikaupan 
peruja on se, että thailaisten keskuudessa 
on paljon liikenaisia, jotka omistavat ja joh-
tavat suuriakin yrityksiä. Lampangin kaup-
papaikat alkavat aamuvarhaisella täyttyä 
kuorma-autoista ja takseista, joiden katol-
lekin on kuormattu tavaraa. Vastassa ovat 
ammattimaiset torikauppiaat ja heidän apu-
laisensa, ja myös kantajia, jotka käsikärryi-
neen vievät tuotteet perille (169).  
                               

169. 07.018.00 Lampang. Torielämä herää. 
 

 
 
170. 07.022.00 Lampang. Päivän tuoreet ruokatarpeet voi ostaa maalaisilta. Kaupungin
ruokahuolto on kylien varassa, varsinaisia ruokakauppoja ei kaupungissa ole.   
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   Maalaiset ja muut tilapäiset kaupustelijat asettavat tavaransa tai kojunsa suoraan ka-
dulle. Kadulla saa jokainen myydä, se kuuluu yhä kyläläistenkin oikeuksiin, yrittämisen 
vapauteen. Aamuvarhaisella kun kaupunkien perheenemännät lähtevät ostoksille, ka-
dun varret ovat täynnä maalta tulleita myyjiä. 
 

     
 
171. 07.020.00 Lampang. Kylän naisten kauppapaikka. 172. 07.030.00 Lampang. Korit 
ovat tyhjiä, kylän naiset odottelevat taksia päästäkseen kotiin. 
 
   Kun kylän naiset ovat saaneet tuotteensa myydyksi, he kokoontuvat tietyille paikoille, 
johon heidän kylänsä pakettiautotaksit tulevat (172). Kaikki ei aina mene kaupaksi puo-
leen päivään mennessä, ja silloin naiset myyvät loput ”puoleen hintaan” kauppahallin 
vakituisille myyjille. 
 
 
 
Torikauppa 
 
 
Lampangin basaari on katettu, laaja hallien verkosto, joka käsittää kaikkiaan neljä - viisi
liikekorttelia Boonyawatin, Rajawongin ja Prysanee katujen välissä. Korttelien sisäosiin 
johtaa useita kulkuteitä, joskus hallialueelle mennään jonkun kadun varren kauppa-
puodin lävitse. Halli kuuluu kaupungille, mutta sen eri osien pelti- ja kangaskatot ovat 
monin paikoin hajonneet. Tällaista myyntipaikkaa on myös hyvin vaikea korjata. Vakitui-
set myyjät pitävät jollakin tavoin huolta, että heillä on omalla kohdallaan sateen suojaa 
sadekauden aikana.  Markkinakatoksissa pitävät myyntipöytiään ammattimaiset kauppi-
aat, kaupunkilaiset,  joilla on myyntilupa ja jotka maksavat kaupungille veroja. Kadun 
puolella tavoiteltuja myyntipaikkoja ovat hallin sisäänkäynnit; niiden edessä on tungosta 
niin, ettei halliin tahdo päästä sisälle eikä ulos. Hallikorttelit on jaettu osastoihin, ruoan 
ohella laajin on vaatekauppiaiden basaarialue. Myymälöitä on vieri vieressä, ensi kertaa 
halliin tullessa ulkopuolinen kokee melkein eksyvänsä loputtomiin käytäviin ja ihmispal-
jouteen.  Kuvissa (173-177) on vihannesten myyjiä, jotka ovat yleensä naisia, ja monilla 
on lapsia tai muita  perheenjäseniä mukana auttamassa. Useilla myyjillä on hyvin pieni 
valikoima. He saattavat myydä vain yhtä tuotetta, sipuleita tai kiinalaisia leipiä, lihapyö-
ryköitä, lihatikkuja tai muita ”napostelutuotteita”, joita asiakkaat syövät siinä ostopai-
kalla. 
  Thaimaassa kasvaa kaikkiaan noin 80 syötävää hedelmää, jotka kypsyvät eri aikaan 
vuodesta, vihanneksiakin kasvatetaan ympäri vuoden. Hedelmiä ja vihanneksia on aina 
myytävänä, yleisempiä hedelmiä ovat appelsiinit ja banaanit, joita on kymmeniä eri la-
jeja. Jollakin myyjällä on erilaisia appelsiineja (177), toisella erilaisia leipäpuun hedel-
miä, banaaneja, bataatteja ja sipuleita, taaempana olevalla naisella on pelkästään kalaa 
(176), jollakin lihaa (174). Hedelmälajikkeita ei ole standardoitu niin kuin Euroopan teol-
lisessa tuotannossa, kaikki ovat paikallisia lajikkeita, myyjien omista hedelmäpuista. 
Myyntipöydiltä voi löytää kymmeniä erilaisia ja erimakuisia banaaneja.       
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173. 07.021.00; 174. 07.023.00; 175. 07.025.00; 176. 07.029.00 Lampang. Torilla.
  
 

       
177. 07.027.00. Lampangin kauppahalli. Hedelmien myyjä.  
 
    Kauppahallien lattia on valettu betonista, mutta kun vihannesten myyjät ja lihamyyjät-
kin kastelevat pitkin päivää tuotteitaan, leviää lattialle kostea lieju ja se on monin paikoin 
niljaisen liukas. Kuivatun kalan haju on voimakas ja ensimmäistä kertaa halliin tuleva 
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eurooppalainen ehkä kokee jonkinlaisen kulttuurishokin, mutta pohjimmaltaan myyjien 
tuotteet ovat puhtaita ja tuoreita, kaupunkilaiset perheenemännät ovat tarkkoja ostajia.  
 
 
 
 
Kylämarkkinat 
 
 
Monissa kylissä on oma pieni markkinapaikkansa, johon naiset tuovat aamuisin myytä-
väksi vihannekset ja muut ruokatavarat, joita puutarha on tuottanut enemmän kuin 
omassa taloudessa on tarvittu.  Kun säilytysmahdollisuuksia (jääkaappeja) ei ole, yli-
määräiset ruokatarvikkeet on pantu kylän sisällä kiertoon, rahatalouden aikana niitä ei 
enää anneta naapureille, niin kuin ennen, vaan myydään pieneen hintaan.  
  Suurissa kylissä saattaa olla myyntikatos, jossa pidetään markkinoita kerran viikossa 
tai useamminkin. Markkinapaikalle tulee ammattimaisia myyjiä ja lisäksi lähikylien nai-
sia. Yksi paikallinen markkinapaikka on Sob Tuissa, siellä myydään vihanneksia, he-
delmiä, tupakkaa niin kuin Lampangin torilla, mutta vain pienemmässä mitassa. 
  

    
 
178. 07.031.00; 179. 07.032.00 Sob Tuin markkinapaikka. 

    
 
180. 07.035.00; 181. 07.036.00 Sob Tui. Aamulla markkinapaikalle kerääntyy koululai-
sia ennen kouluun menoa katselemaan myyntipöytiä ja jollakin saattaa olla rahaa ostaa 
makeisia tai banaanikakku. 
 
   Katetut markkinapöydät ovat usein vakituisten kaupustelijoiden hallussa, heistä 
useimmat pitävät jonkinlaista ruokakojua tai kioskia, joista myydään valmista ruokaa. 
Markkinoille kerääntyvät myös herkkujen valmistajat, jotka kypsentävät lihatikkunsa tai 
paistavat kakkunsa hiilipannulla paikan päällä. Kaupungin läheisyys ja paikan syrjäinen 
asema ovat vaikuttaneet siihen, että Sob Tuin markkinat ovat vähentyneet eikä tori ole 
enää avoinna joka päivä vaan tiettyinä markkina-aikoina.  
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182. 07.042.00 Lampang, kellotornin puisto. Vesimelonien myyntikatoksia. 
 
   Kun jonkun tuotteen satokausi alkaa, ilmestyvät valtateiden varsille ja Lampangin ka-
duille sesonkimyyjät. Keväällä Lampangin katuvieret täyttyvät vesimelonien myyjistä. 
Vesimeloneja tai kurpitsoja myydään taivasalla, mutta moniin paikkoihin on kadun var-
sille rakennettu pitkä rivi tilapäisiä myyntikatoksia, joissa myydään pelkästään meloneja. 
Bambusäleistä rakennetut myyntikojut antavat suojan paahtavalta auringolta. Näissä 
kojuissa vesimelonien kasvattajat elävät perheineen koko myyntikauden ajan, mikä kes-
tää noin pari kolme viikkoa. Mukana ovat lapset, jopa kaikkein pienimmät viettämässä 
leirielämää. 
 

    
 
183. 07.041.00; 184. 07.044.00 Lampang. Melonien myyntiajan perheet asuvat katokses-
saan. Ruoanmyyjiä kiertelee kaduilla. 
 
 
 
 
 
Katukaupustelijat 
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Kaikkialla Lampangin kadulla kulkee kaupustelijoita. Nämä  naiset myyvät  valmista 
ruokaa, keitettyä riisiä ja kiertävät myymässä kaupungilla (184). Toisessa kantokorissa 
on riisi, toisessa vihannekset ja kastike. He kiertelevät etenkin ruokatunnin aikana ra-
kennustyömailla ja muiden työpaikkojen liepeillä, jolloin työmiehet ostavat heiltä annok-
sen riisiä. Nämäkin naiset saattavat tulla kylistä, mutta monet heistä ovat kaupungin 
köyhiä leskivaimoja, jotka kaupustelulla elättävät itseään ja perhettään. 
 

    
 
185. 07.069.00 Sob Tui. Pienyrittäjä Prasanmaitrilla. 
186. 07.071.00 Lampang. Liikkuva kioski kellotornilla. 
 
   Kadulla liikkuu kaupanpitäjiä, jotka työntävät myyntikojujaan. Liikkuvissa kioskeissa 
myydään makeisia ja jäätelöä, mutta myös hedelmiä, kuivattua kalaa ja muuta pientä 
syötävää. Pieniä kuivattuja kaloja syödään tai imeskellään paljaaltaan, kun tuntuu, että 
suola olisi tarpeen. Sob Tuin kauppiastalojen edessä työntelee yrittäjä ruokakärryään, 
riisiannoksia kaupitteleva katumyyjä (185) on kädestä suuhun elävä pienyrittäjä verrat-
tuna kauppiastalojen omistajiin. Kellotornin liikenneympyrää kiertää katukauppias kol-
mipyöräisellä tavarapyörällään kelloa kilistellen (186). Tällaiset kauppiaat ajavat päivit-
täin pitkiä matkoja, he saattavat käydä kaukana kylissäkin myymässä pieniä herkku-
jaan: makeisia, jäätelöä, mehua tai Coca kolaa. 
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187. 07.072.00 Lampang. Harjakauppias kierroksella. 
 
  Kaupanteko, kuinka pieni hyvänsä, on thaimaalaisille tavoite, toiveammatti. Se on 
vaihtelevaa työtä, siihen sisältyy jännitystä, onnen mahdollisuuksia.  Ei niin vaatima-
tonta bisnestä, ettei olisi yrittäjää. Harjakauppias kulkee kaupungilla myyden tiikerin-
ruohoharjoja, jotka maksavat muutaman bahtin, useimmat viisi bahtia kappale (187). 
Näitä lattiaharjoja käytetään joka kodissa. Hän on thaiyrittäjä. Jokaisen kaupunkilaisen, 
jolla ei kenties enää ole omaa kylää eikä riisipeltoa, on etsittävä joku toimeentulon läh-
de, bisnes, jolla tulee toimeen 
 
 
 
Kyläkaupat  
 
 
Jokaisessa kylässä, myös Ban Dongissa, on muutama kyläkauppa, joista saa ostaa 
kyläläisten tarvitsemia harvoja kulutustavaroita. Kyläkaupat ovat uutta yritteliäisyyttä, 
niitä pitää joku riisinviljelijä tai hänen perheensä jäsen talon alakerrassa, jonne on ra-
kennettu yksinkertainen puoti myyntipöytineen. 
 

    
   
188. 07.046.05; 189. 07.0 54.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän kauppapuoti. 
 
   Ban Srii Muod Klaossa on kymmenkunta puotia, jotka kaikki sijaitsevat talojen alaker-
rassa. Kyläkaupassa on yleensä pesuaineita, joitakin lääkkeitä, pattereita radioita var-
ten, karamelleja, piparkakkuja ja muuta pientä syötävää. Joissakin on lisäksi lihaa tai  
kuivattua kalaa, kiinalaisia lihapullia ja kalapullia sekä hedelmiä, vihanneksia ja maus-
teita, ennen kaikkea kalaöljyä jota kaikissa talouksissa käytetään. 
 

    
 
190. 07.047.05; 191. 07.052.05 Ban Srii Muod Klao. Kyläkaupoissa myyjinä ovat talon 
naiset. 
 
   Ruokatavarat myydään banaanin tai palmunlehteen käärittyinä, tai pienissä  muovi-
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pusseissa, joita leviää kaduille ja teiden varsille. Kauppaa pidetään perheen voimin ja 
usein se on vain sivuansio. Kun kaupan perustaminen vaatii pääomaa, useimmat niistä 
kuuluvat varakkaille ja yritteliäille perheille. Myös kylän monitoiminen päällikkö pitää ta-
lonsa alakerrassa pientä kauppapuotia tai kioskia, jossa on myytävänä makeisia ja he-
delmiä, sitä hoitavat tyttäret. 
 

    
 
192. 07.049.15; 193. 07.050.15 Ban Mae Kong Nya. Ruokapaikka. 
 
   Ban Mae Kong Nyassa on kaikkiaan viisi puotia, kuvan puoti on myös ruokala (192-
193). Valmiit ruoat pidetään kaapissa, jonka seininä on tiheä kärpäsverkko. Kaappi vas-
taa siis jonkinlaista kylmätiskiä. Kyläkaupoista lapset hakevat usein jotakin ruoan laitos-
sa tarvittavaa maustetta, öljyä, lihaa tai kalaa, usein pieniä määriä yhden päivän ateriaa 
varten. Kotona ei ole jääkaappia, jossa ruokaa voitaisiin säilyttää.  
    Eräässä tämän kylän puodeista myyntipöytä käsitti neljä hyllyä sekä niiden yläpuo-
lella olevan tangon, jossa riippui tavaroita muovipusseissa; koko hyllystön pituus oli noin 
kaksi metriä. Ylähyllyllä oli tarkkaan lueteltuna yksi paketti pesupulveria, muutamia 
saippuapaketteja, ruostunut peilillä varustettu kynttilälyhty, musta sateenvarjo, iso pah-
vilaatikko papiljotteja, kaksi pyöreää patteria, rikkinäinen muovinen leikkipyssy, sarvi-
kuonon sarvipulveria, betelmällin lehtiä, tupakan lehtiä, siis kessua ja joku muu paketti. 
Sen edessä roikkui kolme pussia erilaisia piparkakkuja, viisi pussia karamelleja, pieniä 
pesupulveripusseja, jotka oli kiinnitetty pahvilevyihin, niitä oli myös viisi kappaletta, ja 
lisäksi pusseissa oli hiussolkia.  
   Toisella hyllyllä ylhäältä päin oli suitsutustarvikkeita uskonnollisia menoja varten, muu-
tama avonainen laatikko, jossa oli hyönteismyrkkyä, purukumeja, saippuaa, tupa-
pakansytyttimen kiviä. Edelleen purukumia ja salmiakkirakeita, sekä joitakin pieniä pus-
seja, joissa ilmeisesti oli makeisia, ja laatikko ompelulankaa, lankarullia.  
   Kolmannella hyllyllä oli tarjottimella lihapaloja, ruostunut kynttilälyhty tai öljytuikku 
(omassa käytössä), kuivattua kalaa kahdella tarjottimella, sipulia, laatikko pyöreitä pat-
tereita, muoviämpäri, joka oli peitetty kannella.  
   Alahyllyllä oli tupakanlehtiä sekä kalaöljypullo, kyniä, viivoittimia, paperilehtiöitä muu-
tama, tulitikkuja, kaksi pientä maustepulloa, mälliin tarvittavaa mustaa maustetta, joka 
muistuttaa pikipaloja sekä suolapusseja. Lattialla oli muutamia puolityhjiä pulloja, kym-
menkunta tyhjää pulloa, viisi peltikanisteria, muovikori, kaksi harjaa, kaksi tyhjää pientä 
pahvilaatikkoa sekä palmunlehteen kääritty niinellä sidottu paketti. Tangossa roikkui 
pieniä muovipusseja, joissa toisessa oli mausteita kaikkiaan neljä nippua. Lisäksi oli 
kolme pussia kiinalaista makaronia, sitten kuivattuja hedelmiä yksi nippu tai pussi. Eikä 
sitten muuta. Omavaraiset thaikylät eivät tarvitse kovinkaan paljon ulkopuolisia kulutus- 
tai ruokatavaroita. Valokuvat, jotka tästä inventoidusta kyläkaupasta otettiin, eivät on-
nistuneet mutta kuvissa olevien puotien tavaravalikoima ei juuri poikkea luettelosta. 
   Kaupungilla kulkiessaan thaimaalaisilla on tapana ostella pieniä välipaloja tai herkku-
paloja, jotakin pientä syötävää, tai juotavaa, Coca kolaa. Taksit tuovat termosastiassa 
kyliin joka päivä jääpaloja kaupungin jäätehtaista. Kaikissa kauppapuodeissa ja ruoka-
paikoissa myydään jo Coca kolaa, jonka sekaan pannan jääpaloja.
 
 
 
 
 
 
VIII. Kotona 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Kotona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVIII. Kotona   
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VIII. KOTONA

 
Ruoka ja ruoanlaitto 
 
 
Riisi on luonnollisesti Thaimaan pääruoka ja kylissä se kuuluu jokapäiväiseen säännöl-
liseen ravintoon. Riisi säilytetään aina jyvinä. Tavallinen kuorittu riisi puhdistetaan ja 
keitetään jokaista ateriaa varten, keitettyä riisiä ei säilytetä. Poikkeuksen muodostaa 
Lampangin seudulla ja koko pohjoisella alueella yleinen ns. glutiiniriisi (tahmariisi), joka 
on paikallinen ruokariisi. Se on keitettynä tahmeaa ja puuromaista massaa, joka puris-
tetaan sormissa palloksi ja syödään käsin. Glutiiniriisi keitetään yleensä aamulla en-
simmäiseksi ja sitä syödään kaikilla päivän aterioilla. Keitettyä riisiä säilytetään pie-
nessä kannellisessa niinivasussa, joka sellaisenaan tuodaan pöytään. Glutiiniriisi on 
hyvä eväsriisi, sitä voidaan kuljettaa keitettynä myös pelloille. Myllyteollisuuden levittyä 
Thaimaahan on syntynyt kaikkialle pieniä paikallisia myllyjä ja valkoisen kuoritun riisin 
syönti on yleistynyt. Samalla yleistyvät standardoidut teolliseen käyttöön soveltuvat rii-
silajikkeet. 
     Kylien taloissa keittiö on katettu välikkö tai avoin katoton parveke talon takana. Siellä 
ei tarvita muita kalusteita kuin suuri vesiruukku, lihatukki ja hiilipannu. Astiat, riisikorit ja 
vihannesvasut kaikki ovat lattialla. Keittiö sijaitsee hiukan erillään, koska hiilipannu sa-
vuttaa. Keittiön lattia ja seinätkin ovat harvaa laudoitusta, sellaisessa keittiössä hiilet 
hehkuvat hyvin, ilma vaihtuu ja roskatkin on helppo lakaista lattianraosta alas pihalle. 
 

 
 
194. 08.009.35 Ban Dong. Keittiö, hiiliuuni, lihatukki, vesiruukku, koreja ja lautasia. 
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195. 08.010.35 Ban Dong. Kana on kynitty. Liha paloitellaan pieniksi paloiksi ja kypsen-
netään nopeasti öljyssä hiiliruukun päällä.  
196. 08.016.00 Lampang. Yhteinen hautajaisateria valmistetaan suurissa kattiloissa. 
 
   Ruokaa valmistettaessa liha hakataan aina raskaalla veitsellä hyvin pieniksi kappa-
leiksi, myös kana, niin kuin kuvissa (194, 195), ja paistetaan öljyssä hiilipannulla pyö-
reäpohjaisessa paistinpannussa. Silloin liha kypsyy erittäin nopeasti. Lihaa käytetään 
erilaisista kasviksista tehtyjen salaattien tai kastikkeiden höysteenä. Vaikka naiset 
yleensä tekevät keittiötyöt, puhdistavat riisin ja vihannekset ja keittävät ruoan, eivät keit-
tiötyöt ole miehille häpeäksi, ja tarpeen tullen miehet voivat tulla keittiöön auttamaan 
naisväkeä esimerkiksi kanan kynimisessä. 
   Hautajaiset ovat kylissä niin kuin kaupungissakin vielä suuria yhteisöjuhlia, joihin val-
mistetaan ruoka-ateria (196). Ruoan valmistukseen tulevat auttamaan kylän naiset su-
kulaistaloista ja naapureista. Se on eräs naistenkeskisen yhteistyön tai naapuriavun 
muoto. Ateriat valmistetaan ulkosalla ja niitä varten kyliin on hankittu suuret keittoastiat. 
   Ban Srii Muod Klaossa on käynnissä valtiolliset vaalit ja samalla kylälle valitaan pääl-
likkö. Vaalipäivänä päällikkö tarjosi kunnantalon äänestyspaikalla aterian vaalia valvo-
ville viranomaisille ja vaikutusvaltaisille kyläläisille. Ateria valmistettiin päällikön talon 
pihassa ja kuljetettiin suurissa astioissa äänestyspaikalle. Keittäjinä toimivat päällikön 
vaimo ja hänen tyttärensä. He ovat tottuneet viemään ruokaa myös Lampangin torille. 
Vaaleissa silloinen päällikkö valittiin uudestaan.  
 

    
 
197. 08. 013.05; 198. 08.014.05 Ban Srii Muod Klao. Päällikön perheen naiset valmista-
vat ruokaa vaaleja valvoville viranomaisille.  
 
  Veroviranomaiset ovat tulleet Ban Dongiin raskaasti aseistetun sotilassaattueen 
kanssa kokoamaan verot. Kylän päällikkö tarjosi viranomaisille ja upseereille aterian, 
jonka valmistamisesta ovat kuvat 194 ja 195. Ateriasta huolehti päällikön vaimo, sillä 
hiukan aikaisemmin päällikkö oli rakastunut erään toisen kylän nuoreen tyttöön, jättänyt 
vaimonsa ja talonsa ja lähtenyt pois kylästä. Viranomaiset ovat miehiä ja ateria syödään 
lattialla niinimaton päällä, niin kuin on tapana tehdä. Ennen vanhaan glutiiniriisi oli yhtei-
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sessä korissa, josta jokainen vuoronperään otti riisiä käteensä, puristi sen palloksi ja 
kastoi sitten johonkin erilaisista vihannes- ja kastikekupeista. Kastettaessa riisipalloa 
kuppiin yritettiin samalla poimia sen päälle hiukan vihanneksia tai lihaa. Tällainen suu-
pala ei polttanut suuta, vaikka kastike olikin väkevää. 
 

    
 
199. 08.017.35; 200. 08.018.35 Ban Dong. Ateria päällikön talossa. Aterioitsijoille an-
netaan riisilautanen ja jokainen voi ottaa vadeista kastiketta lautaselleen.  
 
     Vieläkin aterialla on erilaisia vahvasti maustettuja liha- ja vihanneskastikkeita, prik-
kejä. Erilaisten pippurien ja paprikoiden lisäksi mausteena on aina kiinalaista kalaöljyä 
pullossa. Tavat ovat kuitenkin muuttuneet. Glutiiniriisiä ei juhla-aterioilla enää syödä, 
vaan kuorittua valkoista riisiä, joka annostellaan jokaiselle valmiiksi hänen lautaselleen 
ja syödään lusikalla. Kastikkeet otetaan lusikalla yhteisistä kupeista, se on eri asia kuin 
riisipallon kastaminen. Siinä tottumattomalta suuta polttaa, kun pistelee poskeensa lusi-
kallisen väkevää kastiketta. Pöydässä on myös pulloja, joissa on kotitekoista pontikkaa 
ruokaryyppyjä varten, ja kalaöljypullo.  
   Thaimaassa ei näyttäisi olevan mihinkään eläimeen kohdistuvia syöntikieltoja, vaan 
pieniksi hakattuna ja väkevästi maustettuna voidaan syödä milteipä minkä eläimen lihaa 
tahansa, mm. tiettyjä sammakoita, kontiaisia ja käärmeitä, joista eräiden lajien lihaa pi-
detään suorastaan suurena herkkuna. Lihakastikkeeseen joutuvat kylissä kaikki linnut, 
jotka saadaan ammutuksi tai ritsoilla tapetuiksi, myös pikkulinnut. Nautakarjaa on hyvin 
vähän eikä puhveleitakaan usein tapeta, lihakarjaa ovat vain siat, kanat ja ankat, joita 
pidetään pihalla, ja kala. Kuivattua kalaa onkin yleensä aina pöydässä tai sitä hauka-
taan suolaisena välipalana. Lihavalkuaisesta on ehkä jonkin verran puutetta, mikä tekee 
ymmärrettäväksi, että kaikkia suinkin syötäväksi kelpaavia eläimiä pyydystetään. 
   Kew Lomin tekojärvi on uusi kalastuspaikka, jonne on tullut ammattimaisia kalastajia. 
Joka päivä lähikylien naisia kokoontuu rannalle odottamaan kalastajien tuloa ostaak-
seen tuoretta kalaa. Kaupoissa ja toreilla kalaa myydään yleensä kuivattuna. Kuvassa 
200 näkyvä hopeanhohtoinen suomuton kala on yleinen paikallisissa vesissä. 
 

    
 
201. 08.001.01; 202. 08.002.01 Kew Lomin patojärvi. Kalastajat saapuvat saaliineen. 
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Luonnon tuotteita 
 
 
 
Thaimaalaisen talon pihaan kuuluu aina hedelmäpuita, ainakin banaanipuu, apinanlei-
päpuu, mango ja kookospalmu. Maassa kasvaa erittäin runsaasti sekä villejä että vil-
jeltyjä syötäviä hedelmiä. Niitä on ympäri vuoden saatavissa. 
 

    
  
203. 08.004.35 Ban Dong. Karamellipuun hedelmiä kerätään. 
204. 08.006.15 Ban Mae Kong Nya. Banaanipuun ydintä leikataan. 
 
 Kuvassa 203 äiti lapsineen kerää hedelmiä, joita on ravistettu alas puusta. Palkomai-
nen hedelmän sisällä on siemenkiviä, jotka maistuvat makeilta. Hedelmässä ei ole juuri 
mitään syötävää, mutta hedelmäkiviä imeskellään suussa, ne ovat luonnonmakeisia. 
Lampangin seudulla kasvavat hedelmäpuut eivät ole kovin arvostettuja, mutta joidenkin 
alueiden kuten Phetsabonin läänin hedelmiä pidetään hyvin maukkaina niin, että yhden 
hyvän puun omistaminen takaa melkeinpä perheen toimeentulon.  
   Banaanipuusta voidaan leikata syötäväksi pehmeä ydin, joka silputaan jos ei aina ih-
misravinnoksi niin ainakin sian ruoaksi (204). Puutarhan puista palmun ja banaanin leh-
tiä käytetään käärepaperina ja niitä voidaan leikata myytäväksi kauppapuoteihin (205), 
mutta niillä on myös muuta käyttöä.  
 

    
 
205. 08.020.15 Ban Mae Kong Nya. Palmunlehtiä leikkaava nainen.  
206. 08-023.00 Lampang. Teemällejä kääritään hautajaisia varten. 
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   Häissä, hautajaisissa ja muissa juhlissa tarjotaan vieraille miang-mällejä. Niitä varten  
on teelehtiä haudutettu vahvasti suolattuina tynnyreissä omassa mehussaan useita 
kuukausia, ainakin noin nelisen kuukautta. Valmis teemassa kääritään palmun lehteen 
pieneksi nelikulmaiseksi makeiseksi. Nautittaessa mälli pannaan suuhun tai poskeen, ja 
sitä pureskellaan ja imeskellään kunnes kaikki teemehu on saatu nautituksi, sen jälkeen 
mälli sylkäistään pois tai voidaan myös syödä. Tällainen teemälli on erittäin väkevän-
makuinen, mutta se myös piristää voimakkaasti. Miangin tekoon kokoontuvat vainajan 
omaiset hautajaisia edeltävänä iltana. 
   Kylissä on vielä betelmälliä pureskelevia vanhempia miehiä ja naisia. Heille mällin 
teko on oma pieni seremoniansa. 
 

    
 
207. 08.024.15; 208. 08.027.15.  Ban Mae Kong Nya. Betelmällin valmistus. 
 
   Betelmällin tekoa varten on erityinen kannellinen vakka, jossa on lokerot eri aineita 
varten. Mälliä valmistettaessa otetaan ensin betelpippurin vihreä lehti ja siihen sivellään 
pienelle alalle valkoista tahnaa, joka on valmistettu soodapitoisesta (emäksisestä) ai-
neesta. Siinä saattaa olla kalkkia, mutta myös erityistä punaista piimaata, jota Lampan-
gin seudullakin on.  Kuvissa valkea tahdas on lasipurkissa ja se sivellään lehdelle huo-
lellisesti tikulla. Mällin käärimisessä jokaisella on omat tapansa. Tavallisesti mustasta 
tangosta puraistaan ensin pari raetta suuhun, sitten otetaan betelpalmun tai arekapal-
mun hedelmästä tehtyä maustettua betelmassaa, pannaan sitä lehdelle, johon on si-
velty valkoista tahnaa, ja kääritään pikku paketiksi, siteeksi kiedotaan lehden ruoti. Mälli 
pannaan suuhun ja sitä aletaan jauhaa hitaasti, jotkut heittävät perään vielä pari suola-
raetta. Betelmälliä pureskellaan Thaimaassa enää hyvin vähän. 
 
 
 
 
Arkiaskareita 
 
 
 
Thaimaan ilmastossa vaatteita on vaihdettava joka päivä ja muutenkin thaimaalaiset pitä-
vät  puhtaudesta  ja kauniista vaatteista.  Pyykinpesu on  jokapäiväisiä askareita.  Se on 
luonnostaan naisten töitä, niin kuin ruoan laittaminenkin, muttei ole mitenkään hämmäs-
tyttävää nähdä  thaimiehenkin pesevän pyykkiä, ainakin omia vaatteitaan;  laittavat  he  
tarvittaessa ruokaakin.  Ban Srii Muod  Klaossa betonikanava  ja  vesijohto ovat tuoneet 
helpotusta kaikkeen pesemiseen,muissa kylissä pyykki pestään kaivolla, kastelukanavis-
sa tai lammikoissa,  jopa keittiöparvekkeen peseytymistiloissa. Vaatteet  pestään  tavalli-
sesti iltapäivällä  ja kuumassa auringonpaisteessa  ne kuivuvat  muutamassa  tunnissa. 
Puhdas pyykki on valmis silitettäväksi vielä samana päivänä. Pesupulverit ovat vahvoja,
ne ovat kyläkauppojen tärkeimpiä  myyntiartikkeleita  ja  ostajat taitavat kilpailla siitä,  mi-
kä pulveri on kaikkein tehokkain. 
   

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -73 74



    
 
209. 08.028.05 Ban Srii Muod Klao. Pyykinpesua kastelukanavalla. 
210. 08.030.35 Ban Dong. Kylän lammikolla on aina naisia peseytymässä tai pese-
mässä pyykkiä. Naiset peseytyvät vaatteet päällä.  
 

    
 
211. 08.031.05; 212. 08.032.05  Ban Srii Muod Klao. Pyykinpesupaikkoja. 
 
  Kyläkauppiaan pyykkipaikka on tontin reunassa (211). Pesuvettä kerätään suuriin savi-
ruukkuihin, pesuastioina on sinkittyjä metallisammioita ja pyykkikorit ovat bambunii-
nestä, mutta yhä enemmän on taloihin alkanut ilmestyä värikkäitä muovivateja ja -saa-
veja. Pyykinpesu on se kodin työala, johon muoviastiat ensimmäisinä tulevat. Kuvassa 
212 on kylän päällikön suurperheen pesupaikka, jossa  on suuri betoninen pyykkisam-
mio; taustalla talon vinttikaivo. Kaivoja ei kylissä ole ollut kovin kauaa, sitä ennen vesi 
haettiin joesta tai vesikuopista. Thaikylissä ei ole juurikaan yhteisiä kyläkaivoja, vaan 
jokainen perhe pyrkii löytämään kaivon paikan omasta pihastaan. Oma kaivo on tar-
peen etenkin, jos talossa on vesipuhveleita. Ne eivät enää pääse uimaan betonikana-
viin, ne on päivittäin kylvetettävä kaivolla. Väkiluvun kasvaessa ja jokivesien likaantu-
essa kaivot ovat tulleet välttämättömiksi.   

  Kaivot ovat ns. vinttikaivoja, jollaisia Suo-
menkin kylissä ja taloissa oli aina 50-luvulle 
asti. Vinttikaivon rakenteen muodostaa hir-
restä tehty nostinselkä, jonka toisessa pääs-
sä on paino ja toisessa päässä pitkään riu-
kuun kiinnitetty vesiämpäri. Kyläkaivot ovat 
suhteellisen siistejä, vaikkei niissä yleisesti 
käytetä kansia ja kaivolla on tapana pesey-
tyä ja pestä pyykkiä. Suurissa kylissä on 
omia lääkintämiehiä, jotka samoin kuin käti-
lötkin ovat vaikuttaneet käymälöiden ja kai-
vojen tekoon.  

 
213. 08.035.15 Ban Mae Kong Nya. Vettä nostetaan vinttikaivosta 
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IX. IHMISELÄMÄ 
 
 
 
Ihmisiä kujilla 
 
 
Vanha mies betelmällin mustaamine huulineen  näytti äreältä ja vihamieliseltä,  mutta 
osoittautui keskustelussa oikein ystävälliseksi ja mukavaksi. Viileänä aamuna hän oli 
pukenut päälleen mustan puvun ja paksun villamyssyn, ja tuli seuraamaan haastattelua 
istuen aidan päällä. 
 

 
 
214. 09.001.15 Ban Mae Kong Nya. Vanha riisin viljelijä. 
 

    
 
215. 09.003.05 Ban Srii Muod Klao. Iloinen vihannesten viljelijä. 
216. 09.003.35 Ban Dong. Tupakalla. 
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   Iloisesti hymyilevä nainen (215) oli menossa pellolle niin kuin lukuiset muutkin kylän 
naiset lähes joka päivä, ja pysähtyi poseeraamaan valokuvaajalle. Mukana hänellä on 
eväät ja kuokka sekä vaatteita, jotka hän aikoo pestä kanavalla. Ban Dongissa per-
heenemäntä (216) oli menossa keräämään ruokakasveja metsästä, mutta pysähtyi tu-
pakalle keskustelemaan naapurin emännän kanssa talojen välisellä aidalla. Hän polttaa 
paksua, käsin kierrettyä sätkää, niin kuin useimmat kylien naiset tekevät. 
 

    
 
217. 09.005.05 Ban Srii Muod Klao. Nuori mies amuletteineen lähikuvassa. 
218. 09.006.00 Lampang, Sob Tui. Ihmeellinen vesihana. 
 
   Kaikista haastatelluista otin kiitokseksi valokuvan. Nuori mies (217) kävi valokuvaa 
varten pukemassa päälleen valkoisen poolopaidan ja hatun. Kaulassa hänellä on ar-
vokkaimmat amulettinsa, mm. punainen taikapussi. Jokaisella buddhalaisella on yhä 
pahoilta hengiltä suojaavat amuletit kaulassaan. Vuoristokansoihin kuuluva jao-poika 
kokeili ensimmäistä kertaa elämässään, kuinka vesi tulee hanasta.  
   Kylän elämä on yhä vielä kiireetöntä. Kaikkialla näkee nais- ja miesryhmiä, jotka ovat 
pysähtyneet juttelemaan (219). Talon naiset ovat ripustamassa pyykkiä ja pysähtyvät 
juttelemaan naapurin nuoren äidin kanssa. Thaimaalaisen tradition mukaan tyttäret jää-
vät naimisiin mentyään omien vanhempiensa luokse. Pihapiiriin muodostuu tiivis naisten 
ryhmä. Nuorten äitien päivä kuluu pääasiassa pienokaistensa hoitamisessa. 
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219. 09.007.15 Ban Mae Kong Nya. Naapurien naiset juttusilla. 
 

    
 
220. 09.009.05 Ban Srii Muod Klao. Nuori äiti ystävättärensä kanssa. 
221. 09.008.15 Ban Mae Kong Nya. Naiset menossa myymään vihanneksia. 
 

   
 
222. 09.010.15 Ban Mae Kong Nya. Lihanmyyjän pyöränkumi korjataan. 
223. 09.014.05 Ban Srii Muod Klao. Haastatteluaineistoa tutkiva nainen. 
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224. 09.013.35 Ban Mae Ang Wang Juam. Nuoret naiset menossa puutarhaviljelyksille 
metsään.  Kylän nuoret tytöt ja naiset muodostavat ystäväpiirejä, jotka tekevät peltotöitä 
yhdessä. Se on kylän yhteiselämää.  
 
  Thaimaalaiset pitävät kauniista, värikkäistä vaatteista ja pukeutuvat aina hyvin lähti-
essään kylälle tai johonkin kauemmaksi kotoa. Naiset ovat pysähtyneet juttelemaan pi-
han nurkkaukseen (221). Kuvan 222 elämäniloinen nainen kulkee polkupyörällä kylästä 
kylään ostaen ja myyden lihaa. Hänen ympärilleen muodostui aina naurava väkiryhmä. 
Nyt hänen pyöränsä rengas oli mennyt rikki, mutta apua löytyi. Miehet heittelivät hänelle 
kompia ja hän vastasi samalla mitalla. Jokaiseen haastattelutilaisuuteen (223) kokoon-
tuu aina muita ihmisiä sekä lapsia että aikuisia, ja kaikki aineisto, mitä minulla on mu-
kana, tutkitaan tarkoin. 
 

   
 
225. 09.019.01 Kew Lom. Nuoria tutustumismatkalla voimalaitoksen padolla.  
226. 09.020.11 Chiang Main. Nuoret katsomassa luonnonpuistoa. 
                                                                                                                                                 
  Kuvassa 225 kylän nuoria on tullut katsomaan Kew Lomia ja siellä olevaa kansallis-
puistoa. Voimalaitos ja keinokastelupato ovat tekniikan ihmeitä, jotka jokaisen täytyy 
nähdä. Kuumana kautena on ollut tapana matkustella ja käydä pyhiinvaelluspaikoilla. 
Nykyisin nuoret haluavat matkustella katsomassa turistinähtävyyksiä. Kuvassa 226 
Lampangin nuoria retkellä Chiang Maissa. Ystävyydellä niin kuin sukulaisuudellakin on 
tärkeä merkitys, jokainen nuori toivoo, että hänellä olisi vilpitön ystävä. Yksin ei tyttöjen 
ole sopivaa kulkeakaan. Toisen tytön veli on tullut mukaan, sillä veljien täytyy pitää sisa-
ristaan huolta.                                                                 
  

    Ban Srii Muod Klaossa mopedeita on pal-
jon ja sillä ajavat kaikki perheen jäsenet, ty-
tötkin siinä kuin pojatkin. 
   Kylän päällikön tyttärillä on omat mopedit, 
joita he ylpeinä esittelivät. Naiset ajavat 
mopedilla  yhtä reippaasti kuin miehetkin. 
Vaikka valokuvaus  ei  Thaimaassa ole mi-
tenkään harvinaista,  hyvin monet ihmiset 
haluavat poseerata, kun näkevät,  että  aion
kenties valokuvata heitä. 
 
227. 09.015.05 Ban Srii Muod Klao. Tytöt ja 
mopedi. 
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Lasten leikit 
 
 
Lapsia on kylissä paljon. Niin kauan kuin viljelysmaata on ollut saatavissa, suurellakin 
lapsilaumalla oli kylissä turvattu tulevaisuus. Nyt ovat ajat muuttuneet. Suuria lapsiper-
heitä ei Thaimaan kylissäkään enää ole. Ihanne on kolme lasta. 
   Kaikissa kylissä lapset kerääntyivät katsomaan tutkijoita. He olivat yleensä alle kou-
luikäisiä, joilla on vielä vapaus juosta kaiken päivää kylän kujilla. Eikä tuolloin vielä kou-
lunkäynti ollut niin pakollistakaan. Kylätie on niin lasten kuin aikuistenkin kokoontu-
mispaikka, siellä kohtaa muita. Lapsetkin kokoontuvat tai kulkevat jossain kujalla, tou-
huavat keskenään, tai puuhaavat talon pihalla leikkikaluineen. Harvoin näkee heidän 
varsinaisesti leikkivän jotakin tiettyä lastenleikkiä tai peliä. Lapset ovat myös aina pai-
kalla siellä, missä jotain tapahtuu. Ja mukana ovat koiratkin.  
 

 
 
228. 09.024.05 Ban Srii Muod Klao. Uteliaita lapsia,vierasta on turvallista katsoa joukolla. 
 

    
 
229. 09.25.05; 230. 09.026.15 Ban Mae Kong Nya. Tyttöjä kylänkujalla.  Polkupyörä on
yleinen kulkuväline, sitä on opitava ajamaan pienestä pitäen. 
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231. 09.031.35 Ban Mae Ang Taa Meo. Poikien puupyörärattaat. 
232. 09.038.05 Ban Srii Muod Klao. Poika uudella lastenpyörällä. 
 
   Vuoristokylissä lapsilla on myös puupyöräisiä rattaita, joissa he vetävät toisiaan. Koti-
tekoisia leikkirattaita ei tasankokylissä enää näkynyt. Tilalle ovat tulleet ostetut leikkika-
lut, muovia ja metallia. 
 

 
 
233. 09.027.35 Ban Dong. Pojat ajaa päristelevät leikkiautoillaan kylänkujilla.  
 
 
  Ban Dongissa, niin kuin muissakin metsäkylissä, lapsilla on leikkikaluina työntöpyöriä, 
omatekoisia keppihevosia tai keppiautoja, joissa pitkän seipään päässä on pyörä tai 
kaksikin pyörää rinnakkain (234). Lapset ajelivat niillä pitkin kujia. 
  Tasangon ylissä ei tällaisia omatekoisia puupyöräleluja enää näy.Ban Srii Muod Klaos-
sa on talo,  jossa lapset ovat rakentaneet itselleen länsimaisia voimistelutelineitä,  mm. 
nojapuut ja rekin sekä painonnostovälineet (235). Painoina on kiviä. Olympialaisten ur-
heilulajeja ei kylissä vielä harrasteta, ainoastaan thainyrkkeilyä.  Kouluissa on liikuntatun-
teja ja  vähitellen otettiin tavaksi järjestää urheilupäiviä, joissa lajeina ovat juoksukilpailut. 
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234. 09.029.35 Ban Dong. Lasten työntöauto lähikuvassa.  
235. 09.034.05 Ban Srii Muod Klao. Poikien urheiluvälineitä. 
 
  Lapset leikkivät muovipussilla ojassa. Vesi ei ole kovin puhdasta, mutta siitä ei kylissä
vielä paljoa välitetä. Räkätappi työntyy poikien sieraimista.  Yskä ja  flunssa ovat thai-
kylissä yleisiä lasten pikkutauteja. 
 

 
 
236. 09.040.05 Ban Srii Muod Klao. Muovipussi riittää leikkiin. 
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237. 09.039.05 Ban Srii Muod Klao. Lapsia kotipihalla. 
238. 09.035.35 Ban Dong. Sisällä on tilaa konttailla.  
 
    Tasankokylissä talon pihapiiri on sisarusten yhteisö, jossa pieniä lapsia hoitavat hä-
nen äitinsä lisäksi, tädit. isovanhemmat ja vanhemmat sisaret. Oma piha on heille vielä 
monipuolinen  ympäristö.  Lastentarhoja  ei näissä kylissä vielä  tarvita.  Aivan pienillä 
lapsilla on sisällä talossa tilaa kontata ja leikkiä (238).  Huonekaluja tai muita esineitä
on hyvin vähän, mutta jonkun on koko ajan vahdittava,ettei lapsi putoa alas rappusista. 
 
 
 
 
Pikkuäidit 
 
 

   
 
239. 09.045.05 Ban Srii Muod Klao. Tyttöjen on hoidettava nuorempia sisaruksiaan. 
240. 09.047.00 Sob Tui. Jao-tyttö kantaa nuorempaa veljeään selässään kauniisti ko-
ristetussa kantopussissa. Tällaiset kantopussit ovat vuoristokansoilla vielä käytössä. 
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241. 09.046.35 Ban Dong. Vanhemmat sisaret huolehtivat perheen nuoremmista.. 
 
   Vanhemmat sisaret ja veljet hoitavat yleisesti nuorempiaan; varsinkin tytöt joutuvat 
kantamaan nuorempaa sisarustaan mukanaan kulkiessaan kylällä. Se on vanhempien 
lasten kohtalo. Ban Dongissa nuoret tytöt ovat kokoontuneet kujalle hoidokkeineen ja 
asettautuneet rupattelemaan keskenään, aivan kuin äitinsäkin (241). Varsinkin tytöt ko-
kevat nuoremmat sisarukset elämänsä taakkana, mutta toisaalta nuoremmat kunnioitta-
vat vanhempia veljiään ja sisariaan. Vanhemmuus on Thaimaan sukulaisuusjärjestel-
mässä ja yleisissä katsomuksissa vielä kunniassa. Nuorempien sisarusten keskuudessa 
vanhin veli on lähes isän asemassa 
 

    
 
242. 09.053.05 Ban Srii Muod Klao. Laulavat lapset tilapäisessä luokassa. 
243. 09.055.05 Ban Srii Muod Klao. Koululaiset marssivat luokkiin. 
 
   Ban Srii Muod Klaossa rakennetaan uutta suurta kyläkoulua ja nykyinen koulu toimii 
tilapäisissä luokissa luostarin yhteydessä.  Koulun päätyttyä lapset ovat tulleet opettajan 
johdolla laulamaan ja opettelemaan uusia lauluja (242). Se on uutta kulttuuriharrastusta. 
Kouluista kaikuu lasten laulu, monet asiat opetellaan ulkoa laulamalla.  
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244. 09.049.50. Ban Mae Ang Taa Meo. Nuoren tytön pitämä lastentarha. 
 
   Thaimaassa on yleistä kouluopetusta pyritty toteuttamaan jo vuosikymmeniä ja nykyi-
sin lähes kaikilla kouluikäisillä lapsilla on mahdollisuus käydä koulua omassa kylässä.  
Heidän elämänsä tulee olemaan samantapaista kuin lasten elämä länsimaissa ja kaik-
kialla muuallakin maailmassa. Koululaiset marssivat tiukoissa jonoissa (243). Koulukuri 
on vielä ankara, opettajat voivat käyttää ruumiillistakin rangaistusta. Tässäkin jonossa 
opettaja antoi korvapuustin muutamalle oppilaalle, jotka eivät olleet kunnolla ojennuk-
sessa. Koulu tukee vanhempien auktoriteettia ja opettaa kuninkaan ja isänmaan kunni-
oitusta.  
    Metsäkylässä eräs nuori tyttö (kuvassa oikealla) on perustanut kotinsa alakertaan 
lastentarhan (244). Sinne tuodaan alle kouluikäisiä lapsia muutamaksi tunniksi lasten-
tarhaan, leikkikouluun. Lapsia on paljon, mutta tarmokas tyttö selviytyy hyvin heidän 
kanssaan. Kylän toimesta on rakennettu lastentarhan tilat. Lapsille opetetaan uusia lau-
luja, samoja, joita koululaiset koulussa laulavat.  
 
 
 
 
 
 
 
X. JUHLAT JA HUVIT 
   
 

 
 
Koulujen Uusi vuosi 
 
 
Lampangin kaupunki on alueen koulukeskus, lähes kaikki läänin toisen asteen ja sitä 
ylemmät koulut sijaitsevat kaupungissa. Lampangin alueella on kaikkiaan noin kym-
menkunta toisen asteen alempaa koulua, neljä valtion lukiota ja yksityisiä kouluja pari-
senkymmentä. Lisäksi kaksi ammattikoulua ja v. 1972 avattiin uusi opettajainvalmistus-
laitos, kasvatustieteellinen korkeakoulu. Kouluja on perustettu amerikkalaisen avun tu-
ella, mutta myös lähetysjärjestöillä on ollut kaupungissa vanhastaan kouluja niin kuin 
sairaaloitakin. Vanhimpia ja suurimpia ovat presbyteerien suuret koulut. 
 Vähintään neliluokkainen alemman asteen peruskoulu on lähes jokaisessa kylässä. 
Koululaitos on tuonut maahan uuden kirjoitetun sivistyksen, joka toisaalta edustaa myös 
kansainvälistä koulutietoutta ja koulukulttuuria.  
   Thaimaassa on kaikkiaan neljä uudenvuoden juhlaa ja kuukaudet lasketaan sekä 
vanhan lunaarisen että nykyisen aurinkovuotta seuraavan kalenterin mukaan. Vanhassa 
buddhalaisessa kalenterissa vuodenvaihteen juhla pidettiin sadonkorjuun aikaan mar-
ras-joulukuussa. Nykyisin vietetään länsimaista uutta vuotta, vaikka virallinen kansalli-
nen uusivuosi on songkran maalis-huhtikuussa. Kiinalaisilla on oma uudenvuoden juh-
lansa, joka noudattaa kuukalenteria ja osuu tammi-helmikuuhun. Kiinalaiseen tapaan 
myös thailaisessa perinteessä tunnetaan 12 vuoden jaksot, joista jokainen vuosi on ni-
metty eläimen mukaan. Lunaarisessa kalenterissa vuosi jaetaan 12 kuukauteen kuun 
kierron mukaan, ja ensimmäinen kuukausi on länsimainen marraskuu laskettuna kuun 
liikkeiden mukaan. Lunaarisessa järjestelmässä on parittomia ja parillisia kuukausia, 
parittomissa on 29 päivää ja parillisissa 30 päivää. Joka kolmas vuosi on kahdeksannen 
ja yhdeksännen kuukauden väliin pantava yksi kuukausi lisää, jotta ajanlasku olisi pysy-
nyt aurinkovuoden mukana.  
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   Vanha vuodenvaihde marraskuussa osuu suunnilleen sadonkorjuun aikaan, ja on il-
meistä, että se on vanha agraarisen yhteiskunnan vuodenvaihde satovuoden lopussa 
niin kuin agraarikulttuurien vuodenvaihteet muuallakin maailmassa. Talouselämän kan-
sainvälistymisen mukana Thaimaa on yhä enemmän siirtynyt käyttämään länsimaista 
kuukausijakoa, aurinkokalenteria, vaikka vuosi lasketaan buddhalaisen kalenterin mu-
kaan Buddhan syntymästä. Valtion koululaitos toimii sekin pääasiassa länsimaisen kuu-
kausijaon mukaan.  
  Kuvissa koululaiset juhlivat länsimais-kiinalaista uutta vuotta. Maa on vuonna 1951 
siirtynyt virallisesti käyttämään länsimaista kalenteria, mutta muutos ei ole tapahtunut 
yhtäkkiä, vaan Lampangin kylissä eletään vielä oikeastaan vanhan buddhalaisen ka-
lenterin mukaan ja kaupungissa kiinalaisen. Tulevaisuudessa juhlatkin jouduttaneen 
määrittelemään aurinkokalenterin mukaan, jotta niitä voitaisiin pitää aina samaan aikaan 
vuodessa. Niiden mukaan määräytyvät myös työntekijöiden ja virkamiesten lomakaudet. 
   Lampangin uudenvuoden paraati on suuri tapahtuma. Aamupäivällä koululaisia alkaa 
vähitellen kerääntyä koululle numero 4, joka sijaitsee Robwieng-kadun varrella lähellä 
kellotornia. Paraatissa jokaisella luokalla on oma yhtenäinen univormunsa, jonka van-
hemmat ostavat tai teettävät lapsilleen. Oman luokan ja koulun puvun suunnittelu ja 
valmistaminen vie aikaa ja tuo puuhaa jokaiselle luokalle. Joka puolelta saapuu koulu-
laisryhmiä soittopeleineen, lippuineen ja nimikyltteineen. Koulun ympärille kertyy tuona 
päivänä pitkät rivit myyjiä ja paraatipukuiset nuoret kokoontuvat myyjien kojuille osta-
maan jotakin pientä suuhunpantavaa niin kuin thaimaalaisilla on tapana (248).  
 

    
 

    
 
245. 10.002.00; 246. 10.004.00; 247. 10.007.00; 248. 10.006.00. Lampangin koululaiset 
kokoontuvat paraatiin. 
 
   Koulun kentällä marssijat järjestäytyvät rivistöiksi. Kullakin koululla on oma soittokun-
tansa. Ensin lähtevät alemmat luokat, aivan alaluokkalaisia ei kuitenkaan ole mukana. 
Kaikkein ensimmäisenä kulkee amerikkalaistyylinen, lyhythameinen paraatiprinsessa 
valkoista sauvaa pyöritellen. Rivistö toisensa jälkeen marssii koulun pääkujaa kaupun-
gille. 
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249. 10.012.00; 250. 10.017,00 Lampang. Paraatitytöt. 
 
  Koulun marssirivistön kärjessä kulkee soittokunta, jokaisella joukkueella on ”puputyttö” 
tai ”paraatiprinsessa” (mitähän nimeä Suomessa käytetään?) ja kyltinkantaja (249-250). 
Kyltissä lukee koulun nimi. Myös poikien paraatijoukkueen kärjessä kulkee tyttö lyhy-
essä hameessa sauvaa pyöritellen. Tytöt toimivat myös kyltin kantajina. Paraatiprinses-
saksi ja kyltin kantajaksi valitaan luokan kauneimpia tyttöjä. Se on suurimpia kunnia-
tehtäviä. Kaikkien katseet kohdistuvat näihin kaunottariin. Paraatiprinsessojen puvut 
jäljittelevät uskollisesti amerikkalaista tyyliä. Sauvan pyöritys ja esiintyminen oli tosin 
hillitympää kuin Amerikassa.  
   Värikäs rivistö toinen toisensa jälkeen marssii koululta kaupungille ja pitkin kaupungin 
katuja. Marssijoita on tuhansia. Rivistöt tekevät kierroksen läpi kaupungin pääkatuja ja 
palaavat takaisin kellotornille ja siitä lähtöpaikkaansa kaupungin koululle. Jokaisen kou-
lun joukkueen kärkeen kuuluu rumpuryhmä ja marssimassa ovat paikallisen varus-
kunnan soittokunta rumpuineen ja vaskipuhaltimineen ja harrastussoittokuntia.  Orkes-
terit soittavat tunnettuja marsseja, ja rivistöt marssivat yhtä jalkaa niin kuin länsimainen 
armeija. Vain tyttöjen rivistöt muodostavat poikkeuksen, mutta sitä sotilaallisempia ovat 
poikaluokat ja urheilukoulun oppilaat, he marssivat täsmällisesti ja reippaasti.  
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251. 10.009.00; 252. 10.035.00 Lampang. Kulkueet marssivat rumpujen tahdissa ja lip-
pujen liehuessa. 
 

     
 

     
 
253. 10.020.00; 254. 10.027.00; 255. 10.026.00; 256. 10.031.00 Lampang. Kulkueet 
marssivat kaupungilla. 
 
   Kierrettyään kaupungilla marssijat palaavat takaisin koulu 4:n suurelle kentälle. Rivistö 
toisensa jälkeen lippuineen, kyltteineen ja paraatiprinsessoineen marssii laajan kentän 
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ympäri ja järjestäytyy omalle paikalle loppukatselmusta varten. Komennot kaikuvat ko-
vaäänisistä. 
 

     
 
257. 10.032.00; 258. 10.034.00 Lampang. Kulkueet palaavat kaupungilta ja järjestäyty-
vät paraatikentälle. 
 
   Koulun kentällä oppilaille pidetään kannustavia isänmaallisia puheita ja jaetaan pal-
kintoja erilaisista suorituksista. Thailaiseen tapaan rivit kuitenkin alkavat vähitellen va-
pautua ja sotilaallisuus katoaa. Jokainen luokka ja koulu muodostavat yhä epäviralli-
sempia ryhmiä, tytöt ja pojat tahollaan. 
 

 
 
 259. 10.039.00 Lampang. Joukkueet marssivat koulun kentälle ja järjestäytyvät rivis-
töiksi. 
 
   Kauniit vaatteet, yhtenäiset värikkäät univormut tekevät tästäkin tilaisuudesta iloisen. 
Mutta tytöille  on epäilemättä myös hauskaa näyttäytyä kauniissa asussa, hyvin meikat-
tuna ja laitettuna.  Kadulla koululaiset herättävät huomiota,  he ovat monelle kaupunkilai-
selle uutta nuorisoa, joka elää toisenlaista elämääkuin ennen riisikylissä, ennen kuin kou-
luja oli olemasskaan.
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260. 10.040.00 Lampang. Koulun kenttä täyttyy. 
 

       
 

    
 
261. 10.044.00; 262. 10.045.00; 263. 10.049.00; 264. 10.054.00 Lampang. Paraati on 
ohi, rivit hajoavat. 
 
   Kouluviranomaisten ja hallituksen taholta marssi on osa uutta kasvatusta. Koulu on 
ensimmäinen organisaatio armeijan ohella, joka juurruttaa thaikansaan täsmällistä, soli-
daarista käyttäytymistä, isänmaallisuutta, oikeita ihanteita, kuria ja järjestystä. Näin syn-
tyy Thaimaahankin länsimainen organisaatiokulttuuri, meritokraattinen sivistys.  
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Songkran 
 
 
Kun Thaimaassa vuonna 1888 kuningas Chulalongkornin aikana siirryttiin aurinkovuo-
teen, otettiin uudeksi vuodeksi ensimmäinen päivä huhtikuuta eli songkran. Se on ajan-
kohta, jolloin aurinko siirtyy oinaan merkkiin ja on hyvin lähellä kevätpäivän tasausta, 
vanhan lunaarisen ajanlaskun mukaan songkran oli ensimmäinen päivä viidennen kuu-
kauden yläkuussa. Vähitellen vuodenvaihde on kuitenkin siirtynyt nykyiselle paikalle eli 
13–15. päivään huhtikuuta. Se on nykyinen songkran ja Thaimaan kansallinen uuden-
vuodenjuhla.  
   Songkran on kolmipäiväinen juhla. Huhtikuun 13. päivänä päättyy virallisen ajanlas-
kun mukaan kuiva kausi ja tähän päivään kuuluva tärkein uskonnollinen seremonia on 
Buddhan patsaan ja munkkien syntien peseminen. Huhtikuun 14. päivä on varsinainen 
songkran eli viimeinen päivä. Se on myös vainajien vierailupäivä, jolloin kylissä kutsu-
taan munkkeja hautapaikalle, mutta erityisesti tähän päivään on kuulunut hiekkapago-
dien rakentaminen temppelin pihalle. Edellisenä iltana tapahtuu temppeleissä ns. kivien 
siunaaminen. Silloin Lampangin läpi kulkevan Wang-joen rannalta haetaan hiekkaa ja 
viedään temppelien pihalle. Hiekasta rakennetaan pagodin kaltaisia kasoja, hiekkastu-
pia, joihin pistetään pystyyn kirjavilla papereilla koristeltuja keppejä, niitä voisi karjalai-
seen tapaan nimittää vainajien viireiksi. Ne kuuluvat vainajariitteihin,  sukukulttiin,  joka 
on myös Thaimaan vanhoissa vuodenvaihteen juhlissa läsnä. Songkranin riiteistä olen
kertonut myös uskontoa koskevassa jaksossa.  
   Huhtikuun 15. päivänä alkaa uusi vuosi. Se on uuden satokauden ensimmäinen päivä 
ja silloin hallitsevin seremonia on veden pirskottaminen, nykyisin siitä on tullut vedellä 
kastelemista. Kylissä vallitsevan tavan mukaan nuoret käyvät pirskottamassa pyhitettyä 
vettä vanhusten käsille ja painavat heidän otsaansa valkoisen pisteen; vettä pirskotta-
malla pestiin pois vanhusten synnit. Näin kunnioitetaan ja pyhitetään vanhuksia, ja vas-
taavasti nuoret saavat heiltä uuden vuoden siunauksen.  
     Nykyisen uudenvuoden juhlan vesileikit juontavat ehkä munkkien ja vanhusten kä-
sien pesemisestä. Toisaalta songkranin kolmantena päivä eli kalenterivuoden en-
simmäisenä päivänä on ollut tapana tanssia sateessa, jos sadekausi alkoi, ja iloita uu-
desta vuodesta. Näistä tavoista on päädytty nykyisiin tapoihin, kaikkien vesisotaan. Ka-
dulla kastellaan kaikki vastaantulijat.  
    Etenkin nuoret kulkevat kaupungilla ämpärit kädessä tai seisovat kotinsa portin edes-
sä vesiastioineen ja kastelevat kaikki ohikulkijat. Chiang Maissa songkran on suuri ve-
sijuhla, vesisota, jota on käytetty hyödyksi turistiteollisuudessa. Silloin kaupunkiin tulee
runsaasti turisteja katsomaan songkrania. 
 
 

    
 
265.10.057.00; 266.10.059.00 Lampang. Songkran juhla. Vedellä kastelijoiden autot 
alkavat kiertää kellotornia.  Juhlakulkue saapuu.  Songkraniin kuuluu suuri uudenvuoden
kulkue vaunuineen, se kiertää kellotornin kautta halki kaupungin.  
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267. 10.067.00 Lampang. Songkranin lootusvaunu. Thaikylän joukkueen tulevan vuo-
den odotuksia: härkiä, seebuja, temppelin viiri, kaunotar ja thai-soturi; vilja- ja karjaon-
nea, Buddhan käskyjen mukaista elämää, kauneutta ja rauhaa.  
 

                                      
 
268. 10.062.00; 269. 10.066.00 Lampang. Vanhoja riisikulttuurin kulkuehahmoja. 
 
  Ehkä kiinalaisen perinteen vaikutuksesta songkranin ensimmäisen päivän ohjelmaan 
kuuluu kulkue, ja sen päätteeksi juhla kaupungin koulu 4:n laajalla kentällä samassa 
paikassa lähellä kellotornia, jossa koululaisten uudenvuodenparaatikin järjestäytyi.  
Songkranin kulkueeseen kuuluu sen kalenterivuoden eläin, jonka mukaan uusi vuosi on 
kiinalaiseen tapaan nimetty. Tämän vuoden kulkueessa näkyvin eläin on härkä. Mytolo-
gisista eläimistä kulkueisiin kuuluu varmaankin aina lohikäärme. Kulkueessa kuvataan 
myös kyläelämää ja mukana on huvittavia hahmoja, kuten iso sätkynukke. 
   Kulkueen kärjessä tulevat thai-tanssijattaret (269), mutta heidän rinnalleen ovat kun-
niapaikalle nousseet kauneuskuningattaret, viimeisten missikisojen tähdet ja masko-
teiksi valitut kauniit naiset.  
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  Kulkueet ovat agraarikulttuurin kaudelta. Ennen osanottajat tulivat lähiseudun kylistä ja 
kulkue kertoi riisikylän uuden vuoden odotuksista; osanottajat olivat vanhoissa talonpo-
jan asuissa tai esittävät entisajan sotureita. Nykyisin kulkuevaunuja rakentavat kaupun-
kilaiset, yhdistykset, koulut ja jotkut työpaikatkin. Kulkueeseen on tullut orkestereita ja 
tuntuu vähän siltä, että temppelien kynsitanssijat jäävät marssijoiden jalkoihin.  
 

 
 
270. 10.06100 Lampang. Kulkueen kärjessä on kynsitanssijoiden eli thai-tanssijoiden 
joukkue. Kynsitanssi toi tapahtumaan onnea. 
 

     
 
271. 10.064.00 Lampang. Kulkueen kauneuskuningattaria.  
272 10.068.00 Lampang. Wat Lampang Luangin Smaragdi-Buddhan patsasta vartioivat 
sotilaat. 
   
  Lampangin uudenvuodenkulkueen arvokkain nähtävyys on Lampang Luangin temppe-
lin kuuluisa Smaragdi Buddha, smaragdinvihreä lasinen Buddhan patsas, jota kuljetet-
tiin kulkueessa sotilassaattueen suojaamana (270–271). Kallisarvoista patsasta ympäröi 
kokonainen joukkue sotilaita. Patsas on auton lavalla temppeliä muistuttavan rakennel-
man sisällä ja sen osallistuminen kulkueeseen oli hyvin huomattava tapahtuma, josta 
kerrottiin lehdissä ja radiossa. 
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  Songkranin päivänä marssivat myös partiolaiset. Partiojärjestö on sotilasvaltion erityi-
sessä suojeluksessa ja jokainen koululainen kuuluu partioon. Liike edustaa tässä 
maassa voimakasta isänmaallista ja oikeistolaista ideologiaa. Partiolaiset mainostavat 
hekin järjestöään marssimalla kaupungin läpi. 
 

 
 
273. 10.070.00 Lampang. Partiolaisten soittokunta marssii. 
 

    
 
274. 10.077.00; 275.10.072.00  Lampang. Koulu n:o 4:n kentällä kynsitanssijat ottavat 
vastaan marssijat, taustalla Smaragdi-Buddhan vaunut.  
 
   Kerrottiin, että Lampang Luangin temppelin Buddhan patsasta kuljetettaessa sen jo-
kaiseen vaiheeseen kuului oma kynsitanssinsa, myös siihen kun patsas otetaan alas 
kuorma-autosta ja viedään sisälle kouluun (275). Sinne se sitten unohdettiinkin erää-
seen luokkaan pulpetin päälle lojumaan, kun koulun kentällä alkoivat kansanjuhlat, po-
porkesteri alkoi soittaa ja go-go-tytöt tanssia. Sieltä pulpetin päältä sen olisin voinut ot-
taa vaikka mukaani. Pahaksi onneksi, tai niin kuin yleensä tällaisissa tilanteissa käy, 
patsas jäi valokuvaamatta siinä pulpetilla, sillä samalla hetkellä minulta loppuivat kaikki 
filmit. Ihmeitä tekevä Smaragdi-Buddha on pyhä esine, joka merkitsee paljon Lampangin 
kaupungille ja lampangilaisille, ilman patsaan läsnäoloa juhlista puuttuu korkein sanoma. 
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276. 10.091.00 Lampang. Songkranin ensimmäinen päivä päättyi kansanjuhlaan. 
 
   Songkranin ensimmäisen päivän kansan huvit päättyivät juhlaan kaupungin Koulu 4:n 
kentällä. Ohjelmassa oli mm. japanilaisen moottoripyörätehtaan akrobaattien esittämiä 
näytöksiä, jotka samalla tietenkin kuuluivat osana moottoripyörien myyntikampanjaan. 
 

     
 
277. 10.092.00; 278. 10.093.00 Lampang. Pop-orkesteri ja tanssitytöt esiintyvät. 
 
  Thaimaassakin iskelmälaulajat ja poporkesterit olivat 1970-luvulla uutta, todellista kan-
sankulttuuria. Iskelmälaulajien rinnalla palvotaan yhtä hartaasti vain filmitähtiä ja kunin-
gasperhettä. Lampangin uudenvuoden juhlassa esiintyy pop-orkesteri, johon tuolloisen 
muodin mukaan kuuluvat myös go-go-tytöt. He esittävät taustatansseja solistin laula-
essa päivän iskelmiä. Maassa, jossa naisiin tai tyttöihin kohdistuu erityisiä siveys- ja 
moraalivaatimuksia, lyhythameiset go-go-tytöt edustavat uutta, jännittävää seksikulttuu-
ria. Nämä soittajat ja tanssijat eivät tosin ole lampangilaisia, vaan Bangkokista tulleita 
keikkamuusikoita. Näin paikallisjuhlat Lampangissakin vähitellen muuttuvat ulkoa ohja-
tuksi kansainväliseksi ammattiviihteeksi.  
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Vesisota   
 
  
Toisten kastelemisesta on tullut  songkranin keskeisin tapa, lasten vesisota alkaa jo en-
nen songkrania. Kaikkina juhlapäivinä nuoria liikkuu kaupungilla vesiastioineen  ja lap- 
set  odottavat kotinsa edustalla kadulla ohikulkijoita ämpäreineen ja vesiletkuineen. 
Myös valokuvauskoneeni sai vettä päällensä. 
   Nuorten uusi kulkuetapa on ”vesiautolla” ajelu. He ajelevat koristetuilla autoilla ympäri 
kaupunkia mukanaan vesitynnyri ja heittävät vettä kaikkien kadulla olijoiden päälle. 
Nuorten hyökkäysautot ajavat usein lujaa ja Chiang Maissa autolla ajaminen on jouduttu 
pahojen liikenneonnettomuuksienkin takia kieltämään. Lampangissa autoajelu on vielä 
sallittua ja yleistä. Se taitaa olla nuorille kaikkein suurin uudenvuoden huvi.  
 

      
 
279. 10.084.00; 280. 10.088.00 Lampang. Kylän aktivistit ovat koristaneet auton, va-
rustaneet sen vesitynnyrillä ja lähteneet ajamaan kaupungin kaduille. Autot ovat tupaten 
täynnä nuoria. 
 

 
 
281. 10.089.00 Lampang. Vesisotaa kadulla. Ilma on kuuma ja vesikin lämmintä.
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282. 10.087.00; 283. 10.088.00 Lampang. Lasten autossa on aina mukana vanhempia, 
isiä ja äitejä, jotka suojelevat heitä väkivallalta ja estävät tappelut. 
 
   Autoissa on niin poikia kuin tyttöjäkin, ja auton tullessa vanhempi väki tai kadulla kul-
kijat yrittävät piiloutua tai kääntävät ainakin selkänsä. Autolla ajavat saavat myös oman 
osansa, sillä kadun varsilla on myös vesisotaan varustautuneita joukkueita, jotka heittä-
vät muutaman sangollisen vettä auton lavalle tai ruiskutavat vesiletkuineen autossa ole-
vat märiksi. Lampangin keskustan kadut ovat songkranina läpimärkiä niin kuin sateen 
jäljiltä. Onpa vesisotaan tullut kiusallisiakin piirteitä. Kun jääteollisuus kaupungissa alkoi, 
monet nuoret hankkivat jäitä ja panevat kasteluveden joukkoon. Jäävesi kaadetaan sit-
ten ohikulkijan niskaan kauluksesta alas niin kuin minullekin muutaman kerran tehtiin. 
40 asteen helteessä jäinen vesi on uskomattoman kylmää. 
 
 

 
 
284. 10.079.00 Lampang. Vesiastiat kädessä. 
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Härkätaistelu 
 
 
Kuivana kautena kyläläisillä on aikaa yhteiseen toimintaan, silloin järjestetään kylissä 
mm. thainyrkkeilykilpailuja. Lähellä kaupunkia Bangkokiin menevän tien varressa on 
härkätaisteluareena, jossa pidetään kylien ja läänien välisiä härkätaisteluita. Lampan-
gissa pyörivät joka sunnuntai kukkotappelut, ne ovat avoimia kisoja, joihin monet kylä-
läisetkin kasvattavat omia taistelukukkojaan. 
  Paikallisissa härkätaisteluissa kaksi härkää asettuu vastakkain ja ottelee sitä, kumpi on 
vahvempi. Ensin aloittavat pienemmät sarjat niin kuin ihmistenkin painikilpailuissa, ja 
lopuksi ottavat yhteen suuret raskaan sarjan mestarit. Härät ovat tavallisia rauhallisia 
seebuhärkiä, jotka härkätaistelun välillä tekevät normaalia työtään. Mitään erikoisia 
ammattilaishärkiä ei vielä näihin otteluihin osallistunut, mutta kylillä, amphoeilla ja lää-
neilläkin on mestaruuslistansa ja nauhat härkien mahan ympärillä osoittavat, että ne 
ovat jonkun alueen valioita ja voittaneet aikaisemmissa kisoissa.   
   Jokainen härän omistaja voi tuoda härkänsä niin kuin kukkonsakin areenalle ottamaan 
yhteen toisen kotihärän kanssa. Tärkeintä näissä kilpailuissa ei ole huippuhärän tai jon-
kinlaisen superhärän löytäminen, vaan vedon lyönti siitä kumpi, haastaja vai haastettu 
taistelussa voittaa. Kun härät ovat tavallisia kyläläisten kotieläimiä, yllätysten mahdolli-
suus on aina olemassa.  
   Taistelut perustuvat siihen, että härillä on luontainen taipumus koetella voimiaan. 
Useimmiten nämä ottelut alkavat hyvin verkkaisesti. Härät seisoskelevat ja katselevat ja 
ihmettelevät. Niiden omistajat yrittävät saada ottelua käyntiin ja vähitellen härät ryhtyvät 
puskusille. Joskus käy niin, ettei jompikumpi häristä halua ollenkaan taistella, vaan läh-
tee karkuun, ja se on häpeällisesti poistettava areenalta. 
 

 
 
285. 10.104.01 Lampang. Härkätaistelun alkamista odotetaan. 
 
  Härkätaisteluareena on suuri soikion muotoinen kenttä, jonka reunamille on rakennettu 
karkea yleisökatos ja piikkilanka-aita erottamaan katsomon kentästä.  Areenan katsomo 
on ympäröity aaltopellillä, koska härkätaisteluihin myydään pääsylippuja. Vähitellen 
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areenan ulkopuolelle suurelle kentälle alkaa kerääntyä pakettiautotakseja, kyläbusseja 
ja muita kulkuvälineitä. Ihmisiä tulee eri kylistä ja amphoeista, jopa eri lääneistä, härkä-
taistelu on avoin kaikille, jotka uskovat härkänsä menestymiseen.  
 

    
 
286.10.097.01; 287. 10.098.01 Lampang. Härkätaisteluareenan kentälle tuodaan härkiä 
ja ihmisiä. Taisteluhärät seisoskelevat areenan takana. 
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288. 10.102.01; 289. 10.103.01 Lampang. Ottelu on alkanut, härkien omistajien puolella 
areenaa arvioidaan vastustajia. 
290. 10.110.01 Lampang. Kaksi mestarihärkää ottaa yhteen. 
 
   Seebuhärät eivät taistele niin kuin vesipuhvelit ottamalla vauhtia, vaan ne painavat 
päänsä toinen toistaan vastaan ja puskevat yrittäen saada toisen perääntymään ja lan-
nistumaan. Ponnistelu on silti ankaraa ja taistelu vauhdikasta. Jotkut härät työntävät 
ponnistellessaan jopa suolensa tyhjäksi. Jos härät kyllästyvät ja alkavat nojailla toi-
siinsa, omistajat ja avustajat yllyttävät niitä, yrittävät saada taistelun jatkumaan loppuun 
saakka. Kun härät pääsevät alkuun, taistelu kyllä jatkuukin niin kauan kuin toinen luo-
vuttaa. Monet härät ovat jo ilmeisesti osallistuneet lukuisiin härkätaisteluihin ja oppineet 
ottelemaan areenalla. 
   Kun härät sitten alkavat puskea toisiaan, on taistelu usein rajua. Hiekka pöllyää ja 
eläimet pyörivät kiihkeästi ympäri joskus jopa ympäri koko areenan. Joukossa on här-
kiä, joiden vatsan ympäri on sidottu nauha. Ne ovat jonkun piirin mestareita ja puolusta-
vat titteliään. Nauhassa lukee härän nimi ja myös onnea tuottavia tai ylistäviä kirjoituk-
sia. 
 

        
                                                                      
291.10.111.01; 292. 10.115.01 Lampang. Härät vaihtuvat areenalla, kuuluttaja kuulut-
taa, yleisö elää mukana.  
 

     
 
293. 10.107.01; 294. 10.118.01 Lampang. Loppua kohden taistelut kovenevat, kun eri 
piirien mestarit taistelevat kunniasta. Voittanut härkä tepastelee areenalla ja kuopii maa-
ta voimansa tunnossa. 
   
   Härkien välinen yhteenotto päättyy siihen, että toinen luovuttaa ja kääntyy  pakoon. 
Voittaja ajaa jonkin matkaa hävinnyttä takaa, mutta jättää sen sitten rauhaan ja alkaa 
ylpeästi tepastella areenalla. On ilmeistä, että voittaja hyvin tietää yleisön osoittavan 
sille suosiota, niin ylvään ja turhamaisen näköisenä monet voittajahärät esiintyvät kat-
somon edessä. Kun voittaja on näin saatu selville, härät työnnetään ulos areenan por-
tista ja ne jäävät parkkipaikalle yleisön joukkoon. Siellä ne muuttuvat jälleen rauhallisiksi 
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kylähäriksi. Mitään julmaa tai veristä ei thaimaalaisessa härkätaistelussa juuri nähdä ja 
tärkeintä ei ole taistelu, vaan onnistunut vedonlyönti. Härkien otellessa yleisön edessä 
lyödään kiihkeästi vetoa, puolesta ja vastaan. Yleisöstä kuka tahansa voi haastaa vie-
ressä istuvan tai ystävänsä vedonlyöntiin.  
 
 
 
Kukkotappelut 
 
 
Lampangin kaupungin keskustassa on kukkotappeluareena, jossa pidetään säännölli-
sesti viikoittain kukkotappeluita. Areena on vapaa kaikille osanottajille, ja kylissä on mo-
nella miehellä sivuharrastuksena taistelukukon kasvattaminen. Oman kukkonsa kanssa 
hän sitten tulee areenalle tappeluttamaan kukkoaan ja jos mahdollista ansaitsemaan 
hiukan ylimääräistä rahaa. Kukot taistelevat vetoa vastaan. Ne voivat haastaa jonkun 
toisen kukon. Haastaja ja haastettu sopivat summasta, jonka voittaja saa. On myös 
olemassa kukkojen sarjakilpailuja, ja hyvillä taistelukukoilla vedonlyöntisummat kasva-
vat usein suuriksi. 
   Kukkotappeluareena on vaatimaton katos, jonka keskellä on pieni pyöreä sementti-
reunainen areena. Sen pohjalla on hienoa hiekkaa. Yleisö, pääasiassa miehiä tai mel-
keinpä yksinomaan miehiä, kerääntyy tiiviisti sementtiaidan reunalle. Vedonlyöntitarjo-
ukset kaikuvat, rahaa ja panoksia vilautellaan. 
 

     
 
295. 10.121.00; 296. 10.124.00 Lampang. Kukkotappeluareenalla on paikalla vain mie-
hiä, kukkotappelun kulkua seurataan tarkasti. 
 
    Areenan hoitaja pesee (steriloi) kukkojen jalat ennen ottelun alkua. Taistelunhaluiset 
kukot iskevät yhteen välittömästi, kun ne päästetään irti. Härkätaisteluihin verrattuna 
kukkotaistelu on veristä, totista leikkiä. Kukkojen kannukset on teroitettu, joillakin on 
erityiset metallipuukot jaloissa, joskin tällaiset kukot ovat harvinaisia. Ilmeisesti ne ovat 
ammattilaisia. Tavalliset kyläkukot, maatiaiskukot, ottelevat ilman keinotekoisia aseita, 
mutta joka tapauksessa ottelu on taistelua elämästä ja kuolemasta. Ottelu päättyy sii-
hen, että jompikumpi kukoista lääkistyy areenalle, mutta yleensä sen ei anneta kuolla, 
vaan omistaja sieppaa kukkonsa hyvin nopeasti pois ennen kuin voittaja ehtii nokkia tai 
polkea sen kuoliaaksi. Vain harvoin näissä otteluissa jompikumpi taistelijoista heittää 
henkensä. 
  Areenan takana on katos, jossa omistajat tappelun jälkeen hoitavat kukkojaan. Ne 
pestään huolellisesti ja niiden haavat puhdistetaan ja lääkitään. Kukkotappelun harras-
tajilla on myös omia riittejään, joiden avulla he yrittävät saada kukkonsa onnekkaaksi. 
Hyvin yleistä näyttää olevan, että voittajakukon omistaja  peittää kukkonsa voittosete-
leillä. Se on jonkinlainen omistajan ylpeyden merkki, mutta sisältää myös pientä maa-
gista ajattelua,  että kukko tulevaisuudessakin hankkisi omistajalleen mahdollisimman 
paljon voittorahoja. 
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297. 10.127.00; 298. 10.129.00 Lampang. Omistaja peittää kukkonsa voittamillaan se-
teleillä. Taistelukukkoja kuljetushäkeissään. 
 
 Kun tappelu on tapeltu, kukot pannaan pieniin bambusäleistä tehtyihin kuljetushäk-
keihinsä ja viedään lähtiessä takaisin kotiin (928). Kylissä kukot hoitavat normaaleita 
tehtäviään, mutta niitä hoidetaan huolellisesti. Niille annetaan erityistä ravintoa, jotta 
niistä kasvaisi vahvoja ja rohkeita tappelukukkoja. Lampangissa on jo myös tappelukuk-
kokasvattamoita, joissa kasvatetaan pelkästään tappelukukkoja. Näin kukkotappelut 
ammatillistuvat,  mutta  toistaiseksi myös kylän miehet ovat voineet tähän  harrastuk-
seen osallistua. 
 
 
 
Massakulttuuri 
 
 

 
 
299.10.130.11 Bangkok. Kuin valtava kulttipatsas kohoaa elokuvamainos Bangkokin 
taivaalle. Se esittää Moosesta rikkomassa lain tauluja. Kaikkialla maailmassa pyörivät 
samat suurille massoille tarkoitetut elokuvat. 
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   Nyt 1960- ja 1970-luvun taitteessa elokuvat ovat thaimaalaisten tärkein ja suosituin 
kansanhuvi. Elokuvissa käydään suorastaan uutuuden kiihkolla, ja elokuvat ovat syr-
jäyttäneet kaikki muut siihen asti suositut huvit. Kun radio yleistyi 50-luvulla transistori-
radioiden levitessä kyliin, suosittuja olivat kuunnelmat. Niitä keräännyttiin taloihin kuun-
telemaan. Elokuvien tultua kuunnelmat ovat menettäneet suosiotaan. Television valla-
tessa alaa elokuvat puolestaan jäävät ilmeisesti vähemmälle. Mutta 1972 elokuvien 
suosio on parhaimmillaan ja elokuvissa käynti erittäin yleistä, niin kuin kenttätutkimuk-
sistanikin näkyy. 
     Myös maaseutukaupungissa elokuvia mainostetaan rakentamalla teatterin eteen 
suuria, värikkäitä patsaita, ihmis- tai hirviöhahmoja, jotka kohoavat kadulla kulkijoiden 
päiden yläpuolelle ja lupaavat heille uusia elämyksiä. Lampangissa oli 70-luvun alussa 
neljä (kuusi) varsinaista elokuvateatteria, jotka kilpaa mainostivat esityksiään. 
 

    
 
300. 10.131.00; 301. 10.132.00 Lampang. Elokuvan  sankarihahmo Lampangissa.  
 
   Huomattava osa Thaimaassa esitetyistä elokuvista on kansainvälisiä, länsimaisia, 
ennen kaikkea amerikkalaisia rikoselokuvia, mutta kaikkein suosituimpia täällä, niin kuin 
muissakin alkavissa elokuvamaissa, ovat omat kansalliset elokuvat, ennen kaikkea naii-
vit rakkaus- ja seikkailuelokuvat. Yliromanttiset elokuvat niin kuin iskelmätkin ovat uutta 
tunnekulttuuria. Elokuvissa käyvät ennen kaikkea nuoret, ja elokuvateatterit ovat en-
simmäisiä paikkoja, joissa tytöt ja pojat voivat olla kahdestaan. Elokuvat ja televisio tu-
levat mullistamaan thaimaalaisenkin kansankulttuurin. Kylien yhteisölliset perinteet kuo-
levat ja niiden tilalle tulee kansainvälinen massaviihde täyttämään uuden kulu-
tusyhteiskunnan ihmisen vapaa ajan viettoa.          
  Thaimaassakin on uutta sivistyneistöä, joka toisaalta ihailee länsimaista kehitystä, 
mutta toisaalta yrittää vaalia omaa kansallista kulttuuria. Oman kulttuurin korostaminen 
on usein ristiriidassa todellisen kehityksen kanssa. Uusi sivistyneistö rajaa usein kan-
sallisen kulttuurin muinaiseksi ylimystökulttuuriksi, sellaiseksi jollaiseksi se kehittyi ku-
ninkaan tai paikallisten prinssien hoveissa. Siihen kuuluvat vanhat uskonnolliset tanssit, 
temppelien tanssitaide, mutta myös hovien taide, hovimusiikki ja eeppinen kansan-
runous sekä Thaimaan oma ruokaperinne, ja tietenkin buddhalaisuus. Juhliin naiset 
ovat pukeutuneet ns. kansalliseen pukuun, jonka juuret eivät tosin juonna paljoakaan 
30-lukua kauemmaksi. Siihen kuuluu pitkä hame, sarong, ja pusero. Juhlapuku saattaa 
olla myös komeasti kulta- tai hopeapunoksilla koristeltu. 
  
 

               
 
Muotilehtien uutta thaimaalaisuutta 1973; missikisoissa iltapuku on kuitenkin sarong. 
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   Vaikuttavinta tämän päivän kansankulttuuria ovat viikkolehdet. Naisten- ja miestenleh-
det ovat kaikkialla maailmassa rakenteellisesti samanlaisia. Ne luovat kaikkialla sa-
manlaisia illuusioita uudesta elämänmuodosta, sellaisesta, jota länsimaisen ihmisen, 
länsimaisen naisen kuvitellaan elävän. Muotilehdissä esiintyvät kuvankauniit mannekii-
nit loisteliaassa ympäristössä, sadunhohteisessa ilmapiirissä. Thaimaalaiset viikkoleh-
det ovat uusinta kansainvälistä vaikuttamis- ja tajuntateollisuutta, ammattimaista mai-
nonnan tekniikkaa. Niillä luodaan samoja odotuksia, markkinoidaan samanlaisia käsi-
tyksiä ihmisarvoisesta elinympäristöstä ja elämäntyylistä. Ne kuuluvat olennaisena osa-
na globaaliin kulttuurikoneistoon. Uuden kulttuurin tarkoituksena on luoda uusia markki-
noita luomalla kuvitelmia, mielikuvia ja toiveita paremmasta elämästä.  
 
 
 
 
 
 

 

XI. V AINAJAT  
 
 
 

Kiinalais-thailaiset hautajaiset 
 
 
 
Valvojaiset 

 

 
Kuvasarja on riisinvälittäjä hra Tangin hautajaisista Lampangin Sob Tuissa  tammikuun 
viimeisellä viikolla vuonna 1973. Vainajan muistoriitit kestävät viikon, ja ne toimitetaan 
sekä kiinalaisen että buddhalaisen tradition mukaan. Kiinalaiset hautajaisriitit järjestää 
kaupungin kiinalainen temppeli, lisäksi omaiset ovat kutsuneet paikalle munkkiseurueen 
jostain Bangkokin kiinalaisesta luostarista. Seurueeseen kuului  pappi sekä soittajia ja 
laulajia, jotka esittävät laulunäytelmiä, osaksi kiinan kielellä. Tällaiset hautajaiset ovat 
Lampangissa niin harvinaisia, että paikallinen televisio filmasi viimeisen yön tapahtumat.  
   Vainaja on kiinalaissyntyinen varakas riisinvälittäjä, joka oli tullut nuorena Kiinasta ja 
mennyt naimisiin thaimaalaisen naisen kanssa. Vaimo on kotoisin Ban Srii Muod Klaos-
ta. Hän on perheen matriarkka ja harras buddhalainen; joka aamu hän antoi munkeille 
ruokaa näiden kulkiessa talon ohitse. Heillä on kaikkiaan viisi lasta, neljä tytärtä ja yksi 
poika, joka vaimonsa kanssa on käytännössä johtanut perheen liikettä. Isänsä kuole-
man jälkeen hänestä tuli virallisestikin perheen päämies. Hänellä on kolme lasta, kaksi 
tytärtä ja poika. Isäntäperheen lisäksi kuvissa esiintyy Hra Tangin kolme tytärtä, kaksi 
nuorinta ja vanhin tytär perheineen. 
    Kuvista vain osa on dioja, useimmat ovat paperikuvia, joista osa on otettu Mamiyan 
6x6 kameralla. Neljä rullaa diakuvia hävisi postissa Australian ja Thaimaan välillä. Ne 
olivat ainoat kuvat, jotka koko kenttätyömatkan aikana hävisivät. Dioja ei vielä kehitetty 
Thaimaassa, vaan ne lähetettiin Australiaan. Kiinalaiset esiintyjät lähtivät esityksensä 
jälkeen Bangkokiin eivätkä vainajan omaiset tai muutkaan osanneet jälkeenpäin kertoa, 
mitä kaikkea kiinankielisiin hautajaismenoihin kuului. Monista tapahtumista on vähän 
kuvia ja tiedotkin ovat puutteellisia. Vainajan buddhalaiset valvojaiset kestävät viikon. 
Thaimaalaisten hautaustapojen mukaan vaikutusvaltaisen yhteiskunnan jäsenen, esi-
merkiksi maaherran valvojaisia saatetaan pitää kuukauden ajan joka ilta. 
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    Viikon jokaisena iltana sunnuntaihin asti taloon kutsutaan munkkeja pitämään vai-
najan muistoksi iltahartaus ja samalla heille uhrataan lahjoja vainajan puolesta.  Kaikki 
hautajaisseremoniat tapahtuvat liiketiloissa, johon aukeni kadulta kaksi leveää ovea. 
Vainajan arkku on vasemmassa peränurkassa, sen eteen lattialle on asetettu mattoja 
buddhalaisia seremonioita varten ja seinällä on kunniavaate, jonka eteen munkit aset-
tuvat istumaan. Aivan ovensuussa vasemmalla puolella sijaitsee Buddhan alttari. Kiina-
lainen alttari rakennetaan myöhemmin oikeanpuoleiseen huoneeseen ja sitä vastapäätä 
katukäytävälle pienempi vainajan alttari. 
 

      
 
302. 11.001.00 Lampang. Valvojaiset alkavat 21.1.1973. Perheen uusi päämies sytyttää 
kynttilän Buddhan alttarille ja rukoilee isänsä puolesta. 
303. 11.102.00 Lampang. Ensimmäinen valvojaisten ilta. Taustalla on vainajan arkku ja 
sen edessä adresseja, joita on toimitettu vainajan omaisille.  
 
   Munkit saapuivat taloon noin 5-7 aikaan iltaisin ja asettuvat istumaan seinän viereen. 
Heitä vastapäätä lattialle istuutuu talonväki ja heidän sukulaisensa, taaemmaksi vai-
najan tuttavat, joita iltaisin saapuu vainajaa muistamaan. Kun munkit ovat istuutuneet, 
heille tuodaan uhrilahjat ja sen jälkeen alkaa rukoushetki.  
 

    
 
304. 11.103.00 Lampang. Perheen päämies asettaa lahjoja munkkien eteen. 
305. 11.104.00 Lampang. Vainajan arkun eteen on sytytetty suitsukkeet; vähitellen ar-
kun alla oleva teline täyttyy kukista ja adresseista.. 
 
   Buddhalaiset seremoniat alkavat aina kynttilöiden sytyttämisellä Buddhan alttarille.  
Kun vainajan arkulle on sytytetty suitsukkeet, ja munkkien lahjat annettu, suvun vanhin 
pyytää munkkeja aloittamaan opetuksen. Munkkien vanhin lukee pyhiä kirjoituksia ja 
munkit resitoivat rukouksia. Jokaisella munkilla on henkilökohtainen nimikilpensä, jonka 
hän resitoidessaan asettaa kasvojensa eteen. Valvojaisissa munkit esittävät myös suat-
lukuja, joissa vainajaa kehotetaan menemään kuolleiden puolelle. 
   Surun merkiksi vainajan poika on ajattanut päänsä paljaaksi. Hautajaisissa vainajan 
perhe on pukeutunut valkoiseen surupukuun, kiinalaiseen tapaan, mutta ensimmäisenä 
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iltana, ennen kuin puvut on saatu teetetyksi, surusta kertoo valkoinen paita. Munkkien 
eteen asetetut uhrilahjat ovat yleensä jokapäiväisiä kulutustarvikkeita, pesuaineita, 
saippuoita mutta myös ruokaa, riisiä ja hedelmiä. Jokaisen perheen päämies ojentaa 
munkeille lahjoja. Munkit ovat eri iltoina eri luostareista. Ainoastaan yksi munkki, vai-
najan sukulainen Ban Srii Muod Klaosta, tulee näihin seremonioihin joka ilta. 
   Vainaja on kuoltuaan palsamoitu ja asetettu sinkkiarkussa puuarkkuun, joka näkyy 
kuvissa. Arkku on huoneen peränurkassa kolmikerroksisella lavalla, johon vainajaa hy-
västelemään saapuneet asettivat kukkia tai adresseja. Thaimaassa on tullut tavaksi, 
että surutaloon lähetetään adresseja, tai ehkä niitä voidaan pikemminkin nimittää suru-
tauluiksi. Ne ovat valkoisia muovilevyjä, joihin on liimattu tekokukkia tai seppele, ja ne 
asetetaan näkyviin arkun vierelle tai surutalon seinälle. Adresseja ovat lähettäneet kau-
punki ja muut virallisen tahot sekä vainajan liiketuttavat ja naapurit.  
 

     
 

    
 
306. 11.005.00; 307. 11.007.00; 308. 11.007.00; 309. 11.008.00; 11.009.00 Lampang. 
Vainajan perhe valvoo joka yö arkun äärellä polttaen suitsukkeita ja kultapaperia.  
 
   Munkkien lähdettyä sukulaiset ja perheen ystävät jäävät valvomaan yötä arkun äärelle 
ja muistelemaan vainajaa. Heille tarjotaan teetä ja ruokaa. Sukulaiset sytyttävät suitsuk-
keita rukoillen vainajan puolesta. Ensin sytyttää isäntä ja sen jälkeen muut sukulaiset. 
Kiinalaiset sytyttävät joka kerta kolme suitsuketta, thaimaalaiset vain yhden. 
  Valvojaisten aikana vainajan tyttäret ja tyttärentyttäret polttavat ruukussa kultapape-
reita, ”vainajan rahaa”. Polttamalla kultaa se saatetaan vainajan käyttöön tuonpuoliseen 
maailmaan, vainajien valtakuntaan. Polttaminen ikään kuin vapauttaa kullan tämän puo-
leisesta olomuodosta. Mitä enemmän kultapapereita poltetaan, sitä enemmän vainaja 
saa varallisuutta mukaansa uusille asuinsijoilleen. 
    Kiinalaiseen tapaan kultapapereita polttavat vain lähiomaiset, perheen jäsenet. Lap-
sista kultapaperien polttaminen on toisaalta hauskaakin ja he huolehtivat siitä, että ruu-
kussa palaa jatkuvasti kultatuli. Kuvassa 308 vainajan nuorin tytär sytyttää arkun äärellä 
suitsukkeen, rukoilee isänsä puolesta ja jättää hänelle jäähyväiset. Pitkin iltaa ja yötä 
valvojaisiin osallistuvat sukulaiset ja perheystävät polvistuvat vainajan arkun eteen jät-
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tämään jäähyväisensä ja pitävät huolen siitä, että vainajan uhriruukussa palaa aina 
suitsuke. 
 

     
 
310. 11.010.00; 311. 11.011.00 Lampang. Valvojaisiin tulleille tarjotaan ruokaa. Vaina-
jan sukulaiset taittavat kultapaperit taiwanilaiseen tapaan. 
 
    Valvojaisiin tulevat etupäässä sukulaiset, mutta myös jotkut naapurit. Yön aikana 
nautitaan yhdessä teetä ja jotain pientä syötävää. Kaukaisemmat sukulaiset eivät saa-
neet polttaa kultapapereita, mutta he saattoivat auttaa niiden käärimisessä kauniiksi 
ruusukkeiksi. Kiinalaisilla kerrotaan olevan kaksi tapaa: Hainanin kiinalaiset polttavat 
kultapaperit yksitellen sellaisenaan. Taiwanin kiinalaisilla on tapana kääriä paperi ruu-
sukkeeksi ja latoa ne korkeiksi pinoiksi odottamaan polttamista. Pinot osoittavat sitä 
varallisuutta, jonka vainaja on saava mukaansa (311). 
 

    
 
312. 11.012.00; 313. 11.013.00 Lampang. Kaupungin uhkapelien harrastajat kokoontu-
vat hautajaisiin pelaamaan. 
 
   Thaimaassa on kansantapa, että valvojaisissa ja vielä hautajaistenkin aikana talossa 
saa pelata uhkapeliä. Sillä tavoin kierretään lakia, joka kieltää uhkapelin kaikissa tilai-
suuksissa paitsi perhejuhlissa. Myös tähän surutaloon tuli kaupunkilaisia pelaamaan 
rahasta. Vieraanvarainen isäntäväki on hankkinut paikalle erityisiä pelipöytiä, joissa on 
rahalaatikko, vetolaatikko jokaisen pelaajan edessä. Suosituimmat pelit ovat erilaisia 
kiinalaisia uhkapelejä, mutta myös korttipeliä harrastetaan. Monet pelaajista näyttävät 
olevan alan ammattilaisia, ja monissa pöydissä suuret setelitukot vaihtavat omistajaa. 
Ja on myös niitä, jotka pelaavat ilokseen valvoessaan vainajan muistoksi. Valvojaiset 
jokaöisine uhkapeleineen jatkuvat sunnuntaihin tammikuun 28. päivään asti. 
   Kadun puolella olevalle alttarille asetetaan erilaisia ruokauhreja vainajalle ja samalla 
kaikille suvun vainajille. Uhripöydällä tulee aina olla appelsiineja ja muitakin hedelmiä. 
Taululla alttarin takana on hautajaisviikon ohjelma alkaen tiistaista 23. päivästä ja pää-
tyen sunnuntaihin 28. päivään tammikuuta. 
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314. 11.015.00; 315. 11.014.00; 316. 11.016.00 Lampang. Vainajien alttari, jossa on 
koko ajan ruokia vainajalle. 
 
 
Hautajaispäivä 

 
 
Sunnuntaina taloon tulee Bangkokista kiinalaisen temppelin näyttelijä- tai munkkiseu-
rue, ilmeisesti he ovat temppelin henkilökuntaa, ja heitä johtaa kiinalainen pappi. Liike-
huoneeseen sisälle rakennetaan kiinalaisen uskonnon mukainen, lähinnä konfutselai-
nen alttari. Kadun puolelle pystytetään juhlakatos, jossa on hautajaisvieraita varten ra-
vintolapöytiä tuoleineen. Kiinalainen munkkiseurue pitää aamupäivällä jumalanpalveluk-
sen ja iltapäivällä erilaisia muistoseremonioita vainajan siunaamiseksi viimeiselle mat-
kalle. Sunnuntai on päivä, jolloin naapurit ja muut kaupunkilaiset tulevat katsomaan 
hautajaisia ja jättämään jäähyväisensä vainajalle. 
     Paikalla on myös kiinalainen kalligrafi, joka kirjoittaa pitkille valkoisille liinoille kii-
nalaisia tekstejä, rukouksia ja siunauksia. Ne asetetaan ovenpieliin ja muuallekin koris-
teeksi. Hän pitää myös kirjanpitoa hautajaisvieraista ja siitä, paljonko kukin antaa lah-
jaksi. Thaimaalaiseen tapaan vieraat maksavat hautajaisissa jonkin maksun osallistues-
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saan tilaisuuteen. Rahat taisivat tässä tapauksessa mennä kiinalaiselle seurakunnalle. 
Jokainen maksanut hautajaisvieras sai vastalahjaksi punaisen nenäliinan, jonka sisälle 
oli kääritty pieni hopearaha.  
 

    
 
317. 11.017.00; 318. 11.018.00 Lampang. Kalligrafi työpöytänsä ääressä.  
 

 
 
319. 11.019.00 Lampang. Vainajan talo, joka viimeisenä yönä siirretään polttamalla 
tuonpuoleiseen. 
 
  Viikon aikana vainajan omaiset ovat rakentaneet vainajalle talon, joka sunnuntaina 
tuotiin pihalle surutalon eteen. Vainajan talo on oikeannäköinen talo pienoiskoossa. Se 
on koristeltu erivärisillä paperikoristeilla, ja varustettu kaikilla niillä tavaroilla, jotka vaina-
ja omisti tämän puoleisessa elämässä. Talossa on eri huoneita kalustuksineen, päätyyn 
on tehty pahvista jääkaappi, sisällä on televisio, radio, tuuletin, auto ja myöhemmin ta-
lon eteen pannaan kaksi ihmistä esittävää patsasta. Ne ovat palvelijoita. Talo poltetaan 
myöhään sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ja siirretään tällä tavalla vainajien 
valtakuntaan niin kuin vainajan rahakin. Talon päällä on kolmionmuotoinen kellotorni, 
jonka kello näyttää yhdeksää. Yhdeksän tarkoittaa thaikielellä loppumista, ja sen takia 
siitä on tullut lopun tai kuoleman aika. 
    Kiinalainen jumalanpalvelus tapahtuu kahden alttarin välillä. Pappi esittää rukouksia 
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ja resitoi vuoroin kummankin alttarin edessä, ja vainajan omaiset seuraavat häntä  
kumpaankin suuntaan. Palvelusmenojen kaavaan kuuluu, että pappi ja omaiset istuutu-
vat ja polvistuvat välillä lattialle ja nousevat ylös. Kaiken aikaa pappia säestää kiinalai-
nen orkesteri. Siihen kuuluu vaihteleva määrä soittajia. Joukossa on mm. klarinetti ja 
rummut, mutta luonteenomaisen sävyn musiikille antavat kiinalaiset soittimet. Soitinten 
intensiivinen, suggeroiva musiikki ja papin loitsunomainen, kiihkeä esitystapa tempaavat 
kuulijat ja osallistujat mukaan. Alttarin edessä pappi kilistää välillä pientä kelloa, ja eri-
tyistä on myös se, että hän vaihtaa pukua tai kaapua eri jaksojen mukaan. 
 

    
 
320. 11.020.00; 321. 11.022.00 Lampang. Omaiset järjestäytyvät seremoniaan, orkes-
teri soittaa kiinalaista musiikkia. 
 

 
 
322. 11.036.00 Lampang. Kiinalainen palvelus. Omaisista etumaisina vainaja vaimo ja 
poika, joka kantaa vainajan viiriä.  
 
   Sunnuntaipäivänä kaikki vainajan omaiset ovat pukeutuneet täysin valkoiseen hou-
suasuun, myös naiset. Valkoinen on kiinalaisessa perinteessä surun väri. Kuvista näkyy 
seremonioitten yleinen asetelma. Myös vainajan arkun eteen on rakennettu alttari kii-
nankielisine kehysliinoineen ja alttarille on asetettu erilaisia ruokia ja juomia, jotka halu-
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taan vainajalle mukaan. Myös pääalttarille asetetaan ruokia, ne vaihtelevat kaiken päi-
vää. Toisia ruokia tuodaan, toisia viedään pois. Vainajan palveluksia tapahtuu useaan 
kertaan noudattaen samaa peruskaavaa.  
 

    
 
323. 11.025.00; 324. 11.026.00 Lampang. Muistopalvelukseen kuului jaksoja, joiden 
aikana omaiset polvistuivat tai istuivat lattialla. Tässä pappi kuuluttaa hautajaisvieraiden 
nimiä ja heidän antamiaan rahalahjoja. 
 
Omaiset seuraavat hartaina papin rukouksia. He kääntyvät papin mukana milloin pää-
alttaria, milloin kadun puoleista vainajien alttaria kohti, polvistuvat alas tai nousevat ylös 
papin esimerkin mukaan. Nuorelle kiinan kieltä taitamattomalle polvelle ja vainajan 
thaimaalaiselle vaimolle näitten menojen sisältö jää ilmeisen hämäräksi. He seuraavat 
papin liikkeitä. 
    Kuvassa 323 pappi lukee kiitoslukua niille perheille, jotka ovat olleet mukana hauta-
jaisissa ja antaneen lahjoja. Samanlainen kiitos luetaan myös buddhalaisissa hautajai-
sissa, se on siten osa sekä kiinalaisia että buddhalaisia hautajaismenoja. Papin kä-
dessä on paperi, johon on kirjoitettu vieraiden nimet ja heidän lahjoittamansa summa.  
 
 
 
Sielunmatka 

 
 
Kiinalainen munkkiseurue kuuluu ilmeisesti johonkin niistä temppeleistä, jotka ovat säi-
lyttäneet kansanomaista shamanistista ajattelua. Näissä seremonioissa pappi on itse 
asiassa shamaanin roolissa, välittäjä sukulaisten ja vainajien välillä, ja ohjaaja, joka joh-
dattaa vainajan sielun Tuonelan valtakuntaan. Näytelmän pääjuoni on vainajan sielun 
saattaminen monien vaikeuksien kautta Paratiisiin. Vainajan viiri on koko ajan mukana, 
sitä pitää kädessään perheen uusi päämies, vainajan poika.  
   Toisaalta alttari on osittain buddhalainen. Siinä on ilmeisesti Kiinan buddhalaisesta 
taiteesta peräisin oleva Buddhan kuva, ja saattaa pohjalla olla myös kungfutselaisuutta. 
Kaiken pohjalla on luonnollisesti esi-isien ja vainajien kultti. Kiinalaiset temppelit ovat 
tietyllä tavalla uskonnollisia liikeyrityksiä tai palvelulaitoksia, joiden opit ovat varsin kirja-
via, ja tässäkin tapauksessa suurin paino on ulkonaisella menolla, musiikilla, edestakai-
siin liikkumisella ja papin loitsunomaisella esiintymistavalla. Papin esitys on paikoin var-
sin kiihkeätempoista ja kaukana buddhalaisesta jumalanpalveluksesta, sen resitaati-
osta. 
    Kiinalainen pappi messuaa tai sanottaisiko loitsuaa pääalttarin edessä. Hänellä on 
kädessään kello, jota hän kilisyttää tietyissä kohdissa. Myös tälle alttarille sanotaan lai-
tettavan ruokia vainajaa varten, kaikkea sellaista, mitä omaiset erityisesti haluavat an-
taa. Vainajalle on laitettu teetä ja muuta ruokaa, hedelmiä ja hedelmäkoreja. Nämäkin 
ruoat vaihtelivat päivän mittaan. 
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    Pappi välittää tuonpuoleiseen maailmaan, jumaluuksille (haltioille) ja vainajille, omais-
ten toivomukset, lukee vainajan elämänhistorian, ennen kaikkea hänen hyvät tekonsa. 
Tässä muistopalveluksessa on siis läpikulkevana juonena omaisten toiveitten perille 
saattaminen ja vainajan ansioiden, myös pahojen tekojenkin esille tuominen. 
 

    
 
325. 11.028.00; 326. 11.029.00 Lampang. Vainajan sielunmatka. Tien kysyminen. Ka-
nanmunakulhot asetetaan tuoleille. 
 
   Sitten pappi siirtyy shamaanin rooliin. Hänen on saatava selville tie, jota kautta vainaja 
pääsee perille vainajien valtakuntaan. Tässä riitissä asetetaan viisi tuolia ristiin vähän 
matkan päähän toisistaan, ja niihin kananmunia kulhoissa sekä ilmeisesti eri ilmansuun-
tien symbolit. Aasian ja Thaimaankin kansanuskossa on myös neljä elementtiä: maa, 
vesi, tuuli ja tuli. Pappi kysyy mikä on hyvä tie, mikä huono tie Tuonelaan. Vainajan poi-
ka kantaa tässäkin riitissä kuolleen viiriä, häntä avustaa hänen sisarensa mies. Minulle 
ja muillekin jäi hämäräksi, kuinka kananmunien avulla saatiin selville oikea tie. 
  Seremonian välissä uhrataan myös talon yliluonnollisille asukkaille, haltioille. Sitä var-
ten viedään pieni alttari pihan puolelle. 
 

      
 
327.11.030.00; 328. 11.033.00 Lampang. Pihapiirin haltialle uhrataan.  
 
   Maan tai pihapiirin herra, Shou Phii on yhä tärkeä thaimaalaisessa perinteessä, pai-
kan haltialle on ilmoitettava, mitä talossa tapahtuu, ja sen tulee myös saada osansa uh-
reista. Tässä riitissä maan tai talon haltialle kerrotaan isännän kuolemasta, pyydetään 
anteeksi häiriöitä, joita valvojaisista ja muista hautajaismenoista aiheutuu, ja uhrataan 
samalla ruokauhri, johon kuuluu hedelmiä, teetä, leipää, keksejä ja viinaa. Soittajat ja 
rummunlyöjä säestävät tätäkin riittiä. Thaimaalaisten perinteestä poiketen kiinalainen-
pappi luki loitsuja ja kiinalaisuutta oli sekin, että maanhaltialle valutettiin teekannusta 
teetä. Kaikissa riiteissä tai vaikkapa kauppiaiden tehdessä sopimuksia, samoin kuin val-
vojaisissa tai haudoilla käytäessä teen nauttimisella on erityinen merkitys. 
  Vainajan hautajaisten kiinalainen palvelus jatkuu rukouksineen ja uhreineen. 
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 329. 11.032.00 Haltialle uhrattaessa pappi lukee tekstiään kiihkeästi, rummunlyöjä 
rummuttaa, ääni kovenee ja rummutus kiihtyy, kunnes esitys loppuu. Alttarilla on pieniä 
kuppeja, joihin on pantu hiukan erilaisia antimia.  
  

    
 

    
 
330. 11.035.00; 331. 11.035.00; 332. 11.039.00; 333. 11.036.00 Lampang. Vainajan 
palvelus jatkuu, seremonia toistuu.  Palveluksia pidetään ilmeisesti vainajan varallisuu-
den mukaan. Sitä useampia mitä enemmän vainajan omaiset olivat valmiit maksamaan.  
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   Hautajaisvieraat ja muukin yleisö, ohikulkijat, seurasivat menoja istuen juhlakatoksen 
tuoleilla. Huomattava osa vieraista tosin pelasi uhkapeliä pihalla. Paikalla liikuskeli usei-
ta poliiseja raskaasti aseistettuna, mutta he eivät puuttuneet uhkapeliin. 
 

    
 
334. 11.040.00 Lampang. Viimeisen illan buddhalainen hartaus. Vainajan pojanpoika on 
vihitty isoisänsä hautajaismunkiksi, vieressä opettajamunkki, joka kuuluu sukuun. 
335. 11.041.00 Lampang. Omaisten sukujen vanhin ojentaa lahjoja munkeille. 
 
   Illalla noin kello 17 aikaan on vuorossa viimeinen buddhalainen iltaseremonia, johon 
osallistuu paljon munkkeja eri luostareista ja lahjat ovat loisteliaampia kuin muina iltoina. 
Kiinalaisen palvelus vaihtuu buddhalaisiin uhrimenoihin. Tilaisuudessa vihitään buddha-
laisen tavan mukaan vainajan munkki, joka palvelee luostarissa vähintään parin viikon 
ajan, auttaa vainajaa saamaan kaikki hänelle uhratut lahjat ja pääsemään vainajien 
puolelle voidakseen syntyä uudestaan. Hautajaismunkki on tavallisesti nuori poika, vai-
najan pojan tai tyttären poika. Tässä perheessä munkiksi vihittiin vainajan pojanpoika,  
tuolloin 6-7 vuoden ikäinen. Hänen huoltajakseen ja opettajakseen tuli vakituinen munk-
ki, joka oli isoäidin sukua Ban Srii Muod Klaosta. Pojanpoika ja hänen ohjaajansa istu-
vat munkkien edessä (334).  
   Tässäkin iltatilaisuudessa munkit opettavat, laulavat pyhiä tekstejä ja suat-lukuja. Sen 
jälkeen perhe ja sukulaiset antavat heille lahjoja niin kuin aikaisempinakin iltoina. En-
simmäiseksi lahjan antaa koko suvun tai heimokunnan vanhin (335). Munkit vetävät 
pyhän punoksen Buddhan alttarilta munkkien ja  omaisten kautta vainajan arkulle. Val-
koisen punoksen, "sähköjohdon" kautta virtaa Buddhan siunaus. Tästä valkoisen nuo-
ran vetämisestä omaiset ovat erityisen hyvillään, sillä se merkitsee, että vainaja on 
munkkien mielestä hyvä ihminen. 
 
 
 
Tuonelaan tulo 

 
 
Buddhalaisten seremonioiden päätyttyä alkavat jälleen kiinalaiset hautajaismenot. En-
simmäisten näytösten juonena on vainajan saattaminen perille Tuonelaan. Seremoniat 
alkavat muistopalveluksella, joka alkaa vainajan arkun eteen asetetulla alttarilla. Kiina-
lainen pappi siuna vainajan alttarille asetetut ruoat ja lähettää ne vainajan mukaan 
(336). Vainajan viiriin on sidottu kangasta, se ilmeisesti kuvasi vaatteita. Pappi siis lä-
hetti vainajalle vaatteita, ruokia ja juomia ja varusti hänet viimeiselle matkalle. Munkilla 
on jälleen kädessään soittokello, jota hän kilisytti lukiessaan tarvittavia sanoja tai loitsu-
ja. Yhtäkkiä näyttämölle alttarin taakse ilmestyy naamioitu hahmo (337). Hän on pahuu-
den edustaja, paholainen, joka ilmoittaa tutkivansa vainajan ja kertovansa, mitä pahaa 
hän on tehnyt. Pappi kykenee kuitenkin torjumaan paholaisen ja niin seremonia ja sa-
malla vainajan matka jatkuu. Pappi ja häntä seuraavat vainajan omaiset siirtyvät pääalt-
tarin eteen.  
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336. 11.042.00 Lampang. Pappi siunaa vainajan arkulle asetetut ruoat. 
337. 11.043.00 Lampang. Paholainen ilmestyy paikalle. 
 

    
 
338. 11.044.00 Lampang. Paholainen väistyy ja vainajan sielunpalvelus alkaa jälleen.  
339. 11.046.00 Lampang. Salaisen tiedon alttari? Papin johtama kulkue pysähtyy verho-
tun pöydän tai alttarin eteen, sieltä ehkä saadaan joku salainen tieto matkaa varten.  
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340. 11.047.00 Lampang. Matka jatkuu Tuonelan joelle. Pasuunat soivat. Vainajan poi-
ka kantaa nyt uhriruukkua, jossa vainajalle on poltettu suitsukkeita hautajaisten aikana. 
 
   Rukoukset ja uhrit vaihtuivat kiihkeässä tempossa. Pappi johdatti vainajan sukulaiset 
eri suuntiin. Paikalle tuotiin myös pieni verhottu alttari, jonka edessä pappi ilmeisesti 
kysyi salaisia neuvoja löytääkseen oikean tien (339).  
   Matka Tuonelan joelle jatkuu (340). Vainajan omaiset kulkevat jonossa papin johdolla 
eri puolille huonetta eri suuntiin. Se kuvaa vainajan vaikeaa matkaa. Papilla on muka-
naan vainajaa kuvaava ruokosymboli, viiri. Häntä seuraavat vainajan poika, joka kantaa 
suitsukeruukkua, ja hänen jälkeensä isoäiti ja pojan vaimo (miniä) lapsineen, sitten vai-
najan tyttäret ja muu suku. Näyttämölle tuodaan puusta rakennettu silta ja vainajan 
saattajat valmistautuvat ylittämään Tuonelan joen (341). 
   

 
 
341. 11.048.00 Lampang. Vainajan saattokulkue on saapunut Tuonelan sillalle. 
 

    
 
342. 11.048b.00; 343. 11.050.00 Lampang. Vainaja saattajineen ylittää Tuonelan virran. 
 
   Papin johdolla saattoväki ylittää Tuonelan joen. Sillan alkupäähän on pantu pesuvati 
ja siihen vettä. Ennen kuin kulkijat astuvat sillalle, he heittävät pesuvatiin pienen lantin; 
se on varmaankin tulkittava pääsymaksuksi vainajien valtakuntaan.  Papin perässä vai-
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najan omaiset toinen toisensa jälkeen ylittävät sillan kolmeen kertaan kummastakin 
suunnasta. Näin riitille saadaan lisäaikaa ja näyttävyyttä. Vainajan omaiset seuraavat 
vainajaa hänen matkallaan aina Tuonelaan asti. Pappi on opastaja, tiennäyttäjä ja siis 
jälleen samaanin roolissa. 
 

    
 
344. 11.051.00; 345. 11.055.00 Lampang. Vainajan saattajat ovat tulleet Tuonelaan. 
Seuraa tulen läpi ampuminen. 
 
   Tuonelanmatkan lopuksi vainajan viiri ja suitsukeruukku asetetaan kadun puoleiselle 
alttarille ja sen edessä pappi suorittaa uuden riitin (346). 
 

    
 
346. 11.056.00; 347. 11.057.00 Lampang. Vainajan alttarilla. Tulen läpi ampuminen. 
Kolmion kärjissä olevat paperit sytytetään tuleen. 
 
   Paikalle tuodaan kolmesta keppistä sidottu kolmio, sen jokaiseen kulmaan on pantu 
paperi, jossa on kirjoitusta. Pappi loitsuaa ja paperit sytytetään tuleen. Sen jälkeen pap-
pi ampui jousella symbolisesti läpi kolmion. Riitin sanottiin torjuvan pahat henget. Ilmei-
sesti vainajan sielu puhdistettiin pahojen voimien syytöksistä.  
 
 
 
Viimeinen tuomio  

 
 
Myöhemmin illalla kiinalainen näyttelijäseurue esittää laulunäytelmän, joka kuvaa vai-
najaa viimeisellä tuomiolla. Laulunäytelmässä esiintyvät Taivaan tai Paratiisin ruhtinas 
ja Manalan ruhtinas, paholainen, jotka kiistelivät vainajan kuoleman jälkeisestä kohta-
losta. Syyttäjänä näytelmässä toimii Manalan ruhtinas mustassa puvussa. Hän yrittää 
viedä vainajan pahojen valtakuntaan, siis Helvettiin. Vainajalle on annettu apulainen, 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -73 117



puolustusasianajaja, jonka tehtävänä on puolustaa kuollutta ja osoittaa hänen ansaitse-
van paremman kohtalon. 
 

 
 
348. 11.058.00 Lampang. Näyttelijät valmistautuvat esittämään Viimeisen Tuomion. 
 
    Laulunäytelmä alkaa. Seurue esittää lauluja, joilla ilmeisesti johdateltiin kuulijoita tle-
viin tapahtumiin. Sitten näyttämölle saapuu itse vainaja kädessään matkasauva ja nyyt-
ti, kasvoillaan joulupukin naamari (349). Naamion parta kuvasi varmaankin vainajan 
vanhuutta. Hän on matkalla taivaan porteille. Siellä Taivaan herra alkaa tutkia vainajaa 
(350). Hän kyselee, kuka vainaja on ja mistä hän tulee. Hän edustaa pyhää Pietaria. 
Vainajan selitykset eivät näytä riittävän (351). Paikalle ilmestyy asianajaja, jonka tehtä-
vänä on puolustaa vainajaa, etsiä hänestä hyviä puolia, jotta hänet voitaisiin hyväksyä 
paratiisiin. Kuolleiden asianajaja kysyy vainajalta selityksiä miksi hän on eläessään teh-
nyt sellaista ja sellaista; näin etenee syytetyn ja tutkijan välinen keskustelu (353). 
 

    
 
349. 11.059.00 Lampang. Vainaja matkalla kuolleiden valtakuntaan. 
350. 11.060.00 Lampang. Taivaan Herra kuulustelee vainajaa. Vainaja puolustautuu. 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -73 118



    
 
351. 11.061.00; 352. 11.063.00 Lampang. Taivaan Herra epäilee, mutta sitten vainajalle 
ilmestyy puolustaja.   
 

    
 
353. 11.064.00; 354. 11.065.00 Lampang. Tutkinta  käynnissä. Manalan Ruhtinas il-
mestyy viemään vainajan. Vainajan hyvistä ja pahoista teoista kiistellään, mutta lopulta 
hyvät työt voittavat. 
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355. 11.066.00 Lampang. Yleisö seuraa, kuinka vainajan lopulta käy.     
 
   Yhtäkkiä paikalle ilmestyy paholainen, Manalan ruhtinas, joka uhkaa viedä vainajan 
mukanaan (354). Väittely vainajan puolesta ja vastaan jatkuu kiihkeänä.  
   Yleisö seuraa mielenkiinnolla näytelmää (355). Se on itse asiassa humoristinen ”ope-
retti” ja tarkoitettu ohjelmanumeroksi, jossa leikin varjolla tutkaillaan vainajaa. Näytel-
mässä eri roolinhaltijat esittävät pitkiä soolonumeroita. Monien laulujen sanat ovat il-
meisen huvittavia, humoristisia, niin että näytelmä ja joulupukin naamarikin tuntuvat län-
simaalaisesta oikeastaan sopimattomilta vainajan viimeisen illan ohjelmaksi. 
    Taivaaseen saapumista kuvaavan laulunäytelmän jälkeen vainaja joutuu vielä oman 
sukuyhteisönsä tuomittavaksi. 
 

    
 
356. 11.067.00; 357. 11.068.00 Lampang. Vainaja omaisten tuomittavana. Teeseremo-
nia, vainajalle kaadetaan teetä. 
 

 
 
358. 11.059.00 Lampang. Luettelo vainajan hyvistä ja pahoista teoista. 
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   Loppunäytelmässä vainajan elämä asetetaan julkisesti arvosteltavaksi. Tämä jakso 
tapahtuu vainajan arkun eteen tuodun alttarin luona (356). Vainajan omaiset ja sukulai-
set asettuvat lattialle alttarin eteen, sen takaa näkyy arkku ja vainajan valokuva. Näy-
telmässä on mukana mustapukuinen roolinhaltija, jonka sanottiin olevan todistaja, ja  
naiseksi pukeutunut valkopukuinen mies, joka esittää vainajan tytärtä. Näin selitettiin.  
Vainaja itse on paikalla puettuna mustaan viittaan, pitkässä parrassa ja päässään koris-
teellinen hattu. Arkun viereen on asetettu runsaasti ruokia ja aluksi tapahtuu teesere-
monia, vainajalle tarjotaan teetä. 
   Sukulaisten eteen tuodaan suuri taulu, johon on kirjoitettu vainajan hyvät ja pahat teot.  
Ne käydään kohta kohdalta läpi. Omaisilta ja sukulaisilta kysytään, onko vainaja ollut 
hyvä ihminen, halusivatko he rukoilla hänen puolestaan niin, että hän pääsisi hyvään 
paikkaan, paratiisiin. Jokaisella suvun jäsenellä on mahdollisuus sanoa vainajasta jota-
kin hyvää tai huonoa, ja antaa viimeisen todistuksen vainajasta.  
   Vainajasta on siis kysytty etukäteen niin omaisilta kuin ehkä muiltakin, millainen hän 
on ollut ihmisenä ja mitä hän on elämässään tehnyt. Sitä ei koeta pahana, päinvastoin, 
koska vainaja on todella ollut hyvä ja köyhiä auttava mies. Hänen elämänsä ja persoo-
naansa voitiin tuoda julkisesti esille. Mustapukuinen todistaja osoittaa luettelosta vai-
najan tekoja, valkopukuinen tytär kaiketi puolustaa isäänsä, osoittaa puolestaan kaikki 
hyvät teot, jotka vainaja on eläessään tehnyt, ja todistaa, kuinka ne ovat lukuisammat 
kuin hänen pahat tekonsa. Tutkinto päättyy tuomioon, että heikkouksistaan huolimatta 
vainajan hyvät teot ovat olleet syntejä suuremmat ja että hän on pääsevä kuoltuaan pa-
rempaan elämään.  
 
 
 
Vainajan talo 

 
 

 
 
359. 11.071.00 Lampang. Vainajan talo pyhitetään ja siunataan ennen kuljettamista pi-
han puolelle. 
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     Noin kahden aikaan yöllä on suotuisa aika polttaa vainajalle rakennettu talo pihan 
puollella rakennusten välissä. Polttaminen näyttää uhkarohkealta, koska on kuiva kausi 
ja ahtaassa pihassa on puurakennuksia joka puolella. Kiinalainen pappi kiertää pahvi-
sen talon ympäri, piirtää kauemmaksi polttopaikan ympärille hiekkaan rajaviivan ja tiput-
taa siihen viinaa esittäen samalla itsekseen tulipalon torjuntaloitsun; samalla tavalla on 
menetellyt suomalainenkin tietäjä. Sen jälkeen hän yhdessä vainajan pojan kanssa roh-
keasti sytyttää vainajan talon palamaan. Tuli ei levinnyt piirin ulkopuolelle. 
 

     
 
360. 11.072.00; 361. 11.074.00 Lampang. Vainajan talo sytytetään tuleen. Näin talo 
tavaroineen siirtyy vainajalle kuolleiden valtakuntaan. 
 
   Talon edessä näkyvät ihmispatsaat kuvaavat palvelijoita, jotka vainaja saa täten mu-
kaansa. Talon rakentaminen vainajalle on yksinomaan kiinalainen tapa. Joittenkin siirto-
kiinalaisten keskuudessa talo rakennetaan vasta suruaikana, noin 100 päivän kuluessa 
ja poltetaan perhepiirissä. Näissä hautajaisissa talo siis poltettiin julkisesti kiinalaisen 
papin suorittaessa polttoriitin. Tällä kertaa hän toimi tietäjän roolissa ja suojasi riitillään 
ympärillä olevat puutalot. Vainajan talon polttamiseen päättyvät sunnuntain seremoniat. 
 
 
Jäähyväispäivä 

 
 
Seuraavana päivänä, maanantaina tapahtuu vainajan hautaaminen. Aamulla talon 
eteen ajoi hautausauto, kuorma-auto, jonka lava toimi arkun lavettina. Arkku asetettiin 
lavalle ja koristeltiin kukkasilla ja seppeleillä. Lavalla arkku on koko päivän viimeisiä ter-
vehdyksiä varten. Iltapäivällä vainaja kuljetetaan kiinalaiselle hautausmaalle, jossa ta-
pahtuvat hautausmaaseremoniat. 
 

    
 
362. 11.075.00; 363. 11.076.00 Lampang. Illasta lähtien sukulaisnaiset valmistavat hau-
tajaiskukkia seuraavaa päivää varten. 
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364. 11.077.00 Lampang. Vainajan arkku on asetettu auton lavalle talon eteen. 
 
Arkku nostetaan telineineen ja kukkineen kuorma-auton lavalle. Taloon saapuneet su-
rutaulut, adressit, ripustetaan lavan reunoille. Talon puolella arkun edessä on pitkä pöy-
tä täynnä ruokaa. Se on vainajalle tarkoitettu ruokauhri. Ruoka on samaa, mitä hauta-
jaisvieraat söivät hautajaisaterialla, valkoiset kasat ovat kiinalaista keitettyä leipää.  
 

    
 
365. 11.078.00 Lampang. Vainajalle on katettu uhripöytä.  
366. 11.079.00 Lampang. Vainajan poika rukoilee vainajaa muistamaan sukuaan. 
 
   Aamupäivän kuluessa uhrataan vainajalle jatkuvasti ruokaa samoin kuin maan haltial-
le. Vainajan poika polvistuu uhripöydän eteen ja  pyytää vainajaa muistamaan perhet-
tään ja sukuaan. Perhe lupaa huolehtia vainajasta niin kuin runsas uhripöytäkin osoit-
taa. Sukulaisperheet jättävät jäähyväiset vainajalle päämiestensä johdolla. 
  Aamupäivän jäähyväisriitteihin kuuluu myös uhri maan haltialle ja vainajan rahaa polte-
taan kaiken aikaa ruukussa. Maan haltialle valetaan teetä. Paikalla on myös Lampangin 
kiinalaisen seurakunnan edustajia, ja vähitellen taloon tulee myös kaupungin virkamie-
hiä ja vainajan liiketuttavia. Vainajan poika lukee rukouksia ja ottaa vastaan surunvalit-
teluja. 
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367. 081.00 Lampang. Maan haltialle uhrataan. Ruukussa palaa jatkuvasti kultatuli. 
368. 082.00 Lampang. Vainajan vaunu odottaa lähtöä. 
 
   Ennen hautausmaalle lähtöä syödään hautajaisateria ja sen jälkeen buddhalaiset 
munkit, sukulaiset ja naapurit tulevat vielä jättämään jäähyväisiä arkun äärellä. Omaiset 
olivat ilahtuneita erityisesti siitä, että munkkeja tulee arkuin äärelle, koska se osoittaa, 
että häntä pidetään hyvänä buddhalaisena ja hurskaana miehenä, vaikka olikin kiinalai-
nen. Ehkä munkit haluavat kunnioittaa myös hänen buddhalaista vaimoaan, joka on 
perheen matriarkka.  
 

    
 
369. 11.083.00 Lampang. Kiinalainen hautajaisateria. 
370. 11.084.00 Lampang. Vainajan poika jättää ensimmäisenä jäähyväiset. 
  
  Sukulaiset ja arvostetut hautajaisvieraat nauttivat hautajaisaterian vainajan muistoksi 
(369). Tämä ateria on tilattu kiinalaisesta ravintolasta, ja ainakin minulle se edusti ruoan 
valmistuksen huippua. Niin ylellistä ja hyvin valmistettua ateriaa en ollut aikaisemmin 
nauttinut. Kerrottiin, että esimerkiksi kana oli hautunut yli yön kiviuunissa. Kiinalaisella 
juhla-aterialla ruokalajeja on monta, kukaan vieraista ei saa jäädä nälkäiseksi.  
    Aterian jälkeen valmistaudutaan lähtemään hautausmaalle. Sitä ennen omaiset sytyt-
tävät viimeisen kerran suitsukkeet vainajan arkun vieressä olevaan suitsukeruukkuun. 
Nämä jäähyväismenot aloittaa vainajan poika (370), ja erityistä arvoa annetaan sille, 
että paikalle saapuu läheisen luostarin munkkeja apotin johdolla jättämään jäähyväisen-
sä vainajalle. Munkit eivät pidä mitään seremoniaa, vaan sytyttävät suitsukkeet niin kuin 
muutkin jäähyväisten jättäjät (371). 
  Kiinalainen temppelipalvelijoiden ja munkkien seurue lähti takaisin Bangkokiin heti aamulla  
ja paikalle on tullut thailainen orkesteri, joka soittaa paikallista hautajaismusiikkia. Päivää 
vietetään odotellen, sillä hautausmaalle lähdetään vasta iltapäivällä; vainaja haudataan kel-
lo viiden tienoissa. Vierailla on aikaa seurustella ja kuunnella musiikkia, nurkan takana jat-
kuu uhkapeli, pelaajiakin on tullut lisää. 
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371. 11.085.00 Lampang. Buddhalaiset munkit jättävät jäähyväiset vainajalle. 
 
 
 
 
Hautausmaalla 

 
 
Vainaja viedään kuorma-auton lavalla kaupungin kiinalaiselle hautausmaalle. Kiinalaisil-
le hautajaiskulkue on hyvin tärkeä asia. Entisaikaan vainaja kannettiin hautaan, vaikka 
matka olisi ollut pitkäkin. Jokainen kiinalainen toivoo, että hänet vietäisiin hautaan kul-
kueessa soittajien soittaessa ja avustajien heittäessä kulta- ja hopeapaperia katsojien 
joukkoon. Kiinalaiset hautaussaatot ovat usein hyvin värikkäitä. Monien ulkokiinalaisten 
veljesseurojen pääasiallinen tarkoitus on hautajaiskulkueen järjestäminen jäsenilleen 
näiden kuoltua. Tapojen on kuitenkin sopeuduttava aikaansa. Kulkuetta läpi kaupungin 
ei saa enää järjestää, koska se tukkisi liikenteen. Arkku kuljetetaan auton lavalla ja saat-
tojoukkokin ajaa hautausmaalle omilla autoillaan. Matka  Sob Tuista hautausmaalle on  
monta kilometriä.  
   Auton mukana, sen lavalla arkusta kiinni pitäen istuvat vainajan tyttäret ja muut lähei-
set sukulaiset, orkesterin soittaessa auton lähtiessä ja saapuessa hautausmaalle. Hau-
tausmaalla arkku vietiin kappeliin, jossa alkavat hautausseremoniat. Arkku nostetaan 
kappelin keskellä olevalle korokkeelle ja mukaan otettu ruokauhri asetetaan korokkeen 
päässä olevalle pöydälle (372-373). Arkun  toisella puolella istuvat munkit omalla kun-
niakorokkeellaan, toisella puolella istuvat vainajan omaiset lattialla arkun ääressä ja 
kauempana aitiossa hautajaisvieraat. He edustavat kauppiaspiirejä ja kaupungin hallin-
toa. Seremonioihin kuuluvat viralliset muistopuheet ja surunvalittelut sekä buddhalaisiin 
hautajaisiin kuuluva kathin,  uusien viittojen lahjoitus munkeille. Muistopuheet ovat 
enemmän kiinalaista kuin thailaista perinnettä, ja osoittavat, että vainaja on ansioitunut 
kaupunkilainen. 
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372. 11.086.00; 372. 11.087.00 Lampang.  Vainajan arkku kiinalaisen hautausmaan 
kappelissa. Arkun päädyssä on uhripöytä.  
 
  Kathin-seremoniassa vainajan perhe lahjoittaa uuden keltaisen kaavun läsnä oleville 
munkeille. Omaiset ja arvovaltaiset vieraat ottavat vastaan kaavun ja vievät sen arkun 
reunalle, josta munkit  tulevat vuorollaan hakemaan sen. Koska perhe on varakas, 
munkin kaapuja lahjoitetaan huomattava määrä. Kaapujen lahjoittaminen on hyvä työ, 
jotka luetaan vainajalle ansioksi uudestisyntymisessä. Hakiessaan kaavun munkit jäävät 
hetkeksi arkun ääreen ja pitävät lahjaksi saamaansa kaapua arkun äärellä. Tällä tavalla 
he varmistavat, että lahjoitukset luetaan vainajalle ansioksi. Seremoniaan kuuluu, että 
otettuaan kaavun munkki valaa myös hiukan pyhitettyä vettä maahan arkun viereen,  
kappelissa sitä ei kuitenkaan tehty. 
 

       
 
374. 11.088.00; 375. 11.089.00 Lampang. Munkinviittojen lahjoitukseen osallistui useita 
munkkeja. Vainajan pojanpoika istuu opettajansa vieressä.   
 
   Kathin-seremonian jälkeen munkit asettuvat paikoilleen kappelin toiselle puolelle. Sen 
jälkeen suvun vanhin kiittää kaikesta vainajan osaksi tulleesta huomiosta ja omaiset 
jokainen vuorollaan polvistuu vielä arkun päähän jättämään viimeiset jäähyväiset.  Aut-
taakseen isoisäänsä vainajan pojanpoika tulee jäämään luostariin kahdeksi viikoksi eh-
kä pitemmäksikin aikaa munkkina palvelevan sukulaisensa huostaan. Koska vainajalla 
tulee olla vähintään kaksi munkkia, oli hänen vaimonsa puoleinen sukulainen myös tul-
lut munkiksi, vaikka hän oli jo vähän vanhempi mies (375). Kun vainajan perhe van-
himmista nuorimpiin lapsiin asti on polvistunut arkun päähän ja jättänyt jäähyväisensä, 
siunausmenot kappelissa päättyvät ja vainaja saatetaan hautaan. 
 
 
 
 
Haudalla 
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376. 11.090.00 Lampang. Vainajan hautaussaatto lähtee kappelista haudalle. 
 
  Arkku kannetaan hautaussaatossa haudalle. Ensimmäisenä saatossa on vainajan viiri, 
sen jälkeen vainajan poika kantaa suitsukeruukkua ja sukulaistytöt vainajan kuvaa. Ar-
kun edessä kulkevat vainajan munkit. Haudalle tultua saattue kiertää avoimen haudan 
kolmesti (377–378). Vainajan munkkien ohjaajalla on kädessään kerä, josta lähtee pyhä 
nuorapunos ja  kulkee kulkueessa mukana olevien omaisten kautta arkkuun.  
 

     
 
377.11.091.00; 378. 11.092.00 Lampang. Hautaussaatto kiertää haudan kolmasti. 
Munkkien pyhä punos kulkee saattajien kautta vainajan arkulle. 
 
   Pyhä nuorapunos, joka kulkee munkkien kautta suvun vanhimpien käsiin ja edelleen 
arkulle, on jälleen osoitus siitä, että myös munkit pitivät vainajaa hyvänä ihmisenä. Ark-
ku lasketaan haudan päälle lankkujen varaan odottamaan oikeaa hautaushetkeä. Pyhä 
punos on arkun päällä. Arkun hautaan lasku tapahtuu astrologin määräämänä ajankoh-
tana, joka oli kymmenen yli 17. Kiinalaisten ja thailaistenkin keskuudessa on tärkeää, 
että hautajaiset tapahtuvat suotuisana päivänä ja oikeana kellonaikana. Myös haudan 
suunnan on oltava oikea. Odoteltaessa oikeaa hautaan laskuaikaa vainajan omaiset ja 
suku asettuvat valokuvattaviksi (379) 
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379. 11.094.00 Lampang. Arkku odottaa haudan päällä oikeaa hautausajankohtaa. 
380. 11.095.00 Lampang. Vainaja on laskettu hautaan. Jokainen heittää arkun päälle 
hopearahan.  
 
   Haudalla naiset itkevät ja osoittavat surua, miehet eivät. Haudalle tuodaan myös vai-
najan valokuva, joka on koko ajan näkyvillä erityisessä telineessä. Oikea hetki on vih-
doin koittanut ja arkku lasketaan valmiiksi muurattuun betonihautaan (380). Kaikki saat-
tamaan tulleet heittävät hautaan hopeakolikon, jotka annetaan talon puolesta. Minäkin 
käyn heittämässä hautaan kolikon. Se on vainajalle Tuonelan matkaa, ylikulkumaksua 
varten. 
 

    
 
381. 11.096.00 Lampang. Kaikki jäljelle jääneet kultapaperit poltetaan. 
382. 11.097.00 Lampang. Haudan kansi on valettu ja hauta koristettu kukilla. Viimeiset 
suitsukkeet palavat ruukussa. 
 
   Kaiken aikaa haudalla oltaessa ja oikeaa hautaushetkeä odoteltaessa poltetaan vai-
najalle suitsukkeita ja kultapapereita. Kun arkku on laskettu hautaan, hautausmaan 
työntekijät muuraavat haudan kannen umpeen, ja sen jälkeen poltetaan kaikki jäljellä 
olevat kultapaperit suuressa nuotiossa. Sinkkiarkussa oleva vainaja lasketaan hautaan 
jonka seinät on valettu betonista ja myös kansi valetaan sen jälkeen, kun hautausmenot 
ovat loppuneet. Kannen valamisen jälkeen hauta koristetaan kukilla ja sen päätyyn jäte-
tään suitsukeruukku palamaan loppuun. Hautajaisseremonioitten aikana vainajan arkun 
jalkopäässä tai muualla palaa jatkuvasti suitsukkeita, uuden suitsukkeen sytyttävät su-
kulaiset ja ystävät. Sytytettäessä suitsuketta valitetaan vainajan kuolemaa, mutta sa-
malla pyydetään vainajaa auttamaan ja tuomaan onnea ja pitkää ikää 
  Vainajan muistaminen on myös kiinalaisten keskuudessa määräytynyt tiettyihin aikoi-
hin. Ensimmäisen kerran vainajaa muistetaan viikon kuluttua tai ensimmäinen viikko 
kokonaisuudessaan on muistoaikaa, toinen ajankohta on 100 päivän kuluttua kuolemas-
ta, kuten thaiperinteessäkin. Sen jälkeen vainajaa voidaan käydä muistamassa joka 
vuosi, mutta useimmiten vain yleisinä vainajien muistopäivinä, joita kiinalaisten keskuu-
dessa on kaksi vuodessa.  
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    Varakkaan kiinalaisen kauppiaan hautajaisissa oli monia yksityiskohtia, jonka merki-
tystä vainajan perhekään ei osannut selittää. Kaupungin kiinalaiset hautajaiset ovat en-
nen kaikkea suvun seremonia, johon naapurit eivät osallistu samalla tavalla kuin thailai-
sissa kylissä. Vainajaa muistamaan kokoontuu suku ja seremonioissa esiintyy suvun 
vanhin jäsen itseoikeutettuna johtajana. Kuoleman jälkeen valitaan vainajan perheelle ja 
kauppaliikkeelle uusi johtaja, joka tässä tapauksessa on itseoikeutetusti vainajan poika.    
Toiseksi, hautajaiset ovat vainajakultti. Vainaja varustetaan tuonpuoleiseen maailmaan 
ruoilla ja juomilla, joita kaikissa hautajaisriitin vaiheissa on alttareilla. Lisäksi hänelle 
annettiin mukaan talo ja tavarat sekä paljon kultaa. Itse asiassa hänelle siirrettiin toi-
seen maailmaan varsin huomattava omaisuus. Kiinalaisten niin kuin thaimaalaistenkin 
keskuudessa on tärkeää, ettei vainajalle jää kaunaa tai vihaa eläviä kohtaan, ja että 
vainaja pääsee perille kuolleiden puolelle eikä jää välitilaan, kummittelevaksi, pahaksi 
hengeksi. Toisaalta vainajien odotetaan vastavuoroisesti auttavan sukuaan ja torjuvan 
perhettä uhkaavat onnettomuudet.  
    Kolmas piirre, joka liittyy läheisesti vainajauskoon, on shamanismi. Kiinalainen pappi 
edusti myös shamaania, joka monivaiheisella matkalla johdatti vainajan sielun Tuone-
laan. Neljänneksi hautajaisseremonioissa näkyy vielä vanhaa paikallista luontoisuskoa 
eli niin sanottua animismia, kuten usko maan haltiaan, josta riisikauppiaan talon ja sen 
asukkaiden menestys on myös riippunut Hautajaisriiteissä esiintyvät eri ilmansuuntien 
elementit, yleismaailmallinen käsitys Tuonelasta, jonka joki erottaa elävien maailmasta, 
ja maksu, jonka vainaja joutuu maksamaan Tuonelan lautturille tai siltavahdille.  
    Viidentenä perinnekerroksena mainittakoon kiinalainen synkretistinen (taolainen) us-
konto, jota Bangkokin munkkikunta ilmeisesti edusti. Siihen kuuluu laulunäytelmä vii-
meisestä tuomiosta. Vainajan maallinen elämä punnitaan, siihen sisältyy itse asiassa 
paratiisi ja helvetti -käsitys, kuten kristinuskossa.  
   Viimeisellä tuomiolla vainajan hyvät ja pahat teot asetetaan vastakkain ja niiden mu-
kaan ratkaistaan hänen paikkansa kuoleman jälkeisessä maailmassa. Kiinalaisessa 
hautajaisnäytelmässä on erikoista, että vainajan lähipiirillä, suvun jäsenillä on mahdolli-
suus esittää mielipiteensä hänestä kanssaihmisenä. Kuoleman jälkeisen tuomion oppi 
on myös buddhalaisuudessa; elämässä hankittujen ansioiden, oikeiden tekojen mukaan 
määräytyy ihmisen jälleensyntyminen. Kiinalainen tapa on antaa hautajaisissakin vie-
raille vastalahja, rahalantti ja nenäliina ja kiinalaista perinnettä on luonnollisesti myös 
se, että vainaja haudataan hautausmaalle eikä polteta. Vainajan rikkautta puolestaan 
osoittaa, että hauta on valettu betonista ja päällystettiin betonilla. Ehkä se kertoo siitä-
kin, että maan päällä elävät halusivat varmistua, että kuollut pysyy vainajien puolella 
eikä tule häiritsemään eläviä.  
 
 
 
 
 
Kristilliset hautajaiset  

 
 
 
Lampangin presbyteerisen seurakunnan katekeetta eli  paikallinen opettaja oli kuollut 
yli 80-vuotiaana.  Hautajaiset pidetään hänen kotonaan Lampangin esikaupungissa.
Vainajan arkku on tuotu ylös hänen talonsa olohuoneeseen. Sen pääpuolessa on suuri-
kokoinen vainajan valokuva, joka on kehystetty mustalla kankaalla. Vainajan tyttäret, 
miniät ja lapsenlapset koristavat kukilla arkun ja sen ympäristön. Hautajaiskukkia sitovat 
naiset yhdessä. Ne ovat muovikukkia. Thaimaalaisissa oloissa, jossa luonnonkukkia on 
runsaasti, tekokukkia pidetään jollakin tavalla arvokkaampina, ja ne ovat luonnollisesti 
myös hinnaltaan kalliimpia. Kaikki valmistelut ja koristeet tehdään perheen naisväen ja 
naapurien kesken yhdessä niin kuin kylissäkin on tapana. 
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383. 11.099.00; 384. 11.101.00 Lampang. Suvun naiset koristavat vainajan arkun ku-
killa. 
 
  Seurakunnan saarnaajia on tullut taloon pitämään muistohartauden (385). Pastorien 
vieressä istuu vainajan suvun vanhin, hänen veljensä. Miehillä on tässä tilaisuudessa 
mustat puvut, valkoiset paidat ja mustat solmiot; naiset ovat myös pukeutuneet mustiin.  
 

    
 
385. 11.102.00; 386. 11.103.00 Lampang. Seurakunnat pastorit siunaavat vainajan. 
Hautajaisissa luetaan vainajan elämäkerta ja ansiot.  
 
   Hautajaisissa luetaan vainajan elämäkerta ja ansioluettelo (386). Sukulaiset tai vai-
najan omaiset ovat laatineet vainajan elämänvaiheista tarkan selvityksen unohtamatta 
hänen hyviä töitään tai saavutuksiaan. Tämä muistokirjoitus monistetaan tai painetaan 
ja jaetaan hautajaisvieraille. 
 

     
 
387. 11.105.00; 288. 11.106.00 Lampang. Hautajaisateria valmistetaan yhteisvoimin. 
 
   Seurakuntalaisia ja naapureita tulee auttamaan hautajaisvalmisteluissa ja ruoanlai-
tossa samalla tavalla kuin kylissäkin. 
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389. 11.104.00 Lampang. Naiset käärivät teemällejä, joita tarjoillaan hautajaisissa. 
 
   Naiset käärivät teenlehtimällejä, joita thaimaalaisissa pidoissa on tapana pureskella. 
Ruoka valmistettiin pihalla suurissa padoissa, ne ovat seurakunnan ja niitä voi vuokra-
ta tällaisia tilaisuuksia varten (387). 
 

 
 
390. 11.107.00 Lampang. Vainajan arkku tuodaan ulos talosta ja asetetaan vaunuihin. 
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    Hautajaisateria katetaan pihalle pitkille pöydille, jonka ääreen hautajaisvieraat istuutu-
vat (388). Juhla-ateriaan kuuluu riisiä, joka syödään jo lautasilta. Pöydällä on astioissa 
erilaisia väkeviä kastikkeita. Juhlissa ei ole erityisiä vierasseremonioita tai etikettiä, 
vaikka jonkinlaista istumisjärjestystä noudatettiinkin. Puheita ei myöskään aterian ai-
kana pidetä. 
    Kun muistoateria on syöty, vainajan arkku tuodaan alas asuinkerroksesta ja asete-
taan ruumisvaunuun tai -lavetille, joka on samanlainen kuin mitä buddhalaiset käyttävät. 
Vainaja viedään kulkueessa hautausmaalle niin kuin muidenkin uskontokuntien hautajai-
sissa, mutta vaunujen edellä ei kulje munkkeja, vaunuja vetävät vainajan omaiset pitkäs-
tä köydestä ja  ruumisvaunujen takana seuraa muu saattoväki.  Vaunuissa ovat mukana 
vainajan kukat ja adressit.Saattoväki on pukeutunut kristilliseen tapaan mustaan pukuun
ja valkoiseen paitaan tai puseroon.
 

     
 
391. 11.113.00; 392. 11.116.00 Lampang. Hautausmaalla vainaja siunataan ja 
lasketaan hautaan. Kristilliseen tapaan haudalla veisataan virsiä.  
 
   Hautausmaalla odottaa seurakuntalaisia kaksi amerikkalaista lähetyssaarnaajaa, 
seurakunnan varsinaista pappia, jotka toimittavat hautausmenot (391). Vainajan mies-
puoliset omaiset ja työtoverit seurakunnasta laskevat arkun hautaan. Tässäkin tapauk-
sessa hauta on valettu betonista. Vainajan kuva on mukana haudalla niin kuin amerik-
kalaisissa hautajaisissa on tapana. Hautausmenot noudattavat yleimaailmallista kristillis-
tä käytäntöä,  mutta thaimaalaiseen tapaan hautausmenoissakaan ei  ole jäykkää muo-
dollisuutta niin kuin länsimaissa. Hautausmaan työntekijät luovat haudan umpeen ja va-
lavat siihen betonikannen, jonka päälle lasketaan mukana tuodut kukat ja seppeleet. 
Haudalle omaiset voivat myöhemmin pystyttää hautakiven risteineen. 
 
 
 
 
Thailaiset kuolinriitit 
 
 
 
Thaimaalaisiin kuolinriitteihin kuuluu neljä pääjaksoa: 1. ruumiin peseminen, 2. valvojai-
set, joihin kutsutaan munkkeja luostareista, 3. hautajaiset, "polttajaiset", jonka jälkeen 
vainaja kuljetetaan kulkueessa polttopaikalle poltettavaksi, ja 4. vainajan muistajaiset 7, 
50 tai 100 päivän kuluttua kuolemasta. Kun ihminen on kuollut, sytytetään hänen syn-
tymäkynttilänsä, jota on käytetty syntymäriiteissä ja sen jälkeen talletettu, ja annetaan 
palaa loppuun. Vasta silloin katsotaan, että vainaja on lopullisesti kuollut.  
    Ruumiin pesu on ensimmäinen tehtävä, johon vainajan yhteisön jäsenet voivat osal-
listua. Kun ruumis on pesty, vainajan silmät peitetään ja suunsa sidotaan kiinni. Ruumis 
asetetaan jäihin ja sitä pidetään arkussa kotona jäissä tai palsamoituna sitä kauemmin, 
mitä arvokkaampi henkilö vainaja on ollut.  Kun ruumista  pidetään kotona,  sille voidaan 
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uhrata jatkuvasti, ja tällä tavalla varustaa mahdollisimman hyvin tuonpuoleiseen. Mitä 
kauemmin vainajauhreja suoritetaan, sitä suurempi tuonpuoleinen ansio siitä koituu 
myös vainajan perheelle. Yleensä vainaja pidetään kotona muutamia päiviä, jopa seit-
semän päivän ajan.                             
 

 
 
393. 11.119.00 Lampang. Vainajan kuolinpalatsi.   
        
    Valvojaisten aikana munkkeja kutsutaan joka ilta resitoimaan, toimittamaan hartaus-
tilaisuus, ja samalla munkeille annetaan lahjoja eli uhreja. Kirjallisuudessa mainitaan, 
että vainajaa on ollut tapana pitää kotona vähintään seitsemän päivän ajan. Vainajan 
arkku asetetaan kaksi- tai kolmikerroksiselle lavalle, koristetaan kukkasin ja kynttilöin ja 
arkun pääpuoleen asetetaan vainajan valokuva. Lisäksi arkun läheisyydessä on korkea 
pöytä, jossa on Buddhan kuva, siis Buddhan alttari. Tällä alttarilla pidetään jatkuvasti 
ruokauhreja vainajalle. Vainajaa valvotaan joko kotona tai arkku viedään temppelin sa-
laan. Valvojaisiin tulleille tarjotaan ruokaa tai ainakin teetä ja teemällejä. Arkku voidaan 
pitää kotona kolme päivää ja siirtää sitten temppeliin. Buddhalaisten munkkien joukossa 
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on erityisiä spesialisteja tai tietäjiä, jotka valvojaisissa suorittivat rukouspalveluksia.    
     Ensimmäiset vainajan muistajaiset seitsemän vuorokauden kuluttua kuolemasta on 
samanlainen tilaisuus kuin valvojaiset. Silloin kutsutaan munkkeja taloon pitämään 
muistohartaus ja heille uhrataan erilaisia lahjoja. Tradition mukaan munkkien lahjat tulisi 
kääriä riepuun. Se on perua ajalta, jolloin munkit kulkivat huonoissa, risaisissa kaa-
vuissa, jolloin köyhyys oli munkkien ihanne. Rievut ovat jääneet symboliseen käyttöön. 
Ne voidaan jälkeenpäin sitoa yhteen,  ja ne kuvaavat jonkinlaista elämän tilkkutäkkiä tai 
-mattoa. Sanotaan, että jos naiset suorittavat muistajaisuhreja, mitä (synnytysikäiset) 
naiset eivät yleensä tee, heidän täytyy kääriä antimensa kankaaseen, koska nainen ei 
saa koskettaa munkkia. Muistajaisiin osallistuneille munkeille tarjotaan seuraavana aa-
muna noin kymmenen aikaan muistoateria. 
    Kirjallisten tietojen mukaan myös buddhalaisten keskuudessa saatetaan noudattaa 
kiinalaista tapaa, että vainajalle rakennetaan paperista talo,  joka poltetaan. Pahvitalon 
polttaminen tapahtuu yleensä 100. päivän muistotilaisuudessa; tapaa on pidetty kiina-
laisena mahayana buddhalaisuuteen kuuluvana.  Muistajaisia pidetään, koska vainajan
uskotaan kulkevan kotonaan vielä kuolemansa jälkeen ja siirtyvän lopullisesti tuonpuolei-
seen vasta muistajaisissa.  
    Vainajan hautajaiset on juhlatilaisuus aterioineen, sen jälkeen vainajan ruumis vie-
dään kulkueessa polttopaikalle ja poltetaan. Hautajaiset ovat jäähyväisten jättämistilai-
suus. Siitä ilmoitetaan kylissä ja kaupungeissa myös lehdissä ja thaimaalaisen ajattelun 
mukaan myös vainajan vihamiehille. Hautajaisiin tulevat siis ystävät ja vihamiehet jät-
tämään viimeisen tervehdyksensä, Jäähyväisiä jätettäessä pyydetään vainajalta an-
teeksi, näin entiset vihamiehetkin pyrkivät tekemään sovinnon vainajan kanssa. Vaina-
jien kanssa ei voi jäädä vihoihin, koska kuollut voi vainota vihamiehiään ja aiheuttaa 
heille onnettomuuksia. Joka tapauksessa tällaisena päivänä jokainen kyläläinen pyrkii 
käymään hautajaistalossa, ja kylissä naapurit ja muutkin kyläläiset kokoontuvat vainajan 
arkun äärelle pitkäksikin aikaa. Myös munkit voivat tulla jättämään viimeisen tervehdyk-
sensä ja sytyttämään suitsukkeen arkun äärellä. Jäähyväiset on tuonpuoleinen ansio 
myös riitin suorittajalle itselleen.  
    Vainajan polttaminen tapahtuu muistopäivän jälkeisenä yönä, ja siitä huolehtivat vai-
najan omaiset. Kylissä on miehiä, jotka maksua vastaan vartioivat läpi yön ruumiin pa-
lamista. Suuremmissa kaupungeissa niin kuin Lampangissakin on krematorio, jossa 
polttaminen tapahtuu, kylissä ja pikkukaupungeissa ruumiit poltetaan yhä vielä avoimilla 
polttopaikoilla, joita on kylien ulkopuolella metsissä. Aamulla perheen päämies menee 
keräämään tuhkasta vainajan luita, jotka pannaan ruukkuun ja kuljetetaan kotiin. Tällai-
nen palaneita luita sisältävä ruukku saatetaan säilyttää talossa jollakin hyllyllä tai hau-
data kylän luostarin alueelle. Vainajan tuhkan noutamiseen ja temppeliin viemiseen voi 
kuulua samanlaisia yhteisiä seremonioita kuin varsinaiseen hautajaispäivään eli ruu-
miinpolttajaispäivään. Niihin voidaan kutsua munkkeja pitämään hartaus, munkeille uh-
rataan ja annetaan ruokaa ja rahaa. 
     Pohjoisilla thai- ja lao-kansoilla on erilaisia tapoja haudata vainajansa. Kylissä ei ole 
varsinaisia hautausmaita edes temppelin alueella, vaikka joskus jotkut varakkaat saat-
tavat pystyttää temppelin pihaan cedin, hautamuistomerkin. Vainaja voidaan haudata 
maahan tilapäisesti siinä tapauksessa, että hän on kuollut auto-onnettomuudessa. Auto-
onnettomuuden uhri on erityisen saastainen, tällaista kuollutta ei kukaan halua edes 
kuljettaa ja tavallisesti onnettomuuden uhri haudataan polttopaikan läheisyyteen met-
sään neljäksi kuukaudeksi ennen kuin hänet omaisten toimesta poltetaan. Onnettomuus 
on merkki pahasta, huonosta karmasta, edellisessä elämässä tehdystä pahasta, ja ker-
too siitä, että vainaja saa myös uudessa elämässään osakseen kovan kohtalon. Vai-
najan tuhkaa voidaan tuoda ruukussa kotiin ja haudata omaan pihaan, mutta varsinaisia 
hautausmaita ei Thaikylissä ole eikä kalmistoihin liittyvää perinnettä. Vainajia kylläkin 
pelätään ja polttopaikkojen ohi mennään pimeällä pitäen kovaa ääntä. Toiset nauravat, 
toiset laulavat tai puhuvat ääneen. Buddhalaisuuden varjossa on säilynyt vainajauskon 
eri piirteitä, mutta vainajakultin muistoja on ehkä eniten kätkeytynyt niihin riitteihin, joita 
suoritetaan pihapiirin haltialle. 
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   Hautajaiset ovat tilaisuus, jolloin perhe on yhteydessä kylätemppeliin ja sen munkkei-
hin, avioliiton solmimiseen ei uskonnollisia menoja kuulu. Hautajaiset ovat perheelle 
varsin kallis seremonia lahjoineen ja uhreineen. Vanhat ihmiset alkavat jo hyvissä ajoin 
säästää rahaa hautajaisiinsa ja kylän hautajaiskassa on ainoa pankki, jota kyläläiset, 
tavalliset maanviljelijät käyttivät. Kylän hautajaiskassaan jokainen osakas maksaa 
säännöllisesti rahaa ja hänen kuoltuaan kassasta otetaan hautajaismenoihin tarvittavat 
varat. Myös hautajaisvieraat osallistuivat kustannuksiin, jokainen hautajaistaloon tullut 
perhe antaa isäntäväelle rahalahjan, ja kylien hautajaisissa on aina toimihenkilö, joka 
merkitsee kirjaan ylös, paljonko kukin perhe on antanut rahaa. Hautajaisaterian valmis-
tavat naiset yhdessä sukulaisten ja naapurien kanssa.  Auttaminen on kylän sisäistä 
suku- ja naapuriapua, ja hautajaiset voivat muodostua todelliseksi yhteisöjuhlaksi, jossa 
keskipisteenä on poislähtenyt kyläläinen. 
 

    
 
394. 11.120.00; 395. 11.109.00 Lampang. Vainajan saattokulkue. 
 

 
 
396. 11.108.00 Lampang. Vainajan kulkuevaunut. 
 
   Hautajaisjuhlassa vainajan arkun päällä on pahvista ja muovilevystä tehty palatsi, joka 
koristettaan erivärisillä paperikoristeilla (391). Vainaja kuljetetaan näin ikään kuin ylelli-
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sessä, loisteliaassa palatsissa. Ruumisvaunut heijastelevat tai ylläpitävät buddhalaisten 
toiveita siitä, että he uudessa elämässään pääsisivät korkeammalle entistä. Sellaiseen 
loisteliaaseen paikkaan ympäristöön, missä ylhäiset ihmiset elävät. 
   

     
 
397. 11.122.00; 398. 11.123.00 Lampang. Kathin-viittoja kannetaan polttopaikan 
kappeliin. Kulkueessa on mukana vainajan hautajaismunkki. 
 
   Kulkueen edessä kannetaan kylttiä tai koristeellista kilpeä, jossa ilmoitetaan kuka on 
vainaja (392). Vainajan munkit kulkevat hautaussaaton edessä, jos vakituiset munkit 
tulevat mukaan, se osoittaa, että vainaja on ollut kunnon buddhalainen (396).  Poltto-
paikan kappelissa munkeille annetaan uudet kaavut, joita kulkueessa kannetaan koren-
nolla (395). Jotkut munkeista ovat nuoria poikia. He ovat vainajan poikia tai pojanpoikia, 
jotka buddhalaiseen tapaan menevät vähintään kahdeksi viikoksi luostariin palvelemaan 
vainajan puolesta. Se auttaa vainajan jälleensyntymistä parempaan asemaan tulevassa 
elämässä. Ruumissaaton kärjessä olevassa kyltissä tai kilvessä on usein kirjoituksia, 
jotka kertovat katsojille ja vastaantuleville, että sama kohtalo, joka on kohdannut vaina-
jaa, tulee kohtaamaan heitäkin ennemmin tai myöhemmin. 
 
 
 
 
Kiinalaisten haudoilla käynti 
 
 
 
Kiinalaisilla on Thaimaassakin tapana käydä hautausmaalla muistamassa perheen vai-
najia. Yleisiä muistajaispäiviä on vuodessa kaksi. Vuonna 1973 päivä oli 3. ja 4. helmi-
kuuta, kiinalaisena uutena vuotena. Silloin käytännöllisesti katsoen kaikki kaupungin 
kauppaliikkeet olivat kiinni ja jokainen saattoi kouriintuntuvasti todeta, että kaupungin 
liikkeet ovat kiinalaisten käsissä. Suurten ja pienten kauppojen omistajat kokoontuivat 
perheineen kaupungin kiinalaiselle hautausmaalle. Mukana vietiin ruokaa, jota uhrattiin 
vainajille ja syötiin yhdessä vainajien kanssa. Tärkein seremonia hautausmaalla oli yh-
teinen ateria, johon vainajien katsottiin osallistuvan. 
   Kiinalaisella hautausmaalla on hyvin erilaisia hautakiviä ja muistomerkkejä. Joillakin 
alueilla haudat muistuttavat toisiaan, mutta eroavat naapurialueista. Tämän sanotaan 
johtuvan heimoeroista kiinalaisten kesken. Lampangin kiinalaiset ovat peräisin pääasi-
assa viidestä Kiinan maakunnasta ja etninen tausta heijastuu hautamuistomerkkien 
muodoissa ja hautapatsaitten tyylissä. Tosin näyttää siltä, että eroavuudet alkavat ta-
soittua. Hautojen joukossa on sekä maakellarin tyyppisiä että hevosenkengän muotoisia 
holvihautoja. Hevosenkenkä saattaa kuvastaa samaa symboliikkaa kuin Kreikan Alfa ja 
Omega, jotka symbolisoivat loppua. Lisäksi kiinalaisella hautausmaalla on monenlaisia 
hautakiviä tai patsaita, osa niistä on nelikulmaisia kivipaasia, jotka nimikirjoituksineen 
muistuttavat länsimaisia hautamuistomerkkejä. 
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399. 11.125.00 Lampang. Päivä valkenee kiinalaisella hautausmaalla. 
 

      
400. 11.127.00 Lampang. Perheitä saapuu muistamaan vainajiaan.  
 
   Perheen miehet tai apulaiset menevät haudalle jo aamulla puhdistamaan hautapai-
kan. Vähitellen hautausmaan ympäristön tiet ja paikoitusalueet täyttyvät autoista ja 
moottoripyöristä. Auto on varallisuuden, Thaimaassa oikeastaan enemmän kuin varalli-
suuden symboli. Suuri osa autoista on liikkeen autoja, avolavaisia pakettiautoja ja tak-
seja, joista niistäkin kiinalaiset omistavat suurimman osan. Paikalla on myös kuorma-
autoja, joita riisin välittäjät käyttävät hankkiessaan kylistä viljaa, mutta joukossa on 
myös yksityisiä henkilöautoja, jotka osoittavat kiinalaisen yläluokan varallisuutta.  
   Kuuma kausi on jo  pitkällä ja hautausmaa alkaa ruskettua kuivuudesta.   Päiväkin on
hehkuvan kuuma. 
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401. 11.140.00; 402. 11.146.00 Lampang.  Kumpuhautoja, jotka on koristettu kangas-
suikaleilla tai kreppiparinauhoilla.  
 
   Eräällä hautausmaan alueella haudat ovat pääasiassa maakellarin tyyppisiä kumpuja, 
joiden etuosassa on Omegan muotoinen betonista tehty muuri, ja ne on koristettu kirja-
villa kangassuikaleilla tai paperinauhoilla, vainajan viireillä kuten ortodoksisessa Karja-
lassa. 
   Aluksi hauta ja sen ympäristö puhdistetaan ruohosta ja pensaista. Thaimaassa hau-
tausmaa ei ole puisto, vaan aukeaa maata, jota pyritään pitämään vapaana ruohosta. 
Thaimaan oloissa se on kuitenkin aika vaikeaa. Ruoho tunkeutuu kaikkialle. Samalla 
kun haudan ympäristö puhdistetaan, maalataan hautakirjoitukset uudestaan, oikaistaan 
kallistuneet hautakivet tai korjataan hautaholveja. 
 
 

 
 
403. 11.130.00 Lampang. Hautamuistomerkki puhdistetaan. 
 
   Kun haudat on puhdistettu, otetaan esille mukana tuodut ruoat ja  asetetaan haudalle 
hautakiven eteen. Näin ateria katetaan ensin vainajille.  Haudan äärellä vietetään lähes 
koko päivä kaikessa rauhassa suorittaen uhreja ja rukouksia ja keskustellen sukulaisten 
ja välillä naapurihaudan väen kanssa. Vanha isoäiti on tullut lapsenlapsensa kanssa 
haudalle tuoden mukanaan monenlaisia ruokia ja herkkuja (403). Haudan eteen he ovat 
levittäneet maton, jolla he istuvat, ja välillä rukoilevat vainajia pyytäen heiltä suopeutta. 
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   On lmeistä, että tällaisissa tilaisuuksissa lapsille kerrotaan vainajista ja tällä tavalla 
vanhemmat ja isovanhemmat siirtävät sukumuistoja seuraaville polville, tekevät nuorten 
keskuudessa tunnetuksi heidän sukunsa historiaa. Samalla varmaankin muistutetaan, et-
tä, että heidän juurensa ovat Kiinassa, monien perheiden isoisät ovat syntyneet siellä.
 
 

   
 
404. 11.133.00; 405. 11135.00 Lampang. Vainajille on katettu ateria hautakiven eteen. 
 

 
 
406. 11.132.00 Lampang. Perheen ateriaa katetaan. Lapset tapailevat toisiaan. 
 
   Vähitellen perheet asettuivat itse aterialle kattaen pöydän maahan maton päälle. Vä-
hin erin aukeni yhä enemmän auringonvarjoja, joiden suojassa perhe nautti ateriansa ja 
koko hautausmaa alkoi muistuttaa värikästä turistirantaa päivänvarjoineen, kirjavine ko-
risteineen ja monenlaisine ruokineen, jotka oli tuotu värikkäissä muoviastioissa. Ruoat 
ovat kiinalaisia juhlaruokia; on monenlaisia hedelmiä, kiinalaista leipää, kanaa ja riisiä ja 
erilaisia riisikastikkeita. Ainakin appelsiinejä ja kanaa pitää olla. 
  Kun ateria on syöty, viivähdetään vielä haudalla ja liikuskellaan ehkä lähiympäristössä
tapaamassa sukulais- ja ystäväperheitä.
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407. 11.144.00; 408. 11.148.00 Lampang. Kiinalainen haudoilla käynti on värikäs ta-
pahtuma. 
   
  Naiset ja  miehet  miehet kokoontuvat keskustelemaan pieniin ryhmiin,  nuoret tytöt ja 
pojat tapailevat hekin toisiaan.  Sitten naiset alkavat koota ruoka-astioita,  mukana  tuo-
dut tavarat pakataan, päivänvarjo toisensa jälkeen vedetään alas ja suljetaan.  Perheet 
palaavat autoilleen ja ajavat takaisin kaupunkiin. 
 
 
 
 
Vainajan juhla 1  
 
 
 
Ban Mae Ang Nokin lähellä pienessä sivukylässä eräs suku pitää vainajan muistajaiset. 
Talo kuului kylän varakkaimpiin ja suvun jäseniä on mm. kaupungin ja läänin virkamies-
kunnassa. Muistajaiset pidetään ammoin sitten kuolleelle vainajalle, jonka kerrottiin ol-
leen maaherra  tai maaherran viraston korkea virkamies, joka tapauksessa niin vaikutus-
valtainen, että häntä haluttiin muistajaisilla kunnioittaa. 
 

     
 
409. 11.156.01; 410. 11.158.01 Ban Mae Ang. Vainajan muistajaisia varten on raken-
nettu katos. 
 
     Muistajaistalon pihalla alkavat seremoniat,  joiden näkyvin meno on naisten tanssi. 
Tietyn, nimeltä tunnetun vainajan muistajaiset ovat suvun naisten juhla,  johon miehet 
osallistuivat pääasiassa vain sivusta katsojina. Vainajan sielukin kuuluu naisille,  jonkun 
naisen katsotaan omistavan vainajahengen. Hän on yleensä suvun vanha matriarkka, 
joka muistajaisissa johtaa  seremonioita. Muistajaisten naiskeskeisyys  on  varmaankin
perua uksorilokaalisesta asumismuodosta.  Naimisiin menneet tyttäret jäävät vanhempi-
ensa pihapiiriin ja muodostavat läheisen yhteisön, joka ylläpitää sukuperinteitä.   
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  Aluksi sukulaisten kesken nautitaan ateria, jossa sain olla mukana, ja sen jälkeen al- 
kaa naisten tanssi.   
  

 
 
411. 11.161.01 Ban Mae Ang. Vainajan uhripöytä ruokineen ja tavaroineen.  
 
  Talon pihaan on rakennettu juhlakatos, jonka toisessa päässä on korkea teline uhrian-
timia varten. Uhrilahjoiksi on telineelle asetettu vuodevaatteita mm. tyynyjä ja sen lisäksi 
matalilla pöydillä on hopeavadeissa monenlaista ruokaa, riisiä, kanaa, hedelmiä, leivon-
naisia. Ja viinaa. Musiikista huolehtii perinteinen thai-orkesteri, johon kuuluu erilaisia 
lyömäsoittimia.    
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412. 11.162.01 Ban Mae Ang. Muistajaisissa soittaa perinteinen thaiorkesteri. 
 
   Muistajaiset ja hautajaiset ovat ainoita tilaisuuksia,  joissa perinteisen thai-orkesterin 
vielä saattaa nähdä esiintyvän. Hautajaisissa orkesterit tosin ovat jo puolittain uudenai-
kaisia, jopa torvisoittokuntia, joissa klarinetti ja saksofoni hallitsevat juhlamusiikkia. Lyö-
mäsoittimien tilalle ovat siis tulleet puhallinsoittimet, samalla orkesterin soittajien määrä 
on pienentynyt jopa kahteen kolmeen. Suuren perinteisen thai-orkesterin hankkiminen 
kylään antaa vainajan muistajaisille erityistä arvoa. Tällaiset orkesterit ovat soittaneet  
temppelijuhlissa,  joissa kylän temppelitanssijattaret esittivät ns. kynsitansseja. 
 

    
 
413. 11.163.01; 414. 11.164.01 Ban Mae Ang. Naiset tanssivat vainajalle. 
   
    Muistajaisissa naiset tanssivat ja juhlivat juoden viinaa. Tämä tilaisuus lienee ainoa, 
jossa naiset saavat julkisesti esiintyä päihtyneinä. Muistajaisissa vainajalle uhrataan kal-
lisarvoisia lahjoja ja ruokia, hänelle annetaan käyttöesineitä, joita vainajan katsotaan tar-
vitsevan vainajien valtakunnassa. Muistajaisia ei pidetä kaikille vainajille, vaan ainoas-
taan suurille, vaikutusvaltaisille esi-isille. Ilmeisesti katsotaan, että kuoleman jälkeenkin 
erityisesti vaikutusvaltaisilla vainajilla on mahdollisuus todella auttaa elossa olevia suku-
laisiaan ja tuoda onnea taloon. Suvulle on tietenkin myös kunniaksi, että sillä on esi-isänä 
tunnettu suurmies. 
 

    
 
415. 11.167.01; 416. 11.170. Ban Mae Ang. Tanssiessaan naiset saivat yhteyden vaina-
jaan. Välillä perheen johtaja, ”päänainen”, esitti tai intoutui esittämään miekkatanssin vä-
lineenään kaksi viidakkoveistä. 
 
   Naiset tanssivat liikehtien temppelitanssijattarien tapaan. Tanssit ovat yksintansseja, 
jokainen nainen siis liikkuu erikseen. Kaikki tanssijat ovat vanhahkoja naimisissa olevia 
naisia, nuoret tytöt puuttuvat. Tanssi käy sitä haparoivammaksi, mitä pitemmälle juhlat 
etenevät. Tanssinsa lomassa naiset naukkailevat pullosta väkevää, kotona  tehtyä 

142



pontikkaa tai kaupasta ostettua viinaa. Pullojen tyhjentyessä tanssi alkaa muistuttaa yhä 
enemmän horjahtelua, tarvitseepa joku välillä muiden tukea ja apua päästäkseen jälleen 
ylös jaloilleen. Miehet ovat paikalla pitämässä vaimostaan huolta sitten, kun juhlat loppu-
vat. Arvokkuuttaan naiset eivät missään vaiheessa menetä, vaan käyttäytyvät hillitysti. 
He ovat päässeet ekstaasiin, yhteyteen vainajan sielun kanssa. 
  

    
 
417. 11.169.01 Ban Mae Ang. Menestynyt sukulaismies on kutsuttu tanssiin. Hänellä on 
liina kaulassa niin kuin naisillakin. 
418. 11.171.01 Ban Mae Ang. Myyntikojussa on tarjolla juomia ja jotain syötävää.  
 
   Tanssiin voivat ottaa osaa myös miehet, mutta vain naisten kutsusta. Naiset viittaavat 
heitä mukaan. Tanssiin kutsutaan suvun menestynyt liikemies ja insinööri, joka työsken-
telee kaupungissa tiehallinnon palveluksessa. Kutsu on kunnianosoitus menestyville mie-
hille ja se velvoittaa heitä huolehtimaan suvusta, ylläpitämään sukulaisuutta. 
    Yksityisen suvun järjestämät muistajaiset ovat myös kyläjuhla, johon ihmisiä kokoontuu 
lähikylistäkin seuraamaan naisten tanssia ja kuuntelemaan orkesterin soittoa. Kaupuste-
lijat pystyttävät myyntipöytiä, yleisö kuljeskelee pihapiirissä keskustellen tuttaviensa 
kanssa, napostelee pikkuherkkuja ja juo Coca kolaa. Muistajaiset ovat kylälle juhlapäivä, 
johon väkeä tulee pukeutuneina parhaimpiinsa, ja onhan se tapahtuma, joka on järjestä-
välle suvulle ja koko kylällekin kunniaksi. Vainajan muistajaisia ei monessakaan kylässä   
pidetä. 
 
 
 

Vainajan juhla 2
 
 
 
Myös kaupunkilaisperheissä suvun naiset voivat järjestää esi-isien muistajaiset niin kuin 
kylässäkin. Lampangissa on yrityskin, joka vuokraa tiloja muistajaisjuhlia varten. Näissä-
kin muistajaisissa vainajalle katetaan uhripöytä ja myös osallistujat, suvun jäsenet ja vie-
raat syövät juhla-aterian ja naiset tanssivat thai-orkesterin säestyksellä. Kuvasarjan esit-
tämät muistajaiset järjesti varakas lampangilainen kauppiasperhe, juhlanäyttämö oli ko-
ristettu talon varastoon tai osittain katetulle sisäpihalle. 
  Näyttämönä on varastokatos, jonne johtavat portaat katutasosta alaspäin. Portaille on 
sijoittunut orkesteri ja naisten tanssitasanteena on betonilattia, jonne on levitetty mattoja. 
Avoimeen katokseen on tehty värikkäistä vaatteista seinä, jonka edessä on katettu juhla-
pöytä. Ylös rappujen päähän on vainajalle rakennettu talo, jonka seinät on päällystetty 
kultapaperilla. Se toimii vainajan alttarina, mutta sinne voivat naiset mennä istumaan ja 
viettämään ikään kuin hetken vainajan kanssa. Portaiden alapäässä istuu suvun mat-
riarkka violetinpunainen kaulaliina tai huntu kaulallaan. Hän omisti vainajan sielun ja toimi 
välittäjänä elävien ja suvun vainajien välillä (418). Hän valvoi ja johti seremonioita ja hä-
nen luvallaan sain  tapahtumaa valokuvata ja filmata. 
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419. 11.179.00 Lampang. Muistajaisten näyttämö. Takaseinällä ruokapöytä, oikealla rap-
puset vainajan taloon. 
 

       
 
420. 11.173.00 Lampang. Vainajan talo, jonne naiset saattoivat mennä tapaamaan esi-
isäänsä.  
421. 11.172.00 Lampang. Naiset tanssivat, miehet istuvat ruokapöydän ääressä. 
  
   Toisten naisten istuessa ylhäällä vainajan talossa, toiset tanssivat orkesterin säestyk-
sellä samalla tavalla kuin kylässäkin. Seinustoilla istuu suvun miehiä, he eivät osallistu 
juhlamenoihin, mutta ovat paikalla katsojina. Verhon edessä olevalle pöydälle on vaina-
jauhriksi tuotu monenlaista ruokaa, se on pyhitetty vainajalle, mutta myöhemmin ruuat 
nautitaan yhteisellä aterialla samalla tavalla kuin hautausmaan muistajaisissa. 
     Näissäkin muistajaisissa soittaa perinteinen thai-orkesteri. Päivä kuluu, orkesteri soit-
taa, naiset tanssivat ja välillä istahtivat seurustelemaan keskenään, osa naisista istui yhä 
ylhäällä vainajan talossa. Naapureita ja muita tuttuja kerääntyy oven pieleen seuraamaan 
naisten tanssia. Kylän naisiin verrattuna kaupunkilaiset ovat värikkäämmin puettu, heillä 
on kaikilla punainen huivi ja vielä kirjava kaulahuivikin. Mutta niin kuin kylän naiset, hekin 
juopuvat vähitellen ja tanssi käy hiukan horjuvaksi. Vähitellen monet naiset pääsevät eks-
taasiin ja saavat kosketuksen vainajan sieluun. 
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422. 11.176.00; 423. 11.178.00 Lampang. Thai-orkesteri soittaa. Loppua kohden naisten 
tanssiryhmä alkoi vaipua eri suuntiin. 
 
 Talon esi-isän muistajaiset etenivät vailla rituaalisia muodollisuuksia, ne olivat kuin iloi-
nen tanssitilaisuus vainajan viihdyttämiseksi. Vainajan muistajaiset ovat eräs muoto ns. 
kansan uskontoa, niin kuin talonhaltian kulttikin. Buddhalaiset munkit eivät muistajaisiin 
osallistu ja tästä näkökulmasta ne ovat viimeisiä muistoja suku-uskonnosta, joka yhä elää 
buddhalaisen korkeauskonnon varjossa. Thai-kansalla ei ole hautausmaita, vainajien 
muistajaiset korvaavat osaltaan kalmistoissa käynnit.   
 
 
 
 
 
 
 

XII. USKONTO  
 
 
 
 

Buddhalaisuus 
 
 
 
Thaimaan valtion uskonto on buddhalaisuus, sitä tunnustaa noin 94 % maan väestöstä. 
Toiseksi suurin uskontokunta on islamilaisuus, noin 3,8 %. Kiinalaisiin uskontokuntiin lu-
keutuu noin 1,6 % ja kristittyjä on n. 0.5 %. Kristittyjen osuus ei juuri ole ollut kasvussa 
siitä huolimatta, että lähetystyötä on maassa tehty sadan vuoden ajan. Thaimaan budd-
halaisuus on ns. hinayana (therawada) suuntaa ja se on levinnyt maahan vuosituhannen 
alkupuolella Sukhotai-kaudella 1200-1300-luvulla, etupäässä Ceylonin ja Burman kautta. 
On myös mahdollista, että thaimaalaiset ovat tutustuneet buddhalaisuuteen jo 100-200-
luvulla, jolloin Asokan kuningas teki levitystyötä Kiinassa myös niillä alueilla, joissa thai-
kansat tuolloin asuivat. Aina 1800-luvun alkuun asti buddhalaisuus eli lähinnä luostari-
keskuksissa, jotka olivat suhteellisen itsenäisiä ja kilpailivat toinen toistensa kanssa kuu-
luisuudesta. 
   Ensimmäiset uskontolait annettiin 1780-luvulla, jolloin maahan luotiin yhtenäinen 
kirkko. Mutta vasta toisen maailman sodan jälkeen 1950-luvulla buddhalainenkin kirkko 
organisoitui ja siitä tuli hierarkkinen, keskitetty kirkkokunta, jonka pää on Thaimaan ku-
ningas. Keskitetty kirkollinen hallinto ei vielä kovin paljoa vaikuta paikallistasolla. Budd-
halaisuus on yhä edelleen kyläuskonto ja sen perustana ovat itsenäiset temppelit luosta-
reineen, vain luostarien johtajat ovat yhtenäisen koulutuksen saaneita ammattimunkkeja. 
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  Paikallisten temppelien munkkikunta eli sangha koostuu yhä vieläkin kylän nuorista 
miehistä, jotka palvelevat munkkeina määräajan ennen naimisiin menoaan. Yhä vielä 
lähes jokainen nuori mies menee munkiksi eli bikkhuksi vähintään 4 tai 6 kuukauden 
ajaksi.Tällöin hän perehtyy buddhalaisuuden oppeihin ja pyhiin kirjoituksiin ja munkkina 
olo vastaa siis tietyllä tavalla lutherilaista rippikoulun käyntiä. Thaimaan hinayana budd-
halaisuudesta mainittakoon, että siihen ei kuulu erityistä askeesia tai mystiikkaa, eivätkä 
munkit harjoita mietiskelyä tai meditaatiota, jonka tarkoituksena olisi ekstaattisen tilan 
saavuttaminen. Temppelien munkit ovat ennen kaikkea esikuvia maallikoille ja heidän 
elämäntapansa tulisi noudattaa niitä hyveitä, joita sangha edustaa. Munkkius merkitsee 
pidättyvyyttä, vaatimattomuutta ja alistumista munkkikunnan sääntöihin. Munkkeina ky-
län nuoret miehet siis oppivat nöyryyttä ja vaatimattomuutta, toisen kunnioittamista.  
    Temppeli on ollut kylän keskus, siellä kyläläiset kokoontuvat vuotuisjuhliin tai muihin 
erityisiin tilaisuuksiin. Temppelissä he saavat opetusta ja kasvatusta ja munkit, ennen 
kaikkea ammattimunkit siis sellaiset, jotka ovat omistaneet koko elämänsä munkkiu-
delle, ovat kunnioitettuja auktoriteetteja, joiden puoleen käännytään mitä erilaisimmissa 
asioissa. He neuvovat ja opastavat ihmisiä, ratkaisevat kyläläisten välisiä erimielisyyk-
siä, perheriitoja ja muita ongelmia. Kylätemppelin ja luostarin apotti on ollut kylän vai-
kutusvaltaisin henkilö ja on ehkä yhä vieläkin, joskin uskonnollisen johtajan rinnalle on 
noussut kylän päällikkö. Kylätemppelit ovat riippuvaisia paikallisesta väestöstä ja ne 
ovat monella tavalla vastavuoroisesti sidoksissa kyläläisiin. Kyläläiset rakentavat temp-
pelin ja pitävät sen kunnossa, he ruokkivat munkkinsa ja kaikkissa vuoden juhlissa ja 
perhetapahtumissa, kuten hautajaisissa, munkeille annetaan lahjoja.  
    Kansanuskossa on keskeistä ns. dhamman eli karman laki. Se tarkoittaa sitä että 
kaikilla ihmisten teoilla on vaikutuksensa hänen seuraavaan elämäänsä. Hyvillä töillään 
eli meriiteillään ihminen voi hankkia tuonpuoleisia ansioita tulevaa elämäänsä varten. 
Vastaavasti väärät teot kostautuvat ihmisen ikuisessa tai lähes ikuisessa kiertokulussa. 
Virtauksen lain mukaan kaikki on muuttumista, ei-pysyvyyttä, niin kuin muutoksen laki 
asian ilmaisee. Kaikki on myös epätäydellistä, mutta olemassaolonsa ikuisessa virrassa 
yksilö voi pyrkiä parantamaan asemaansa seuraavassa olomuodossaan, kohti nibbanaa 
eli nirvanaa, täydellistä rauhaa, häviämistä. Kansanomaisessa uskonnollisessa ajatte-
lussa on tärkeintä hankkia ansioita ja ansioita saa ennen kaikkea olemalla yhteydessä 
temppeliin, ylläpitämällä osaltaan buddhalaisia uskonnollisia instituutioita.  
   Buddhalaisessa opissa ja kyläläisten keskuudessa suurin ansio on temppelin raken-
taminen, vaikka vain harvoilla varakkailla on ollut mahdollisuus rakentaa oma temppeli. 
Toiseksi suurin ansio on munkiksi meneminen ja siihen jokaisella kylän nuorella mie-
hellä on mahdollisuus. Kolmanneksi suurin ansio on rahan antaminen temppelin korja-
uksiin tai temppelin ylläpitoon. Neljänneksi suurin ansio on munkin viittojen ja muiden 
lahjojen antaminen kathin-seremonioissa. Viidenneksi arvokkainta on jokapäiväinen 
ruoan antaminen munkeille. Kuudenneksi eniten ihminen saa ansioita osallistumalla 
suuriin temppelijuhliin ja vasta seitsemänneksi tulevat dhamman määräykset eli budd-
halaisuuden käskyjen noudattaminen. Nämä käskyt ovat samantapaiset kuin muissakin 
korkeauskonnoissa: älä tapa, älä varasta, älä tee huorin, älä valehtele äläkä huumaa 
itseäsi. 
    Meriittiä on siis antaminen tai ennen kaikkea antaminen temppelille. Vaikka buddha-
laisuuden opit, dhamman lait alkujaan koskivatkin vain munkkeja, niistä on tullut nyt ta-
vallisia ihmisiä, maallikoita koskevia normeja, ”käskyjä”. Niiden noudattaminen tuo ihmi-
sille ansioita kuten uskonnollisten käskyjen noudattaminen muidenkin korkeauskontojen 
piirissä. Todettakoon, vielä että Stanley Tampiahin 1960-luvulla tekemien tutkimusten 
mukaan kyläläisistä noin 17 % antoi munkeille joka aamu ruokaa näiden kulkiessa aa-
mun sarastaessa läpi kylän, 42 % muutamana päivänä viikossa, 28 % paaston aikoina 
tai suurina juhlina ja 13 % ei yleensä ollenkaan. Sekulaaristumista oli jo tapahtunut thai-
kylissäkin ja temppeli alkoi vähitellen menettää merkitystään kylän keskuspaikkana; 
noin 60 % seurakuntalaisista kävi temppelissä vain yleisöjuhlina.  
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   Omien havaintojeni mukaan maallistumista ja eriytymistä on tapahtunut myös budd-
halaisessa maailmassa eikä temppeli kylissäkään enää ole kaikkien kyläläisten yhteinen 
elämän keskus, vaan kirkon rinnalle on tullut muita organisaatioita, jotka kilpailevat kan-
nattajista tai harrastajista. Munkkeja ruokkivat säännöllisesti jotkut vanhemmat naiset, 
joita voidaan myös nimittää kylän uskoviksi, uskossa eläviksi, heidän lisäkseen munkit 
saavat tilapäisesti tai satunnaisesti ruokaa perheiltä, joilla on ollut joku erityinen syy 
muistaa temppeliä. Tällainen syy on tavallisesti joku onnettomuus, sairaus, joka on koh-
dannut perhettä, ja tietenkin hautajaiset. 
    Nuoret suhtautuvat buddhalaisuuteen melko välinpitämättömästi niin kuin nuoret eh-
kä muidenkin uskontojen piirissä, mutta perhetraditiot edellyttävät että pojat palvelevat 
ainakin jonkin aikaa muodolliset 3-4 kuukautta tai yhden kuivan kauden oman kylän 
temppelissä. Buddhalaisen kirkon muodostuessa yhä voimakkaamman hallinnollisen 
organisaation, yksityisten temppelien riippuvuus paikallisesta väestöstä on jonkin verran 
pienentynyt, mutta vielä paikalliset temppelit toimivat ympäristönsä asukkaiden tuen 
varassa. Temppelien on yhä kilpailtava keskenään kannattajista ja kävijöistä, jokainen 
kävijä merkitsee temppelille lahjaa, taloudellista tukea. Temppelien välistä kilpailua käy-
dään sitäkin Buddhan avulla. Jo vanhastaan kuuluisia ovat olleet sellaiset temppelit joi-
den hallussa uskotaan olevan joku pyhä Buddhan reliikki tai erityisen väkevä ihmeitä 
tekevä Buddhan patsas. Näihin temppeleihin ihmisiä matkustaa kuivana kautena pit-
kienkin matkojen takaa uhraamaan pyhälle Buddhan patsaalle ja hankkimaan tällä ta-
valla erityistä meriittiä, apua sairauksiin tai muihin henkilökohtaisiin ongelmiinsa. Temp-
pelien toiminnan kannalta ovat tärkeitä myös vuotuiset kirkkojuhlat tai kirkkopyhät, jotka 
liittyvät buddhalaisen uskonnonperustajan elämänvaiheisiin tai uskonnon kannalta kes-
keisiin tapahtumiin. Vuosisatoja buddhalainen kyläuskontoon ollut osa riisinviljelijän 
elämänmuotoa ja kyläuskontona buddhalaisuus on talonpoikaisuskontoa samalla tavalla 
kuin aikoinaan kristinuskokin. 
 
 
 
 
Temppeleitä 
 
 
Thaimaassa lasketaan olevan 60 000 temppeliä. Lähes jokaisessa kylässä on oma 
temppelinsä ja sen yhteydessä luostari. Kaupungeissa temppeleitä on lähes jokaisessa 
korttelissa. Lampangissa ja sen liepeillä useita kymmeniä. Jokainen kylätemppeli eli wat 
käsittää suuren temppelisalin tai kokoontumissalin eli salaan, usein kokoontumissali 
salaa sijaitsee erikseen. Siellä pidetään temppelijuhlia ja hautajaisia. Lisäksi temppeliin 
kuuluu hood eli pieni kappeli. Siellä munkit pitävät tiettyjä seremonioita, joihin maallikot 
eivät saa osallistua. Lisäksi joko päärakennuksen yhteydessä tai erikseen on munkkien 
asuntola eli khuti, luostari. Temppelialuetta ympäröi yleensä aita, jossa on 2 porttia. Sa-
laa, sellaisissa temppeleissä joissa se on erikseen, on maallisempia tilaisuuksia varten, 
siellä pidetään tiettyjä vuotuisjuhlia, mutta se on myös ollut luokkahuone ennen ky-
läkoulujen rakentamista, monissa pikku kylissä koulua on pitkään pidetty temppelin sa-
laassa.  
   Kaunis oma temppeli on kyläläisten ylpeyden aihe. Jokainen temppeli, myös pienet 
kylätemppelit ovat erittäin kauniisti koristeltuja. Rakennuksissa on säilynyt vanha moni-
lappeinen, jyrkkä taitekatto, katon lappeita saattaa olla useita, toinen toistensa päällä ja 
jokaisen harjan päädyssä on terävä koriste. Sen tehtävä on torjua pahoja voimia las-
keutumasta alas temppeliin. Tämä tyyli on ominaista yhä vielä kaikille temppeleille, 
vaikka muuten niiden muodot ja yksityiskohdat saattavat vaihdella hyvinkin paljon. 
Temppeleitä on periaatteessa kahta tyyppiä: pitkänomaisia temppeleitä sekä ns. risti-
temppeleitä tai ristikirkkoja, joiden monilappeinen katto kohoaa keskeltä torniksi. Temp-
pelit koristellaan puuleikkauksin mutta yleisemmin mosaiikilla. Vaihtelevat mosaiikkipin-
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nat tekevät temppeleistä hyvin värikkäitä. Monissa temppeleissä on myös seinämaala-
uksia, jotka esittävät kohtauksia Buddhan elämästä. 
 
 

 
 
424. 12.004.01 Lampang. Kylätemppeli, lohikäärmekaton koristeet torjuvat pahoja voi-
mia. 
 

      
 
425. 12.002.01; 426. 12.003.01 Lampang. Kylä- ja muistotemppeli. 
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427. 12..007.00; 428. 12.012.00 Lampang.  Alueen stupia. Cedi, jonka yhteyteen tehtyä 
kappelia vartioivat taruleijonat. 
 
   Huomattavien temppelien pihassa kohoaa Phra Cedi eli stupa eli pagodi Cedi tulee 
paalinkielisestä sanasta seetia ja se on tarkoittanut hautarakennelmaa, joka on pysty-
tetty haudan tai tuhkan päälle. Cedin rakentaminen perustuu vanhaan buddhalaiseen 
tekstiin, jonka mukaan itse Buddha kunnioittaakseen härän tappamaa opetuslastaan 
kasasi kädellään maata tämän poltetun tuhkan päälle. Näin syntyi pyramidimainen hau-
takumpu, josta cedien rakentamisen katsotaan saaneen alkunsa. Cedi on siis aikanaan 
ollut pyhien munkkien tuhkan päälle rakennettu hautamuistomerkki ja se on Thai-
maassa yleisin temppelin pihalla oleva rakennelma; joidenkin cedien sisällä uskotaan 
olevan joko Buddhan tuhkaa tai jonkun muun Buddhan reliktin, esimerkiksi palanen hä-
nen viittaansa tai kerjuumaljaansa.  
   Joitakin cedi-muistomerkkejä on tehty myös pyhille paikoille, joissa legendan mukaan 
itse Buddha on joskus käynyt ja opettanut. Jotkut cedit kätkevät sisäänsä Buddhan pat-
saan. Vain suurissa ja keskeisissä kuninkaallisissa temppeleissä on sellainen cedi eli 
stupa, jossa katsotaan olevan sisällä Buddhan relikti tai hänen tuhkaansa tai palasia 
itsensä Buddhan henkilökohtaisista esineistä. Cedi on siis oikeastaan uskonnollinen 
symboli ja niitä voidaan rakentaa erilaisista syistä ennen kaikkea uskonnollisiksi muis-
tomerkeiksi. Cedin rakentaminen on myös suuri ansio, meriitti ja jotkut perheet ovat ra-
kentaneet Gedin temppelin pihalle haudatakseen sen läheisyyteen omien vainajiensa 
luut. 
   Thaimaassa cedit ovat useimmiten pitkäkärkistä tyyppiä, niissä on kapea, suippo 
huippuosa, jonka päässä on pisaranmuotoinen koriste, sen nimi on kastepisara. Kapean 
huippuosan koristeellista vartta, nimitetään lootustertuksi ja sen kärkeä nupuksi, jonka 
päässä siis on vielä kastepisara. Cedin pyöreä runko on nimeltään kello ja se muistut-
taakin suurta kirkonkelloa. Usein cedit kullataan tai maalataan kultavärillä ja jossain 
määrin siis tällainen cedi assosioituu kultaiseen vuoreen, jolla hindulaisuuden jumaluus 
Shiva asuu. Thaimaan itsevaltias kuningas on ollut Shivan maanpäällinen ruumiillis-
tuma. Cedi on siis varsin monimerkityksinen uskonnollinen symboli.  
 
Wat Cedi Sau 
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429. 12.010.00; 430. 12.013.00; 431. 12.016.00; 432. 12.014.00 Lampang. Wat Cedi 
Sau, Kahdenkymmenen cedin temppeli. 
 
   Wat Cedi Sau eli 20:n cedin temppeli sijaitsee noin 5 km päässä kaupungin keskus-
tasta pohjoiseen, Ban Wang Mohin suuntaan. Se on paitsi paikallinen pyhiinvaellus-
kohde, eräs Lampangin läänin turistinähtävyyksiä. Temppelin tunnuksena on kaksi-
kymmentä valkoista cediä, jotka sijaitsevat täsmällisessä järjestyksessä 4 cedin ri-
veissä. Näitä rivejä on siis viisi. Temppelin perustamislegendan mukaan paikalla alkoi 
kasvaa bambu-vesoja säännöllisissä riveissä. Ne tulkittiin Buddhan hengen ilmentymiksi 
ja bambuvesojen tilalle rakennettiin cedit. 
   Temppeliin liittyy myös tarina aarteesta. Joskus monta sataa vuotta sitten, kun bur-
malaiset ryöstivät maata, he kokosivat temppelin alueelle niin paljon kalleuksia, etteivät 
kyenneet viemään niitä kaikkia pois maasta, vaan kaivoivat loput maahan ja tekivät pai-
kasta aarrekartan. Myöhemmin burmalaiset tulivat hakemaan aarrettaan, mutta eivät 
enää löytäneet kaikkia ruukkuja ja tästä on jäänyt elämään tarina temppelin aarteesta, 
jonka joku mahdollisesti vielä voi löytää. Toinen temppelin erikoisuus on erakkoluola ja 
puutarha.  Pagodien joukossa on pieni muistokappeli, jonka oven kahta puolta vartioivat 
taruleijonat (430). Tällainen cedin jalustassa sijaitseva kappeli palvelee munkkien har-
taus- tai opiskelupaikkana. 
    Wat Chedi Saun temppeliin liittyy myös seuraava kertomus. Kun 500 vuotta oli kulu-
nut Buddhan kuolemasta, tuli Intiasta kaksi lähetyssaarnaajaa Lampangiin opettamaan 
kansaa. Silloin kuvernööri otti kummankin päästä 10 hiusta ja istutti ne maahan. Näistä 
kasvoivat pajut, joiden päälle rakennettiin pagodit. Näin siis syntyivät nämä 20 pagodia, 
ja ne kätkevät sisäänsä kahden Buddhan opetuslapsen ja lähettilään hiukset. Kerrotaan 
myös, että samaan aikaan kaksi veljestä tuli ja kaivoi kaksi kaivoa temppelin pohjois-
puolelle antaakseen ne uhreiksi lähetyssaarnaajille. He istuttivat myös kaksi mango-
puuta, joista toinen on kuollut 1901 ja toinen on vielä olemassa. Veljesten aulius vaikutti 
aikoinaan siihen, että kaikki ihmiset tulivat rakentamaan temppeliä ja vielä myöhemmin, 
kun puu kuoli, se vaikutti ihmisiin niin että he tulivat rakentamaan nykyistä temppeliä. 
 

    
 
433. 12.026.00; 434. 12.029.00 Lampang. Wat Cedi Saun alttari. 
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435. 12.074.00; 436. 12.075.00 Lampang. Luostarin puutarhaa ja erakkoluola. 
 
 Temppelin sisustus on Lampangin alueelle tyypillinen (433–434). Sali on pylväsriveillä 
jaettu kolmeen laivaan ja sen perällä on suuri Buddhan pääalttari, jossa on useita 
Buddhan kuvia ja lisäksi sen edessä pikkualttari ja erilaisia esineitä, temppelin kalleuk-
sia; koristeet vaihtuvat rituaalikalenterin mukaan. Alttarin takana on hood eli munkkien 
kappeli. Vasemmalla pääalttarin edessä on koristeellinen saarnastuoli, jossa temppelin 
apotti eli luostarin esimies ja muut vanhimmat munkit istuvat opettamassa jumalanpal-
velusten aikana. Temppelin pylväät on päällystetty mosaiikilla. Alttarilla on myös suuri-
kokoinen valokuva eräästä luostarin entisestä johtajasta, jota tällä tavalla halutaan kun-
nioittaa. Alttarin edessä on teline tai mullalla täytetty laatikko, johon rukoilijat voivat pis-
tää kynttilän palamaan samoin kuin maljakoita suitsutustikkuja varten. Alttarin vieressä 
on myös lasiseinäinen kaappi, jossa on pyhiä kirjoituksia. 
    Wat Chedi Saun nähtävyyksiä on myös puutarha, jonka eräs vanha munkki on rai-
vannut ja istuttanut (435). Hän on rakentanut puutarhaan myös erakkoluolan, jossa on 
erakon pronssipatsas (436). Luola on rakennettu hurskaan munkin Luong Poh Makarn-
towin muistoksi. Munkki eli Pha Glongin temppelissä 200 km Bangkokista pohjoiseen ja 
kuoli 1895. Hän oli tunnettu erakko, joka 3 kk ajan vuodessa asui luolassa rukoile-
massa. Hän vieraili Lampangissa 20 cedin temppelissä opettaen siellä munkkeja. Puu-
tarhan ja muistomerkin rakensi hänen oppilaansa Phra Su Wat eli Sii Sang Keo 1960-
luvun lopulla ja pian rakentamisen jälkeen hän kuoli. Puutarhassa on kivettyjä käytäviä 
ja varjoisia istumapaikkoja, siellä on myös eläimiä ja lintuja esittäviä veistoksia, se on 
paikallinen luonnonparatiisin jäljitelmä. Temppelissä vierailevat käyvät joskus myös uh-
raamassa erakkoluolassa. Munkit voivat rakentaa luostariinsa nähtävyyksiä, jotka vetä-
vät paikalle uhraajia ja koituvat koko temppelin hyödyksi. 
 
 
 
Wat Lampang Luang 
 
 

 
 
437. 12.017.00 Lampang. Wat Phra That Lampang Luang, pyhiinvellustemppeli. 
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438. 12.018.00; 439. 12.019.00 Lampang. Lampang Luangin temppelin sisäpihaa. 
 
    Lampang Luang on läänin kuuluisin temppeli ja eräs valtakunnan suurista pyhiinva-
elluskohteista. Siellä on yksi Thaimaan ihmeitä tekevistä Smaragdi-Buddhista. Temppe-
lialue on laaja, temppelirakennuksiakin on monta, mm. iso cedi ja lisäksi munkkien 
asuinrakennuksia. Temppeli on thaimaalaista rakennustyyliä. Kaikki rakennukset ovat 
pitkänomaisia, harjakattoisia, monilappeisia puurakennuksia. Lampang Luangin temp-
peli sijaitsee Amphoe Thassa noin 20 km kaupungista lounaaseen Phahonlyothin tietä. 
Temppeli lienee rakennettu noin 240 vuotta sitten. Koska Lampang Luangin temppeli on 
suuri pyhiinvaelluspaikka, siihen liittyy monenlaisia kronikoita tai legendoja. Seuraa-
vassa muutamia siinä muodossa kuin oppaani Manas Indaphan on ne kertonut.  
     Temppelin perustamislegenda on seuraavanlainen: Kun Buddha oli 25 vuotta vanha, 
hän sai ajatuksen, että hänen täytyy lähteä matkustamaan ja tutustumaan kaikkiin kyliin 
ja kaupunkeihin opettaakseen ihmisille ajatuksiaan. Hän saapui 4 opetuslapsensa 
kanssa kylään, jonka nimi oli Lanpakhaniosan eli Lampang Luang. Buddha istui Mon 
Noi kukkulalle ja hänen luokseen tuli eräs lo-heimoon kuuluva mies nimeltä Loa Ai Go-
ne osoittamaan kunnioitusta tuoden mukanaan hunajamehua, hedelmiä ja kookos-
pähkinän uhraten ne Buddhalle. Buddha määräsi opetuslapsensa Phra Anonin täyttä-
mään kerjuukulhonsa hunajajuomalla, joi sen ja heitti bambupullon pohjoista kohti ja 
ennusti, että sille paikalle tulisi kasvamaan tulevaisuudessa suuri kylä. Sen jälkeen 
Buddha kohotti ylös oikean kätensä ja suki päätään ja yksi hius tarttui hänen käteensä. 
Hän antoi tämän hiuksen Loa Ai Gonelle, joka pani hiuksen suureen kultaiseen ruuk-
kuun. Samanaikaisesti paikalle tuli Phra Chao Pasenti opetuslapsineen. Loa Ai kaivoi 
maahan suuren kuopan, suuruudeltaan 10 m3 ja asetti ruukun keskelle kuoppaa. Sitten  
Phra Chao Pasenti ja Loa Ai hautasivat kuoppaan kaulanauhoja, rannerenkaita, kultaa 
ja hopeaa, ja monia muita arvokkaita esineitä uhriksi Buddhalle. Myöhemmin kuoppa 
täytettiin savella ja soralla ja Loa Ai rakensi cedin, joka oli vain noin 3,5 metriä korkea. 
Sitten, kuten Buddha oli edelleen ennustanut, 218 vuoden kuluttua hänen kuolemastaan 
paikalle tuli 2 hänen opetuslastaan nimeltään Kumara Gusapatera ja Kekigatera, edelli-
nen tuoden kappaleen Buddhan oikeaa ohimoa ja jälkimmäinen niskanikamaa vai oliko 
solisluuta pantavaksi pagodin alle onkaloon. Silloin pagodista tuli kultainen cedi nimel-
tään Lampagubba. Sen jälkeen Buddha ja hänen opetuslapsensa lähtivät paikalta toisiin 
kyliin ja kaupunkeihin. Näin siis sai alkunsa Lampang Luangin pagodi ja temppeli.         
    Lampang Luangin temppelistä kerrotaan myös legenda, joka liittyy puuhun. Kun 
Buddha tuli paikalle ja lo-heimon mies uhrasi hänelle hunajajuomaa ja hedelmiä, hän 
kuljetti hedelmiään olkapäällään oksan tai kepin varassa ja tämä keppi oli kasau-puuta. 
Kun hän oli antanut antimensa Buddhalle, hän pisti kepin pään maahan ja siitä kasvoi 
puu, jonka oksat pistävät maasta. Tällainen puu todella kasvaa Lampang Luangin 
temppelin puutarhassa ja legendan mukaan se olisi siis yli 2000 vuotta vanha.   
    Lampang Luangin luostariin liittyy myös seuraava sotatarina. Vuonna 1732 
Lamphunista tullut burmalainen armeija, jota johti Tao Mahayot, valtasi Lampangin ja 
perusti luostariin armeijan leirin. Silloin tapahtui, että eräs lampangilainen entinen 
munkki nimeltään Nan Tip Chang tunkeutui temppeliin vesijohtoa myöten. Hän ampui ja 
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tappoi Burman armeijan komentajan, hallitsija Tao Mahayotin. Jotkut laukauksista osui-
vat pronssiseen seinään joka ympäröi cediä ja yhä vielä tänä päivänä laukausten jäljet 
ovat nähtävissä. Lopulta Burman armeija ajettiin pakoon ja Nan Tip Chanille annettiin 
arvonimi Chao Phraya Sualwaruchai Songkram ja hänestä tehtiin Lampangin kuver-
nööri. 
    Smaragdi-Buddha ei ole luostarin päätemppelissä, vaan pienessä tarkoin varti-
oidussa kappelissa  kalterien takana. Uhraaja ei voi sitä nähdä, koska kaltereiden eteen 
on rakennettu alttari. Siihen pyhiinvaeltajat voivat asettaa kukkansa, suitsukkeensa ja 
myös ruokauhrinsa ihmeitä tekevälle Smaragdi-Buddhalle. Smaragdi-Buddha loistaa 
kalterien takaa. 
 

     
 
440. 12.039.00 Lampang. Smaragdi-Buddhan alttari Lampang Luongin temppelissä. 
441. 12.126.00 Lampang. Smaragdi-Buddhan patsas Songkranin kulkueessa. 
 
   Ihmeitä tekevä Smaragdi- Buddha on vihreä 8 tuumaa korkea ja 6,5 tuumaa leveä 
lasinen patsas ja se on aikanaan ollut Wat Phra Keon temppelissä Lampangin kaupun-
gissa joen pohjoispuolella. Smaragdi-Buddhan patsaan mukana olo kaupungin uuden 
vuoden seremonioissa on hyvin tärkeä, se varmistaa onnellisen tulevan vuoden. Songk-
ranin kulkueessa patsasta kuljettavan auton edessä ja takana marssi osasto sotilaita, 
tosin ilman aseita. Armeija on Thaimaankin valtionuskonnon tukija ja sotilasosaston 
mukanaolo korosti Buddhan patsaan pyhyyttä. Toisaalta myös Lampang Luangin temp-
pelin on oltava yhä enemmän näkyvillä, mainostettava itseään ja temppelijuhliaan saa-
dakseen pyhiinvaeltajia ja herättääkseen turistien kiinnostuksen. 
    Smaragdi-Buddhasta on oma legendansa. Buddha sanoi eräälle opetuslapselleen, 
katso tuhannen vuoden kuluttua minun oppini on leviävä ja inhimillistyttävä koko maail-
man. Alampang Nakorin kaupungissa eli alakaupungissa asui pappi Phra Maha Tera, 
joka oli ollut munkkina 20 vuotta. Kaupunkiin oli tullut myös nainen, joka kunnioitti suu-
resti buddhalaisuutta ja uhrasi jatkuvasti Wat Mondorntownin temppelissä samassa jos-
sa pappi asui. Naisen nimi oli Nang Suchada. Jonkin ajan kuluttua pappi halusi eräänä 
päivänä Buddhan patsaan palvellakseen sitä, mutta siellä ei ollut metallia, josta patsaan 
olisi voinut valmistaa. Silloin ilmestyi suuri käärme, joka eli Wang-joessa ja meni alas 
maan alle käärmeiden kaupunkiin ja toi sieltä smaragdi-lasia ja asetti lasin vesimelonin 
sisään ja vei melonin Nang Suchadan maalle, lähelle temppeliä, alakaupungissa. Seu-
raavana aamuna Nang Suchada meni pellolleen hakemaan vihanneksia, hedelmiä ja 
kukkia viedäkseen ne temppeliin ja papille. Kun hän oli lähdössä takaisin taloonsa, hän 
löysi vesimelonin, joka näytti kypsän vihreältä ja hän poimi sen ja antoi papille alakau-
pungin temppelissä. Pappi otti suurella mielihyvällä melonin vastaan Nang Suchadalta, 
halkaisi sen ja löysi melonin sisältä smaragdi-lasia. Silloin pappi ja Nang Suchada va-
laistuivat ja ilostuivat erittäin suuresti.        
     Pappi alkoi veistää lasista Buddhan patsasta, mutta hän ei kyennyt siihen, koska se 
oli liian kovaa. Pappi ei lannistunut, hän yritti ja yritti monta päivää, muttei onnistunut. 
Silloin eräänä päivänä, kun hän istui kammionsa edessä miettien kuinka saisi smarag-
din veistetyksi Buddhan patsaaksi, tuli paikalle vanha mies eikä hän ollut huomannut, 
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mitä tietä tämä oli tullut. Vanha mies kysyi papilta, mitä tämä oli tekemässä smarag-
dista. Pappi vastasi, että hän halusi tehdä smaragdi-lasista Buddhan patsaan, muttei 
kyennyt veistämään sitä, ja pappi kysyi, tiesikö vanhus, kuinka sitä voisi veistää tai kai-
vertaa. Vanha mies sanoi, että hän kyllä tiesi, miten se pitäisi tehdä. Silloin munkki tuli 
iloiseksi ja valaistui ja riensi huoneeseensa hakemaan kaiverrusvälineitä vanhalle mie-
helle. Mutta kun munkki tuli takaisin ulos, vanha mies oli kadonnut, mutta munkki näki 
erittäin loistavan Smaragdi-Buddhan yksinään lattialla. Pappi alkoi etsiä vanhaa miestä 
kaikkialta temppelistä, muttei löytänyt häntä enää. Silloin hän ajatteli, että vanhus oli 
ollut jumala tai tietäjä, joka oli tullut auttamaan häntä. Pappi ja Nang Suchada tulivat 
erittäin iloisiksi ja valaistuneiksi Buddhan patsaasta. Ja kun ihmiset kaupungissa saivat 
kuulla tapahtumasta, he tulivat ja uhrasivat kynttilöitä ja suitsukkeita, kukkia ja muuta 
Buddhan patsaalle. Pappi ja Nan Suchada kutsuivat kaikki munkit Smaragdi-Buddhan 
juhlille ja sen jälkeen temppelille annettiin uusi nimi alakaupungin Phra Keo, mikä sillä 
on vielä tänä päivänä.  
    Jonkun ajan kuluttua jotkut ihmiset alkoivat syyttää, että pappi ja Nang Suchada oli-
vat langenneet huoruuteen. Syytökset tulivat erään lääninneuvoston jäsenen tietoon ja 
tämä kertoi edelleen asiasta kuvernöörille. Tutkimatta asiaa kuvernööri tuomitsi Nang 
Suchadan kuolemaan. Pyöveli vei Nang Suchadan Wang-joen rannalle kuolemantuo-
mion täytäntöönpanoa varten. Ennen teloitusta Nang Suchada lausui juhlallisesti, että 
jos hän oli syyllistynyt aviorikokseen papin kanssa, niin hänen verensä virtaisi alaspäin 
sen jälkeen, kun miekka oli katkaissut hänen kaulansa, mutta jos hän oli syytön, hänen 
verensä virtaisi ylöspäin ilmaan. Kun hänen kaulansa oli katkaistu, nähtiin, että veri 
pulppusi suoraan ylös ilmaan. Kun pyöveli oli nähnyt tämän, hän meni takaisin kuver-
nöörin luokse kertomaan tapahtuneesta. Silloin kuvernööri huomasi, että hän oli tehnyt 
väärin Nang Suchadaa kohtaan. Hän tuli hyvin surulliseksi ja juoksenteli edestakaisin 
huoneessaan ja vihdoin kaatui nurin niskoin ja kuoli. Sitten pappi lähti pois alakaupun-
gin Phra Keon temppelistä vieden Smaragdi-Buddhan mukanaan ja asetti sen Lampa-
gubban (Lampang Luangin) temppeliin, missä se on ollut näihin päiviin asti. Kertomuk-
sen mukaan tämä kaikki tapahtui noin 1500 vuotta sitten. 
   Lampangin Smaragdi-Buddha on arvokas  jo senkin vuoksi, että maassa niitä on vain 
kaksi. Ihmeitä tekevän patsaan maine on luonut sen ympärille oman tarinastonsa,  joka 
vahvistaa Smaragdi-Buddhan asemaa erityisen pyhänä esineenä.    
 
 
 
Wat Phra Keo  
 
  
Noin kaksi kilometriä  kaupungin  keskustasta pohjoiseen Wiang Nyan kylässä  sijait-
see alakaupungin Phra Keon (Keao) temppeli, josta Smaragdi-Buddhan legendassa 
kerrottiin.  Nykyisin Phra Keo on juhlapaikka ja temppelimuseo, johon kuuluu lukuisia ra-
kennuksia. Alueen vanhassa keskuksessa on burmalaistyylinen pieni temppeli tai kap-
peli, jonka seinät on koristeltu yltyleensä mosaiikilla. Phra Keossa on myös 50 metriä 
korkea ja noin 50 m leveä cedi, jonka sisällä uskotaan olevan Buddhan luita, reliktejä 
(442, taustalla). Temppeliä pidetään kauneimpana ja arvokkaimpana Lampangin kau-
pungin temppeleistä. Sen nähtävyyksiä ovat mm. suuri makaavan Buddhan patsas, jol-
laiset ovat harvinaisia Thaimaassa. 
   Wat Phra Keo on kaupungin vanhimpia temppeleitä ja se on ollut Lampang Luangin 
kilpailija.Tarina kertoo,että sen jälkeen kun pappi Phra Maha Tera oli Nang Suchadan 
teloituksen jälkeen lähtenyt temppelistä, Smaragdi-Buddha siirtyi itsestään Lampang 
Luangin temppeliin. Patsasta yritettiin tuoda takaisin monta kertaa, mutta se ei pysynyt 
Phra Keossa. Legendat siis kertovat, kuinka Phra Keo menetti ihmeitä tekevän Sma-
ragdi-Buddhan ja samalla hävisi kahden pyhiinvaelluspaikan välisen kilpailun. Phra 
Keon burmalaistyylinen pagodi on aina avoin rukoilijoita ja pyhiinvaeltajia varten. Temp-
pelissä käyvät ennen kaikkea nuoret uhraamassa saadakseen rakkautta ja avio-onnea.  
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442. 12.021.00; 443. 12.020.00; 444. 12.042.00; 445. 12.047.00 Lampang. Wat Phra 
Keon ns. burmalainen temppeli Mondop-mosaiikkikoristeineen. 
 

    
 
446.12.052.00; 447. 12.053.00 Lampang. Temppelin seinämaalauksia. 
 
   Kaupungin hallinnollisessa keskuksessa on temppeli, jonka on rakentanut Lampangin 
kuvernöörinä toiminut kenraali. Sen seinät on peitetty Buddhan elämään liittyvillä maala-
uksilla, ne edustavat tyypillistä alueen buddhalaista kirkkotaidetta (446-447). 
 
 
 
Buddhan patsaan valaminen 
 
 
Lampangin hallintokeskukseen valmistui 1973 uusi temppeli, jota vihkimään tuli Thai-
maan kruununprinssi. Kaikkien temppelien niin kuin aikoinaan myös asuintalojen katoilla 
on räystäs- ja harjakoristeita, jotka torjuvat pahoja henkiä (448). Harjakoriste nostetaan 
paikalleen temppelin vihkimistilaisuudessa, se kuvaa temppelin lopullista valmistumista 
ja vastaa kristillisen ristin nostamista kirkon torniin (449).  
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448. 12.060.00; 449. 12.060.00 Lampang. Uuden temppelin vihkiäisissä nostetaan ka-
tolle päätykoriste. 
  

 
 

       
  
450. 12.116.00 Lampang. Buddhan patsaan valaminen uuteen temppeliin.   
451. 12.112.00; 452. 12.110.00 Lampang. Kun patsaan muotti on poltettu, tiiliverhous 
sen ympäriltä puretaan maahan. Pronssi sulatetaan ja kannetaan upokkaissa.  
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    Uuteen temppeliin tuleva Buddhan patsas voidaan valaa vain vihkijäisissä.  Paitsi 
suurta Buddhan patsasta, valetaan samanaikaisesti lukuisia pieniä patsaita, joita yksi-
tyisetkin ihmiset voivat hankkia. Savesta tehdyn valumuotin ympärille muurataan tiiliver-
hous, jonka sisällä muotti poltetaan kovaksi. Kun muotti on poltettu, tiilimuuraus revitään 
alas ja sen ympärille rakennetaan telineet valamista varten (451). Valumetalli sulatetaan 
upokkaissa tiilistä tehdyssä ahjossa ja kannetaan muotteihin kaadettavaksi (452, 453). 
Suuret patsaat eivät useinkaan valmistu yhdellä kerralla, jolloin valaminen saattaa jat-
kua seuraavissa juhlissa. Valkopukuiset valajat ovat ammattimiehiä, jotka kiertävät 
maata valamassa uusia patsaita. Temppelin vihkiäisissä tarjottiin ateria kunniavieraille 
ja myös valajat saivat käydä nauttimassa ruokaa, joka oli jäänyt vierailta tähteeksi. 
 

 
 
453. 12.120.00 Lampang. Pieniä Buddhan patsaita valetaan, muotit on upotettu maa-
han pitkiin riveihin. 
 
 
 
Temppelien  elämästä 
 
 
Temppeleiden alueella on tavallisesti erillinen rakennus, khuti,  jossa munkit eli bikkhut 
asuvat. Thaimaassa munkeilla on keltainen kaapu, jonka lahjoittaminen tietyissä juh-
lissa on erityinen ansio. Kuvassa 454 näkyy vihittävän munkin koko omaisuus, siihen 
kuuluu ”kerjuukulho”, ruoka-astioita, nykyisin monikerroksinen kannu, jolla aamuisin 
käydään hakemassa kylältä tai kaupungilta ruokaa, teepannu, termospulloja ja muita 
ruokailuvälineitä ja vesiruukku. Jokaisella munkilla on myös oma nimikilpensä, viuh-
kanmuotoinen varrellinen levy. Munkit nukkuvat lattialla maton päällä, myös heidän tyy-
nynsä ja huopansa ovat keltaisia.  
    Sanghan sääntöjen mukaan munkit syövät vain aamupäivisin tavallisesti kello 11. 
Heti aamulla auringon noustessa munkit lähtevät temppeleistä usein mukanaan pieni 
temppelipoika, joka kantaa ruoka-astioita. Munkit kulkevat tiettyjä reittejä, joiden varrella 
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asukkaat ovat tottuneet antamaan heille säännöllisesti ruokaa. Perheenemännät odot-
televat tien varrella ja munkkien tullessa paikalle he panevat astiaan riisiä ja kastikkeita. 
Tällä tavalla munkki siis saa jokapäiväisen ruokansa. Lisäksi erityisinä juhlapäivinä lah-
joitetaan munkeille paitsi ruokaa myös keittämätöntä riisiä, jota on luostarin varastoissa. 
Samoin munkeille annetaan hautajaisissa ja kaikissa sellaisissa tilaisuuksissa, joissa 
munkit kutsutaan kotiin pitämään hartaushetkiä. Temppeliin munkeille voidaantuoda ra-
haa ja antimia myös niinä päivinä, jolloin on jumalanpalvelus, siis nykyisin  yleensä
sunnuntaisin. Jokainen munkki on Buddhan edustaja maanpäällä ja arvokkaampi kaik-
kia maallikoita, eikä munkki pyydä, vaan ottaa vastaan. Vastaan ottaminen on armo an-
tajalle ja jokainen antaminen luetaan ansiotyöksi.  
 

    
 
454. 12.065.00; 455. 12.067.00 Lampang. Munkin kammio. Oppitunti. 
 
     Munkkiuteen kuuluu paalinkielisten tekstien opiskelua, osa teksteistä on käännetty 
thai-kielelle, mutta ne, jotka omistautuvat elämään pitempään munkkeina, opettelevat 
yhä vielä buddhalaisuuden pyhät tekstit alkuperäiskielellä. Myös naisilla on mahdolli-
suus mennä nunnaksi joihinkin luostareihin. Nunnilla on valkoinen puku; joitakin nunnia 
on myös Lampangissa. Keltakaapuisia munkkeja näkee kaikkialla kaduilla ja nykyisin he 
käyttävät myös rahaa monissa eri tilanteissa. Munkkia eivät naiset saa koskettaa, joten 
esimerkiksi takseissa naiset karttavat munkin viereen istumista. Temppeleissä mun-
keilla on melko tarkka päiväjärjestys, mutta he saavat myös vapaata käydäkseen omilla 
asioillaan ja luostarien elämän katkaisevat säännöllisesti vuotuisjuhlat (456). Munkeilla 
on luostareissa myös erilaisia askareita. He voivat kunnostaa temppeliä ja sen raken-
nuksia, puhdistaa ja siivota, vaikka näitä töitä teetetään myös paljon temppelipojilla, jot-
ka on annettu temppeliin palvelemaan munkkeja. Munkit mustine sateenvarjoineen kuu-
luvat kylän kuvaan (457). 
 

    
 
456. 12.069.00 Lampang. Munkkien elämään kuuluvat monet julkiset juhlat. 
457. 12.070.05 Ban Srii Muod Klao.  Munkki palaa asioiltaan. Therawada-munkit ovat
käytännön ihmisiä, jotka eivät ole sidottu luostariinsa. 
 
 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -73 158



    Luostari on tarjonnut tien arvostettuun elämään myös niille joilla ei ole viljelymaata tai 
jotka eivät muuten voisi kyläyhteisössä sosiaalisesti nousta. Munkki saa sitä enemmän 
arvostusta, mitä kauemmin hän on palvellut munkkina ja monet jäävät luostariin koko 
iäkseen. Elinikäiset munkit kiertelevät usein luostarista toiseen pyrkien tunnettujen opet-
tajien luokse saamaan oppia; mitä oppineempi munkki on, sitä enemmän häntä arvoste-
taan. Luostarilaitos on tosin yhä enemmän nykyaikaistunut. Buddhalaisella kirkolla on 
omia oppilaitoksiaan tai seminaarejaan joissa koulutetaan munkkeja papeiksi eli vakitui- 
siksi munkeiksi. Itseoppineiden pitkänlinjan munkkien aika alkaa mennä ohitse, tilalle tu-
levat kirjanoppineet, erilaisia kouluja ja seminaareja käyneet ammattipapit.  
   Kylissä munkkilaitos on tasannut sosiaalisia eroja. Jokainen nuori mies on voinut saa-
da arvostusta menemällä munkiksi, kuka lyhyemmäksi, kuka pitemmäksi aikaa. Munk-
kina myös voi palvella vanhempiensa hyväksi ja tällainen munkki on perheessä siis ar-
vostettu henkilö ja myös kylässä, hän on aina arvokkaampi maallikkoa ja häntä kunnioi-
tetaan uskonnollisen asemansa vuoksi. Koulutusyhteiskunnassa munkkilaitoksen merki-
tys vähenee, mutta 1970-luvun alussa uskonnolliset perinteet olivat kuitenkin vielä vah-
voja. 
 

 
 
458. 12.084.00 Lampang. Temppelin juhlasali, salaa. 
 
    Monissa temppeleissä on suuri kokoontumishalli, salaa, jossa pidetään temppelijuh-
lia. Näissä tilaisuuksissa esiintyvät temppelitanssijattaret, jotka ovat joko puoliammatti-
maisia esiintyjiä tai kylän tanssia harrastavia tyttöjä ja nuoria naisia. Juhlissa esiintyy 
myös perinteisiä thaiorkestereita, niissä esitetään traditionaalisia näytelmiä ja kansan-
perinnettä. Paikalle tulee kaupustelijoita, joilta voi ostaa pieniä thai-herkkuja. Tällaisissa 
juhlissa myös munkit ovat seurakuntalaisten tavattavissa, heille voidaan tuoda lahjoja ja 
pyytää neuvoja esimerkiksi perheen ongelmiin. 
    Songkranin ensimmäisenä eli ajanlaskun mukaan vuoden viimeisenä  päivänä seura-
kuntalaiset pesevät munkkien synnit Prysanee-kadun (Thanon Praisanee) temppelissä 
Wat Paa Duassa ( Wat Bun?). Munkit ovat temppelissä koko päivän opettamassa kan-
saa ja ottamassa vastaan uhrilahjoja. Kun kansaa on riittävästi koolla, läsnäolijat pyytä-
vät munkkeja opettamaan, jolloin joku munkeista asettuu saarnastuoliin lukemaan pyhiä 
tekstejä ja antamaan opetusta. 
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   Myös juhlapäivinä ihmiset voivat  antaa uhreja ja pyytää munkeilta erityistä esirukous-
ta henkilökohtaisissa asioissa (459). Perheet tulevat temppeliin mukanaan ruokaastiat,
jotka kukin  käy asettamassa  munkkien eteen tai uhripöydälle esittäen samalla pyyn-
tönsä.  Munkit resitoivat jokaiselle uhraajalle rukouksia ja pyhiä tekstejä.  
 

     
 
459. 12.091.00; 460. 12.086.00 Lampang. Songkranin palvelus temppelissä. 
 
  Temppelien palveluksissa, niin kuin kaikissa uskonnollisissa seremonioissa seura-
kuntalaiset istuvat lattialla munkkien edessä, temppelissä liikutaan kontaten tai hyvin 
matalana, jottei noustaisi munkkien yläpuolelle. Thai-temppeleihin ei milloinkaan tulla 
sisälle kengät jalassa niin kuin ei koteihinkaan.  
 

     
 
461. 12.093.00; 462. 12.095.00 Lampang. Luostarin johtajan vastaanotto. Songkran. 
 
     Seurakuntalaiset voivat kääntyä päämunkin puoleen henkilökohtaisissa asioissaan, 
kysyä häneltä neuvoa tai pyytää häntä ratkaisemaan ristiriitoja, joita on syntynyt per-
heessä tai naapurien kesken. Päämunkki on ollut kylän henkinen johtaja, jonka sanaa 
on kuunneltu perheen tai suvun asioissa. Hän on toiminut rauhantuomarina ja ylimpänä 
neuvonantajana. Kuvassa esiintyvä päämunkki on suorittanut yliopistossa tutkintoja, 
hän on kielitaitoinen ja lukenut henkilö (461). Päämunkin edessä on pesuvati, josta vie-
railijat valavat vettä käsillensä ennen kuin ryhtyvät  juomaan hänen tarjoamaansa teetä. 
Päämunkin saamat henkilökohtaiset lahjat näkyvät taaempana hänen istuimensa vie-
ressä. Suurten juhlapäivien jumalanpalveluksissa luostarille lahjoitetaan myös suuria ra-
hasummia tai muuta omaisuutta. 
    Songkranin ensimmäisen päivän aamuna ihmiset menevät temppeliin mukanaan taval-
lista surempi määrä ruokaa, mm. keittämätöntä riisiä, ja samassa aamupalveluksessa ta-
tapahtuu veden pyhittäminen ja munkkien käsien pesu. Seurakuntalaiset vievät riisiä suu-
riin kulhoihin, jotka ovat pöydällä temppelin pääoven edessä. Ruokatarvikkeita annetaan 
tavallista enemmän, jotta munkit tulisivat toimeen koko kolmipäiväisen juhlan ajan ja sai-
sivat  riisiä varastoon sadekaudelle, jolloin kyläläiset ovat  niin kiinni viljelytyössä, etteivät 
aina ehdi huolehtia munkkien jokapäiväisestä ruoasta.
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463. 12.101.00; 464. 12.103.00; Songkranin ruokauhri temppelille. 
 

    
 
465. 12.104.00; 466. 12.105.00 Lampang.  Buddhan patsaan pesu Songkranina.. 
 
   Uhraamisen jälkeen jälkeen munkit asettuvat riviin istumaan tuoleille temppelin avo-
naiseen salaan. Rivistön etupäähän asetetaan altaaseen pieni Buddhan patsas ja jokai-
nen seurakuntalainen tulee  jonossa mukanaan hajustettua  vettä maljassa tai pullossa 
ja valaa vettä ensin Buddhan patsaan päälle (465-466)  ja sitten jokaisen munkin käsille
(467-468). Altaasta Buddhan patsaan alta otetaan pyhittynyttä sombloi-vettä pulloon. Si-
tä käytetään vuoden mittaan mm. sairauksia parannettaessa,  ja erityisesti songkranina 
vanhusten käsien pesuun.
 

    
 
467. 12.106.00; 468. 12.107.00 Lampang. Songkranin päivä. Munkkien käsien pesu. 
 
   Munkkien käsiä pestessään seurakuntalaiset pesivät pois synnit, joita munkeille oli 
kertynyt vuoden mittaan. Samalla munkit joutuivat seurakunnan eteen tavallisina ihmi-
sinä ja saavat synnin päästön. 
   Songkranin toisena päivänä temppelien pihoihin rakennetaan hiekkapagodeja.  Edelli-
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senä iltana myöhään temppeleihin  tuodaan hiekkaa,   josta seurakuntalaiset kasaavat 
cedin muotoisia pagodeita perheen vainajien muistoksi. Lampangissa hiekkaa on  vai-
kea, oikeastaan mahdoton löytää. Entisaikaan hiekkaa haettiinWang- joen rannasta äm-
päreillä  ja kannettiin temppeleiden pihalle. Nykyisin temppelit tuottavat hiekan valmiiksi
pihaan. Hiekkapagodit koristetaan viuhkoilla tai kirjavilla paperisuikaleilla, viireillä, niin
kuin  kiinalaiset tekevät vainajien haudoilla muistajaispäivänä.Jokainen perhe voi tehdä
oman pagodinsa tai temppelin pihassa on vain yksi  hiekkakumpu,  johon kaikki muisto-
viirit laitetaan. 
 

     
 
 469. 12.098.00; 470. 12.097.00 Lampang. Songkranin hiekkapagodi temppelin pihassa. 
 
 
 
Haltiantalot  
 
 
Kuvissa on ns. henkien taloja Lampangin seudulta. Ihmistä ympäröivässä maailmassa 
on kolmenlaisia supranormaaleita olentoja: suojelusenkeleitä, joista käytetään yleisni-
meä thewada, pahoja henkiä, joita tarkoittaa yleensä nimitys phii, ja kolmantena paikan 
yliluonnollisia asukkaita, haltioita. Suojelusenkelit ovat jumalallisia, hyviä voimia, hyviä 
henkiä ja kuuluvat buddhalaiseen uskomusmaailmaan. Pahat henget eli phiit ovat 
useimmiten vainajia, jotka ovat jääneet vaille kuolinriittejä tai saaneet pahan kuoleman 
ja muuttuneet pahoiksi hengiksi. Paha kuolema on tapaturma, esimerkiksi auto-onnet-
tomuus, ja sen vuoksi onnettomuudessa kuolleet haudataan yöllä niin pian kuin mahdol-
lista maahan kädet ja jalat sidottuina ja annetaan puhdistua muutamasta kuukaudesta 
aina kahteen vuoteen ennen kuin heidät haudataan normaalien kuolinriittien mukaisesti. 
Tällöin ei vainajan epäonni eikä hänessä ollut paha enää periydy suvussa.  
 

    
 
471. 12.128.35 Ban Mae Ang Wang Juom. Kyläkauppiaan haltiantalo ruoka- ja juoma-
astioineen on puutarhan nurkkauksessa niin kuin henkien talot yleensä maaseudulla.  
472. 12.129.00 Lampang. Haltiantalo Wat Phra Keon puutarhassa.. Myös temppelialu-
eella on henkien taloja ja kylätemppeleillä uskotaan olevan oma haltiansa. 
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   Haltiat ovat eri paikkojen yliluonnollisia asukkaita, mutta hyvin usein haltioidenkin taus-
talla on vainajausko, niin kuin suomalaisessakin haltiaperinteessä. Kylän haltia on kylän 
vanhimman suvun patriarkka, siis jonkinlainen suvun tai koko kylän esi-isä, ensimmäinen 
vainaja; samoin kirkon haltiaksi saattaa tulla ensimmäinen munkki. Samalla tavalla kuin 
Suomessa talon tai koko kylän haltiaksi voi tulla paikalla ensimmäisenä kuollut ihminen, 
joka useimmiten on myös ensimmäinen asukas.      
   Lampangin seudulla melkein jokaisen talon pihalla on pieni haltian talo, jossa on aina 
uhrina ruokaa ja kukkia. On vaikea tietää kenelle nämä uhrit kulloinkin ovat, paikan halti-
joille vai pahoille hengille. Pidetäänkö niitä siellä sen takia, etteivät pahat henget, vainajat, 
joista kukaan ei pidä huolta, tulisi häiritsemään ja vaatimaan osaansa talossa asuvilta. 
Vai annetaanko uhreja maan haltialle, paikan yliluonnolliselle asukkaalle, jotta se olisi 
suopea ihmisille, jotka elävät hänen alueellaan ja jotka kenties toimillaan häiritsevät 
häntä. Ilmeisesti monet uhraajat eivät itsekään tee suurta eroa sillä, kenelle uhrit kulloin-
kin osoitetaan. Haltiain talot kuuluvat kansanuskoon, eivät buddhalaisuuteen, mutta siitä 
huolimatta myös julkisten rakennusten pihalla on henkien taloja, myös kaikissa viras-
toissa ja joidenkin temppelienkin alueella, vaikka munkit eivät uhraa haltioille tai hengille. 
Mitä tärkeämpi paikka, sitä komeampi haltiantalo. 
 

    
 
 473. 12.130.00 Lampang. Haltiantalo kuvernöörin viraston pihassa.  
 474. 12.133.00 Lampang. Haltiantalo autoliikkeen edessä. 
 

    
 
475. 12.138.00; 476.12.137.00 Lampang. Vanhoja puuseppien tekemiä haltiantaloja Wat 
Phra Keon museossa.      
 
  Henkien tai haltian talo on myös lähes jokaisen liikkeen edessä tai tontilla, myös auto-
kauppojen ja muiden uutta teknologiaa myyvien liikkeiden pihoissa (474).Haltiantalot teh-
tiin aikoinaan puusta, puisen pylvään päähän, ja ne muistuttavat vanhantyylisiä thai-taloja 
tai kylätemppeleitä (475-476). Nykyisin myös Lampangissa on yrityksiä, jotka tekevät 
henkien taloja valamalla ne sementistä tai muusta valumassasta. Maalattuina ja koristel-
tuina nykyisetkin teolliset haltiantalot ovat kuin temppelien pienoismalleja. Kauniissa ta-
lossa pihapiirin haltian uskotaan viihtyvän ja varjelevan talonväkeä.  
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477. 12.133.00 Lampang. Kaupungin markkinahallin uhrikukkula. 
 
  Kaupungin markkinahallissa torikauppiailla on oma uhripaikkansa henkientaloineen. 
Markkina-alueen reunaan on kivistä rakennettu kokonainen pienoismaisema, vuori, jolle 
on asetettu useita pikkutemppeleitä, suitsutusruukkuja ja paikkoja, joihin kauppiaan voi-
vat laittaa uhreja saatuaan tehdyksi onnekkaan kaupan tai pyytäessään menestystä 
liiketoimilleen. 
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478. 12.142.01 Lampang. Haltiantaloja vuoristossa valtatien varrella. 
 
   Lampangista Lamphuniin johtavan valtatien varrella Khun Ta -vuoriston korkeimmalla 
kohdalla on suuri joukko erilaisia haltiantaloja ja uhrikatoksia. Paikalla uhrataan vuoren 
haltialle, jotta laskeutuminen alas tasangolle tapahtuisi onnellisesti. Vuorten korkeim-
masta kohdasta alkaa jyrkkä, mutkainen alamäki, joka on monille huonokuntoisille au-
toille erittäin vaarallinen. Haltiantaloja ovat pystyttäneet autonkuljettajat ja matkustajat 
kiitokseksi siitä, että he ovat pelastuneet hengissä onnettomuudesta ja parantuneet, tai 
omaiset onnettomuudessa kuolleen sielulle. Yleisen käsityksen mukaan vuoren haltialle 
on uhrattava, jotta se pysyisi suopeana. Paikalla pysähtyvät myös kaikki bussit ja nii-
den kuljettajat uhraavat tai ainakin tervehtivät paikan haltiaa ja mielessään rukoilevat, 
että laskeutuminen tapahtuisin onnellisesti. Uhripaikalla on kioskeja, jotka myyvät kuk-
kia, koristeita ja muita uhriantimia niille, jotka ohi kulkiessaan haluavat haltialle uhrata. 
 

       
 

         
 
479. 12.141.01; 480. 12.140.01; 481. 12.143.01; 482. 12.139.01 Lampang. Khun Ta -
vuoren haltian uhripaikkoja Chiang Main valtatien varrella. 
 
 
 
Kyläuskonto
 
 
Kyläläisten uskonnollisessa ympäristössä ensimmäinen on buddhalainen temppeli ja 
sen munkit, jotka ovat Buddhan edustajia maan päällä. Buddhalainen kirkko hallitsee 
sitä, mikä kuuluu kuolemanjälkeiseen elämään. Osallistumalla buddhalaisiin seremoni-
oihin ja toteuttamalla Buddhan oppeja ihminen voi jälleensyntymässä, elämä elämältä 
hankkia itselleen meriittejä, joista käytetään nimitystä bun. Ihmisen tulee pyrkiä hyvään 
elämään ja hyvään jälleensyntymiseen. Ihmisen kohtalo on hänen omissa käsissään, se 
riippuu hänen ansioistaan. Ihminen ansaitsee asemansa tässä ja tulevassa elämässä. 
Paha elämä ja pahat teot tuottavat dismeriittiä, josta käytetään nimitystä baap. Tavalli-
nen ihminen ehkä ajattelee, kuten Tambiah on todennut, että kuolemansa jälkeen ihmi-
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nen joutuu tai pääsee taivaaseen hyvälle puolelle, jos hänellä on enemmän meriittejä, 
ansioita kuin pahoja tekoja, mutta kun hänen ansionsa ovat kuluneet loppuun, hänen 
täytyy syntyä uudestaan ja aloittaa jälleen kilvoittelunsa uudessa elämässä. Pahat ihmi-
set joutuvat jonkinlaiseen pahaan paikkaan, jossa heidän täytyy olla niin kauan, kunnes 
heidän pahat tekonsa tulevat sovitetuiksi. Sen jälkeen he pääsevät taivaaseen syntyäk-
seen uudestaan maan päälle vaivaan ja kärsimykseen. Jos ihminen on eläessään ollut 
läpeensä paha, hän joutuu vaeltamaan pahassa maailmassa pitkiä aikoja henkiolen-
tona, phiinä, pahana henkenä ennen kuin hän voi syntyä uudestaan. Thaimaalaista ajat-
telua siis hallitsevat bun ja baap, ansiot ja ei-ansiot, ja ansioita saa ennen kaikkea anta-
malla, lahjoittamalla munkeille ja köyhille, tekemällä hyviä töitä oman temppelinsä hy-
väksi. 
    Ihminen siis voi hankkia ansioita kaikissa tilaisuuksissa, jossa munkit ovat läsnä, niin 
kotihartauksissa kuin osallistumalla temppelijuhliin. Säännöllisiin jumalanpalveluksiin 
osallistuminen sinänsä on tärkeä ansio, mutta myös kuolinriitit ovat sellaisia tilaisuuksia, 
joissa ihminen voi hankkia ansioita. Buddhalaisuus hallitsee myös yhteiselämää, se yl-
läpitää kylän sisäistä järjestystä, naapurisuhteita ja yhdistää koko kylää.  
    Toinen alue kyläläisten uskonnollisessa elämässä ovat kotiriitit. Niissä käännytään 
suojelusenkelien puoleen. Kotiriittejä ovat ennen kaikkea siirtymäriitit ja aloitus- tai en-
simmäisyysriitit, joita suoritetaan kodin ja suvun keskuudessa. Näistä perheriiteistä ei 
kokoelmassa ole kuvia. Kotiriiteillä pyritään varmistamaan, että joku aloitettu työ, esim. 
rakentaminen onnistuu, hankkimaan terveyttä, lapsionnea, turvaamaan perheen me-
nestys elämässä, hankkimaan varallisuutta, onnea ja mukavuutta, jota arvostetaan. Ko-
tiriiteissä käytetään buddhalaisia rukouksia, ja ne suorittaa usein munkki tai uskonnolli-
sen roolin haltija, joka on ollut kauan munkkina, siis hurskas maallikko, joka tuntee py-
hiä tekstejä. Niissä riiteissä käännytään myös suojelusenkelin (thewadan) puoleen, ne 
ovat osa buddhalaista kotihartautta. 
     Buddhalaisuuden vastapuolella ovat pahat henget ja haltiat, kokonainen pahojen 
voimien maailma. Kansanuskon mukaan sairaudet ovat pahansuopien henkien aiheut-
tamia ja sairaanparannusriitteihin kuuluu henkien lepyttäminen tai karkottaminen joko 
uhraamalla tai manaamalla. Thaimaassakin on monenlaisia parantajia, joilla on erilainen 
riittitekniikka ja erilainen roolikin kyläyhteisössä. Sairaustapauksissa hyvin keskeinen 
asema on tietäjillä, jotka kykenevät selvittämään, mistä tauti on peräisin. Tällöin paran-
tamisessa on tärkeä selvittää, mikä paha henki kysymyksessä tai mikä tapahtuma on 
sairauden aiheuttanut. Parannustekniikkaan kuuluvat erilaiset uhrit, joilla pahat henget 
saadaan väistymään tai vapauttamaan ihminen vallastaan. Toinen parantajatyyppi on 
manaaja, joka loitsuilla karkottaa pahat henget, kolmas on herbalisti eli luonnonlääkkei-
den käyttäjä. Kuten länsimaisetkin noidat kristillisenä aikana niin myös thaimaalainen 
manaaja käyttää buddhalaisuuden voimaa ikään kuin pimeään tarkoitukseen, hallitse-
maan henkiä ja pahansuopia vainajia, siis tietyllä tavalla buddhalaisuudessakin on oma 
musta raamattunsa.  
    Haltia- ja vainajausko on elänyt maanviljelysperinteessä. Haltioille ja vainajille on uh-
rattu satovuoden käännekohdissa. Esi-isiin kuuluvat vainajat ja vainaja-haltiat ”omistaa” 
usein joku nainen, joka kykenee olemaan välittäjänä esi-isien henkien ja elävien ihmis-
ten välillä. Vainajauskoon kuuluu ilmeisen shamanistisia piirteitä. Jonkinlaiseen ekstaat-
tisuuteen viitannee sekin, että naiset esiintyivät juovuksissa esi-isien henkien juhlassa, 
joita on kuvattu vainajia koskevassa luvussa. Lisäksi uskonnollisiin roolinhaltijoihin kuu-
luvat ennustajat ja astrologit, joilla on hyvin tärkeä osuus määriteltäessä tiettyihin töihin 
tai tapahtumiin sopivia päiviä. Nykyisin astrologit ja ennustajat ovat yhä enemmän omis-
tautuneet selvittämään ihmisten onnennumeroita ja horoskooppeja. Tavallisen thaimaa-
laisen uskonnolliseen ajatteluun kuuluu siis monenlaisia aineksia ja ilmeisesti myös 
haltian talo palvelee monenlaisia tarkoitusperiä. Näyttää siltä, että henkien  taloa  jopa
pelätään tai kartetaan ja päällimmäisenä siinä ehkä on ajatus, että antamalla pa-
hoille hengille osuus, he jättävät ihmiset rauhaan. Toisaalta suhtautumisessa henkien 
taloihin on haltiauskon ja ehkäpä vainajakultinkin piirteitä. Haltialle on ilmoitettava, kun 
joku tulee pidemmäksi ajaksi taloon, jottei hänelle koituisi mitään pahaa, samoin on il-
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moitettava perheessä sattuneet tapahtumat, kuolintapaukset ja naimisiinmenot. Saattaa 
myös olla, että henkien talot ovat aikanaan kuuluneet paitsi haltiauskoon myös esi-isien 
kulttiin, onhan poltettujen vainajien luut aikoinaan haudattu talon pihaan.  
 

     
 
483. 13.018.00 Lampang. Tuonpuoleisia ansioita voi saada vapauttamalla lintuja. Us-
konnollisiin juhliin tulee lintujen myyjiä, jotka ovat pyydystäneet tavallisia pihalintuja ja 
myyvät niitä pienissä bambuhäkeissä. 
484. 12.058.00 Lampang. Wat Cedi Sau. Uskonnolliseen maailmaan kuuluvat myös 
temppelien myyttiset eläimet. 
    
  Kaiken kaikkiaan thaimaalaista uskonnollista ajattelua hallitsee siis meriitti, ansioiden 
hankkiminen tulevaa elämää varten. Therawada buddhalaisuuden mukaan ihminen ei 
pelastu armosta, eikä ole olemassa jumalaa tai vapahtajaa, joka auttaisi ihmistä. Nykyi-
sessä uskonnollisessa elämässä Buddha on jumalan asemassa, vaikka Buddha itse on 
kieltänyt olevansa jumala ja alun perin keskeistä oli vain oppi, tie jota kulkemalla vähi-
tellen elämä elämältä saavutetaan äärimmäinen todellisuus, nirvana eli nippana. Jos 
vielä kertaan tätä alkuperäistä buddhalaista oppia, niin oppi, dhamma käsittää kolme 
lakia: annicca eli virtauksen laki tarkoittaa lyhyesti sanoen sitä, että universumissa kaik-
ki virtaa, muuttaa muotoaan, syntyy, kuolee, hajoaa ja taas yhdistyy uudessa muo-
dossa. Anatta eli muuttumisen laki on seuraus edellisestä, kaikki on siis muuttuvaa, vain 
sielu on pysyvä ja äärimmäinen todellisuus, nippana. Kolmannen lain dakkhan mukaan 
kaikki on epätäydellistä, epätyydyttävää. Tähän epätäydellisyyden lakiin kuuluu ensin-
näkin neljä totuutta. Nämä totuudet ovat 1. kaikki on epätäydellistä tai kärsimystä. Ihmi-
sen elämäkin on siis kärsimystä. 2. kärsimyksen syynä ovat ihmisten halut ja himot. 3. 
ihminen itse teoillaan pelastuu ja vain omilla teoillaan ja 4. nippanaan pääsee vain seu-
raamalla kahdeksanpolvista tietä. Nämä kahdeksan perusohjetta ovat oikea ymmärrys, 
oikea ajatus, oikea puhe, oikea toiminta, oikea elämäntapa tai elinkeino (kunniallinen 
ammatti), oikea pyrkimys tai ponnistelu, itsekuri, oikea valppaus ja oikea mietiskely. 
  Ihmisen tulee siis olla sovussa naapurien  ja ympäristönsä yliluonnollisten  asukkaiden 
kanssa. Paikan haltia tulee huomata, sille on uhrattava, jotta se pysyisi suopeana; siltä 
on pyydettävä lupa, jos haltian elämää aiotaan häiritä; sille on ilmoitettava, jos talonväen
keskuudessa tapahtuu jotain. Ihmisen tulee osata käyttäytyä niin, että hän saavuttaa ky-
läläisten ja kylän tuonpuoleisten asukkaiden arvostuksen. Sellainen elämä tuottaa  siu-
nauksen,  joka ulottuu ihmisen kuolemanjälkeiseen kohtaloon, aina seuraaviin elämään-
kausiin saakka.   
   Toteuttamalla oppia, hankkimalla ansioita ja välttämällä tekoja jotka kostautuvat seu-
raavassa elämässä thaimaalainen voi siis katsoa turvallisesti tulevaisuuteen, mitä 
enemmän hän jaksaa ponnistella, antaa, lahjoittaa temppelille, munkkikunnalle, sitä 
enemmän hänelle kertyy ansioita, jotka hänen sielunsa virrassa auttavat lopulliseen sa-
tamaan pääsyä. 
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XIII. YHTEISKUNTA 
 
 
 
 
Kuninkaallinen vierailu 
 
 
Vuonna 1973 Thaimaa oli vielä sotilasdiktatuuri,  maata hallitsi marsalkka Thanom Kitti-
kachorn, jonka puolue olin voittanut vaalit 1969. Vuoden 1972 lopulla tapahtui kaksi val-
tiollista näytelmää, joiden tarkoituksena oli turvata kuningaskunnan tulevaisuus epä-
varmoissa poliittisissa oloissa. Sotilashallitus valmisteli uuden väliaikaiseksi nimeä-
mänsä perustuslain, jossa kansalta otettiin pois oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa. 
Tyytymättömyys sotilashallitukseen leimahti lopullisesti suuriin mielenosoituksiin vuoden 
1973 syksyllä, ja maassa tapahtui ns. ylioppilaiden vallankumous. Vuonna 1973 hallinto 
oli murrosvaiheessa, maahan alettiin uusin voimin rakentaa virkamiesyhteiskuntaa, val-
tiokulttuuria, joka ulottuisi kyliin asti.   
 

   
485. 13.001.00 Lampang. Sotilasyhteiskunta. 
 
 Joulukuun 28. pnä 1972 vihittiin virkaansa kruununprinssi Vajiralongkorn, nykyisen Thai-
maan kuninkaan Bhumibolin eli Rama IX:n poika, josta on siis tuleva Thaimaan kuningas. 
Kruununprinssi   poikkesi Lampangissa vihkimässä uuden temppelin ja häntä kunnioitta-
maan  rekrytoitiin  paikalle  tuhansia  kaupunkilaisia. Yleisön joukossa  on  paljon  naisia,      
mutta paikalle on komennettu mm. partiolaisia ja koululaisia  läheisistä kouluista yhtenäi-
sissä puvuissaan(487).Yleisön edestä vihittävään temppeliin vaeltaa läänin korkein johto, 
kaupungin ylin virkamieskunta ja  tietenkin myös buddhalaisen sanghan päämunkit. Sivii-
lipukuisia  kutsuvieraita näkyy hyvin vähän. He kuuluivat kaupungin vaikutusvaltaisimpiin 
sukuihin ja liikemiespiireihin. 
   Vihkimisen aikana temppeliin valetaan Buddhan patsas ja nostetaan räystäskoriste.
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486. 13.012.00 Lampang. Kruununprinssi saapuu vihkimään uuden temppelin. 
 

     
  
487. 13.009.00; 488. 13.014.00 Lampang. Kruununprinssin vierailu. 
    
   Punaista mattoa vartioivat kruununprinssin oman valiojoukon sotilaat, muilla sotilailla 
ei saanut olla aseita. Henkivartijakaartin sotilaita on kaikissa strategisissa paikoissa 
temppelialueella, myös yleisön takana. Yksi heistä asettuu taakseni ja seuraa valokuva-
ustani, joskus on sellainen tunne, että rynnäkkökiväärimies saattaa luulla, että objektii-
via vaihtaessani kaivan laukustani käsikranaatin. 
   Odotus tiivistyy hehkuvassa helteessä, odotetaan ja  odotetaan. Vihdoin kaikkien  kat-
seet kääntyvät portille.Suuri vaalea Rolls Royce pysähtyy, vastaanottajat syöksähtävät 
avaamaan ovia ja suuren punaisen kuninkaallisen päivänvarjon alla kruununprinssi kä-
velee nopeasti mattoa pitkin juhla-aitioon (486).   Varjo peittää   Hänen Kuninkaallisen 
Korkeutensa niin katsojilta kuin valokuvaajiltakin. Näin kruununprinssi katoaa sankan up-
seerijoukon ja henkivartijakaartin sekaan ja häviää näkyvistä (488).  
   Kenttätyötä tehdessäni Thaimaata hallitsevat upseerit, myös kaikki siviilivirkamiehet 
ovat itse asiassa armeijan upseereita, heillä on upseerin arvonsa,  joka määrää  heidän 
asemansa virkamieshierarkiassa ja myös palkkaluokan. Kaikkiin virkoihin postinkantajia 
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myöten kuuluu virkapuku ja koppalakki metalisine tunnus- ja  arvomerkkeineen.  Valtion 
siviilivirkamiehet eivät kuitenkaan käytä univormuja arkielämässä niin kuin armeijan tai
poliisin  upseerit, vaan juhlatilaisuuksissa ja virallisissa tapahtumissa kuten kruununprins-
sin vieraillessa kaupungissa.  Poliisit ja armeija näkyvät  Lampangin kaupunkikuvassa. 
Kaupungissa on varuskunta,  jonka laajat kasarmialueet  ovat lähellä keskustaa. Katuja
vartioivat jatkuvasti raskaasti aseistetut poliisit ja osittain myös armeija. Se johtuu Vietna-
min sodasta ja maan sisäisistä levottomuuksista.  Thaimaan vuorilla ja  viidakoissa toimii 
kommunistisissejä, joita vastaan armeija käy jatkuvasti taisteluja.   
 
 
  
Veronkanto 
 
 
 Thaimaan yhteiskunnalliselle rakenteelle on ominaista, että  thaikylät ovat omavaraisia 
ja taloudellisesti itsenäisiä, samalla tavalla kuin thai-ihminenkin haluaa olla itsenäinen 
tai vapaa. Hallintoa tarvitaan vain turvaamaan yhteiskunnan järjestys ja maan vapaus, 
ja näin on ollut kautta koko Thaimaan historian. Keskushallinnon tehtävä on ollut turvata 
riisinviljelijät burmalaisten tai khmerien, kambodshalaisten hyökkäyksiltä. Yhä vielä on 
oikeastaan täysin saman tekevää kuka hallitsee Bangkokissa, minkä niminen marsalkka 
tai diktaattori. Kylä elää omaa elämäänsä, kukaan ei odota saavansa hallitukselta tai 
edes keskushallinnolta mitään. Ihmisen on tultava toimeen omillaan ja omaan sukuunsa 
turvautuen.  
   Verotuskin on Thaimaassa ollut hyvin suurpiirteistä. Kyläläiset ovat maksaneet lä-
hinnä vaan henkirahan, eikä tavallisilla palkansaajillakaan valtion virkamiehiä lukuun 
ottamatta ole verokirjoja, muttei myöskään eläkkeitä eikä muuta julkista sosiaaliturvaa.  
Ainoa yhteiskunnan apu koskee onnettomuuksia niin kuin tulipaloa. Tulipalosta kärsi-
neille valtio myöntää hakemuksesta avustusta. 
   Ensimmäinen merkki uudesta valtiollisesta kehityksestä on kylien viljelysmaiden jako 
yksityisille perheille. Läänin viljelymaat oli juuri kuvattu lentokoneesta ja maiden rajat 
merkittiin sekä kartoille että maastoon. Kyläläisistä tuli virallisesti maanomistajia, jotka 
alkoivat maksaa valtiolle veroa.  
   

    
 
489. 13.020.35; 490. 13.021.35 Ban Dong. Veronkanto päällikön talossa. 
    
   Ban Dongin kylään tulivat verottajat upseerinpuvussa niin kuin kaikki virkamiehet 
silloin, kun he ovat tärkeässä virantoimituksessa, ja aseistetun sotilasosaston saatta-
mina. Vuoristokylät, erityisesti Ban Dong, ovat monessa  suhteessa pahamaineisia,  ja 
kyläläisillä oletetaan olevan jopa  jonkinlaisia yhteyksiä vuoriston sisseihin. Veroja tule-
vat maksamaan pääasiassa naiset, he hoitavat perheen raha-asiat ja liiketoimet.Vero 
on  henkilövero,  ei tulovero. Aikuiset miehet ja naiset maksavat  ”päärahan”  päällikön 
laatiman väestörekisterin mukaan. Kyläläiset  odottavat kärsivällisesti lattialla  istuen 
vuoroaan. Verotusupseerien eteen naiset menevät nöyrästi kumarassa, naisethan eivät
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saa liikkua niin, että heidän päänsä olisi korkea-arvoisen miehen pään yläpuolella. Se 
kuuluu kohteliaisuuteen. 
 
 
 
Kyläpäällikön vaalit 
 
 
Ban Srii Muod Klaossa  valitaan  päällikkö seuraavaksi  kolmivuotiskaudeksi. Väkeä on 
kokoontunut kunnan talolle, joka on kuvassa vielä tilapäinen rakennus, sen katolta ko-
vaääniset kuuluttavat tapahtumasta (491). Vaaleihin saavat osallistua niin miehet kuin 
naisetkin ja se on oikeastaan ainoa ns. demokraattinen valintatilaisuus, johon thaimaa-
laisella on ollut tilaisuus osallistua viimeisen 10 vuoden aikana. Vaalin ulkonaiset puit-
teet ovat samat kuin missä maassa tahansa. Vaalilautakunta istuu juhlallisesti pöytänsä 
takana, äänestysliput leimataan ja pudotetaan uurnaan. Vaalit ovat tulleet yhä tärke-
ämmiksi, sillä kyläpäälliköllä on nykyisin laillistettu asema; hän on virallisesti kylän joh-
taja. Kylän päällikön kautta tulee kulkea kaikki asiat, jotka kyläläiset tai perheet halu-
avat esittää viranomaisille.  
 

 
 
491. 13.023.05 Ban Srii Muod Klao. Paikallisvaalit.  
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492. 13.024.05; 493. 13.025.05 Ban Srii Muod Klao. Kyläläiset valitsevat päällikkönsä. 
 
    Kylä on pienin hallinnollinen yksikkö, sen jälkeen tulee tambon, jota voidaan pitää 
jonkinlaisena kyläkuntana, sillä on oma johtajansa, virkaupseeri. Seuraava on amphoe, 
joka ehkä vastaa pitäjää. Amphoen johdossa on piiriupseeri. Sen jälkeen tulevat läänit, 
joiden johdossa on maaherra. Maaherra nimittää sekä piiriupseerit että paikalliset tam-
bonien virkamiehet. Maaherralla on läänissään suuri henkilökohtainen valta, se periytyy 
ajalta, jolloin jokainen maakunta oli oma pieni ruhtinaskuntansa tai läänityksensä, joita 
kuninkaat antoivat pojilleen. Prinssit ja muut läänitysherrat hallitsivat itsenäisesti kau-
punkikuntaansa. Maaherran alaisuudessa on nykyisin lääninneuvosto, mutta se on vain 
neuvoa antava elin, jonka jäsenet kutsutaan ja he edustavat yleensä liikemies- ja virka-
miespiirejä. Keskushallinnon kannalta on siten erittäin tärkeää, kuka missäkin läänissä 
on maaherrana. Läänien maaherrat puolestaan nimittää sisäministeri. Tällaisessa jär-
jestelmässä kasvaa korruptio. Virka voidaan ostaa ja kaikista yhteiskunnan palveluista 
on maksettava ylimääräinen maksu, josta jokaisen portaan virkamies ottaa omansa, 
suurin osuus päätyy ministerille. Myös valtion virka on liiketoimi. 
 
 
 

 
 
494. 13.033.00 Kew Lomin voimalaitos.  
 
   Keinokastelujärjestelmä, sähköverkosto, riisipeltojen yksityisomistus, kylien siirtymi-
nen tasangoille, maantieverkosto, koululaitos, virkamieskunta ovat tulevaisuuden perus-
rakenteita. Ne sysäävät liikkeelle suuren taloudellisen muutoksen ja synnyttävät lopulta 
myös uuden yhteiskunnan, valtiokulttuurin, jossa omavaraiset, vapaat thai-kylät liitetään 
keskitettyihin yhteiskunnallisiin teknokoneistoihin. 
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