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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-
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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 1998: Nikon F90X. AF Zoom Nikkor 35-70 mm f/2.8 D  ED. AF Zoom Nikkor 80-
200 mm f/2.8 D ED.  SB26. (Nikon F 301 Nikkor 50 mm f/1.4.). 
Sony Digital Handycram DCR-VX1000E. 3CCD Digital zoom 20x.  
 
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. LUONTO      
 
 
 
 
Tämänkin osan alussa kerron jotain Thaimaan ympäristöstä, vaikkei kuvia olekaan digi-
toitu. Olen vuosien mittaan ottanut juna- ja automatkoilla diakuviavia Thaimaan maise-
mista eri vuodenaikoina. Sadekauden loppupuolella maa on kauneimmillaan. Tasangot 
viheriöivät, vesilammikot ovat täynnä ja joet virtaavat vuolaina, kaukana  tasankojen taus-
talla siintävät vihreät vuorijonot. Junan ikkunasta katsottaessa maisemat eivät ole maa-
seudulla kovin paljoa muuttuneet, kylät jäävät sivuun palmupuittensa katveeseen. Mutta 
kaupunkien liepeillä radan varteen on noussut kerrostaloja ja omakotialueita, ja tietenkin 
myös teollisuutta. Thaimaakin keskittyy "kasvukeskuksiin".  Eniten mieleen ovat jääneet 
suuret temppelirakennukset ja valtavat Buddhan patsaat, joita pystyttämällä luostarit ny-
kyisin kilpailevat uskonnollisesta merkityksestään ja pyhiinvaeltajista.   
   Lampangia lähestyttäessä juna kiemurtelee Doi Pak Than ja Doi Dong Wan vuorten yli. 
Ylhäällä vuorenhuiput nousevat lähes kilometrin korkeuteen. Vuoristossakin metsä on 
vihreää, lukuisat puut kukkivat. Myös Lampangin ja Lamphunin välinen Doi Khun Tan 
vuoristo on tähän vuodenaikaan rehevän vihreä. Luonnonsuojelualueen pieni rautatie-
asema Khun Tanin tunnelin suulla on yhtä idyllinen ja hyvin hoidettu kuin ennenkin. Jae 
Sornin (Chae Sonin) luonnonpuisto Lampangin pohjoisessa vuoristossa sijaitsee n. 70 
km kaupungista Muang Panin amphoessa. Thaimaahan on perustettu 136 luonnonpuis-
toa ja eläinten turvapaikkaa, joita matkailuelinkeino hyödyntää. Jae Sornin luonnonpuis-
ton erikoisuutena ovat kuumat rikkilähteet ja vesiputoukset. Taloudellisen nousun kau-
tena luonnonpuistoon on rakennettu uusi kaksikaistainen maantie, jota pitkin ajettaessa 
vuoret lähenevät kuin huomaamattomasti. Mai Pain suojelumetsä ei ole sademetsää, 
siellä kasvaa ylängöllä viihtyviä öljypitoisia puita, kuten tiikkiä ja erilaisia fiikuslajeja. Jae 
Sornin koskessa on 7 putousta, mutta tähän vuodenaikaan joki on vaatimaton, se putoaa 
korkealta vuorilta porras portaalta alas laaksoon. 
    Luonnonpuiston vulkaanisissa rikkilähteissä vesi saattaa olla 70-80 C-asteista  ja siinä 
kiehuu kananmuna kypsäksi 15 minuutissa. Haju pistää syvälle nenään ja keuhkoihin. 
Rikkilähteiden ympäristöön on tehty laaja puisto ja kukkatarha, jossa sijaitsee kylpylä. 
Jokaisessa kopissa on allas, siinä voi ottaa rikkikylpyjä kuumassa vedessä; altaan vesi 
on vielä niin kuumaa, että sinne meneminen vaatii totuttelua. Iholle jää vahva rikin haju.  
   Luonnonpuistossa on mahdollista telttailla erityisellä campingalueella ja viime vuosina 
patikkamatkat vuoristoissa ovat saaneet harrastajia Thaimaassakin. Eräs opettajatutta-
vamme Lampangissa harrasti rinkkavaelluksia ja piti elämänsä huippuhetkinä, kun saa 
ystäviensä kanssa istua iltanuotion ääressä riisin kypsyessä bambuputkessa (näitä putkia 
tuottavat bandongilaiset).  Valitettavasti pohjoisilla vuorilla on nuoria retkeilijöitä ryöstetty 
ja jopa murhattu telttaansa. Jae Sornin leirintäalue on vartioitu ja muutama perhe on pys-
tyttänyt paikalle telttansa. Luonnonpuistossa on myös opastuskeskus, jossa on esitelty 
havainnollisesti puiston luontoa, mm. siellä pesiviä lintulajeja. Luonnonsuojelualueiden 
ulkopuolella, kuten Ban Dongin ympäristössä, maan Metsähallitus on hakannut metsät 
aukeiksi ja ne kasvavat nyt tiikintaimia, jotka ovat kuivana kautena pudottaneet lehtensä.         
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II. KAUPUNKI
 
 
Kehityskuvia
 
 
Bangkokin ja muiden maan kaupunkien näkymiä olen valokuvannut satunnaisesti eikä 
niistä ole digitoituja kuvia. Pääkaupungissa olen seurannut pilvenpiirtäjien ilmestymistä 
kaupunkikuvaan ja tämän metropolien metropolin suuria liikenneratkaisuja. Kaupunkia 
halkovat nykyisin leveät Rama-kadut, moottoritiet, ne on rakennettu kulkemaan yli talojen, 
uusi metrokin rakennetaan pylväiden varaan katujen yläpuolelle. Pilvenpiirtäjä toisensa 
jälkeen on noussut kohti taivasta. 1980-luvulla kuvasin ensimmäisten pilvenpiirtäjien ra-
kentamista ja ensimmäisiä suuria tavarataloja, mutta myöhemmin en enää ottanut niistä 
kuvia. Ne ovat jo liian tavanomaisia.  Kansainvälisten konsernien logot loistavat taivaan-
rannalla, kansainväliset hotellit kohoavat yli Chao Phraya -joen. Kaupungin silhuetti on 
globaali. Mutta rautatien varrella, valtiolta yli jääneellä maalla, ovat yhä köyhien slummit 
niin kuin vuonna 1972, ne ovat vain siirtyneet kauemmaksi keskustasta. Jätin kameran 
laukkuun. 
   Vuoden 1998 kokoelmissani on turistikuvia myös Chiang Maista ja muualta maasta. 
Chiang Main keskusta on käynyt ruuhkaiseksi, ylhäältä kilometrin korkeudelta Doi Suthe-
pin vuoristotemppelin terassilta kuvattu kaupunki on utuisen saastepilven peitossa. Kuu-
luisa Narawat-silta oli sodan jälkeen keskustan ainoa autolla ajettava silta yli Ping-joen, 
nyt siltoja on useita. Ehkä täälläkin alkaa kausi, jolloin moottoriteitä rakennetaan yli van-
han matalan kaupungin. Toistaiseksi liikenneongelmia on ratkaistu rakentamalla kehä-
teitä.  
   Chiang Main keskustassa avataan joka ilta suuret markkinat, joita nimitetään iltatoriksi. 
Basaarialue käsittää muutaman hehtaarin alueen Chang Klan -kadun molemmin puolin 
ja siellä myydään kaikkea pikkutavaraa, mitä turistit matkoillaan shoppailevat. Chiang 
Main iltatori on jo käsite. Jokaisen turistin on mentävä iltatorille, niin halpoja markkinoita 
ei voi jättää  käyttämättä hyväksi. Myös vuoristokansat ovat tulleet mukaan ja myyvät 
siellä käsitöitään, suosituimpia niistä näyttävät olevan korut ja puiset rasiat, joihin on kiin-
nitetty koristeiksi hopeoituja metallipakotteita. Pääartikkeleita ovat kuitenkin yleismaail-
malliset teolliset tuotteet, vaatteet ja pikkutekniikka, jota myydään halvalla. Mitään suuria 
tavaroita turisti ei kanna mukanaan. 
   Valtakunnan päärata päättyy Chiang Main asemalle. Liikennemuotojen kilpailussa rau-
tatiet ovat jäämässä moottoriteiden varjoon ja asemaa leimaa alakuloinen välinpitämät-
tömyys. Rautatien varret ovat metsittyneet verrattuna moottoritien näkymiin, junan ikku-
nasta näkee kyllä uusia lähiöitä ja teollisuusrakennuksia, asuintalot nousevat jo vuorten 
rinteille, mutta ne ovat selin rautatiehen; liikenne kulkee maanteitä pitkin. Kolmekym-
mentä vuotta sitten Chiang Main eteläpuolella aukenivat laajat keinokastelupellot, nyt 
moottoriteiden varret on rakennettu täyteen tehtaita ja asuinalueita, kaupunkia lähestyt-
täessä risteilevät sillat ja eritasoliittymät, ensikertalaisen on pidettävä varansa, ettei aja 
ohi koko kaupungin. Suurkaupunki kasvaa riisipelloille,  vuosisatoja vanhat viljelykset ka-
toavat ja kylät sulautuvat esikaupunkeihin.Sama toistuu Lampangissakin, vaikka pienem-
mässä mittakaavassa. 
  Lampangin keskusta uudistuu vähitellen talo talolta.Vanhan ydinkeskustan korkeutta ra-
joitetaan kuitenkin asemakaavalla eikä siellä ole muutenkaan tilaa nykyaikaiseen raken-
tamiseen. 1980-luvulla uudet liikealueet syntyivät kellotornin ja Sob Tuin aseman välille, 
nyt kaupunki kasvaa moottoriteiden varsille kaikkiin suuntiin. Valtion virastokeskus on 
siirtynyt kaupungin ulkopuolelle Phraehän johtavan valtatien varrelle ja uusi Chiang Rain 
ja Bangkokin välinen moottoritie vetää teollisuutta samoin kuin tekeillä oleva moottoritie 
Chiang Maihin. Ennen maantiet tulivat kaupunkien keskustaan,  Lampangissa kaikki tiet
johtivat kellotornille.Uudet viivasuorat moottoritiet menevät kaupungin ohi, kohti metropo- 
leja, maan talouden keskuksia. 
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1. 2.  1999 DVD. 00 Lampang. Vanhan keskustan kaupunkikuvaa hallitsevat uuden tek-
nisen kulttuurin mainokset, täällä myydään autot, kodinkoneet, televisiot ja hifit. 
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3. 1999 DVD. 00 Lampang. Kaupungin uusin kohtauspaikka, tavaratalo. 
4. 1999 DVD. 00 Lampang. Kellotorni, sen takana on uusi kaupungintalo ja kuninkaan 
juhlakuva; kuninkaan merkkipäivä näkyy kaikkialla kaupungissa. 
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   Kun vuosien jälkeen tulee vanhaan keskustaan, näyttää ensin siltä, ettei juuri mikään 
ole muuttunut. Paikoillaan on vielä vanha "rautasilta" (joka ei ole rautaa vaan betonia), 
sen hohtavan valkoiset kaaret kuvastuvat Wang-jokeen. Kapean sillan yli kulkee jatkuva 
autojono, vaikka uudet sillat helpottavat ruuhkaa. Liikenteen keskus on yhä kellotorni, sen 
ympäri kulkevaa ajoneuvojen virtaa ohjataan nyt liikennevaloilla; oikeastaan vieläkin 
kaikki kadut johtavat kellotornille.  
    Boonyawat on ydinkeskustan pääkatu. Senkin varrella talot ovat uusiutuneet, mutta 
kadun tunnelma on yhä sama. Kauppaliikkeet ovat paljolti samoja kuin 1980-luvulla. Uu-
det talot ovat yleensä vain 3-4-kerroksisia, poikkeuksina ovat  kadun keskivaiheille ryh-
mittyneet hotellit ja toimistorakennukset. Kaikkiaan ydinkeskustassa, Kim-temppelin ym-
päristössä, on kymmenkunta hotellia, vaikkei niitä juuri katukuvassa huomaa. Kauppojen 
etuseinät avautuvat kadulle, kuten ennenkin. Katuja reunustavat pysäköityjen mopedien 
rivit ja aurinkovarjot. Hyvin vähän on taloja, joissa kauppaliikkeisiin mennään ovesta, ku-
ten pankkeihin. Mutta epäilemättä katukuva muuttuu, autioituu, kun liiketiloihin tulevat 
ovet ja ilmastointilaitteet. 
   Kaupungin ensimmäistä tavarataloa, Arrowia ei enää ole, mutta vinosti vastapäätä Cha-
roen Muangin poikkikadulle on ilmestynyt uusi kansainvälisen KFC-ketjun tavaratalo, joka 
täyttää koko korttelin Tip Changilta Boonyawatille. Tavaratalo on kerännyt ympärilleen 
sangan muurin katukauppiaita ja mopedeja. Rajawongin kadunkulman pankki, jonka por-
tailla ihmiset mielellään istuivat, on lopettanut toimintansa. Siellä ovat edelleen suuret 
basaarit ja Rajawong on tupaten täynnä katukauppiaita niin kuin jo 1972. Jopa polkupyö-
rärikshojakin on edelleen paikalla, vaikka heitä on enää vähän.  
 

     
 

    
 
5. 2.050.00; 6. 2. 060.00; 7. 2. 056.00; 8. 2. 064.00 Lampang. Uusia avaria liikekatuja 
Sob Tuin suuntaan. Rautatien ylikäytävä on melkein ennallaan. 
 
    Kellotornin ja Sob Tuin välille on syntynyt uusi kaupunki. Sinne nousevat hotellit, ravin-
tolat, supermarketit, toimistorakennukset ja pääkonttorit. Uusi Puistokatu johtaa 
Chatchailta etelään Chiang Rain moottoritielle (5). Vuonna 1985 bulevardi oli rakenteilla 
eikä sen nimeä vielä näkynyt kartoissa.    Bangkokin − Chiang Rain moottoritie kulkee 
läpi eteläisen kaupungin, se on nimitetty Phahonlyothin tieksi. Moottoritien varrella rauta-
tiesillan kohdalla on kaasulaitoksen varastoalue suurine kaasusäiliöineen (8), sen 
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rakentamisesta otin kuvia 1985. Kaasulaitoksen vieressä oli pieni järvi ja joutomaata, nyt 
siellä on raskasta sementtiteollisuutta. 1970-luvulla Phahonlyothin oli kaupungin ohi 
Bangkokista Chiang Raihin johtava hiekkainen maantie, joka kulki aseman kohdalta rau-
tatien yli sen kuoppaisen ylikäytävän kautta.  
   Sob Tuihin 1980-luvulla rakenteilla olleet kaupungin kaasulaitos ja huoltovarikko ovat 
nyt kokonaan valmiina. Valtion ja kaupungin tukemana toimittavat jakeluliikkeet nyt hal-
paa kaasua ja juomavettä kaikkialle. Hiilen polton toivotaan nyt kokonaan loppuvan.  Pää-
katujen varsille ovat nyt ilmestyneet liikennevalot, se on uutta liikenteen ohjailua, jonka 
pitäisi tuoda kurinalaisuutta kaupungin liikenteeseen.   
 

    
 
9. 2.067.00; 10. 2.077.00 Lampang. Phahonlyothin moottoritie ja Big C tavaratalo.  
Phahonlyothin tie ylikäytävän takana on muuttunut bulevardiksi. 
   
  Vanhasta Phahonlyothin tiestä on rautatien takana tullut leveä kaupunkibulevardi (10), 
joka päättyy Chiang Main moottoritiehen. Kolmekymmentä vuotta sitten rautatien takana 
oli pikkuverstaita, ensimmäisenä suuri romuliike, jonne naiset raahasivat kantokoreillaan 
kaupungista löytämäänsä romua. Nyt kadun varrelle on noussut uusia liiketaloja, mm. 
autokauppoja, Vain rautatien ylikäytävä on kapea ja kuoppainen niin kuin 1972, kun 
asuimme rautatien takana (7). Vanhoista ajoista ei taida olla paljoa muuta jäljellä, kuin 
bensiiniasema ja se kiinalainen talo, jossa silloin asuimme.  Rautatieaseman öljyvaras-
tosta vyöryy bulevardille suuria säiliöautoja matkalla huoltoasemille läänin jokaiseen kolk-
kaan. 
 

   
 
11. 2.069.00; 12. 2.084.00 Lampang. Kukkopatsas kaupungintalon edessä. Turistikau-
pungilla on oltava oma symboli.  Yksityinen asuintalo rautaportteineen on uutta kansain-
välistä esikaupunkirakentamista. 
 
    Kellotornin aukion reunaan on rakennettu uusi kaupungintalo ja kellotornilta alkaa 
Chatchai, pohjoinen liikekatu Sob Tuihin.  Sen varrelle sijoittui 1980-luvulla uusi liike-
elämä: autokaupat, kodinkoneliikkeet, pankit ja koulut; 1972 kellotornin ja Sob Tuin väli 
oli maaseutua, vossikanajajien laidunmaita. Nyt uuden kaupungintalon taakse, 
Wangkwa-kadun ja Thakrawnoin kolmioon on rakennettu suuri juhlapuisto ja 
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paraatikenttä, jossa pidetään kaikki kaupungin juhlat, sieltä lähtevät nyt kalenterijuhlien-
kin kulkueet.  
   Eri puolille kaupunkia on ilmestynyt kerrostaloja ja rivitaloja. Uusin lähiöihin, kuten 
Phong Samranille, on noussut lisää omakotitaloja, joista toiset jatkavat vanhaa puutalo-
perinnettä räystäskoristeineen, toiset 1980-luvun yltiölänsimaista rakentamista. Siellä on 
edelleen maansiirto- ja rakennusurakoitsijan monityylinen "muuntajatalo", jota on edel-
leen laajennettu. Sinne on ilmestynyt tyylikkäitä rivitalokatuja ja omakotitaloja, joista jotkut 
seuraavat eurooppalaista kartanotyyliä, katolla kreikkalaiset kuvapatsaat. Kaupungin 
pientaloihin on kuitenkin tullut tiettyä yhtenäisyyttä ja kansainvälinen matkiminen on jää-
nyt vähemmälle. Tyylikkäimpiä länsimaistyylisiä omakotitaloja kullanvärisine rautaporttei-
neen on kuvassa 12.      
   Nykyisin ei taloa rakenneta ilman aitaa ja rautaporttia, eikä talo tunnu omalta, ellei sen 
pihalla kiertele susikoira. Rautaisten porttien takana vartioivat suuret koirat. Maan kau-
pungeissa ja kylissä on vahtikoirien markkinat. Hyvätuloisten asuinalueet ovat vartioituja 
ja kopeissaan vartijat katselevat hiukan pitkään, kun valokuvasin heidän aluettaan.  
 
 
 
 
 
 
III. LIIKENNE  
 
 
 
 
Kulkeminen 
 
 
Kellotornin liikennevalo vaihtuu verkkaisesti ja ohjaa vuoron perään eri suunnista tulevat 
autojonot eteenpäin. Valo palaa pitkään vihreänä, yksi katu ehtii aina tyhjentyä, mutta 
vastaavasti odotus kestää kauan. Kun sitten valo vaihtuu vihreäksi, syöksyvät ensin mat-
kaan mopedit ja moottoripyörät, jotka punaisen valon palaessa pujottelevat autojen vä-
listä jonon kärkeen.  Sama lähtöjärjestys toistuu kaikissa liikennevaloissa eikä niin ah-
dasta olekaan, etteivätkö mopedit pääsisi autojen välistä kulkemaan. Liikennettä ohjataan 
nykyisin myös betoniporsailla, niitä autoilijoiden on toteltava, mopedit ohittavat nekin. 
  Tässä kaupungissa liikennevalot hoitavat työnsä perusteellisesti, vihreää aaltoa ei ole, 
vaan liikenne pysähtyy jokaisen valotolpan eteen. Ehkä insinöörit ovat ajatelleet, että lii-
kenteen pysäyttäminen on valojen perustehtävä, mutta saattaa tässä olla oma viisau-
tensa. Vihreä aalto houkuttelisi monet kuljettajat kaahaamaan ja liikenne muuttuisi repi-
väksi. Nyt jokainen tietää, että parin korttelin päässä on jälleen pysähdyttävä. Näin lii-
kenne nytkähtelee rauhallisesti, niin kuin ennen keskustan kapeilla ja ruuhkaisilla ka-
duilla.  
   Kypärän käytön pitäisi nyt olla pakollista mopedilla ja moottoripyörillä ajettaessa, mutta 
poliisin selvityksissä todetaan, että yhä useammat moottoripyöräilijät ovat pikemminkin 
lakanneet käyttämästä kypärää siitä lähtien, kun laki tuli voimaan vuonna 1995. Vuonna 
1997 koko maassa käytti kypärää enää 38%, takana istuvista 10%. Ennen lakia kypärää 
käytti melkein jokainen. Keväällä 1998 piti siirtymäkauden lopullisesti päättyä ja kypärän 
käytön tulla pakolliseksi myös käytännössä, mutta tämäkin laki vesitettiin thaimaalaiseen 
tapaan iloisen itsepäisellä välinpitämättömyydellä. Viranomaiset ja lehdistö kiinnittivät 
huomiota asiaan ja poliisi velvoitettiin valvomaan lakia. Niin Lampangissakin poliisit ryh-
tyivät tehoratsioihin jakamaan sakkoja (200 Baht). Nuoret pojat eivät ainakaan käyttäneet 
kypärää, ja tuskin sakot heihin paljoa vaikuttivat, vanhemmat ne joka tapauksessa mak-
soivat jos maksoivat. Jotkut nuoret yrittivät puikkelehtia poliisia pakoon, mutta saivat 
moottoripyöräpoliisit peräänsä. 
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13. 1999 DVD. 00 Lampang. Mopediin mahtuu kaikki. 
 
   Tehotarkastuksen loputtua kypärät unohtuivat tai niitä käytettiin miten sattui. Kypärä 
saattoi olla isän tai äidin päässä, mutta puuttui lapsilta, jotka roikkuivat heidän takanaan. 
Jotkut nuoret naiset ajoivat mopedilla töihin päässään valkoinen kypärä, jonka alta muo-
dinmukainen pitkä musta tukka laskeutui takin selkämykselle, mutta kypärän kiinnitys-
hihna oli jäänyt auki.  
   Niin kuin päiväkirjaani olen kirjoittanut, liikenneonnettomuudet ovat yleisiä ja liiken-
teessä käyttäydytään joskus niin ajattelemattomasti, suorastaan lapsellisesti, ettei sel-
laista enää esiinny Euroopan maissa, joissa auto on jo kauan kuulunut ihmisten jokapäi-
väiseen elämään. Liikennekuria opetetaan tienvarsille pystytetyillä tauluilla, joissa kerro-
taan, kuinka paljon onnettomuuksia on tapahtunut. Ehkä valistukseen on Thaimaassakin 
uskottava.  Liikennekuolema on paha kuolema.  Kolarissa kuolleesta vainajasta tuli paha 
vainaja, pelottava, kummitteleva sielu, ellei hänen huonoa karmaansa saatu jollain tavoin 
torjutuksi.   
 
 
 
Ajoneuvot 
 
  
Mopedi on todellinen joka ihmisen kulkuneuvo. Juuri kukaan ei enää aja polkupyörällä 
muuta kuin pieniä matkoja lähiympäristössä tai se on jäänyt vanhojen ihmisten käyttöön. 
Kylissä suoritettu kysely toi esille, että melkein jokaisessa perheessä on mopedi. Ban Srii 
Muod Klaossa 99%, Ban Mae Kong Nyassa 90% perheistä omisti mopedin tai moottori-
pyörän, mutta polkupyörän noin 60%. Ban Srii Muod Klaossa auton omisti n. 50  % , Ban 
Mae Kong Nyassa n. 40 %, ja  Ban Dongissa n. 24 % haastatelluista perheistä. Ehkä 
vastauksia on vähän kaunisteltu, mutta kyllä talojen pihoissa yleensä jo jonkinlainen auto 
on. Jotkut menestyneet kyläläiset omistavat jo kuorma-autonkin. 
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14. 15. 1999 DVD. 00 Lampang. Kellotornin liikennettä, taksien ja pakettiautojen rinnalle 
ovat tulleet henkilöautot.  
16. 17. 1999 DVD. 00 Lampang. Hevosajurit ovat kaupungin turismin vetonaula.  Uusissa 
rikshoissa on jo moottori, ne ovat pikkutakseja, jotka kykenevät pujottelemaan liiken-
teessä ja vievät matkustajat perille nopeammin kuin autot. 
 
    Kylissä tavallisin auto on pick-up, avolavainen pakettiauto, se on riisinviljelijöiden auto, 
jolla nykyisin ajetaan myös pellolla. Parikymmentä vuotta sitten naiset lähtivät aamulla 
jalkaisin pellolle ja tulivat puolenpäivän aikaan takaisin kantaen täysinäisiä vihannesko-
rejaan. Nyt vihannekset tulevat auton lavalla.  Kun johonkin lähdetään, pakettiauton la-
valla istuu koko perhe. Kylissä on vielä omat taksinsa, ne kuljettavat aikataulun mukaan 
ihmisiä kaupunkiin, ja yhä enemmän heille tulee työtä koululaisten kuljetuksista.          
    Autot ovat muuttuneet. Kauppaliikkeillä on uusia suuria umpipakettiautoja ja kauppias- 
ja virkamiesperheet ostavat nyt henkilöautoja eivät avolavaisia halpoja pick-upeja kuten 
aikaisemmin. Vain taksit ovat edelleen samanlaisia, avolavaisia pakettiautoja, joissa on 
kangaskatos ja pitkittäiset penkit. Julkista, kunnallista joukkoliikennettä ei Lampangissa 
vieläkään ole, pick-upit kulkevat kaikkialla ja kaikkialle, mihin kyytiin tulija haluaa.     
   Vossikat ovat lisääntyneet ja niillä ajetaan huviajelua ympäri vanhaa kaupunkia etenkin 
sunnuntaisin. Hevosajelulla juhlistetaan perheen tapahtumia, kaikissa juhlakulkueissa 
vossikat ovat aina mukana, vossikoita tilaavat liikeyritykset ja yhdistykset halutessaan 
mainostaa kampanjaansa tai jotain tapahtumaa. Ja kaikki haluavat ajaa kaupungin halki 
Boonyawatia pitkin.    
   Mopedi pitäisi nykyisin olla jokaisella perheenjäsenellä. Isät ajavat töihin mopedillaan 
tai autollaan, äidit vievät mopedin päällä lapsia lastentarhaan tai kouluun, isommat lap-
setkin tarvitsevat mopedin mennessään kouluun. Naiset ovat alkaneet hankkia myös 
skoottereita, uusin kulkuneuvo on kolmipyöräinen skootteri. Ja sitten ovat vielä nuoret 
pojat, jotka tarvitsevat moottoripyörän ja ajelevat omaan taitoonsa luottaen; monessa ta-
paamassani perheessä joku pojista on ajanut moottoripyörällään itsensä kuoliaaksi. Mo-
pedi ei enää tahdo pysyä liikenteen rytmissä, vaan tarvitaan nopeampi kulkuneuvo, ja 
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kun liikenne siirtyy yhä enemmän valtateille, mopedin tilalle yleistyy tulevaisuudessa 
moottoripyörä, se kaikkein vaarallisin ajoneuvo.  
   Mopedilla kulkee kaikki, niin kuin ennenkin. Isä, äiti ja kaksi lasta mahtuvat hyvin yhden 
mopedin selkään, yksi lapsi ajajan syliin ja toinen vanhempien väliin tai samalle mopedille 
nousevat ystävykset kolmekin yhtä aikaa lähtiessään kouluun tai koulusta kotiin. Tai joku 
naisista vie samalla mopolla naapurienkin lapset päiväkotiin, kolme pientä lasta kerral-
laan. Kuvista näkee kaupunkilaisperheen päiväjärjestyksen. Illalla mies hakee vaimonsa 
työstä ja samalla lapsen päiväkodista, tai päinvastoin, vaimo hakee samalla kertaa sekä 
miehensä työstä että lapsensa päiväkodista. Siitä riippuu, kumpi vanhemmista ajaa ja 
kumpi istuu takana.  
 

    
 
18. 19. 1999 DVD. 00 Lampang. Mopedi on välttämätön kulkuneuvo. 
 
  Ilman mopedia perhe ei enää tahdo selvitä kaikista niistä matkoista, joita päivän mittaan 
on nykyisin tehtävä etenkin kaupungissa. Aamulla varhain perheenäidin on käytävä to-
rilla, sitten isän on päästävä töihin, lapset on vietävä kouluun, nuorin päivähoitoon, ja 
iltapäivällä sama toistuu päinvastaisessa järjestyksessä. Mopedeita tarvitaan ja lasten 
kasvaessa yhä useampia, kaupungissa nuorten on vaikea opiskella ilman mopedia, 
koska yhteiskuljetuksia on vaikea järjestää. Lukioiden ja ammattikoulujen pihoilla seisoo 
pitkät rivit oppilaiden mopedeita. Kylien kujilla etenkin nuoret tytöt näyttävät ajelevan yh-
dessä ystävättäriensä kanssa, kolme tyttöä yhden pyörän päällä. Olen nähnyt neljäkin 
tyttöä istuvan peräkkäin samalla mopedilla, eivätkä siihen liikennettä valvovat poliisit 
puutu. Naiset istuvat usein mopedin takana poikittain jalkojaan riiputellen. 
 
 
 
Moottoritiet  
 
 
Thaimaan infrastruktuuria rakennettaessa tärkein on ollut tieverkosto; puhelin- ja tietoko-
neverkostot ovat vasta seuraavalla sijalla. 1970-luvulla tienrakennuksen tekniikkaa sym-
bolisoi tiekarhu, 1980-luvulla katerpillari ja 1990-luvulla kaivinkone. Viimeisten vuosikym-
menien aikana Lampangiin on kaivettu uusi ympäristö. Kuivalla kaudella 1998 Chiang 
Rain moottoritie oli valmis lähelle  Kew Lomin (Ban Dongin) tienhaaraa ja Chiang Main 
moottoritie, aina  pohjoisen vuoriston juurelle asti. Hang Chatiin rakennettiin valtatie, joka 
kulki Ban Mae Kong Nya ohi, samalla Jamatawee-kadusta tehtiin leveä bulevardi. Tästä 
rakennustyömaasta tuli otettua paljon kuvia Ban Mae Kong Nyassa käydessä. Tienra-
kennuksen tekniikkaa hallitsi täälläkin sivulle kääntyvä kaivinkone. 
   Kaikilla työmaalla näkyy enää vain raskasta kalustoa, kaivinkoneita, säiliöautoja, katu-
jyriä, asfalttikoneita. Näillä työmailla naiset eivät enää kanna maata kantokoreissa 
päänsä päällä, uusi Aasia rakennetaan kaivinkoneilla, ympäristö mitoitetaan raskaalle lii-
kenteelle. Uusi moottoritie katoaa viivasuorana horisonttiin, sen yli kulkevat siellä täällä 
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jalankulkusillat, asutuksen kohdalla kaistoja tulee lisää, autot voivat ryhmittyä oikealle ja 
vasemmalle odottamaan kääntymistä, eritasoristeyksiä ei rakenneta.  
 

     
 

       
 
20. 3.062.00; 21. 3.072.00; 22. 3. 081.00: 23. 3. 082.00 Lampang. Liikennemaiseman 
luovat nykyisin kaivinkoneet .Kaivinkoneliike lähellä Ban Srii Muod Klaon tienhaaraa. Kai-
vinkone työssä Hang Chatin valtatiellä. Moottoritiet katoavat horisonttiin. 
 
  Lampangin huoltoasemilta on kokoelmassa monia kuvia. Nousukaudella kun maa au-
toistui, huoltoasemia rakennettiin paljon, ja kilpailu on kireää.   
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24. 3.087.00 Lampang. Huoltoasemia on tullut paljon lisää ja ne kilpailevat tyylikkyydel-
lään. Moottoritien varrella Ban Srii Muod Klaon tienhaarassa on edelleen suuri huolto-
asema ja huoltoasema on ilmestynyt myös Ban Mae Kong Nyan tienhaaraan. 
 

 
 
25. 199 DVD. 00 Lampang. Autonhuollon globaalia yhtenäiskulttuuria. 
 
   Parikymmentä vuotta sitten monet bensiiniasemat olivat vain kioskeja, nykyisin huolto-
asemat täyttävät täälläkin nykyajan vaatimukset, suurten öljy-yhtiön asemat ovat kaikki-
alla maailmassa samanlaisia.  Huoltoasemilla on vielä palvelua, nuoret tytöt ja pojat öljy-
yhtiöiden uniformussa, ilmeisesti varsin pienellä palkalla, täyttävät asiakkaan auton tankin 
ja kassanhoitaja perii maksun. Huoltoasemien yhteyteen tulee ainakin jäätelöbaari, ken-
ties ruokakauppoja ja myymälöitä. Automaatteja ei vielä asemilla ole, mutta kaupunkilai-
set käyttävät jo näppärästi pankkikorttejaan ja pian korttiautomaatit varmaan ilmestyvät 
myös huoltoasemille.     
 
 
 
Kylätiet 
 
 
Ban Srii Muod Klaon tienhaara Bangkokin – Chiang Rain moottoritien varrella on koko-
naan muuttunut. Kylä mainostaa itseään komealla portilla (26), mutta tienhaara jää suu-
ren bensiiniaseman ja Nissanin autokaupan (27) varjoon. Tienhaarasta kaupunkiin päin 
on sama liike kuin 1985 ja sen jälkeen kaivinkonekauppa. Portista sisään ajettaessa on 
heti oikealla liikerakennus niin kuin 1985, mutta vastapäätä oleva vanha tiilitehdas on 
melkein kokonaan raunioina ja heti tiilitehtaan takana on autio nukkumalähiö, pitkät rivit 
pieniä kaksikerroksisia rivitaloja ja lasten leikkikenttä (28). Asukkaita ei ole ja ympäristö 
on jo rappeutunut. Lähiö rakennettiin "hulluina vuosina", taloudellisen kasvun 
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huippukausina niin kuin moni muukin asumalähiö kaupungin reunamille, ja laman is-
kiessä se jäi lähes tyhjilleen. 
  

 
 

   
 
26. 3.084.00; 27. 3.086.00; 28. 3.096.00 Lampang. Ban Srii Muod Klaon tienhaara moot-
toritien liittymässä, keskellä uutta liike-elämää. Uudet rivitalot raunioituvat. 
 
   Kylätie on päällystetty, se kaartaa peltoaukean poikki niin kuin ennenkin, ja vastassa 
on sementtikylä ja sen keramiikkatehtaat, joista ensimmäiset sijaitsevat heti kylän lai-
dassa (29-30).  Kylään tultaessa tie on edelleen kapea ja kuoppainen, liikenne on kasva-
nut, kylä on muuttumassa esikaupungiksi. 
      Autoja on kylässä jo paljon, montakin autoa samassa pihassa. Pääkuja on käynyt yhä 
ahtaammaksi, ja monet sivukujat ovat niin kapeita, että vastaantulijan sivuuttaminen on 
vaikeaa eivätkä paloautot pääse paikalle. Lisäksi melkein kaikki sivukujat ovat päällystä-
mättömiä, ja monet moittivatkin kylän päällikköä saamattomuudesta.  Mutta ongelma on 
sama kuin ennenkin: kukaan ei halua luovuttaa tonttimaataan teiden leventämiseen.  
   Haastatteluissa Ban Srii Muod Klaon suurimmaksi ongelmaksi koettiin liikenneruuhkat.  
Neljän tien risteyksestä läheltä temppeliä lähtee päällystetty tie itään läheiseen   kylään, 
jota kautta pääsee myös moottoritielle, samoin kuin läntisistä naapurikylistä. Kylän etelä-
lounaisreunalla on suuri keramiikkatehdas (31-32), jonka edestä pääkuja jatkuu etelään 
seuraavaan kylään.  Ban Srii Muod Klaosta on tullut läpikulkukylä. Kylän pääkatua 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 22



käytetään oikotienä ajettaessa moottoritieltä etelään Mae Than valtatielle. Tällöin ei tar-
vitse pysähdellä Lampangin liikennevaloissa. 
 

    
 

    
 
29. 3.095.05; 30. 3.098. 05 Ban Srii Muod Klao. Tie kylään. 
31. 3.106.05: 32. 3.107.05 Ban Srii Muod Klao. Keramiikkatehtaan kohdalta pääkuja 
kääntyy itään ja länteen pitkin pääkanavan rantaa. 
 
  Kylän läpi ajavat myös opettajakorkeakoulun opettajat ja oppilaat. Aamuin ja illoin pää-
kujalla on jatkuva autojen ja moottoripyörien jono, nuoret opiskelijat ajavat päättömästi, 
tien reunoille leviää pöly ja liikenteen ääni tunkeutuu läpi kylän.  
     Ban Mae Kong Nyan ohi menee nykyisin leveä valtatie 1157, joka jatkuu pohjoisille 
vuorille aina Jae Sornin luonnonpuistoon asti. Hang Chatin ja Mae Kong Nyaan lähtevän 
valtatien risteykseen on tulossa liikekeskus, ja tienvarret on rakennettu kaupunkimaisesti 
kastelukanavalle saakka. Tie 1157:n varrella on edelleen suuri säilyketehdas, jossa tuo-
tetaan mm. ananassäilykkeitä Euroopan vientiin. Tien varrelle on noussut sementtivali-
moita, ruukkuvarastoja, kauppapuutarhoja ja pienteollisuutta. 
 

    
 
33. 3.119.00 Lampang. Ban Mae Kong Nyaan johtavan uuden valtatie 1157:n alkupää; 
34. 3.133.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän kujat on päällystetty betonilevyillä, se on ollut 
kylän päällikön idea.    
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    Myös Ban Mae Kong Nyaan johtavan ensimmäisen kylätien varteen on noussut laaja 
rivitaloryhmä, aidattu lähiö, jonka portilla seisoo vartiokoppi. Tämäkin kaupunkilaisille tar-
koitettu asuntoalue on tyhjä, kokonaan autio. Ban Mae Kong Nyan varsinaisen kylätien 
haarassa on uusi torialue ja kylätiet on melkein kaikki päällystetty suurilla betonilaatoilla. 
Se näyttää olevan hyvä ja halpa ratkaisu. Kylän päällikkö ja kunnallispoliitikot saivat siitä 
erityisesti kiitosta. 
    Myös Ban Mae Kong Nyasta on tullut läpiajopaikka, kastelukanavan takana olevista 
kylistä kulkee jatkuva liikenne uudelle valtatielle. Valtatie kaupunkiin on tuonut kylän elä-
mään paljon muutoksia. Yhä useammat käyvät työssä Lampangissa ja kaupungin kou-
luissa opiskelevat nuoretkin voivat asua kotonaan. Aamuisin kerääntyy valtatielle tihe-
nevä jono autoja, moottoripyöriä ja mopedeita, illalla liikenne kääntyy päinvastaiseksi. 
Valtatie on mutkainen ja paikoin mäkinenkin, siinä on vaikea ohittaa ja, koska ohittajia 
aina löytyy, ajaminen on hermostunutta ja työmatkat rasittavat työssä kävijöitä.   
     Ban Dongin tie on nyt asfaltoitu ja muuttuu kesken matkan kaksikaistaiseksi valtatieksi 
kaistaviivoineen ja liikennemerkkeineen. (36-37). Kylä on liitetty Lampangin kaupungin 
alaisuuteen ja julistettu erityiseksi kehityskohteeksi. 
 

     
 

   
  
35. 3.144.35; 36. 3.146.35; 37. 3.155.35  Ban Dong. Alkupää Ban Dongin tiestä on sa-
manlainen kuin aikaisemmin, vain tiikintaimet ovat kasvaneet.  Noin puolestavälistä, Mae 
Angin sillalta alkaa uusi valtatie. 
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   Ban Mae Angin sillan pielessä on kyltti, joka kertoo, koska uusi tie on rakennettu, kuinka 
pitkä se on ja kuka sen rakensi, mutta kukaan ei oikein tiedä, miksi se rakennettiin vain 
Ban Mae Angin ja Ban Dongin välille. 
    Ban Dongin valtatie ylittää kukkulat ja ohittaa yhä laajenevat ananaspellot,  kylän silta 
on nyt betonia, jokilaakson lammikko on jäänyt sen alle. 1970-luvulla tienvarsi oli metsää 
ja kaskiraivioita, puiset sillat lahonnet. Vuonna 1985 kapea päällystetty metsätie kulki 
Kew Lomin tieltä Ban Mae Angiin, tien  molemmin puolin oli raivattu ensimmäisiä ana-
nasviljelmiä, lähellä kylää metsät oli hakattu ja istutettu tiikille; taimien juurella kyläläiset 
kasvattivat vihanneksia.  Nyt  ananasviljelmät ovat laajentuneet kaikkialle ja tiikkiviljelmillä 
taimet kasvaneet pieniksi puiksi (35).  
    Uusi tie nousee harjanteelle, joka nyt kasvaa ananasta (36), kulkee sitten läpi pikkuky-
lien ja joen, joka vuonna 1972 oli ylitettävä pohjan kautta. Sitten tie tekee loivia mutkia, 
niistä varoittaa liikennemerkki, ja päätyy Ban Dongiin (38-39). Siinä missä ennen oli idyl-
linen lammikko, on nyt leveä betonisilta ja pato.   
 

  
  
   38. 3.156.35; 39. 3.158 Ban Dong. Sillan 
takana valtatie jatkuu, kaartaa oikealle ylös 
mäelle ja päättyy sinne. 
 
   Mae Ang- joen ylitettyään tie kääntyy oike-
alle ja nousee mäen päälle, sinne on tullut 
kylän keskus. Valtatien päähän saapuvat ky-
lätaksit ja siinä odottelevat koululaiset aa-
muisin koulukyytiä, siinä on uusi punainen 
pumppukaivo ja ränsistynyt pysäkin katos.  
Näin siis alkoi ja loppui Ban Dongin valtatie.  
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IV. ASUMINEN
 
 
 
 
 
Kodin varusteet
 
  
Tässä jaksossa on esitelty kylän taloja, erilaisia rakennustyyppejä, talojen sisustusta ja 
asumisihanteita. Thaimaassa on menossa tavaroiden aikakausi. Laskelmieni mukaan 
melkein jokaisessa Ban Srii Muod Klaon ja Ban Mae Kong Nyan talossa on nykyisin 
mopedi, televisio, jääkaappi ja kaasuhella. Ban Dong on köyhempi ja siellä puolet per-
heistä omistaa jääkaapin, televisio on sentään melkein kaikilla (86%). Puolella Ban Srii 
Muod Klaon perheistä on auto. Vuodesta 1985 lähtien kulutushyödykkeiden määrä on 
kasvanut, polkupyörät ja tavalliset radiot ovat kyllä vähentyneet; radiota ei enää tarvita, 
kun on TV, stereot ja monilla jo videotkin. Kaupunkitaloista kyläläisten talot poikkeavat 
siinä, ettei ilmastointilaitteita ole, niitä ei vielä koeta tarpeellisiksi ja talotkin ovat liian 
avonaisia. Sen sijaan kaupunkeihin on ilmestynyt yhä enemmän ilmastointilaitteita, nii-
den hinta on halventunut. Pyykinpesukoneitakaan ei maalla vielä ole kovin yleisesti (n. 
30%:lla), ja pölynimuri on katsottu täysin tarpeettomaksi. Ilmastointi edellyttäisi, että talot
rakennettaisiin täysin tiiviiksi, niin kuin kaupunkien omakoti- ja kerrostalot. Tietokoneiden
 vaatimat yhteydet ovat vielä heikot, laajakaistaverkostoa ei kyliin ole rakennettu. 
 
 
       Kulutustavaroiden omistus 
                                       
                    Srii Muod Klao        Mae Kong Nya            Ban Dong 
       Vuosi                       1985      1998      1985      1998           1985      1998 
       Perheitä                64          68             59         60                52          51 
                            
                                           %          %              %          %               %          %        
       Auto                      16          50               5         40                 -           24 
       Mopedi                75          99             59         90               13          67 
       Polkupyörä                 84         76             61         60               60          53 
       Kyntökone                 13          12               8         38                 -           20 
       Televisio                    75        100             53       100               13          86   
       Radio                         83          82             71         60               67          59     
       Stereolaitteet             34          65               8         62                 4          35 
       Videolaitteet                -           28               -          13                 -             6 
       Puhelin                        -           30               -          37                 -             - 
       Jääkaappi                  44        100             19       100                 -           51 
       Kaasuliesi                  20          99               -          98                 -           29  
       Pyykkikone                   -          37               -          30                 -             8 
       Pölynimuri                    -            3               -            -                  -            - 
       Ilmastointi                     -            -                -            -                  -            - 
       Tietokone                     -             -               -            -                  -            - 
 
 
   Thaimaalaiset talot on siis varustettu samoilla mukavuuksilla kuin yleisesti Euroopas-
sa  eikä valokuvissa ole  enää kiinnitetty yhtä paljon huomiota  talojen sisustukseen 
kuin vuosien 1984-1985  kokoelmassa. 
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Ban Srii Muod Klao 
 
 
 
Kylän päällikkönä on yhä edellisen päällikön, Mr. Phatin poika. Hänen isänsä oli päällik-
könä 1870-80 -luvulla, kaikkiaan 13 vuotta, ja hänen aikanaan kylään saatiin sähkö ja 
rakennettiin käymälät. Häntä pidettiin miehenä, joka kovakätisesti karkotti varkaat ja 
olisi varmankin hyväksynyt lasten vanhempien nykyisin kannattaman ajatuksen, että 
huumeiden myyjät olisi kodinturvajoukkojen toimesta eliminoitava pois kylästä samalla 
tavalla kuin rikolliset entisaikaan. Nykyinen päällikkö on palkkatyössä maatalousviras-
tossa ja harjoittaa omaa liiketoimintaa eikä ehdi riittävästi puutumaan kylän asioihin. 
Käytännössä päällikön tehtävät hoitaa hänen vaimonsa, todella älykäs nainen, joka vas-
tasi minunkin tilastotietoja koskeviin kysymyksiini miehensä puolesta. Päällikkö tiesi kyl-
lä, että kyläläiset odottivat tieverkoston ja liikenneolojen korjaamista, mutta valitteli, ettei 
asialle voi mitään, kun tonttien omistajat eivät luovuta maata teiden leventämiseen ja 
monet ovat sitä mieltä, että ulkopuolinen läpiajoliikenne vain kasvaisi entisestään, jos 
kylän kujat kunnostettaisiin. 
    Ban Srii Muod Klaosta on tulossa lopullisesti Lampangin esikaupunki, johon muuttaa 
kaupungissa vakituisessa työssä olevia virkamiehiä, toimihenkilöitä ja liikemiehiä. Yhä 
useammat kylän nuoret käyvät kaupungin ammattikouluja tai opiskelevat yliopistossa ja 
valmistuttuaan voivat saada Lampangista vakituisen työpaikan tai onnistuvat perusta-
maan oman menestyvän yrityksen. Kylä on vaurastunut ja se näkyy asumisessa. 
 

     
  
40. 4.010.05 Ban Srii Muod Klao. Kymmenen vuotta sitten kylän puuseppä rakensi ta-
lon, jossa alakerta oli muurattu umpeen. Sellaisesta talosta  on tullut nykytalon perus-
tyyppi. 
41. 4.162.05 Ban Srii Muod Klao. Kylään muuttanut virkamies on rakentanut samanlai-
sen, uutuutena on eteiskatos, terassi. 
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42. 4.163.05; 43. 4.164.05 Ban Srii Muod Klao. Virkamieskodin olohuone raskaine tiik-
kikalustoineen 
 
   Kylän puusepän mallitalo vuodelta 1985 on vielä olemassa (40) ja sen jokapäiväinen 
elämä on yhä vankemmin siirtynyt alakerran olohuoneeseen. Vieressä on virkamiesper-
heen talo, täysin kunnostettu, autokatoksessa uusi henkilöauto. Isäntä on Lampangin 
sairaalan tietokone-ekspertti ja talouden hoitaja ja suorittanut akateemisen loppututkin-
non. Hänen vaimonsa on pankkivirkailija. Talonväki kuuluu siis kylän virkamieseliittiin ja 
se näkyy talon sisustuksessa. Olohuoneen kalusto on täyttä tiikkiä ja huonekalujakin on 
paljon, ja erilaisia viikkolehtiä ajelehtii kaikkialla. Isännän ja kenties emännänkin erityis-
harrastuksena ovat tiikkitaulut, kaiverretut maisemat, joita isäntä esitteli kansallisen tai-
teen muotona (42-43). 
    Pääkadulla on kylän vanhan kantasuvun piha, johon rakennettu jo neljä asuintaloa, ja 
samaa sukua on kujan toisellakin puolella, kaikkiaan asukkaita on 16 henkeä (32-34). 
Kuvan valkoiseksi maalatussa talossa jatkuu naisten ompelutyön perinne, pihapiirissa 
asuu myös naispuolinen opettaja perheineen ja suvun nuori tyttökin on juuri valmistunut 
opettajaksi opettajakorkeakoulusta. Suvun naisilla on ollut pitkään ompelimo ja taloudel-
lisen menestyksen merkkeinä on talon kalusto, lukuisat koriste-esineet ja kukka-
asetelmat; seinällä on pojan promootiokuva. 
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44. 4.031.05; 45. 4.031.05; 46. 4.034.05 Ban Srii Muod Klao. Valkoiseksi maalattu talo 
vanhassa pihapiirissä. Olohuone on täynnä pikkutavaraa, seinällä buddhalainen alttari 
ja kuninkaan kuva (ei nykyisen). Perheen naiset ompelevat.  
 

    
 
47. 4.053.05; 48. 4.055.05 Ban Srii Muod Klao. Toinen menestyneen liikenaisen koti 
noudattaa samaa naisellista tyyliä.  
 

 
49. 4.054.05 Ban Srii Muod Klao. Se lasiovi-
nen kaappi on nyt tällainen. Kaapissa ei säily-
tetä vuodevaatteita, vaan taide-esineitä. 
 
 
 
    Samanlaiselta näyttää menestyvän kam-
paajan koti pääkadun varrella (35-37). Hänen 
miehensä on automyyjä Lampangin autoliik-
keessä. Pihapiiri on jo niin ahdas, ettei kuvaa 
itse rakennuksesta enää saanut. Hänellä on 
kaunis koti, jonka olohuoneessa, talon alaker-
rassa, on tiikkinen huonekalusto, eräs kaikkein 
komeimmista tässä kylässä, ja hän on siitä 
ylpeä. Siihen kuuluu sohvakalusto tuoleineen 
ja pöytineen, kaikki kaiverruksin koristeltua 
tiikkiä, pöytäliina pöydällä, muodikas tiikkinen 
vitriini sen päällä on TV. Pariskunnalla on yksi 
lapsi. 
   Huonekalu ei ole enää huonekalu, sen pitää-
olla  arvoesine;  kodista  ja sen sisustuksesta 
muodostuu menestymisen muistomerkki. 
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50. 4.086.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän keskustan vanhojen talojen pihat on nykyisin 
suunniteltu autoille. Auton on päästävä kääntymään pihassa ja talojen betonipylväät 
ovat niin korkeat, että se mahtuu talon alle. 
 

 
 
51. 4.093.05 Ban Srii Muod Klao. Vuonna 1985 bangkokilaisen tehtailijan pojalleen ra-
kennuttama häätalo on ennallaan. Häätalo tehtiin vain häitä varten, koska aviomiehen 
tuli rakentaa perheelleen talo vaimonsa pihapiiriin. Talo jäi tyhjilleen, kunnes sinne 
muutti asumaan morsiamen setä, sähköinsinööri. 
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52. 4.125.05 Ban Srii Muod Klao. Kylässä on toinenkin perinnetalo, jonka portaat ja 
räystäät on kauniisti leikkauksin koristeltu. Talon isäntä, maanviljelijä ja autonkuljettaja 
on rakentanut sen poikansa kanssa. Isännän poika on autonkuljettaja ja tytär miehineen 
rakennustöissä.  
 
   Häätalon naapurissa samalla kujalla on pihapiiri, jonka taloja ympäröivät kukat ja ko-
ristepensaat, niitä on alakerran oven molemmin puolin ja kaikkialla pihassa (52-55). Ku-
kat ovat hyvin kasteltuja, muuten ne eivät enää tässä kuumuudessa menesty. 
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53. 4.105.05; 54. 4.96.05; 55. 4.100.05 Ban Srii Muod Klao. Kukkapiha. Pihoista teh-
dään nyt reheviä ja varjoisia oleskelupaikkoja. 
    
  Kyläläisillä on nyt enemmän mahdollisuuksia kaunistaa myös pihapiiriä, hankkia 
pumppuja ja kasteluvettäkin on enemmän käytettävissä myös kuivalla kaudella. Luon-
nonkukkia on alettu arvostaa.    
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56. 4.097.05; 57. 4.112.05; 58. 4.103.05 Ban Srii Muod Klao. Pihoista on tulossa oles-
kelu- ja askartelupaikka, joihin alkaa kertyä kaikenlaista tavaraa, pöytäryhmiä, joissa 
voidaan syödä; ruokakin voidaan jo grillata ulkona.  
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59. 4.108.05; 60. 4.114.05 Ban Srii Muod Klao. Kukkapihan kolmesta sisaresta yksi on 
ompelija, nuorin maalaa kotonaan posliinia keramiikkatehtaalle niin kuin monet kylän 
naiset; tässä työn alla ovat pienet kukot, ne ovat pääsiäiskoristeita. 
 
   Kukkapihan (53-60) taloissa asuu kolmen sisaren perheet, yhtyeensä 12 henkeä. 
Vanhin sisarista ja hänen miehensä ovat maanviljelijöitä, keskimmäinen on ompelija ja 
nuorin keramiikkataiteilija, hänen miehensä on työssä Mae Mohin voimalaitoksella.  Ta-
lojen väki oleskelee kuumalla kaudella varjoisassa pihanurkassa, jossa on kaivo, keitto- 
ja pesupaikka, astiahyllyjä, oleskelukatos ja istuinpenkkejä; siellä emäntä pilkkoo vihan-
neksia ja veistelee kukkakeppejä.  
               

             
 
61. 4.143.05;62. 4.145.05; 63. 4.154.05 Ban Srii Muod Klao. Nuorten toimihenkilöiden ja 
virkamiesten vanhemmat eivät enää istu talon alla hoitamassa lastenlapsiaan. Kotona 
lapset elävät olohuoneessa ja päivisin lastentarhassa.  
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64. 4.153.05; 65. 4.156.05; 66. 4.157.05 Ban Srii Muod Klao. Nuorten hyvätuloisten 
perheiden asuinympäristöä: maalattu ”tyyppitalo”, kukkia, tiikkihuonekalut, autokatos. 
 

    
 
67. 4.187.05 Ban Srii Muod Klao. Pihapiireihin alkaa muotoutua täsmällinen asemakaa-
va, järjestys. 
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68. 4.204.05; 69. 4.208.05; 70. 4.206.05 Ban Srii Muod Klao. Siivouspäivä. 
 
   Vuonna 1985 tässä pihassa nojaili utelias sika karsinassaan. Talossa on keittiö, niin 
kuin useimmissa uusissa kodeissa; tiskipöytä kaappeineen, kaasuhella ja ruokapöytä 
(70). Enää perhe ei syö lattialla juuri muulloin kuin juhla-aterioilla.  Olohuoneessa on 
tiikkinen sohvakalusto, vastapäätä televisiota, ja lasiovinen kaappi, jossa säilytetään 
mm. uhrimaljoja, valokuvia ja muistoesineitä (68). 
 

       
 
71. 4.235.05; 72. 4.234.95 Ban SriiMuod Klao. 
Vanha pihapiiri.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  
  Tässä pihassa asuu neljä sisarta perheineen ja 
heidän vanhempansa, jotka asuvat nuorimman 
tyttärensä luona, kuten on perinteisesti ollut ta-
pana. Yksi vävyistä on kanavaupseeri, joka hoi-
taa veden jakelun kylien kastelukanavissa. Per-
heillä on autot, ja mopedit. Perhesuunnittelus-
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saan sisarukset ovat olleet tarkkoja, yhdellä heistä on yksi lapsi, kolmella kaksi, joista 
toinen on poika ja toinen tyttö.  
 

 
 
73. 4.237.05 Ban Srii Muod Klao. Hyvin hoidettu haltiantalo. 
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74. 4.249.05; 75. 4.251.05; 76. 4.250.05; 77. 4.252.05; 78. 4.246.05 Ban Srii Muod 
Klao. Ruukuntekijöiden koti. 
 

Ruukuntekijäpariskunta, joka vuonna 1985 
teki aamusta iltaan sementtiruukkuja pää-
kujan varrella olevassa pihassaan, on ra-
kentanut uuden talon kujan toiselle puolel-
le. Alakerrassa on keittiötilat ja laaja oles-
kelutila, yläkertaan vievät kauniit portaat; 
ylhäällä on myös katettu parveke (77-78). 
Tässä talossa on kadulle päin jo rautaportti. 
Perheen tytär opiskelee luonnontieteitä 
Chiang Main yliopistossa, kuvassa hän oh-
jaa nuorempaa sisartaan ja naapurin lapsia 
läksyjen teossa (65).  

 

    
 
79. 4.256.05; 80. 4.259.05 Ban Srii Muod Klao. Perinteinen paalutalo kunnostettuna. 
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   Parvekerakennus. Eteläkanavan varrella kylän kaakkoisosassa on suurikokoinen, pit-
kä paalutalo, jonka yläkerrassa on talonmittainen parveke. Talo on yli 30 vuotta vanha, 
mutta kunnostettu. Portaat ovat edelleen talon ulkopuolella (79). Talonväki on varakkai-
ta maanviljelijöitä, lisäksi isännällä on kaksi autoa, joilla hän kuljettaa tavaroita.  
  

    
 

81. 4.253.05; 82. 4.254.05; 83. 4.256.05 
Ban Srii Muod Klao. Maanviljelijäperheen 
talo.  
 
   Pääkujan länsipuolella on maanviljelijä-
perhe, jonka kauppaopistoa käyvällä 18-
vuotiaalla jalkapalloilija-pojalla on menes-
tyvä liikeyritys. Hän myy koreittain Coca-
Colaa ja muita juomia juhlien järjestäjille ja  
kuljettaa ne nopeasti asiakkailleen. Yritte-
liäisyys  näkyy talon sisustuksessa. 
 

  
  Vanhan kyläpäällikön Hra Phatin talo on jäljellä, mutta siellä ei asu ketään. Hänen vii-
destä tyttärestään vanhin on perheineen muuttanut eteläkanavan taakse. Kolme asuu 
vielä vanhassa pihassa, yksi on päällikön vaimo. Vanhaa sukupihaa hallitsee tyttärenty-
tär ja hänen veljensä perheineen ja lisäksi siellä asuu kaksi Phatin tyttärien poikaa vai-
moineen, yhteensä siis viisi perhettä kolmannessa polvessa ja heillä on tällä hetkellä 
yhteensä viisi lasta neljännessä sukupolvessa. Vanhat puutalot pihan takaosassa ovat 
edelleen olemassa, niissä vanhat sisarukset vielä asuvat. Vanhat karjasuojat pihan ete-
läreunalla ovat tietenkin hävinneet, puhveleita ja seebuja ei kylässä ole kuin yhdessä 
talossa. Phatin pojan, nykyisen kyläpäällikön talo on kylätien toisella puolella. Suku 
omistaa paljon viljelymaata ja monet valokuvat on otettu heidän pelloiltaan. 
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84. 4.225.05; 85. 4.220.05 Ban Srii Muod 
Klao. Uusin talo entisen päällikön pihapii-
rissä. 
 
   Keskelle pihaa Hra Phatin tyttären tytär 
on rakentanut uuden talon, se on vuoden 
vanha ja osittain vielä viimeistelyä vailla. 
Yksikerroksisen sementtitalon räystäslau-
dat on leikkauksin koristeltu. Talon isäntä 
on teurastaja ja vaimo viljelee peltoja, heillä 
on tytär; koulusta tultuaan emännän veljen  
poika katsoo herkeämättä  TV:tä talon olo-
huoneessa (71). Vastapäisessä talossa 
asuu vaimon nuorempi veli, siis Hra Phatin 

tyttären poika, joka on myyjänä moottoripyöräliikkeessä ja harrastaa tappelukukkoja 
(kuvasarja) 
    Vanhimman tyttären vävy on ollut vuoden töissä Singaporessa, kalatehtaan liukuhih-
nalla käsittelemässä kalaa. Siellä ansaitsemillaan rahoilla hän on rakentanut anoppinsa 
talon viereen eteläkanavan taakse uuden nykyaikaisen talon. 
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86. 4.266.05; 87. 4.267.05; 88. 4.271.05; 89. 
4.273.05; 90. 4.274.05 Ban Srii Muod Klao. 
Vävyn rakentaman talon tupaantuliaiset. 
 
  Se on kaikkein tyylikkäimpiä kyläläisten ta-
loja, jota nuori pari (86-90) ylpeydellä esitteli.    
Talossa on tupaantuliaiset, suku ja naapurei-
ta on tuliaislahjoineen asettunut valokuvaan 
talon edessä (86). Uusi talo on oikeastaan 
kolmikerroksinen, siellä on pieni vinttihuone-
kin. Rakennus on hyvin tehty, hyvää puuta ja 
räystäslaudat leikkauksin koristeltu. Alakerta 
on umpeen rakennettu, siellä on suuri olo-
huone (88), jonka takaosasta noustaan por-
taita yläkerran makuuhuoneisiin, pihan puo-
leisessa kulmassa on täysin nykyaikainen, 
länsimainen keittiö astiakaappeineen, kaasu-
liesi ja tietenkin jääkaapit (89). Keittiön ruo-
kailutilassa on ruokapöytä tuoleineen ja pöy-
täliinoineen; keittiöstä pääsee myös WC:hen, 
jossa on sinertävä keramiikkalaatoitus (90). 
  Olohuoneessa on leikkauksin koristeltu tiik-
kinen sohvaryhmä, kirjoituspöytä, tyylikkäät 
siniset ikkunaverhot ja tiikkiset ikkunaluukut. 

Ja olohuoneessa on tietenkin myös laadukkaat medialaitteet, TV, stereot ja videot.  
 

    
 
91. 92. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Hyvin varustettu kyläkauppa.  
 
      Vävy on ollut siirtotyöläisenä rikkaassa Singaporessa, tehnyt yksitoikkoista työtään 
kolme vuotta, ja kykeni rakentamaan vaimolleen komean talon. Hän oli kahden vaiheilla, 
palaisiko vielä vuodeksi Singaporen  kalatehtaaseen, hänellä oli suunnitelmissa ryhtyä 
viljelemään maata ja elämään kylässä kaikessa rauhassa, mutta vuoden päästä hän oli 
jälleen palannut Singaporeen entiseen työhönsä. Kylässä ei löytynyt hänelle työtä.  
    Seuraavana  vuonna vävy perusti taloonsa pienen tavaratalon, jota hoitaa hänen 
vaimonsa. Aikaisemmin uusia moderneja taloja kyliin rakensivat siirtotyöläiset, nykyisin 
toimihenkilöt, virkamiehet ja yrittäjät. 
    Kaikkein komeimman talon Ban Srii Muod Klaoon on rakentanut lampangilainen teu-
rastaja, jonka vaimo alkoi valmistaa ja  myydä lihapullia. Siitä kasvoi kaupungin ensim-
mäinen einestehdas. Tehtailija-pariskunta on rakentanut eteläkanavan taakse kylän 
kaakkoispuolelle asuintalon, joka noudattaa kaupungin menestyneiden liikemiesten 
omaksumaa tyyliä. Omistajapariskunta on suunnitellut kaiken yhdessä arkkitehdin 
kanssa, vaimo on huolehtinut sisustuksesta. 
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   Talo on kaksikerroksinen, valkoinen tiilitalo, sen yläkertaa kiertää parveke, jonka kai-
teessa on koristepatsaita (77). Talossa on lukuisia huoneita, alakerran olohuone (78, 
81) ja ruokasali, jossa on pitkä tiikkipöytä ja siniset ikkunaverhot (79), ja keittiö, jossa 
arkipäivisin syödään (80). Yläkerrassa ovat makuuhuoneet.     
   Kuvat on otettu tupaantuliaisista (29.12.-97). Kyläläisiä on tullut paikalle ihmettele-
mään, naapurin emäntiä istuu isällä, isännät istuvat ulkona ravintolapöytien ääressä.  
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 93. 4.322.05; 94. 4.326.05; 95. 4.329.05; 
96. 4.328.05; 97. 4.333.05; 98. 4.330.05 
Ban Srii Muod Klao. 
 
   Ehkä pienestä kateudesta miehet eivät 
menneet sisälle katsomaan kaikkea sitä, 
mitä isäntäväki oli taloonsa hankkinut; vii-
nakin tarjottiin ulkona.  
  Tupaantuliaiset alkavat aina aamulla klo 
10 tienoissa, jos paikalle kutsutaan munk-
keja, kuten varakkaat tekevät. Munkeille ja 
sen jälkeen muillekin tarjotaan ateria noin 
klo 11, kuten hautajaisissa. Iltapäivällä is-
tuskellaan ja juodaan, viinaahan on aina 
tupaantuliaisissa tarjottava. Tähän taloon 
on kutsuttu kymmenkunta munkkia, jotka 
aterioivat talon yläkerrassa lattiassa istuen.  
   Talon sisustus on massiivista tiikkiä: sei-
nien panelointi, portaat, kokonaiset välisei-
nät, keittiön kalusteet, baaripöydät, lattiat. 
Kaikkialla on lasiovisia kaappeja ja vitriinejä 
täynnä posliiniastiastoja, kukkamaljakoita, 
taide-esineitä (98). Portaat yläkertaan nou-
sevat talon olohuoneesta, kuten amerikka-
laisissa kartanoissa (97).  
   Yläkerran makuuhuone on vaaleanpu-

nainen; ikkunaverhot, sängynpeitteet, divaanit on sävytetty vaaleanpunaiseen silkkiin. 
Jopa haltiantalo pihan portin pielessä on suuri ja koristeellinen; tupaantuliaisten kunni-
aksi haltialle on pantu pullo viinaa ja ryyppylasi. Hiukan sivummalla portin edessä istuu 
vartija, kaikkia ei juhliin päästetty. Tehtailijapariskunta on ostanut tontin kylän reunasta, 
se on vanhaa kastelupeltoa. 
    Kylän pihoissa tarvitaan nyt korkea betoni- tai rauta-aita, ja rautaportti, joka vedetään 
kiinni yöksi tai kun talonväki lähtee pois kotoa.  
 

   
 
99. 4.305.05; 100. 4.306.05 Lampang. Uusia taloja rauta-aitoineen. 
 
   Kylä ei ole enää riisinviljelijöiden yhteisö, vaan esikaupunki tai omakotialue, jossa 
naapureita ei tunneta niin hyvin kuin ennen, kun kaikki asuivat lapsesta lähtien samassa 
kylässä. Nämä talot ovat kylän alkupäässä pääkujien varrelta, kaksi ensimmäistä esittä-
vät tukkukauppiaan taloa, josta v. 1985 otin kuvia. Omistaja välitti mm. kylän seppien ja 
käsityöläisten tuotteita; talo on yhä hyvässä kunnossa. Kaksi seuraavaa kuvaa on pää-
kujan varrella olevista uusista paalutaloista, joiden omistajat käyvät kaupungissa työssä; 
jälkimmäinen on samalla paikalla, jossa olivat ensimmäiset kuvaamani häät (102). 
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101. 4.318.95; 102. 4.320.05 Ban Srii Muod Klao. Paalutalot ja rauta-aidat. 
 
    Perinteinen paalutalo on palaamassa takaisin. Uusien paalutalojen alakerta on suu-
rimmaksi osaksi avointa oleskelutilaa (101-102), alakerran takakulmassa sijaitsevat keit-
tiö, pesuhuone ja varasto; portaat yläkertaan ovat ulkopuolella avoimessa tilassa, kuten 
perinteisesti thai-talossa. Alakertaa ei enää rakenneta samalla tavoin umpeen kuin 
1980-luvuilla. Silloin oleskelutilan ikkunoissa oli rautatangot ja oviaukonkin eteen vedet-
tiin yöksi kalterit. Nykyisin oleskelutila, TV, stereot ovat siirtynyt yläkertaan, eikä niille 
anneta samaa arvoakaan kuin ennen, kyntökoneita on enää harvassa uudessa talossa, 
puimakorista on tullut koriste-esine. Nyt suojellaan autoa. Turvaraja, kalterit ovat siirty-
neet portille. Omaisuuden suojaa korkea aita ja rautaportti. 
   Kyläläiset valittavat, ettei taloa voi jättää vartioimatta tai lukitsematta, koska rikollisuus 
on lisääntynyt, ja kylässä on yhä enemmän huumeiden käyttäjiä. Länteen johtavan kylä-
tien varrella on rivitalo, asuntola, jossa on pääasiassa yksiöitä. Niissä asuu paitsi nuoria 
pareja, läheisessä opettajakorkeakoulussa ja Lampangin ammattikouluissa opiskelevia 
nuoria, koska kylässä vuokrat ovat halvemmat ja ilmakin raikkaampi.  Rakennukset ovat 
tosin ränsistyneet nopeasti ja haastatteluissa kerrotaan, että nämä talot levittivät huu-
meita; niissä asuvat opiskelijat saattoivat sortua huumeiden käyttäjiksi ja myyjiksi. Rivi-
talon mukana huumeista on tulossa ongelma. 
   Ban Srii Muod Klaossa on jo paljon valkoiseksi maalattuja seiniä, talon ei enää tarvit-
se olla ruskea, tiikin värinen. Tulevaisuudessa kylien rakennuksiin tulee ilmeisesti 
enemmän väriä, maaliteollisuudella on maassa tulevaisuus.  Saha- ja rakennusteolli-
suus tuottaa jo paljon koristeellisia räystäslautoja, portaita, kaiteita, rautaportteja ja pyl-
väitä; talossa saattaa olla persoonallisia koristeita, ne ovat kuin piparkakkutaloja. Eräs 
kylän yrittäjä valmistaa betonipylväitä, jotka oksantynkineen muistuttavat puunrunkoa; 
se on uutta luontoromantiikkaa. 
  Thaimaan kylissäkin talot alkaa tuottaa rakennusteollisuus, jossa paikalliset yrittäjätkin 
ovat mukana. Talon rakentaminen on ammattityötä, johon kaupungin amattikoulu kou-
luttaa nuoria.   
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103. 4.214.05 Ban Srii Muod Klao. Valkoinen talo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Mae Kong Nya 
 
 
 
 
 
 
Ban Mae Kong Nyassa on vielä paljon hyvää, keinokasteltua peltoa ja kylän elämä ra-
kentuu maanviljelyn ympärille. Valtatien valmistuttua yhä useampi käy kylän ulkopuolel-
la työssä, mutta hyvin monet perheet, tai ainakin joku perheenjäsen välittää maatalous-
tuotteita kaupunkiin, ja usein omalla autolla. Joku bisnes pitää olla, jos ei muuta niin 
rahan lainaaminen. 
    Kylän päällikön talo on pääkujalla vinottain temppeliä vastapäätä. Hän on liikemies, 
jolla on monenlaista liiketoimintaa, hänen vaimonsa pitää talon katoksessa kauppa-
puotia ja ruokapaikkaa. Päällikkö on vähäeleinen ja hiljainenkin mies, mutta hyvin pidet-
ty. Hänellä on rakennusyritys, ilmeisesti asfalttifirma, ja lisäksi hän välittää kyläläisten 
maataloustuotteita. Vuonna 1999 filmasin hänen suuren palkintojuhlansa ja haastatte-
luissa Hra Wivien utelee melkein kaikilta haastatelluita, mitä mieltä he ovat päälliköstä. 
   Ban Mae Kong Nyan taloissa näkyy elintason nousu. Taloihin on ilmestynyt kodinko-
neita, tiikkihuonekaluja ja monenlaista tavaraa. Kylä eteläisen kujan varrella lähellä val-
tatietä on pihoja, joissa asuu vanhoja maanomistajasukuja. Kuvien pari vuotta vanhassa 
talossa näkyy vankka elintaso tiikkihuonekalut, auto pihassa.  
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104.04.350.05;105. 4.354.05;106. 4.355.05 
Ban Mae Kong Nya. Uusi talo. 
 
  Talon olohuoneessa on tiikkikalusteet, 
suuri kirjahylly ja sininen sohvaryhmä noja-
tuoleineen (104 105). Olohuoneessa on 
laatoitettu lattia ja sinertävät tapetit, seinäl-
lä buddhalainen alttari ja entisen pää-
munkin kuva (106). muutenkin emäntä har-
rastaa pieniä seinähyllyjä, joiden päällä on 
mm. valokuvia. Tämä on kuin kerrostalon 
olohuone.  
 

  
 

   
 
107. 4.357.15; 108. 4.359.15; 109. 4.356.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän uusi yksikerrok-
sinen talo, emäntä ja hänen televisiotuolinsa. 
 
   Päätien varrella lähellä koulua on yksikerroksinen sementtitalo, jossa on laaja katettu 
terassi, se on valmistunut muutama kuukausi sitten. Talossa asui 75-vuotias isoäiti 
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(107) veljensä ja tyttärenpoikansa kanssa, samassa pihassa asuvat hänen poikansa ja 
tyttärensä perheineen, kaikki ovat maanviljelijöitä. Talon terassia ympäröivät istuinpenkit 
ja tiikkirimasta tehty kaide, se on uusi versio ulkotilasta, jossa oleskellaan. Sisällä on 
tässäkin talossa laattalattia, kuvassa näkyy myös tuoli, jossa isoäiti katsoo TV:tä. Hän 
on terävä nainen ja hallitsee pihaansa, talossaan hän on toteuttanut monen vanhan ih-
misen toiveen, että talon tulee olla yksikerroksinen, koska siinä on helpompi asua, kul-
kea sisään ja ulos.  
 

    
 
110. 4.363.15; 111. 4.36315 Ban Mae Kong Nya. Kylän toimeliaan lääkintämiehen olo-
huonetta. 
 
    Aivan kylän päällikön talon vieressä asuu kylän sanitääri, joka hoitaa, lääkevarastoa 
ja toimii apulaispäällikkönä kylän hallinnossa. Tässä pihassa 63-vuotias vanhaemäntä 
tekee herkeämättä työtä, hoitaa puutarhaa, talon eläimiä; takapihalla on suuri pikkuank-
kojen kasvattamo. Hänen tyttärensä on ompelija. Talo on hyvin toimeentuleva, se näkyy 
sisustuksesta. Alakerrassa on suuri olohuone, tiikkisiä huonekaluja on paljon ja tavaraa 
riippuu kaikkialla, lasiovinen kaappi täynnä. 
    Vuonna 1985 aloitin haastattelut kylän varapäällikön luona, jolle oli eteläkylässä, 
pääkujan varrella juuri valmistunut talo (112). Hän on nyt 70-vuotias, elää talossaan 
vaimonsa ja tyttärensä kanssa. Alakerran olohuone on suunnilleen samanlainen kuin 17 
vuotta sitten (113), mutta suuri tiikkisohva on sinnekin ilmestynyt, ja paljon muuta omai-
suutta. Tien toiselle puolelle on heidän poikansa, kansakoulunopettaja, rakentanut val-
koisen tiilitalon (114). Se edustaa nykyistä koulutettujen kyläläisten ihannetta, saman-
lainen kuin virkamiesperheen kaupunkitalo. Varapäällikkö hankki varallisuutensa siirto-
työläisenä ja on sitten viljellyt maata. Pojalla on uuden koulutusyhteiskunnan ammatti. 
Tulevaisuudessa kotipaikalleen jäävät palkkatyöläiset luovat riisikylän asuinympäristön. 
 

    
 
112. 4.393.15; 113. 4.395.15.15; 114. 4.398.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän varapäälli-
kön 1985 valmistunut talo ja sen olohuone nykyään. Vastapäätä seuraavan polven 
ihannetalo (alla). Se on valkoiseksi rapattu tiilitalo, jossa on uudentyyppiset ikkunat, hol-
vikaaria ja patioita (alla).  
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   Temppelin takana oli 1985 uusi talo, josta 1985 kirjoitin, että se on "kylän uudenaikai-
sin ja värikkäin, aitakin maalattu vihreäksi". Pihassa asuu kylän kiinalaissyntyinen vi-
hannestarhuri, nyt 87-vuotias isoisä Jui vaimonsa ja kahden tyttärensä perheen kanssa. 
Vuosina 1983-1985 isoisä jäi mieleeni henkilönä, joka "aamulla ensimmäisenä ja illalla 
viimeisenä" tuli vastaan kylänkujalla polkupyörällä ajaen kuokka ja vihanneskori takate-
lineellä, iloisesti hymyillen ja kättä heilauttaen. Hän oli silloin 70-vuotias.  
 

 
 
115. 4.421.15 Ban Mae Kong Nya. Isoisä Jui, tyttäret ja naapurin vanhaemäntä. 
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   Vuosikymmeniä isoisä on kiinalaisella ahkeruudella viljellyt vihannestarhaansa ja kii-
nalaisella kärsivällisyydellä rakentanut elämänpiirinsä. Uudessa talossa asuu vanhin 
tytär perheineen (117), isoisä ja hänen sairas vaimonsa asuvat piharakennuksessa nuo-
rimman tyttärensä perheessä, niin kuin tapana on. Piharakennus on perusteellisesti kor-
jattu (116). Poika on muuttanut toiseen perheeseen vävyksi ja rakentanut kylään uuden 
tiilitalon. Nuorempi tytär on se pieni tähtisilmäinen tyttö vuoden 1973 kuvissa. 
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116. 4.428.15; 117. 4.423.15; 118. 4.425 Ban Mae Kong Nya. Piharakennus nykyisel-
lään. Vanhempi tytär kodissaan. Naapurin naisia on tullut talkoisiin ja he syövät yhteisen 
aterian. 

 Tyttäret aviomiehineen viljelevät maata ja välittävät autollaan maatalous-
tuotteita, mitä kulloinkin on käsillä. Heillä on mm. 20 lehmää lihakarjaa, 
pihassa talon takana laaja hedelmätarha ja hanhilauma kuljeskeli arvok-
kaasti pihalla, pistäytyen välillä temppeliaukion puolellakin syömässä.  
   Kiinalainen Uusi Vuosi on tulossa ja isoisä Jui pitää aina silloin talos-
saan suuret juhlat. Talo koristellaan kiinalaisin kirjoituksin. Naapurien nai-
set ovat tulleet talkoisiin laittamaan taloa kuntoon juhlaa varten. Ensin 
naiset syövät lattialla talkooaterian (118), kuva ei tosin kerro siitä iloisesta 

puheen pulputuksesta, joka naisjoukosta lähtee. Ja mopedeita on rapun edusta täynnä. 
Naiset syövät glutiiniriisiä perinteiseen tapaan. Riisi puristetaan kädessä palloksi ja kas-
tetaan yhteiseen kastikekulhoon. Viikkoa myöhemmin myös isoisä sairastui ja joutui 
sairaalaan. Päästyään kotiin lapset ja naapurit tulivat häntä yhdessä tervehtimään.  
   Seuraavaa taloa emännöi ”puhvelityttö” Sangla, joka vuonna 1973 istui kotitalonsa 
pihassa vesipuhvelin selässä. Hän on kylän tarmokkaimpia naisia ja kouluttanut kaikki 
lapsensa kunnollisiin ammatteihin. Hän on tehnyt kaiken aikaa työtä, viljellyt puutarhaa 
ja peltoja, hoitanut kotia, ommellut vaatteita. Talo on samanlainen kuin 1985, mutta hy-
vin hoidettu. Samassa pihassa asuu hänen vanhempi sisarensa ja veljensä perhe. 
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119. 4.494.15; 120. 4.438.15; 121. 4.499.15; 122. 4.441.15; 123. 4.498.15 Ban Mae 
Kong Nya. Rva Sanglan talo on samanlainen kuin 1980-luvulla. Sisällä on vielä oleske-
lukorokekin jäljellä. 
 

    
 
124. 4.495.15; 125. 4.497.15. Ban Mae Kong Nya. Rva Sangla tyttärensä ja tämän ys-
tävän kanssa pihalla. Tytär on Lampangin sairaalassa sairaanhoitajana. 
  
   Länsikylässä asuu poika, joka on 180 cm pitkä. Hänen kokoisiaan ei tapaa montaa, 
vaikka tärkkelyspitoisempi ravinto on nostanut nuorten keskipituutta myös Thaimaassa.  
Poika opiskelee sähkömieheksi Lampangin ammattikoulussa ja pelaa koripalloa; mielipi-
teiltään hän on hyvin vanhoillinen. Hän valmistuisi viiden kuukauden päästä ja olisi mie-
lellään jäänyt kotikyläänsä, vaikka arvelikin joutuvansa muuttamaan työn perässä. Hä-
nen nuorempi veljensä on stereofani, pitkä nuorukainen hänkin, rakentelee äänentoisto-
laitteitaan ja kuuntelee innokkaasti musiikkia yökaudet; koko ajan hän nytkin näpläilee 
laitteitaan ja vaihtaa äänitteitään. He ovat uutta thai-nuorisoa ja omaksuvat samanlaisen 
teinikulttuurin ja samat harrastukset kuin heidän ikäluokkansa kaikkialla 2000-luvun 
maailmassa. 
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126. 4.445.15 Ban Mae Kong Nya.  Pitkien poikien huone musiikkilaitteineen.  
 
   Valtatien puolella on taloja, jotka omistavat paljon viljelysmaita eteläisellä peltoau-
keamalla. Tämä talo viljelee ja välittää erilaisia tuotteita kaupunkiin.   
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127. 4.461.15; 128. 4.466.15; 129.464.15; 
130. 4.465.15 Ban Mae Kong Nya. 
 
   Tämäkin perhe on kaupalla ja käsitöillä 
menestynyt. Talo on hyvin rakennettu, au-
tokatoksessa on uusi auto (127), olohuo-
neessa on tiikkihuonekaluja, ovet ja ikkuna-
luukutkin ovat leikkauksin koristeltua tiikkiä. 
    Talon 15-vuotias tytär on hiljainen, ujo 
vastaamaan kysymyksiin, niin kuin tytön 
kuuluu  etiketin mukaan olla.  Hän valmis-
taa kukkakoristeita (130). 

 
 

 
 
131. 4.467.15 Ban Mae Kong Nya. Isoisän valkoinen talo. Talossa asuu isoisä kahden 
lapsenlapsensa kanssa. Talo on hänen suunnittelemansa, omien sanojensa mukaan 
hän on rakentanut ”hyvin pienen yksikerroksisen tiilitalon, jossa on mukava maata päi-
väunilla”. 
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132. 4.480.15 Ban Mae Kong Nya, Lasiovi-
nen kaappi. 
 
Lasiovisen kaapin sisältö on muuttunut sii-
tä, mitä siellä oli 1970-luvun alussa. Kaap-
peja tarvitaan nyt jokapäiväisiä tavaroita 
varten, siellä on vaatteita, lasten koulutar-
vikkeita, ruoka-astioita, ja tietenkin ne ho-
peakulhot temppelipalveluksia varten. Ny-
kyiset kaapit ovat alumiinia, tiikkikaapit ovat 
kallista puusepäntyötä. 
 

 
 
133. 4.516.15 Ban Mae Kong Nya. Siirtotyöläisten vaikutus jatkuu, tämä talon isäntä on 
Taiwanilla työssä. 
 
  Kylän keskipaikkeilla pääkadun varrella on kahden rinnakkaisen talon ryhmä. Toinen 
on valkoinen talo, jonka pääoven edessä on laaja terassi, toinen on 2-kerroksinen van-
hatyylinen talo. Niissä asuvat isä ja poika, maanviljelijöitä ja maataloustuotteiden välittä-
jiä kummatkin, ja molemmilla oma auto. 
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134. 4.522.15; 135. 4.524.15; 136. 4.523.15 Ban Mae Kong Nya. Viljelijän ja välittäjän 
talo, ympäristö täynnä kukkia, joita emäntä kastelee, myyntiartikkeleita nekin.  
137. 4.509.15 Ban Mae Kong Nya. Isäntä pyykillä. Vanha työnjako väistyy. 
 
    Länsipellon reunassa oli 1985 kylän ensimmäinen siirtotyöläisen rakentama talo.  
 

 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 55



 

     
 

     
 
138. 4.542.15; 139. 4. 544.15; 140. 4. 545.15; 141. 4.546.15; 142. 4.547.15 Ban Mae 
Kong Nya. Kylän ensimmäinen siirtotyöläisen talo vuodelta 1985. Talo on nyt aidattu, 
terassitila on ennallaan, mutta sisällä on tapahtunut muutoksia. 
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   Talon pihan erottaa kujasta punavalkoinen tiiliaita, joka on samaa tyyliä ja sävyä kuin 
talon julkisivu (138). Talon ikkunoiden alla on kauniita kukkaistutuksia. Terassi on edel-
leen isännän työhuone (139), mutta huoneiden järjestys on muuttunut. Aluksi TV oli en-
simmäisessä, sinisessä huoneessa, nykyisin se on peremmällä olohuoneessa, siellä on 
keittiö ja oleskelutilat; sininen huone on makuuhuoneena (142).   
 

 
 
143. 4.556.15 Ban Mae Kong Nya.  Muistomerkki 1970-luvun riisikulttuurin ajalta. Van-
hat riisinviljelijöiden pylvästalot katoavat.  Kylät muuttuvat esikaupunkien kaltaisiksi 
 
   Tämä vanha maalaistalo (143) on kuin 1970-luvulta ja kertoo perheen perinteistä täs-
sä kylässä. Raskaat, arvokkaat tiikkipylväät ovat vain vaihdettu betonipilareihin.  Pihakin 
on vielä aitaamatta. 
 
 
 
 
 
 
Ban Dong Mae Ang 
 
 
 
 
Metsäkylästä on ruvettu käyttämään nimeä Ban Dong Mae Ang sen läpi kulkevan joen 
mukaan erotukseksi muista Pienen Tytön kylistä. Hallinnollisesti siihen kuuluu myös 
noin kilometriä ennen sijaitseva taloryhmä Ban Na Kae, jonka nimi on aikaisemmissa 
papereissani ollut eri muodossa. Ban Dong kuuluu Ban Langin tambooniin ja Muangin 
eli kaupungin amphoeen, se on siis Lampangin kaupunginhallinnon alainen kylä, vaikka 
sijaitseekin kaukana metsässä. Kukkulat joille kylä on rakennettu ovat noin 300-350 
metriä merenpinnasta, muutaman kilometrin päässä idässä rinteet jyrkentyvät ja vuoret 
nousevat yli 800 metriä korkeiksi. Myös kylän länsipuolella olevat harjanteet nousevat 
vähitellen 700 metriin ja parinkymmenen kilometrin päässä koillisessa vuorten huiput 
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kohoavat jo yli kilometrin korkeuteen (1360 m).  
   Kylään johtaa nyt valtatie, joka on muuttanut keskustan kokonaan toisenlaiseksi. Ban 
Dongissa tie laskeutuu harjanteelta kylään, mutta idyllinen lammikko on kadonnut eikä 
sillan ja koulun välissä ole enää yhtään taloa, sillan pielessä olevaa kauppaa lukuun 
ottamatta. Talot ovat hävinneet miltei jälkeä jättämättä, jonkin hiilimiilun tai tiilisen ra-
kennelman rauniot ovat vielä jäljellä. Montakohan taloa tälläkin alueella on vuosikym-
menien mittaan ollut?  
 

 
 
144. 4.571.35 Ban Dong. Naiset odottavat kylätaksia Mae Wangin sillalla. Kylän lampi 
on jäänyt sillan alle pusikkoon. 
 
    Kylässä perheet eivät omista maata, niin kuin ei kaskikulttuureissa yleensäkään, ja 
talojen tontitkin ovat valtion. Siitä johtuu, että talot voivat hävitä eikä tontilla ole yleensä 
kuin yksi talo. Näihin uudisasutuskyliin ovat monet asuinpaikkaa vailla olleet nuoret parit 
tulleet ja rakentaneet talonsa ja muuttaneet pois, jos siihen on tullut tilaisuus. Kylässä 
on myös vanhoja sukuja, jotka ovat bandongilaisia jo monessa polvessa, ja tulevat siellä 
sitkeästi asumaan.  
   Ban Dongissa aineellisen kulttuurin elämänkaari on lyhyt. Kymmenen vuoden kuluttua 
ei mikään ole enää ennallaan, tai toisaalta pysyviä ovat mäkien rinteet, joille kylä on 
sijoittunut ja muutamat kiintopisteet, muutamat vanhat talot, jotka nekin vuorollaan ka-
toavat tai rakennetaan uudelleen. Mutta niiden tilalle on ehtinyt tulla uudet kiintopisteet 
ja niin jokaisella ikäpolvella on oma pysähtynyt muistikuvansa siitä, millainen heidän 
kotikylänsä oli.  
   Aikaisemmissa diakokoelmissa kylä on jaettu eri osiin ja niille on annettu nimetkin. 
Noudatan samaa jakoa. Valtatie kaartaa nykyisin sillan jälkeen oikealle ja kulkee jonkin 
matkaa mäen alarinteellä, kunnes kääntyy jyrkästi ylös mäen päälle ja jatkuu siellä noin 
100 metriä. Tämä tiejakso on nimistössäni Pääkuja ja mäki on Kylänmäki. Sen etelärin-
teellä kohosivat aikoinaan komeat paalutalot, ja on siinä taloja vieläkin, vaikka ne peitty-
vät puiden varjoon. Mäen päällä asuivat päälliköt niin 1973 kuin myöhemminkin ja siellä 
on yhä kauppapuoteja. Pääkuja päättyy neljän tien risteykseen, jossa on punainen vesi-
pumppu ja kylätaksin odotuskatos. 
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   Risteyksestä vasemmalle eli länteen kulkeva kuja laskeutuu ensin Patalaaksoon ja 
nousee sitten Temppelinmäen etelärinteeseen, kujan päässä hiukan jo asutuksen ulko-
puolella sijaitsee temppeli, siitä etelään on heti lastentarha ja koulu. Pääkujan päässä 
rinteessä on entisen päällikkö Phenin piha, vanha kauppa ja muitakin taloja; siitä asutus 
jatkuu ylös kukkuloille kylän taakse.  
   Pääkujan päästä oikealle itään johtava kuja kulkee yli mäen, jolle olen antanut nimen 
Maasainmäki, koska siinä asuu Maasain suku, tie jatkuu edelleen itään yli Mae Ang -
joen sivuhaaran. Siellä Takalaaksossa asutus jatkuu ja harvenee vähitellen, kunnes tie 
katoaa metsään. Jossakin siellä on vielä kyläläisten vanhoja kaskimaita, joissa nykyisin 
viljellään pääasiassa vihanneksia. Kilometrin parin päässä metsässä asui kristitty lam-
pangilainen hedelmätarhuri, joka jätti liikkeensä ja perheensä ja muutti vuorille (1984-
1985: 4. 800-815). Jossakin parinkymmenen kilometrin päässä pohjoisessa on etnisen 
vuoristokansan kylä Ban Yang Klang, mutta sinne ei kuljeta enää tätä kautta. 
    Ennen kuin tie ylittää sivujoen, on sen oikealla puolella Alakauppa, joka 1980-luvulla 
toimi kulmakunnan keskuksena. Se on siellä vieläkin, mutta talon emäntä on siirtynyt 
muuhun liiketoimintaan. Hänen sisarellaan on nyt kioskikauppa pääkujan päässä, juuri 
ennen risteystä, johon kylän taksit tulevat.     
    Kylän 33-vuotias päällikkö asuu Wang-joen sillan korvassa. Hänen sukunsa on alku-
aan Laosista.     
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145. 4. 572.35; 146. 4.573.35; 147. 4.583.35; 148. 4.576.35; 149. 4.579.35; 150. 
4.581.35 Ban Dong. Päällikön talo ja pihapiiriä. Talon viihdepatteri. Suvun nuoria emän-
tiä. Hyvin hoidettu haltiantalo. 
 
     Päällikkö oli valittu vastentahtoisesti eikä hän luultavasti toiminut kovin innokkaasti 
tehtävässään. Hänen isänsä kuului niihin, jotka ammuttiin kylän sisäisten riitojen aikana 
niin kuin kaksi edellistä päällikköä.  Hän on kuulemma muistuttanut, että liian innokkaat 
päälliköt on tässä kylässä ollut tapana ampua. Vuoden 1998 alussa hän luopuikin tehtä-
västä, tai viranomaiset vaihtoivat päällikköä. 
   Omissa asioissaan päällikkö on toimelias. Hän oli aina jossain, pellolla puimassa, 
kaupungissa, metsästämässä niin kuin miehillä kuivan kauden alkaessa oli tapana, 
bambua katkomassa, missä milloinkin. Talonsa takapihalla hän vingutti sähköhöylää 
siinä kuin kylän muutkin puusepät, ja Phan oli varma, että hän oli mukana tiikkipuiden 
salakaadossa, kuinka hän muutenkaan olisi tiikkilautoja saanut. Oli hänellä talonsa ta-
kapuolella tyypillinen valeterassikin, lava, jonka lattialaudat olivat irrallaan.  
   Haastateltaessa päällikön 25-vuotias vaimo (kuvassa oikealla) kertoi mm., kun kylä-
läiset eivät vieläkään omista talonsa maata, heidän on vaikea saada pankkilainaa. He 
joutuvat turvautumaan koronkiskureihin, joita kylän menestyvät liikemiehet yleensä ovat. 
Ban Dong on ollut kylä, johon on tullut muualla yhteiskunnassa epäonnistuneita ihmisiä 
etsimään onneaan ja mahdollisesti jääneet tai muuttaneet pois. Päällikön perhekin 
muuttaa kylästä, kun siihen tulee mahdollisuus. Täällä uudisasukkailla ei ole muuta 
vaihtoehtoa, kuin etsiä yhteisestä valtion metsästä kaiken, minkä voi käyttää hyväk-
seen. 
  Päällikön talosta hiukan eteenpäin on Radiomummun piha. Hän oli kuollut pari vuotta 
sitten 99-vuotiaana. Viime kerralla hän oli omien sanojensa mukaan jo kahdesti kuollut. 
Hänen talosakin on vielä olemassa, mutta siitä oli katkaistu pylväät, jotta hän olisi kyen-
nyt liikkumaan ulos ja sisälle. Nyt se oli enää vain matala varastokatos.   Radiomummu 
oli vahva nainen, ja hänen suvullaan on koulun takana oikeaa riisipeltoakin. Siellä otin 
kuvia, kun suku pui riisiä, melkein parikymmentä nuorta miestä oli paikalla. Kolmatta 
sukupolvea. Mutta tässä kylässä heistä ei enää asunut kukaan. 
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151. 4.588.35; 152. 4.585.35; 153. 4.590.35; 154. 
4.591.35 Ban Dong. Radiomummun tyttären ta-
loa.  
 
    Radiomummun pihaa hallitsee hänen tyttären-
sä. Haastateltavana on tyttären aviomies (154), 
lapsia heillä ei ole, mutta heidän kanssaan asuu 
joku nuori sukulainen. Sisällä talossa ovat tavan-
omaiset mukavuudet: jääkaappi, TV, stereot. Ra-
kennus on vain kymmenkunta vuotta vanha, mut-
ta kun talonväen perinteiseen elämäntapaan kuu-
luu, että jätevesi heitetään suoraan maahan, ta-
lon alusta on alkanut haista pistävästi ja talon 
paikkaa pitää muuttaa. Kuivan kauden aikana 
isäntä ryhtyikin vähitellen rakentamaan uutta ta-
loa lähemmäksi kujaa, siinä on vielä tyhjää tilaa.  
 Talon muuttaminen kuivan kauden aikana toiseen
paikkaan oli bambutalojen aikaan yleistä.
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   Mäen alla on pääkujan eteläpuolella, tien ja joen välissä, vielä muutama talo. Mutkas-
sa jossa pääkuja kääntyy ylös mäelle, on todellinen yrittäjäpariskunnan talo autokatok-
sineen (155-156) . Vinosti vastapäätä on vanhan elefantinajajan, mahoutin talo. 
 

 
  

 
 
155. 4.596.35; 156. 4.598.35 Ban Dong. Yrittäjäpariskunnan pihaa. Vaimo katkoo bam-
bua. Hymy ei taida koskaan kadota hänen kasvoiltaan.  
 
    Pariskunta yrittää uutterasti tekemällä työtä ja kaikenlaista bisnestä. Kuvassa (156) 
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vaimo hakkaa viidakkoveitsellä bamburuoista yhden solmuvälin eli noin 60 cm pätkiä, 
jotka niputetaan ja myydään. Bambu on vielä käyttökelpoinen raaka-aine, nykyisin ret-
keilijät kypsentävät riisiä nuotiolla bambuputken sisällä. 
   Bambun katkominen ja myynti on vielä vapaasti sallittua, ja sadekauden lopulla kylä-
läiset ryntäävät metsiin hakemaan bamburuokoja, kuka autollaan, kuka härkävaljakol-
laan. Yrittäjäpariskuntan välittää kaikkia kylän tuotteita, myös bambua, ahkeralla työllä 
he kouluttavat kahta poikaansa Lampangissa; ainakin toinen heistä opiskelee jo kaup-
paopistossa. Paljon täytyy hakata bambua... Hekin muuttaisivat pois kylästä ja varmaan 
muuttavatkin, kun pojat ovat valmistuneet ja saaneet työpaikan.  
  Maasainmäellä vanhan kantatalon elämä on ennallaan, ukko Maasai on vielä elossa ja 
yhtä iloinen kuin aikaisemminkin. Hän asuu vaimonsa ja poikansa kanssa vanhassa 
vuoristotalossa, jossa on matala alusta. Matalien rappusten kautta päästään verannalle, 
jossa on keittopaikka ja astioiden pesupaikka. Terassi on hiukan alempana kuin asuin-
huoneen lattia. Tässä talossa ei ole sisällä mitään muuta kuin makuuvaatteet ja riisisäk-
kejä vuoden tarpeita varten. Ei TV:tä, ei jääkaappia, vain mopedi. Mutta heillä on yhä 4 
vesipuhvelia ja yksi lehmä.  
   Samassa pihassa asuu heidän 2 poikaansa vaimoineen ja lapsineen. Isoäiti johtaa 
pihan komentoa. Ylempänä pihalla on navetta, joka on sekin vanhaa tyyliä, pylväiden 
varassa on parvi, jossa säilytetään rehua, riisin olkia. 
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157. 4.606.35; 158. 4.604.35; 159. 605.35; 
160. 4.610.35: 161. 4. 4.611.35 Ban Dong. 
  

 
 
  Ukko Maasai (160) istuu entisellä paikal-
laan terassin kulmassa ja hätistelee välillä 
kanoja, kun ne pyrkivät syömään riisiä, joka 
kuivuu pihassa maton päällä. Ilma on kuu-
ma, lauma koiria makaa talon varjossa.  
   Maasait ovat alkuperäistä metsäkylän 
väkeä, kaskiviljelijöitä. Vanha talon runko 
(157) on arvokas omaisuus, siellä täällä on 
uusia lautoja tummumassa, yksittäin tai 
kaksittain, niitä on löyhästi naulattu myös 

asuintalon terassiin, navetan seinässä useampikin kerros. Ja maahan pystytettyjä pak-
suja tiikkitukkeja näkyy eri puolella, ikään kuin odottamassa rakentamisen alkamista. 
Niitä he myisivät rahaa tarvitessaan. 
 

 
 
 162. 4.613.35 Ban Dong. Pääkujan päässä mäenrinteillä on vanhaa kylämiljöötä piha-
aitoineen. Kun kaikki pikkuostokset pannaan muovipussiin, miljoonittain tyhjiä muovi-
pusseja leviää aitovierille ja ojien pientareille. 
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    Maasaiden mäen korkeimmalla kohdalla on talo, jossa kävin  jo 1972, silloin seinät 
olivat vielä bambusäleistä ja lattiakin bambua. Talon piha on ennallaan, ne miljoonat pie-
net muovipussit pyörivät yhä aitovierellä Perheellä on vielä 8 puhvelia, kärrytkin talon alla. 
Talon alusta on vuoristolaisten tyyliin hiukan liian matala oleskelua varten. Sisälle asuin-
tilaan noustaan avonaisia rappusia pitkin. Tässä talossa ei TV:tä lukuun ottamatta ole 
huonekaluja, niin kuin ei lukuisissa muissakaan kylän taloissa. Vanhaan tapaan vuoteet 
levitetään lattialle ja vaatteet roikkuvat seinillä.  Asuinhuoneen tulisijalla käristetään puh-
velin luita suuressa tynnyrissä. 
 

     
 

163. 4.623.36; 164. 4. 619.35; 165. .616.35 
Ban Dong. 
 
   Talossa on kolme poikaa, jopista vanhim-
mat ovat jo käyneet 6-vuotisen kyläkoulun, 
mutta ilman ammattitutkintoa ei töitä tahdo 
löytyä, muuta kuin metsäpalstojen viljely, 
bambujen hakkuu ja kaikenlainen keikkatyö, 
mitä joku tarjoaa. Kun kaskenpoltto on lop-
punut eikä vihannesten viljely metsissä ole 
menestynyt niin kuin odotettiin, kylän nuo-

rilla on vaikea päästä köyhyyden perinnöstä,  eikä tämä ketju taida katketa vielä nykyi-
senkään sukupolven kohdalla. 
 

    
 
166. 4.630.35; 167. 4.531.35 Ban Dong. Kylän ruokapaikka. 
 
  Pääkujan päässä on talo, jonka emäntä pitää kujan varrella pientä olkikattoista lounas-
paikkaa. Hän paistaa tyttärensä kanssa lihatikkuja (167). Montakaan ruokavierasta ei 
tässä kylässä ole, mutta emäntä on siisti ja ilmeisesti laittaa ruoan hyvin. Hän valmistaa 
ruokaa myös lastentarhaan, joka on lähellä uuden kyläpäällikön talossa. Emäntä kuuluu 
kyläkomiteaan ja partioon, ja hänen tyttärensä on saanut jatkaa koulunkäyntiä yläluokilla 
moottoritien varrella olevassa uudessa keskuskoulussa. 
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   Vuoden 1985 haastatteluissa keskeinen henkilö oli silloinen kyläpäällikkö. Hänkin on 
saanut surmansa bandongilaisten välienselvittelyssä muutama vuosi sitten. Hänen vai-
monsa elää vielä ja heidän 8 lapsestaan on kaksi poikaa jäänyt kylään. Kumpikin ovat 
rakentaneet pihapiiriin pienen 1-kerroksisen talon. Kaikki vanhat rakennukset ja paaluta-
lojen rungot ovat kadonneet, kaikki 60 puhveliakin on myyty. 
 

  
 

  
   
169. 4.629.35; 170. 4.626.35; 171. .628.35 
Ban Dong. Entisen kyläpäällikön pihapiiriä.  

 
  Vanhempi poika asuu vaimonsa ja kahden tyttärensä kanssa ylempänä rinteellä (170-
171). Nuorempi veljeksistä on rakentanut talonsa isänsä paalutalon paikalle. Kummas-
sakin talossa on ikään kuin palattu vanhaan vuoristolaistyyliin. Talon alusta on hyvin 
matala ja toimii oikeastaan vain ilmastointikanavana. Keittiö on rakennettu oman katton-
sa alle talojen päätyyn, jotta kosteus ja niiden mukanaan tuomat hyönteiset, moskiitot 
pysyvät kauempana asuinhuoneesta. Päällikön leski asuu nuoremman poikansa luona 
ja hoitaa tarvittaessa vanhemman poikansa tyttäriä. Hän on maalannut kasvonsa val-
koiseksi ja sitonut päähänsä mustan huivin (169); samoin hänen pojillaan on musta hui-
vi päässä. Perheessä on uutta surua: yksi veljeksistä on juuri kuollut liikenneonnetto-
muudessa. 
 

    

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 66



 
172. 4.636.35; 173. 4.639.35 Ban Don. Uusi kioskityyppinen kauppa, jossa myydään 
pientä naposteltavaa.    
 
   Toimelias sisaruspari pitää kylässä kauppaa edelleen. Alakaupan omistajan nuorempi 
sisar on perustanut pienen kioskikaupan pääkujan päähän, juuri ennen sitä pakollista 
pysähtymismerkkiä. Kaupassa myydään etupäässä makeisia, Coca Kolaa ja jäätelöä. 
Se on suuri kiusaus kylätaksia odotteleville koululaisille. Alakaupan emäntä on usein 
auttamassa sisartaan (172). Talo on matala, perheen asuinhuoneet ovat kioskin takana. 
Hiukan ylempänä on välikkö, jossa sijaitsee TV, sitä asiakkaat katselevat etenkin lauan-
taisin, kun tulee thainyrkkeilyä (173). Perheen isäntä on bussinkuljettaja ja on heillä oma 
autokin; he käyvät iltaisin markkinoilla ostamassa ja myymässä. Kyläkauppiaat ostava 
monet myyntituotteensa yleensä markkinoilta edellisenä iltana.  
 Alakauppa Maasain mäen takana kylän kaakkoiskulmassa toimi 1980-luvulla keskeise-
nä kokoontumispaikkana. Siellä oli akulla toimiva TV ja kaupan emäntä  piti kaupan  
ohella kampaamoa.  
 

  
 

  
 
 

174. 4.640.35; 175. 4.639.35; 176. 4.142.35 Ban Dong. Alakauppa on muuttunut koko-
naan, siitä on tullut luhtitalo, jossa asuinhuoneet ovat yläkerrassa ja alhaalla on jäljellä 
kampaamo.  
 
    Kaupassa on 7 vuotta sitten tehty suuria muutoksia. Koko taloon on rakennettu uusi 
etuosa ja luhtimainen yläkerta, jonne noustaan portaita alakerran olohuoneesta. Yläker-
rassa on avonainen, aidattu käytävä, niin kuin suomalainen luhdin parvi, siitä johtavat 
ovet huoneisiin. Kauppa on lopetettu, joitakin myyntiartikkeleita tosin on vielä esillä, ja 
alakerrasta on tehty suuri olohuone, sen jakaa kahtia kampaamopöytä ja kaappirivi. 
Perheen olohuoneen puolella on kaikki varakkaan perheen huonekalut ja tavarat: 2 tiik-
kistä sohvaa, lasiovisia kaappeja, TV ja stereot. Toisella puolella on kampaamo, baari ja 
kolme pyöreää baarituolia. Vaikka perheessäkin on kolme henkeä, talossa on niin suuri 
viina- ja olutvarasto, että baarin puoli tuskin on tarkoitettu pelkästään omaan käyttöön. 
Emännällä ja isännällä on monenlaisia liiketoimia. Takapihalle asennetaan juuri uutta 
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riisimyllyä, jota emäntä ylpeänä esitteli. Talossa on jo 2 autoa ja 3 TV:tä eikä emännällä 
ole mitään halua muuttaa pois kylästä.  
 

 
 
177. 4.650.35 Ban Dong. Bambusäleistä tehtyjä piha-aitoja. Taaempana kylässä talot 
suojaavat pihansa ja puutarhansa metsissä laiduntavalta karjalta.  
 
   Kauempana kukkuloilla talot ovat samanlaisia kuin ennenkin. 
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178. 4.660.35; 179. 4.661.35; 180. 4.662.35; 181. 4.664.35 Ban Dong. Tyypillinen met-
sätalo kylän takaisilla kukkuloilla.  Isännän mukaan talo on rakennettu 2 vuotta sitten. 
Hän piti paalutalossa asumisesta, se on avoin ja vilpoisa ja talon alla saattoi pitää puh-
veleita. 
 
    Vanhatyylisiin paalutaloihin noustaan avoportaita ensin keittokatoksen puolelle ja siitä 
olohuoneeseen, ne ovat samaa yhtenäistä tilaa. Olohuoneessa on ruohomattoja, muttei 
juuri muita huonekaluja  kuin lasiovinen kaappi ja pieni pöytä, jonka päällä seisoo TV. 
Perheet syövät lattialla maton päällä niin kuin on tehty iät ja ajat.  
    Kun kylässä on sähkö, keittiöön ja pesupaikalle vesi tulee muoviletkussa; vesipump-
pu on jo lähes kaikissa kylän taloissa. Niinikorit ovat vaihtuneet muoviastioihin, lasten 
puulelut muovileluihin. Iltaisin vuodevaatteet levitetään lattialle ja moskiittoverkko ripus-
tetaan kattonauloihin. Nykyisin ei ole enää vilja-aittoja, vaan riisi varastoidaan säkeissä 
joko keittiön perällä tai erillisessä komerossa.  Pihassa on nuotiopaikat, kylmänä kaute-
na täällä on öisin niin kostean viileää, että nuotio on tarpeen.  
  

 
 
182. 4.670.35 Ban Dong. Metsän puolella on monissa pihoissa vielä vanhatyylinen puh-
velinavetta. 
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183. 4.679.35; 184. 4.682.35; 185. 4.680. 
35; 186. 4.688.35 Ban Dong. Nuoren parin 
koti. Pihalla on varustauduttu kylmään kau-
teen. Nuori äiti hoitaa lastaan ja virkkaa 
haavin verkkoa.  
 
  Tässä Temppelinmäen alla olevassa ta-
lossa asuu nuori vaimo vanhempiensa 
kanssa, aviomies on viljelijä. Sisustus on 
tyypillinen. Olohuoneessa ei ole montaa-
kaan huonekalua, muuta kuin se tarpeelli-
nen: jääkaappi, lasiovinen kaappi ja TV; 
vuodevaatteet kootaan päiväksi nurkkaan. 
Kylässä yleinen nelikulmainen lasten sän-
ky. Nuori emäntä kutoo kalahaaveja omiin 

tarpeisiin ja lahjoitettavaksi. Ehkä verkon kudonnasta löytyy myyntituote, joka auttaisi 
nuorta paria selviytymään kylässä.  
 

                        
 
187. 4.703.35; 188. 4.706.35 Ban Dong. Toinen nuori äiti kotioloissa. 
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189. 4.711.35; 190. 4.712.35; 191. 4.713. 
35 Ban Dong. Yksinäisen naisen talo. 
 
   Tässä talossa Maasain mäen takana 
asuu yksinäinen 56-vuotias leskinainen, 
jonka jalka oli vioittunut joskus nuoruudes-
sa ja nyt vanhemmiten se on alkanut vaiva-
ta yhä pahemmin. Raajarikkona hän ei ole 
käynyt koulua eikä osaa lukea. Nainen elää 
vaatimattomassa talossaan, jonka hänen 
miehensä on rakentanut. Siinä varastora-
kennus on yhdistetty asuinrakennukseen ja 
portaat nousevat niiden välistä. Sisältä se 
on tyypillinen kaskiviljelijän talo. Siellä  ei 
ole mitään nykyajan kodinkoneita, ei mi-
tään muuta kuin vuodevaatteet ja lasiovi-
nen kaappi (190).  
   Näissä taloissa ei ole mikään muuttunut 
1970-luvusta. Keittiössä on kaikki vanhoil-
laan, vain muutama muovinen astia, pesu-
vati ja sanko.  Talon portaat (191) tuottavat 
emännälle yhä enemmän vaikeuksia, ja 
sen vuoksi hän asuisi mieluimmin sellai-
sessa kaksikerroksisessa talossa, jossa 
alakerta on rakennettu asuinhuoneeksi. 

Talon kulmassa on nurkkakunnan oleskelupaikka. Siinä kentällä leikkii aina myös naa-
purin lapsia, nytkin heitä on paikalla. Yksinäinen emäntä on olemukseltaan tyyni ja rau-
hallinen.  Pois hän ei kylästä muuttaisi, täällä hänellä on paikka, jossa elää poika asuu 
kylässä ja pitää hänestä huolta. Sitä paitsi hän on sairas ja odottaa vain kuolemaa.  
   Seuraavan talon isäntä ja emäntä asuvat Temppelinmäen paalutaloa, lisäksi pihassa 
on vaja seebun rattaille ja viljelytyökaluille. Heillä kolme lasta ja vaimo pitää lasten-
seimeä. Talon isäntäväki on metsäviljelijöitä, mutta ilmeisesti he kuuluvat temppelin 
munkin mainitsemiin ahkeriin kyläläisiin, heillä on talossaan kaikenlaista pientä tavaraa, 
seinäkello ja uudentyylinen vaateteline (194). Lastenseimen vuoksi tavaroiden tulee olla 
järjestyksessä.  
   Talossa on 2 seebua; lehmien kasvattaminen on nykyisin kylässä harvinaista, vaikka 
niistä saadaan parempaa lihaa kuin puhveleista. Sekä emäntä että isäntä vakuuttavat, 
että he haluavat asua Ban Dongissa, vaikka siellä ihmiset, niin kuin he itsekin, ovat hy-
vin köyhiä. He pitävät tästä kylästä.   
   Harvaseinäiset paalutalot ovat kyläläisten mielestä vilpoisia ja väljiä asua. Kaskiviljeli-
jät elivät aikoinaan paljon ulkona metsissä ja pihalla, talo oli tyhjillään eikä vähäisine 
tavaroineen houkutellut varkaita tai ilkivallan tekijöitä. Kaskiviljelijät sopeuttivat elämisen 
vaatimuksensa omaan paikalliseen ympäristöönsä.  
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192. 4.720,35; 193. 4.721.35; 194. 4.723.35; 195. 4.725.35 Ban Dong. Tämäkin toimeli-
as keskikylän perhe pitää asumismuotoaan hyvänä.  
 
   Bandongilaisesta asumistyylistä on vielä muutamia esimerkkejä, ne täydentävät ku-
vaa siitä miljööstä, jossa ihmiset täällä elävät. 
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196. 4.727.35; 197. 4.730.35; 198. 4.731.35 Ban Dong. Talo ja tavarat, tämä perhe ko-
kee elävänsä turvallisesti. 
 
   Toimeentulon perusta on riisi ja jos vuoden riisivarasto on koossa, kaikki muu on yli-
määräistä. Keittiössä säilytetään myös riisisäkit (198), siinä riisiä keittäessä näkee ruo-
kavarastonsa. Tämän talon varastossa on riisisäkkien lisäksi pussi sipuleita seinällä ja 
maustepulloja hyllyllä, ainakin sitä kiinalaista kalaöljyä. Talonväki valmistaa keitetystä 
riisistä pieniä ruokaruokapusseja, joita he myyvät iltaisin lähiseudun torilla.  
   Talon isäntä on ollut työssä mm. pohjoisen kaivoksissa. Kaivostyöstä hän sai tarpeek-
seen, muttei oikein viihdy kylässäkään, vaan muuttaisi muualle. Heidän olohuonees-
saan on TV ja stereot ja kaikenlaista muutakin pientä tavaraa, ja hän kuuluu kyläkomi-
teaan, mikä kertoo siitä, että he ovat hyvin toimeentulevia kylän mittapuun mukaan. 
 

 
 
199. 4.819.35 Ban Dong. Talo Mae Angin sivujoen takana. 
 
   Kylän takalaidalla sijaitsevissa taloissa on näkyvissä metsäviljelijöiden elämän yksin-
kertaisuus, seinällä tarpeelliset tavarat: vaatteet, bambusta tehty juomapullo, kalahaavi, 
riisikoreja, joissa kuljetetaan sitkeää riisiä. Otsalamppu ja akkulaukku. 
   Rauta-aidat ja kalterit eivät ole täällä tarpeen. 
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200. 4.757.35; 201. 4.761.35; 202. 4.760.35; 203. 4.762.35 Ban Don. Eteläkylän viimei-
siä taloja. 
 
   Emäntä istuu luontevasti lattialla ja kulkee päivän mittaan lukuisia kertoja ylös ja alas 
rappusia. Vesiruukkuja ja kookospähkinäkauhaa rappusten ylä- ja yläpäässä ei enää 
ole.  
   Kylän tietäjän taloa koululle menevän tien varressa olen valokuvannut monta kertaa 
(204-208). Talo on hiljainen verrattuna siihen, mitä siellä oli väkeä 1985. Kerran tapa-
simme kotona hänen tyttärensä, joka istui talon portaiden yläpäässä ja ammuskeli ki-
väärillä eri suuntiin. Olikohan siinä isossa karamellipuussa jotain lintuja, vai karkottiko 
hän vain pahoja voimia. Tietäjän tyttären hallussa on kylän lääkekaappi ja muutenkin 
hän toimii lääkitsijänä; hän on paikalla, kun koululla on lääkärin vastaanotto. Hän on 
reipas nainen, kuuluu kylän partiojohtajiin. Hänen miehensä on siirtotyöläisenä ulkomail-
la, muistaakseni Singaporessa.  
  Pihassa asuu vain tyttären perhe. Veljen perhe on lähtenyt kylästä ja hänen talonsa 
hiukan taaempana ränsistyy tyhjillään. Olohuoneesta on erotettu seinillä toinenkin ma-
kuuhuone ja sinne on kertynyt huonekaluja ja muuta tavaraa, monta kaappia (205).  
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 204. 4.773.35; 205. 4.778.35; 206. 4.179. 
35;  207. 4.775.35; 208. 4.781.35; 209. 4. 
777.35 Ban Dong. 
 
   Tietäjän talo on ennallaan, ovea ei rap-
pusten yläpäässä vieläkään ole, huoneka-
luja on tullut lisää, mutta elämän järjestys 
näyttää olevan samanlainen kuin ennenkin. 
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   Välikön etuosassa on emännän pöytä, 
jonka ääressä hän opiskelee terveysoppia, 
seinillä on terveysvalistusta (209). Hän 
toivoo saavansa enemmän työtä, kunhan 
kylän terveystalo valmistuisi; se on raken-
teilla tietäjän taloa vastapäätä kouluntien 
toisella puolella. Tontin nurkalla sen suu-
ren karamellipuun juurella on oleskeluka-
tos; siellä pidetään myös vartiota, ettei ku-
kaan vie kallisarvoisia "karamellipalkoja".      
   
 

   Pääkujan rinne ja itäpuoli, jossa 1980-luvulla sijaitsi mm silloisen päällikön suuri talo ja 
kauppa, on kokonaan muuttunut. Päällikön talot ja kauppa ovat hävinneet tai niistä on 
hyvin vähän jäljellä. Hänen tyttärellään, joka silloin oli lapsi, on pieni kauppa pääkujan 
varrella; hän hoitaa edelleen veljeään. 
 

 
 

      
  
210. 4.808.35; 211. 4.799.35; 212. 4.800.35 Ban Dong. Pääkujan rinteen näkymiä kui-
vana kautena, kujia  ylös ja alas. 
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   Tällaisia siis ovat Ban Dongin talot 1997-1998. Kylä on käynyt niin pieneksi, että mel-
kein kaikista taloista on tullut otetuksi joku kuva. Tässä kylässä ei ole sukupihoja, niin 
kuin Ban Srii Muod Klaossa. Talot seisovat yksinään, pihamaan aitojakin on etupäässä 
tiheään asutuilla kulmilla, eikä niitäkään enää pidetä kunnossa, koska karjaa on vähän.      
   Ban Dongissa ihmiset elävät vielä ulkona, ulkona pihassa, ulkona talon alla tai ulkona 
metsissä. Asuintalo on ikään kuin sateenpito- ja yöpymispaikka, ja nykyisin tila, jossa 
voidaan katsoa TV:tä. Vasta TV:n ympärille syntyy vähitellen olohuone ja yksityinen ko-
ti. Asumisen muutoksen taustalla on sähkön tulo kylään. Nykyisin välttämättömiä ovat 
jääkaappi, TV ja vesipumppu, jolla talousvesi saadaan ylös keittiöön, ja tietenkin sähkö-
valo. Ilman näitä mukavuuksia ei juuri kukaan halua elää.  Mutta tuskin vielä pitkään 
aikaan kylään rakennetaan sellaisia omakotitaloja kuin tasankokylissä.  
    Kylässä ei kukaan voi elää ulkonaisesti kovin paljon ylellisemmin kuin köyhemmät 
naapurinsa, menestyviä ympäröi helposti kateuden muuri. Bandongilaisten elämäntapa 
on tasa-arvoista verrattuna muihin kyliin, siihen yltivät köyhimmätkin, ja vaatimattomuut-
ta korostettiin myös kyselyssä. Melkein kaikki vastaajat pitivät kauneimpana vanhatyy-
listä paalutaloa, siinä saattoi elää juuri niin kuin kylässä tähänkin asti on eletty.       
    Ban Dongissa pääsi helposti elämisen alkuun. Maa ei maksa paljoa, asuinpaikan saa 
viranomaisilta melkein ilmaiseksi, tärkeintä on naapurien suostumus. Aikoinaan kylillä 
oli oikeus ottaa rakennuspuuta kylälle kuuluvasta metsästä, ja bandongilaisillakin on 
näihin päiviin asti ollut mahdollisuus ostaa Metsähallitukselta talon rakentamiseen tarvit-
tavaa puuta. Rakentamisessa toimii vielä vastavuoroisen avun verkosto, ja solmimalla 
suhteita miehet saavat tovereita puun hankintaan ja pääsevät mukaan metsäkeikoille.         
    Kylän aikaisempi pappi moitti seurakuntalaisiaan laiskoiksi ja välinpitämättömiksi, 
tyytymätön hän oli tietysti siihenkin, mitä kyläläiset antoivat temppeliin. Ja miksei hän 
ollut oikeassakin. Eivätkä asiat ole kovin paljoa muuttuneet, vaikka temppeli onkin nyt 
saatu valmiiksi. Monet kyläläiset elävät hiljalleen, omissa puuhissaan, tai juoksevat toi-
meentulonsa perässä. He heräävät, kun aurinko alkaa lämmittää, ja ovat tyytyväisiä, jos 
riisiä riittää, ja TV pysyy ehjänä lasten käsissä. 
  

 
 
213. 1999 DVD. 35 Ban Dong.  
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V. MAATALOUS  
 
 
 
 
Riisin viljely 
 
 
Maanviljelyä koskevat kuvat on ryhmitelty aikajärjestykseen, jolloin niistä voi seurata pel-
totöiden muuttumista vuodenajan mukaan. Kuvat alkavat sadekauden loppupuolelta vuo-
den 1997 marraskuusta, silloin on riisin korjuun aika, joka kestää joulukuun lopulle. Tam-
mikuussa alkaa kuivan kauden viljely. Viimeiset heikot sadekuurot, ns. mangosateet tu-
levat tammikuun 10. päivän tienoilla ja sen jälkeen alkaa kuiva ja kuuma kausi, jolloin 
lämpötila nousee vähitellen 40 asteen tienoille, vuonna 1998 aina 42 asteeseen ja ylikin. 
Uudet sateet tulevat tavallisesti huhtikuun puolessa välissä ja alkavat usein rajuilla uk-
koskuuroilla. Säännölliset sateet eli sadekausi alkaa kesäkuun puolessa välissä. 
   Maanviljely ei enää ole tasankokylien pääelinkeino, vaikka 1997 alkanut talouden lama 
on pakottanut yhä useamman yrittämään uudestaan viljelyä. Kun Thaimaan bahtin arvo 
heikkeni, maataloustuotteiden vienti alkoi kasvaa ja se heijastuu myös kylien hintatasoon. 
Riisinviljelijät ovat ainoita ammattiryhmiä, jotka ovat hyötyneet lamasta. 
    

 
 
214. 5.002.05 Ban Srii Muod Klao. Riisin leikkuu on alkanut, sukua on tullut talkoisiin.     
 
    Viljelytekniikka ei ole kokenut sellaista murrosta kuin 1980-luvulla ja kun maatalous ei 
ole enää kovin keskeinen kulttuurialue, olen ottanut viljelystä vähemmän kuvia kuin aikai-
semmin ja pyrin keskittymään vain muutoksiin; viljelyn etnografiaa on enemmän vanhem-
pien kokoelmien selityksissä. Haastatteluissa on kysytty maanviljelystä ja siitä on tietoa 
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äänitteissä. Taustatietoihin olen ottanut enemmän taloudellisia asioita kuin ennen, koska 
maatalouden harjoittamista hallitsee panostuotos ajattelu. Vuosina 1997-1998 Suomen 
markka oli noin 7 bahtia, pitkäaikainen arvo on ollut 6 bahtia. Pinta-alamittana käytetty rai 
on 40x40 metriä eli 1600 neliömetriä.  
   Vaikka Lampangin tasangolla risteilee keinokasteluverkosto, kylissä on kasvatettu vain 
yksi riisisato vuodessa. Erityisesti Ban Srii Muod Klaossa viljely on yhä harvempien per-
heiden pääelinkeino; riisin leikkaajia näkyy peltoaukeilla vähän. Hyvinä aikoina maanvil-
jelijätkin lähtivät palkkatöihin ja viljelevät riisiä vain omiksi tarpeiksi tai antoivat maitaan 
vuokralle. Kun taloudellisen kasvun huippukautena rakennuksillakin saattoi saada 200 
bahtia päivässä, ei maata kannattanut viljellä.  
   Ban Srii Muod Klaossa monet perheet ovat myyneet peltojaan liikeyrityksille tai yksityi-
sille rakennusmaaksi. Olisi odottanut, että peltomaasta tulee puutetta, mutta onkin käynyt 
päinvastoin. Nykyisin peltoa näyttää jääneen jopa "kesannolle", viljelemättä ja maata saa 
vuokratuksi, jos vain haluaa. Vuokra on tosin korkea. Jos pelto on hyvä ja lähellä kana-
vaa, vuokra saattaa olla jopa puolet sadosta, tai tuotto jaetaan kolmeen osaan, viljelijälle, 
maanomistajalle ja pääoman lainaajalle kullekin yksi kolmannes.  
    Ban Mae Kong Nyassa viljely on vielä pääasiallinen toimeentulon lähde, mutta sen 
ohella perheet pyrkivät löytämään sivuansioita, hyvin monet haastatelluista harjoittavat 
maatuotteiden välitystä ja myyntiä. Kylä on hiukan samassa vaiheessa kuin Ban Srii 
Muod Klao kymmenkunta vuotta sitten. Kylästä kannattaa viedä vihanneksia kaupunkiin 
eikä muuta korvaavaa sivuelinkeinoa ole.  
    Ban Dongissa vain muutama perhe omistaa kiinteää peltoa Mae Wang Ang joen laak-
sossa, kaskiriisiä viljellään yhä vähemmän eikä  kuivana kautena harjoiteta juuri muuta 
kuin pienimuotoista vihannesten viljelyä. Vettä ei vieläkään ole riittävästi saatavissa. 
 

    
 
215. 5.012.05; 216. 5.014.05 Ban Srii Muod Klao. Lampangin pelloille ei leikkuupuimuria 
kannata tuoda. Vanhan päällikön perhe on kylän harvoja viljelijöitä.  
 

    
 
217. 5.031.15; 218. 5.033.15 Ban Mae Kong Nya. Yhä useammat leikkaajista ovat palk-
katyössä. 
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 Leikkuuväkeä on suuri joukko, siinä ovat mukana oma väki, sukulaiset ja palkkalaiset. 
Vieraat leikkaajat ovat päiväpalkalla. Naisten palkka on 80-100 bahtia ja enemmänkin, 
miesten aina 200 bahtiin asti. Naapurien kesken ei enää pidetä vastavuoroisia talkoita, 
tai auttamaan voi mennä korkeintaan yhdeksi päiväksi. Peltotyöt ovat nykyisin palkka-
työtä ja kylissä on maataloustyöläisiä, etenkin naisia, joilla ei ole juuri muutakaan toi-
meentuloa. Heille riisinleikkuu tarjoaa työtilaisuuksia ja heidän näkökulmastaan talkoot 
ovat pois ansioista. Rahatalouden aikana kylässä ei oikeastaan voi enää pitää minkään-
laisia talkoita, muuta kuin häissä ja hautajaisissa. 
 

  
 
 219. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Leikattu riisi kootaan lyhteiksi. 
 
    Leikattaessa riisinoljet lasketaan sängen päälle kuivumaan, sidotaan sitten lyhteiksi ja 
kasataan pellolle aumoihin tähkäpuoli sisäänpäin. Aumoja on pellolla sopivien välimatko-
jen päässä odottamassa puintiväkeä. Puintipäivänä, kun väkeä on saatu kootuksi, riisin 
puijat kulkevat aumalta toiselle, levittävät suuren pressun sen viereen, panevat puintipöy-
dän paikoilleen ja alkavat puida. Työtä tehdään nykyisin suuren muovipressun päällä ja 
monenkirjavan värisistä kankaista ommellun aurinkokatoksen alla. Värikäs aurinkokatos 
näkyy kauas.  Lampangin läänissä on varmaan myyty kilometrikaupalla siniraitaista pres-
sua, paksua nailonkangasta. Sitä on kaikkialla, joka talossa.  
    Puimakoreja ei enää ole käytössä, muutamasta laudasta tehty matala puintipöytä tai 
lava riittää. Riisilyhde otetaan yksi kerrallaan aumasta varstakeppien väliin ja lyödään 
tähkäpää edellä lautoja vasten. Jyvät karisevat helposti; sen jälkeen puitu lyhde viedään 
olkipinon luo ja irrotetaan varstasta. Suuren pressun päällä jyvät on helppo puhdistaa 
viuhkalla tuultamalla ja äyskäröidä (muoviämpärillä) säkkeihin. Varstalla puijat niin miehet 
kuin naisetkin kulkevat puintikatoksen kanssa aumalta toiselle omaa luontaista vauhtiaan, 
työ on kevyttä liikettä eikä kone määrää tahtia.  Puidut oljet kerätään kuormaan ja viedään 
kyntötraktorilla kotiin tai kasataan kylätien varteen suuriin kasoihin. Puhveleita ei tasan-
kokylissä enää ole, mutta oljilla on yhä käyttöä vihannespeltojen katteena. 
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220. 5.064.15; 221. 5.063.15; 222. 5.049.15 Ban Mae Kong Nya. Sinivalkoinen pressu ja 
puimalava ovat käsin puitaessa jääneet käyttöön, puimakoreja ei enää näy, eikä perintei-
siä kantokorejakaan. Riisi kuljetetaan säkeissä. 
 

     
 
223. 224. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Puintiväki kulkee varstoineen aumalta toi-
selle.  
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225. 226. 227. 228. 229. 230 (alla). 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Auma pienenee 
ja jyväkasa kasvaa. Välillä pressun päällä olevat jyvät puhdistetaan tuultamalla viuhkalla 
ja kootaan säkkeihin. Kyntökone on muuttunut puutarhatraktoriksi.  
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   231.5.081.35; 232. 5.091.35; 233. 5.085.35; 234. 5.088.35 Ban Dong. Radiomummun 
suku pui pellolla temppelin takana. Väkeä on paljon, nuoria miehiä ja naisia, jotka asuvat 
eri puolilla lääniä, mutta kokoontuvat kotikyläänsä korjaamaan riisin. He ilmaisivat ole-
vansa ylpeitä siitä, että heidän isoäitinsä oli ollut tutkimuksessani mukana.  
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235. 5.043.15; 236. 5.040.15; 237 5.045.15 Ban Mae Kong Nya. Puimakone. 
 
    Kylän pohjoispellolla puimakoneyrittäjän kone puhaltaa silppua taivaalle (234-236). 
Pienikokoista puimakonetta pyörittää suuri maataloustraktori, ja vetää sen perässään 
puintipaikalta toiselle. Riisilyhteet pudotetaan koneeseen sivusta, siinä on syöttöpöytä. 
Toisessa päässä ovat elevaattorit, jotka täyttävät riisisäkit jyvillä. Puimisessa tarvitaan 
vähintään kaksi miestä, joista toinen ojentaa lyhteet ja toinen syöttää puimakonetta. Lyh-
teiden ojentajia on näissä kuvissa neljäkin miestä. Lisäksi tarvitaan joku, joka huolehtii 
täyttyvistä riisisäkeistä, se on talon naisten tehtävä. Kone jättää jälkeensä silppukasan. 
     Monet viljelijät ovat sitä mieltä, ettei koneesta ole juurikaan hyötyä näillä pelloilla. Pui-
makoneella tarvitaan työntekijöitä sama määrä kuin varstalla puitaessa, ja koneen syöt-
tämisessä työtahti on kova, sen kitaan on jatkuvasti työnnettävä lyhteitä. Vaikka kone 
onkin nopeampi, ei aikaa voi paljoa säästyä, koska varstallakin puintityö tapahtuu  päi-
vässä tai parissa. Käsin puintia pidettään parempana senkin vuoksi, että jyvät tulevat 
tarkemmin talteen, puimakone haaskasi satoa. Se on monille viimeinen peruste luopua 
koneellisesta puinnista. 
    Aikoinaan monet väittivät, että puhveli tekee paljon parempaa jälkeä kuin kyntökone, 
muttei se lopultakaan estänyt koneiden yleistymistä, niistä on tullut maatalouden monitoi-
mikoneita. Kumipyöräinen kyntökone voidaan panna peräkärryn eteen ja käyttää kulje-
tuksiin, jyväsäkkien tuomiseen pellolta kotiin.   
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238. 5.095.35; 239. 5.974.35; 240. 5.976.35; 241. 5.073.35; 242. 5.075.35 Ban Dong. 
Ban Na Kaen peltoaukealla ennen kylää puitiin puimakoneella. Pellot ovat varakkaan yrit-
täjän hallussa. Puimakone kulkee kuorma-auton rungolla. 
  
   Puimakoneen tekemää silppua voivat ostaa  sikalat ja puhvelifarmit, joissa kasvatetaan 
lihakarjaa, mutta menekki on pientä ja hinta halpa; puimakoneen jäljiltä olkisilppu on 
yleensä poltettava tai levitettävä pellolle. Puimakoneyrittäjät vuokraavat puimakoneen ja 
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traktorin maahantuojalta, omaksi niitä ei kannata ostaa. Ban Mae Kong Nyassakin on 
oma urakoitsija, hän on traktoreineen mukana myös sokeriruo’on viljelyssä. 
   Puimakone oli vain hetken innovaatio, vuonna 1999 ne ovat melkein kokonaan hävin-
neet kylien pelloilta. Ehkä muutos enteilee leikkuupuimurien tuloa. Pienikokoinen leikkuu-
puimuri on käytännöllisempi kuin pelkkä puimakone, eikä tarvitse paljoa työvoimaa.  
 
 
Toinen riisisato  
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243. 5.119.05; 244. 5.125.05 Ban Srii Muod Klao. Kyntökone on jo arkinen työkalu, yksi 
mies hoitaa kyntämisen. 
 
   Tasangolla keinokastelujärjestelmä on ollut olemassa jo kauan, mutta toisen riisisadon 
viljely ei ole yleistynyt. Aikaisemmin Ban Srii Muod Klaossa oli vain 5-6 perhettä, jotka 
kasvattivat toisenkin riisisadon. Laman aikana viljely on lisääntynyt, nyt viljelijöitä on jo 
nelisen kymmentä.  Kuivana kautena kasvatettu toinen riisisato vaatii enemmän lannoit-
teita ja torjunta-aineita kuin sadekauden viljely eikä veden riittävyydestä ole aina takeita.  
   Kylän itäpuolella koulun takana aloitettiin toisen riisisadon kasvattaminen helmikuun 
puolen välin tienoilla. Kyntökone kyntää veden alla olevaa sarkaa, punahattuinen nuori 
mies ohjailee paljain jaloin puutarhatraktoriaan ympäri liejuista peltoa, lopuksi hän kyntää 
pellon ristiin. Nykyisin yksi mies kyntää yksin niin kuin aikoinaan vesipuhvelilla  (242-243). 
Hiukan etelämpänä naiset istuttavat riisiä sementtivalimon varaston takana, pelto istute-
taan saman tien. Naiset ovat vanhempaa väkeä,  hattumuoti on sama kuin 30 vuotta 
sitten.  
 

        
 
245. 5.127.05; 246. 5.131.05 Ban Srii Muod Klao. Kuivan kauden riisiä istutetaan. 
 
   Maaliskuun puolen välin jälkeen aina huhtikuun alkuun tehdään Ban Srii Muod Klaon 
pelloilla monenlaista viljelytyötä, korjataan sipulia, tomaattia, tupakkaa ja soijaa, istute-
taan toinen riisisato. Vanhat riisikyläläiset,  joilla vielä on maata, jatkavat viljelyä ja etsivät 
uusia mahdollisuuksia, joita keinokasteluverkosto on tuonut tullessaan. Sipulia ehtii kas-
vattaa kaksikin satoa ennen sadekautta. 
   Nykyisin ei enää pelloille rakenneta uusia olkikattoisia lepokatoksia, joissa on ollut ta-
pana syödä ja levähtää. Sukujen vanhat katokset ovat jäljellä ja ne ovat vieläkin tarpeen 
vartioitaessa satoa öisin. Aurinkokatokset ovat samoja kuin puintikatoksetkin, riukujen 
varaan levitetään muovikangas. Pellolle tullaan mopolla tai autolla ja syömässä käydään 
kotona. Viljelijät kuuluvat siihen ikäpolveen, jotka ovat kasvattaneet riisiä lapsuudestaan 
asti. 
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247. 5.137.05; 248. 5.167.05; 249.5.165. 05; 250. 5.168. 05 Ban Srii Muod Klao. Kuivan 
kauden riisiä istutetaan. Vanha pariskunta on tullut vielä istuttamaan riisiä. 
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Vihannesten viljely 
 
 
 
Kun riisi on puitu, alkaa vihannesmaiden kunnostus. Riisinsängen raivaukseen käytetään 
nykyisin erityistä leikkuukonetta, jonka joku yritteliäs kyläläinen on hankkinut ja urakoi 
sitten vihannestarhoja. Leikkuukone on tehty käsikärryille, moottorina on viljelijöiden 
yleiskone, kyntökoneen pieni diesel. Pitkä riisin sänki voidaan kaivaa pois myös käsin, 
mutta se on raskasta ja hidasta. 
  

  
 

    
 
251. 5.058.15; 253. 5.051.15; 254. 5.056.15 Ban Mae Kong Nya. Perhe istuttaa sipulin. 
Isäntä polttaa maan oljilla, emäntä apulaisineen istuttaa sipulin. Talon poika leikkaa rai-
vaussahalla heinää jalkapadon päältä.  
 
   Kun riisinsänki on raivattu, isäntä levittää oljet sipulipenkeille ja sytyttää ne tuleen. 
Emäntä mukanaan muita naisia tulee korien kanssa istuttamaan sipulin mustaksi pala-
neeseen maahan, tuhkaan. Lopuksi sipulipenkit peitetään pitkillä oljilla, etteivät ne kuivu 
auringossa. 
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   Myös jalkapadot ovat kasvaneet pitkää heinää, ja kun puhveleita ei enää ole, ne täytyy 
puhdistaa koneella, raivaussahalla, tai myrkyttää. Tavallisilla omakotitalojen ruohonleik-
kuukoneilla ei ruoho eikä olki katkea ja pelto on liian märkäkin, koneessa on oltava suuret 
pyörät. Vihannesmaiden muokkaukseen käytetään myös kyntökonetta, jossa on kumi-
pyörät ja repimislaite. Paljon vielä kaivetaan riisin juurakoita myös käsin ja maakin muo-
kataan kuokalla.  
 

    
 
255. 5.021.15; 256. 5.069.15 Ban Mae Kong Nya. Riisinsängen raivaukseen ja muok-
kaukseen kehitettyjä koneita. 
 
   Sipuli kasvaa poltetussa maassa, mutta vaatii alkuvaiheessa myös olkia peitteeksi au-
ringolta, niin kuin monet muutkin vihannesten taimet. Ban Mae Kong Nyan läntisillä vai-
nioilla vain kylää lähinnä olevilla pelloilla viljellään kuivana kautena, kauempana loistavat 
ruskeina sänkipellot. Eteläiset pellot ovat tehokkaammassa käytössä, ne kasvavat pää-
asiassa soijaa (253). Kuivalla kaudella Ban Srii Muod Klaon ja muidenkin suurten kylien 
tasangot ovat kuin tilkkutäkki, siellä on monenlaisia pieniä kasvualoja, peltotomaattia, si-
pulia, soijaa, pippuria... Kasteluvesi tihkuu vähitellen palstoille, jotka sitä mukaa alkavat 
vihertää. Pelloilla on nyt vettä, joka johdetaan tarkoin sinne missä on istutuksia, missä 
vihertää. 
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 257. 5.059.15 Ban Mae Kong Nya. 258. 
1999. 05 Ban Srii Muod Klao. Sipulin istutta-
jia.   

  

 
 

  
 
259. 5.061.15 Ban Mae Kong Nya. Peltomai-
sema sipulien istuttamisen jälkeen. 
260. 5.115.15 Ban Mae Kong Nya. Sipulit ja 
pippurit ovat lähteneet kasvuun. Tupakka 
kasvaa silmissä. 
261. 5.108.05 Ban Srii Muod Klao. Helmi-
kuussa soija ja tomaatit ovat jo pitkällä. 
 
 

      
 
262. 5.104.35 Ban Dong (Ban Mae Ang Nok.) Säilyketeollisuus on ottanut yhä enemmän 
metsäkylien ympäristöä ananaksen viljelyyn. Sekin tarjoaa naisille päivätöitä; palkkatyötä 
tekevät naiset kuokkivat rikkaruohoja.  
263. 5.098.15 Ban Mae Kong Nya. Monet perheet kasvattavat pihoissaan kukkia, myös 
kuivana kautena. Vesijohto tekee mahdolliseksi viljellä pihaa, kasvattaa pensaita ja he-
delmäpuitakin, jotka aikaisemmin eivät menestyneet. 
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   Parikymmentä vuotta sitten ananasten viljely alkoi valtatien varsilla vuoriston alimmilta 
kukkuloilta. Sitten se levisi yhä kauemmas metsään, mm. Kew Lomin tien varsille, nyt 
ananasta viljellään harjanteilla melkein Ban Dongissa asti. Harjanne Ban Mae Angin ja 
Ban Na Kaen välillä otettiin ananasviljelmille jo 1980-luvulla. Viljelmät omistavat pääasi-
assa säilykkeitä valmistavat tehtaat.  
    Vesijohdot tekevät mahdolliseksi kasvattaa kukkaruukuissa kukkia, yrttejä ja hedelmä-
puiden taimia. Puutarhan hoito on viime vuosikymmeninä tullut osaksi asumista. Aikoi-
naan pihassa kasvoi vain välttämättömiä hedelmäpuita, muutama palmupuu, banaani-
pensaita,  yksi tai kaksi leipäpuuta, mangoa ja papaijaa. Nyt niiden joukossa on runsaasti 
kukkivia pensaita ja koristepuita, ja kukkaruukkuja on kaikkialla. Pihan kasteleminen kui-
vana kautena on kaupunkilaisten omakotitaloissa jokapäiväinen työ, jopa kyllästymiseen 
asti. Nyt kasteluletkut ovat käytössä myös kylissä ja kukkien kasvatus on osa viljelybis-
nestä.  
 

 
 
264. 5.111.15 Ban Mae Kong Nya. Tasanko alkaa vihertää. Näiden  vihannespeltojen 
yleisin kasvi on soija  
 
    Viljelijät ovat käyneet epäluuloisiksi eivätkä tee sopimuksia, vaan koettavat päästä 
myymään satonsa torilla tai välittäjille mahdollisimman aikaisin, ensimmäisenä, sillä 
yleensä hinnat ovat aluksi korkeammat, mutta laskevat sitten, kun tarjonta lisääntyy. Mo-
nia tuotteita, kuten tomaattia ja salaatteja viljellään kuitenkin yhä tilauksesta ja sillä hin-
nalla, minkä "torilla", markkinoilla kulloinkin saa. Tehtaat ja välitysliikkeet tilaavat tuotetta 
ja kyläläiset aloittavat viljelyn. Käytäntö on hiukan sama kuin sepän töissä. Kun liikkeet 
haluavat keskittää hankintojaan, kylän viljelijät tuottavat melkein kaikki samaa, nykyisin 
tomaattia. Viljelijöillä on muutenkin ollut taipumus seurata toinen toisiaan ja viljellä samaa 
kuin naapurinsa, jolloin myyntihinnat putoavat.  
   Salaattivihannesten viljely on keskittynyt joillekin suurtiloille, joita näissä kylissä ei ole. 
Välitysliikekin on lopettanut. Tupakan viljely on vähentynyt, sen valtiovalta on pyrkinyt 
suorastaan lopettamaan, "harjakasvit" ovat hävinneet pelloilta. Jäljelle ovat jääneet van-
hat viljelykasvit: valkosipuli, punapippuri, pitkä papu ja maapähkinät, niitä on viljelty iät ja 
ajat. Uusia lajeja ovat soija, maissi ja tomaatti. Thaimaassa on alettu syödä myös perunaa 
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ja jotkut ovat kokeilleet sen kasvattamista, vaikka perunan viljely onnistuu paremmin vuo-
ristossa. 
   Ban Srii Muod Klaossa voimallisinta on  peltotomaatin kaupallinen viljely. Ban Mae 
Kong Nyassa ei salaattivihannesten viljely ole vieläkään kovin yleistä, sen sijaan sipulia, 
tupakkaa ja erilaisia meloneita kasvatetaan, ja kylän pelloilla on nykyisin laajoja soijavil-
jelmiä, maapähkinääkin näkee vielä, mutta yleisesti sen tilalla on soija. Kylän viljelijät elä-
vät riisistä ja soijasta.  
 

   
 
265. 5.149.15; 266. 5.150.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän pellot kasvavat, korjuuaika lä-
hestyy. 
 
    Maatalous on kaikkialla tuotantoviljelyä, joka perustuu keinolannoitteiden ja torjunta-
aineiden käyttöön. Viljelyä suunniteltaessa otetaan tarkoin huomioon hinnat ja työpalkat, 
kyntökoneita eivät kaikki ole hankkineet, vaan kone ajajineen vuokrataan.  Koska talkoita 
ei enää pidetä, on ulkopuolisen työvoiman palkkaaminen normaali kustannuserä. Omin 
voimin ei riisiä saa istutetuksi, leikatuksi eikä oikein puiduksikaan. Kuivan kauden vilje-
lyssä tarvitaan aputyövoimaa, koska esimerkiksi tomaatit kypsyvät yhtä aikaa ja ne on 
korjattava päivässä tai parissa. Sipulin, soijan ja tupakan kasvatuksessa tarvitaan siinäkin 
sadonkorjuuapua ja lisäksi tuotteet on puhdistettava ja pakattava.  
    Kuvissa ei enää näy nuoria ihmisiä, muuta kuin riisin korjuussa. Peltotöitä tekevät pää-
asiassa vanhemmat naiset, he ovat maatalouden aputyövoimaa ja ammattityövoimaa. 
Nuoret käyvät ammattikoulua ja hakeutuvat palkkatöihin.   Vanhempi ikäpolvi on kasvanut 
riisin viljelyyn. He kuuluvat siihen aikakauteen, jolloin riisitalonpojan työ oli arvokasta ja 
kylän elämä keskittyi maanviljelyn ympärille. Ja näyttää siltä, että kaikkein parhaiten juuri 
he jaksavat tehdä ruumiillista työtä kuumalla pellolla. Seuraava maatalouden rakenne-
muutos on ovella ja se tapahtuu viimeistään silloin, kun tämä ikäpolvi lakkaa viljelemästä.  
   Maaliskuun puolen välin jälkeen alkaa tomaatin korjuu. Tomaatit kootaan muovisiin laa-
tikoihin ja lastataan pakettiauton lavalle, huonommat kannetaan kantokorilla kotiin. Pelto-
tomaatti kasvaa maassa eikä kasvin varsia tueta millään tavalla, punertamaan alkaneet 
tomaatit poimitaan heinien joukosta. Tomaattipelto näyttää huonosti hoidetulta kesan-
nolta. Tällaisessa maaperässä leviävät myös kasvitaudit.  Viime vuonna 50-60 taloa kas-
vatti tomaattia, mutta siihen tuli sienitauti. Kyläläiset saivat torjunta-ainetta, jota piti ruis-
kuttaa joka toinen päivä, tomaatti jäi kuitenkin pieneksi ja hinta halpeni. Sienitauti on maa-
perässä eikä tomaattia voi viljellä samassa pellossa kuin kerran, yhtenä vuotena. 
   Tomaattilaatikoitakin katoaa, ne maksavat 120 bahtia kappale. Näitä kuvia otettaessa 
viljelijä sai tomaatista 1,50 bahtia (20 penniä) kilolta, ja kun sato kypsyy, on tavallisesti 
otettava päiväpalkkalaisiakin tomaattia poimimaan. Yksi rai tomaattia tuottaa noin 10 000 
bahtia eli saman verran kuin sipuli ja tupakka. Kuivan kauden tuotteiden myyntihinta näyt-
tää jopa välillä laskeneen. Koska maanviljelijöillä ei ole omia pääomia säästössä, he jou-
tuvat lainaamaan rahaa voidakseen hankkia, siemenet, lannoitteet ja torjunta-aineet.  Ku-
ten haastatteluista käy ilmi, lannoitteiden hinnat ovat jatkuvasti nousseet eikä riisin hinnan 
nousu tahdo korvata kohonneita kustannuksia.  
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267. 5.156.05 Ban Srii Muod Klao. Sadonkorjuukausi on alkanut, viljelijä pystyttää katosta 
suojakseen. 
 

 
 
268. 5.188.05 Ban Srii Muod Klao. Tomaattien aika. Tomaatit kannetaan vielä kantokorilla 
kokoamispaikkoihin, missä ne pakataan muovilaatikoihin. Tomaatin korjuu on kiireistä ai-
kaa. Maassa tomaatit ovat hiukan suojassa auringolta, mutta silti ne kypsyvät nopeasti  
ja korjuutyö on tehtävä ajallaan. 
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269. 5.178.05; 270. 5.175.05; 271. 5.179,05; 272. 5.180.05 Ban Srii Muod Klao. Tomaatti 
poimitaan maasta. Tänä vuonna sato näyttää hyvältä. Näillä pelloilla salaatin viljely on 
vaihtunut tomaatin kasvattamiseen. Tautien ja tuholaisten vuoksi tomaatin ja muiden kas-
vien viljelymaita on joka vuosi vaihdettava. 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 95



 
 

  
    
 273. 5.157.05; 274. 5.199.05 Ban Srii Muod Klao. Tomaattisato on korjattu ja odottaa 
kuljetusta. 
 
Myös tupakka ja soija ovat kasvaneet korjattaviksi. Tupakan lehdet lajitellaan yksitellen 
käsin ja suuret, virheettömät lehdet pujotetaan bamburassiin kuivumaan (268-269). Huo-
nommat lehdet käytetään kotitekoisen tupakan valmistamiseen. Ban Dongissa tupakkaa 
kasvatetaan pääasiassa omiksi tarpeiksi, leikataan ja kuivataan auringossa. Kotitekoi-
seen kessuun voidaan käyttää pienet ja rumat lehdet, jopa ohuemmat varren osatkin.
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275. 5.195.05; 276. 5.196.05 Ban Srii Muod Klao. Tupakanlehtiä lajitellaan. 
 

Vuosikymmen sitten tupakkaa kasvatettiin 
tehtaille, ja virheettömän Virginia-tupakan 
tuottaminen vaati vähitellen niin paljon tor-
junta-aineita, että siitä tuli kaikkein myrkyte-
tyin kasvi. Monet viljelijät sairastuivat ja joutui-
vat lopettamaan. Nyt tupakka menee pääasi-
assa paikalliseen kulutukseen eikä sille ase-
teta samoja virheettömyysvaatimuksia.  
 

   
 
277. 5.189.05 Ban Srii Muod Klao. 278. 
5.200.05 Ban Mae Kong Nya. Soija.  
 
   Soija puhdistetaan käsin, pavut riivitään irti 
ja punnitaan. Naiset tekevät urakkatyötä 

(270-274)  Naiset saavat 200 bahtia päivässä soijan riipimisestä, viljelijät 5 bahtia kilolta. 
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279. 280. 281. 1999 DVD. 05. Ban Srii Muod Klao. Naiset riipivät soijaa. 
 

 
282. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Si-
pulia puhdistetaan.  
 
Sipuli ja pippuri ovat kaikkein varmimpia vil-
jelykasveja. Ne kuuluvat thaimaalaisen pe-
rusruokaan eivätkä ole yhtä herkkiä tau-
deille kuin muut kasvit. Sipuli istutetaan pol-
tettuun mahaan eikä maaperään leviä kovin 
herkästi sienitauteja eikä loisiakaan. Sipulit 
ja pippurit kasvavat niin nopeasti, että niitä 
ehditään kuivana kautena viljellä ainakin 
kaksi satoa, ennen kuin kuumuus muuttuu 
sietämättömäksi . 
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283. 5.153.05; 284. 5.163.05 Ban Srii Muod Klao. Valkosipulia istutetaan ja korjataan. 
 
  Monien talojen alla puhdistetaan myös sipulia, se on iäkkäämpien ihmisten työtä; nykyi-
sin voidaan kuoria ja pilkkoa perunoitakin. Valkosipuli puhdistetaan saksilla, joita kylän 
saksisepät tekevät, niiden pitää olla käteen sopivat, jotteivät sormet hankaudu rikki. 
Työstä jää pihaan paljon kuoria.     
   Kuivan kauden tuotteiden myyntihinta näyttää jopa välillä laskeneen. Koska maanvilje-
lijöillä ei ole omia pääomia säästössä, he joutuvat lainaamaan rahaa voidakseen hankkia, 
siemenet, lannoitteet ja torjunta-aineet.  Kuten haastatteluista käy ilmi, lannoitteiden hin-
nat ovat jatkuvasti nousseet eikä riisin hinnan nousu tahdo korvata kohonneita kustan-
nuksia. Maanviljely on muuttunut kokonaan yritystoiminnaksi ja yksipuolistunut. Kymmen-
kunta vuotta sitten viljelijät kokeilivat erilaisia uusia kasveja, joita japanilainen agrobisnes 
markkinoi. Monet tekivät uusista kasveista viljelysopimuksia, mutta nykyisin niitä ei enää 
tehdä, koska japanilaistenkaan sopimukset eivät ole pitäneet.  Viljelykasvina valkosipuli 
on ollut hyvä, koska se ei vaadi paljoakaan torjunta-aineita. Senkään viljelyssä sopimuk-
set eivät ole pitäneet.  
Viime vuonna viljelijät saivat vain puolet siitä, mitä oli luvattu. Valkosipulin hinta vaihtelee 
myös kuivapainon mukaan.  Lasketaan, että yksi rai tuottaa noin 10 000 bahtia eikä yksi 
perhe juuri kykene viljelemään kahta kolmea raita enempää.  
   Kuivan kauden tuotteiden myyntihinta näyttää jopa välillä laskeneen. Koska maanvilje-
lijöillä ei ole omia pääomia säästössä, he joutuvat lainaamaan rahaa voidakseen hankkia, 
siemenet, lannoitteet ja torjunta-aineet.  Kuten haastatteluista käy ilmi, lannoitteiden hin-
nat ovat jatkuvasti nousseet eikä riisin hinnan nousu tahdo korvata kohonneita kustan-
nuksia. Maanviljely on muuttunut kokonaan yritystoiminnaksi ja yksipuolistunut. Kymmen-
kunta vuotta sitten viljelijät kokeilivat erilaisia uusia kasveja, joita japanilainen agrobisnes 
markkinoi. Monet tekivät uusista kasveista viljelysopimuksia, mutta nykyisin niitä ei enää 
tehdä, koska japanilaistenkaan sopimukset eivät ole pitäneet. Ihmeriisien viljelyynkin on 
tullut vastareaktio. Monet haastatelluista sanoivat, että he kasvattavat paikallista lajiketta, 
lannoitteita ja  torjunta-aineita käytettäessä se tuottaa siinä kuin ihmeriisikin. 
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285. 5.173.05; 286. 5.209.05 Ban Srii Muod Klao. Sipulin puhdistamisesta tulee talojen 
pihoille suuri määrä kuoria. Sikalan omistavan perheen riisimylly toimii edelleen. 
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287. 288. 1999 DVD. 35 Ban Dong. Maissia puidaan käsin pienellä kuorimakoneella.  
289. 290. 199 DVD. 35. Ban Dong. Kylässä kokeillaan uusia viileän ilmaston kasviksia, 
kuten sokerijuurikasta ja porkkanoita. Bambun korjuu alkaa heti sadekauden päätyttyä. 
 
  Ban Dongiin on valtion toimesta kehitysyhteistyönä rakennettu suuri umpinainen vesi-
säiliö. Se sijaitsee Temppelinmäen päällä. Säiliöstä on tarkoitus saada vettä vihannesten 
viljelyyn, mutta kuivana kautena, kun  Mae Ang -jokikin kuivuu, säiliö tyhjenee eikä  lopul-
takaan edistä kovin paljoa kuivan kauden viljelyä. 
 

     
 
291. 5.174.35; 292 1999 DVD. 35 Ban Dong.  Kylän peltoaukeamaa kuivalla kaudella ja 
sadekauden lopulla Mae Ang -joen laaksossa temppelin alapuolella.  
 
    Ban Dondin pelloilla ei nyt kuivana kautena kasvateta juuri mitään, vain muutama puh-
veli syö ruohoa riisin sängeltä ja jalkapadoilta (283). Istutettu tiikkimetsikkö on pudottanut 
lehtensä. Kymmenkunta vuotta aikaisemmin kylässä viljeltiin vielä vihanneksia, vaikka 
monet työlääntyivät silloin veden kantamiseen. Kylässä on sähkö, mutta se on liian kal-
lista veden pumppaamiseen. Viljely keskittyy sadekauteen.  

 
293. 5.145.15 Ban Mae Kong Nya. Pääka-
navakin alkaa ehtyä. 
 
    Nykyisin vettä valvovat viranomaiset ja 
käytössä on järjestelmä, jonka mukaan vesi 
ohjataan vuoron perään kanavan varren ky-
liin aina viikoksi kerrallaan. Vedestä on 
maassa tullut ongelma, maanviljelijöiden tyy-
tymättömyys on monissa lääneissä johtanut 
mielenosoituksiin.  
   Elintason kasvaessa veden kulutus on voi-
makkaasti lisääntynyt sekä kaupungeissa 
että maalla. Vettä kuluu nykyisin paljon jo 
omakotitalojen pihojen ja puutarhojen kaste-
luun, ja teollisuuden käyttöön. Normaali vuo-
tuinen sademäärä ei tahdo enää riittää, vä-
häsateisina vuosina vesi loppuu. Kyläläiset 
ovat tyytymättömiä viranomaisten toimintaan 
ja epäilevät, ettei viljelijöiden tarpeita enää 
oteta samalla tavalla huomioon kuin ennen. 
Ja varmaan niin onkin. Kaikissa uusissa pato 
ja tekoallashankkeissa on ensisijaisesti ky-
symys sähköntuotannon tarpeista ei maan-
viljelyn edistämisestä.  
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294. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Sulku. Kasteluveden jakaminen pääkanavasta 
talojen pelloille on elintärkeä työ. Kylässä on sitä varten valantehnyt virkamies. 
 
   Parikymmentä vuotta sitten ennustamani maatalouden rakennemuutos on nyt tapahtu-
nut kaikkine kerrannaisseurauksineen. Kylien maanviljely on delokaalistunut viimeistä ra-
kennetta myöten. Viljelyyn tarvittavat välineet, energia, lannoitteet, siemenet, tieto ja taito 
tuotetaan jossain paikallisyhteisöjen ulkopuolella. Riisinviljelijä ei voi ottaa edes siementä 
omasta sadostaan, kaupalliset ”ihmeriisit” on jalostettu sellaisiksi, ettei se idä; viljelijän on 
joka vuosi ostettava uusi siemen.  
   Viljely on koneellistunut ja niin kuin monet haastateltavat toteavat, riisin istutus on enää 
sellainen työvaihe, johon ei vielä ole keksitty kätevää konetta. Mutta tullaan varmasti kek-
simään. Kyntökone on nyt jo välttämätön, vesipuhveleilla ei enää kynnä kukaan eikä niitä 
ole tasankokylissä jäljelläkään. Niittokoneita on käytössä muutamia, muttei leikkuupuimu-
reita eikä nykyisiä puimureita voida näin pienillä peltoalueilla taloudellisesti käyttääkään. 
Leikkuupuimurien pohjoisraja kulkee jossain Uttaraditin tasangoilla. Mutta jos riisin hinta 
vielä nousee, voi olla, että leikkuupuimurinkin vuokraaminen tulee kannattavaksi. 
   Maanviljelyä uhkaavat tuholaiset: kasvitaudit, sienet, hyönteiset, pieneliöt ja suurem-
matkin eläimet.  Ne vaivaavat erityisesti kuivan kauden viljelyä. Kylän pelloille on mm. 
levinnyt riisimato ja ennen sadonkorjuuta riisi on vahvasti myrkytettävä. Tällöin riisiin saat-
taa jäädä torjunta-aineita eikä valtion toimeenpanemissa tarkastuksissa sille anneta 
myyntilupaa. Kuivan kauden satoa pidetään muutenkin huonompana eikä siitä saa sa-
maa hintaakaan. Sadekauden riisistä on saanut nyt 8 bahtia kilolta, kuivan kauden riisistä 
6 bahtia. Toinen riisisato käytetään pääasiassa omiin tarpeisiin tai paikalliseen kulutuk-
seen.  
  Vanha luonnon rytmiin sopeutunut kasteluviljely sopeutui paikallisiin luonnonoloihin ja 
tuotti kohtuullisen sadon ilman torjunta-aineita. Uusi tekninen viljely, maatalouden vallan-
kumous, vaatii menestyäkseen vuosi vuodelta tehokkaampia ympäristömyrkkyjä.   
Maassa ei kasva mikään ilman keinolannoitteita ja ns. kasvinsuojeluaineita. Heti Ban Srii 
Muod Klaon ensimmäinen haastateltu, 31-vuotias mies kuvasi maanviljelyn nykytilaa 
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toivottomaksi. Hän halusi palata entisajan viljelyyn, puhvelien aikaan, jolloin niiden lan-
nassakin oli syötäviä hyönteisiä. Nyt ei pelloilta voi kerätä ruokaa niin kuin ennen. Kaikki 
on myrkytetty. Hyönteiset ja pieneläimet, sammakot ja myyrät, joita ennen sai hakea syö-
däkseen, ovat hävinneet, vedet on myrkytetty, kalat ovat kanavista kuolleet, mehiläiset 
ovat kuolleet, juomavesi on ostettava pulloissa. Luonnosta ei voi enää hakea syötävää, 
vihannekset ovat täynnä myrkkyä eivätkä kaikki kyläläiset vieläkään välitä edes pestä 
niitä. 
    Myrkkykierre on tragikoominen. Viljelijät joutuvat jatkuvasti lisäämää kasvinsuojeluai-
neiden määriä, mutta aina ilmestyy joku uusi vitsaus, hyönteinen, itiö tai bakteeri, joka 
alkaa tuhota satoa. Myrkytettyjen peltojen ekosysteemi on pois tasapainosta. Käärmeet 
jotka söivät pelloilla hiiriä ja myyriä, ovat katoamassa ja viljaa tuhoavat yhä enemmän 
rotat, niistä on tullut uusi vitsaus. Rottalaumojen ilmestyttyä viljelijät vievät pelloilleen 
myrkkysyöttejä, tavallisesti myrkytettyjä jyviä. Myrkkyyn kuolevia hiiriä, rottia ja muita 
pieneläimiä syövät käärmeet, jos niitä vielä pelloille ilmestyy, ja muutkin eläimet. Ja tie-
tenkin myrkytettyjä jyviä syövät myös linnut eikä ympäristön saastumisen ulkopuolelle jää 
ihminen itsekään. Erilaiset allergiat ovat räjähdysmäisesti lisääntyneet etenkin lasten kes-
kuudessa. 
   Myrkyn kiertokulku jatkuu, kunnes pellon ekosysteemi muuttuu kemialliseksi ja toimii 
vain ”suojeluaineiden” varassa. Viljelijällä itsellään ei ole valinnan varaa. Heillä ei ole va-
raa menettää yhtään satoa eikä tehoviljely tunne muuta pelastusta kuin torjunta-aineet. 
Kylien köyhien pienviljelijöiden on mahdoton noin vain siirtyä luonnonmukaiseen viljelyyn, 
he elävät kädestä suuhun ja tulevat sadot ovat lainojen panttina. Maiden puhdistuminen 
luomuviljelyyn kelpaavaksi vaatii vähintään kolme vuotta. Ja kuinka joku voisi harjoittaa 
luomuviljelyä, jos hänen täytyy ottaa kasteluvetensä tasankojen yhteisestä kanavaver-
kostosta, johon ympäristömyrkyt lopulta kulkeutuvat.  
     Nykyisin katsotaan, että lannoitteita tarvitaan 50 kg raita kohden, ja torjunta-aineita 
vähintään 4 kg, yleensä jo 6 kiloa raille, ainakin jos viljelee tomaattia. Lannoitteet ovat 
nousseet 5 bahtiin kilo, vihannesten erikoislannoitteet maksavat noin 7 bahtia kilo. Ban 
Srii Muod Klaossa miehen päiväpalkka on 150 bahtia, riisinleikkuussa ja puinnissa jopa 
200 bahtia, Ban Mae Kong Nyassa noin 120-150 bahtia. Naisten palkat ovat vastaavasti 
100-120 bahtia ja 80-100 bahtia. Ban Dongissa miehetkin lähtisivät töihin vaikka 45 bah-
tin päiväpalkalla, jos joku vain työtä tarjoaisi.  
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295. 5.203.05 Ban Srii Muod Klao. Kyntötraktori on pieni monitoimikone, jolla voidaan 
kuljettaa maataloustuotteet ja hiekankin sementtivalimolle. Pienillä viljelmillä se korvaa 
suuren länsimaisen maataloustraktorin, mutta ne joilla on varaa, hankkivat pakettiauton. 
 
   Kyntökoneen vuokra on n. 600 bahtia päivässä, ja voi nousta kaikkiaan 2000-3000 bah-
tiin satoa kohti, leikkuukone maksaa 300-400 bahtia railta. Pääomia siis tarvitaan, koska 
oman osuutensa viljelijä saa vasta sitten, kun sato on myyty. Joidenkin arvion mukaan 
pääomia tarvitaan puolet siitä, mitä viljely tuottaa. Tavallisesti viljelijä joutuu hankkimaan 
15 000 bahtia alkupääomaa, jos aikoo saada tuotoksi 30 000 bahtia. Köyhät viljelijät jou-
tuvat ottamaan lainaa 50 000 bahtia 5 vuodeksi, jolloin lyhennykset ovat 10 000 bahtia ja 
korko 4 500 bahtia vuodessa. Monet haastateltavat ihmettelevät, mitä maanviljelystä jää 
viljelijälle itselleen? Sadekauden riisin viljelyssä tuotto on parempi ja keskimäärin viljelijät 
pääsevät ehkä noin 40 000 bahtin ansioon, josta on vähennettävä kustannukset. Kuivan 
kauden kasvien viljely tuottaa suunnilleen 10 000 bahtia railta, mutta viljelyalat jäävät pie-
nemmiksi, 23 raihin. 
     Pankkikriisin aikana rahaa ovat lainanneet koronkiskurit, jotka ovat ottaneet pääosan 
viljelyn tuotosta. Nykyisin viljelijä on usein sijoittajan työläinen. Liikemiehet hankkivat sie-
menet, lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet ja viljelijä saa osan sadosta palkakseen, taval-
lisesti se on paljon pienempi osa kuin, minkä sijoittaja ottaa itselleen. Kylien ns. liikemie-
het ovat usein juuri tällaisia sijoittajia ja rahan lainaajia; korkotaso on yleisesti ollut 40% 
eivätkä pankitkaan juuri 20% pienemmällä korolla ole rahaa antaneet. Sen mukaan 
maanviljelyksessäkin toimitaan. Talouskasvun hulluina vuosina lainaa sain helposti ja 
monet viljelijät hankkivat velaksi koneita, jopa auton. Nyt laman aikana tulot ovat vähen-
tyneet ja monet viljelijät ovat joutuneet ahdinkoon. (Mainittakoon tässä, että vuoden 2001 
valtiolliset vaalit voitti ylivoimaisesti Thai rak thai puolue, jonka ohjelmaan kuului mm. vil-
jelijöiden velkojen takaisinmaksun lykkääminen kolmella vuodella.)   
   Seuraavan sukupolven maatalousyrittäjällä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin siir-
tyä kokonaan koneisiin ja kasvattaa vastaavasti viljelyalaa ostamalla tai vuokraamalla ky-
län maita. Ne harvat maatalousyrittäjät, jotka kyliin jäävät, tarvitsevat kyntökoneen   lisäksi 
riisin istutuskoneen ja leikkuupuimurin, ja tietenkin avolavaisen pakettiauton. Eikä kyntö-
kone enää riitä, tarvitaan oikea traktori, siihen levyaura ja torjuntaruisku. Ja koneet soijan, 
sipulin ja maapähkinöiden käsittelyyn. Ja uudenlaiset kastelulaitteet, uudet viljalajikkeet, 
uudet torjunta-aineet. 
    Monet katsovat, ettei viljelyllä näiden kylien pienillä pelloilla ole tulevaisuutta. Tällä het-
kellä viljelyä jatketaan, koska ei ole mitään muutakaan vaihtoehtoa. Rakennustöitä ei ole 
kaupungissa eikä kylissäkään, eikä vanhemmalla ikäpolvella ole koulutusta, jotta he voi-
sivat saada palkkatyötä. Koulutus lajittelee nyt ihmiset niihin, joiden on pakko viljellä 
maata ja niihin, jotka voivat saada muuta työtä. Maanviljelyn arvostus on laskenut enti-
sestään ja yhä useammat ovat sitä mieltä, etteivät nuoret tule jatkamaan viljelyä ainakaan 
Ban Srii Muod Klaossa. Kylän pellot muuttuvat esikaupunkialueiksi. Uudet mahdollisuu-
det luodaan tässäkin maassa nyt kaupunkiympäristössä. Thaimaan kehityksen avaimena 
on massiivinen koulutus ja urbaanin työvoiman tuottaminen.  
 
 
 
 
 
  
Karjanhoito 
 
 
 
Tasankokylissä ei ole enää  vesipuhveleita eikä seebuja, joissakin kylissä on alettu kas-
vattaa lihakarjana lehmiä, jos lähistöllä on riittävästi laitumia. Ban Srii Muod Klaossa on 
yksi talo, joka kasvattaa puhveleita lihakarjana, Ban Mae Kong Nyassa on yhdellä 
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vanhalla miehellä puhvelivaljakko, jota hän käyttää kuljetuksiin, yritystoimintaan; kaikki-
alle ei aina pääse autolla. Kyntökone on vienyt puhvelilta työn, kasteluverkosto laitumet 
eikä auto ja puhveli voi mahtua samaan pihaan. Vesipuhveli on todennäköisesti ollut ai-
nakin kolme vuosituhatta mukana riisikylien elämässä, osana  talonpoikaista riisinviljelyn 
ekosysteemiä, ja häviää sen mukana. 
       Vuosituhansien aikana vesipuhvelista on aikana jalostunut säyseä vetoeläin, jota hoi-
tivat lapset. Se tuli toimeen sillä ravinnolla, jota luonnonvaraisessa kasteluviljelyn ekosys-
teemissä jäi käyttämättä. Puhvelit laidunsivat kuivana kautena pelloilla, söivät padoille ja 
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296. 5.214.35; 297. 5.215.35 Ban Dong.  Pääkujan rinteessä tulee vastaan perhe, joka 
tuo puhvelinsa metsästä yöksi kotiin.  Emäntä taluttaa puhveleita pyyheliinalla, perässä 
tulevat miehet, isäntä ja poika kummallakin viidakkoveitsi selässä ja pyssy olalla, jos sat-
tuisi jonkun linnun näkemään. Pusseissa on varmaan ruokaa, vihanneksia ja hedelmiä, 
mitä on sattunut löytymään. Bandongilaiset hakivat ennen ruokansa paljolti metsästä, he 
elivät puolittain keräilytaloutta. Trooppisesta metsästä löytyy paljon syötäviä kasveja, pik-
kueläimiä ja riistaa.   
 
joutomaille  kasvavaa ruohoa; ne pitivät pellot kunnossa seuraavaan sadekauteen. Puh-
veli on erikoistunut syömään kuivia riisin olkia, ne ovat välttämättömiä sen ruoan sulatuk-
selle, eikä sille tarvinnut viljellä omia ravintokasveja. Nykyisessä tuotantoviljelyssä puh-
velilla ei ole paikkaa. Lihakarjaksi sitä ei ole jalostettu, ravikilpailuihin sitä ei voi käyttää 
eikä muuhunkaan nykyaikaisten elämysten tuotantoon. Vesipuhveli on tarpeettomaksi 
muuttunut, kulttuurisesti sukupuuttoon kuoleva laji siinä missä elefanttikin.   
   Metsäkylissä puhvelien ja seebujen kasvatus on ollut elinkeino. Eläimet ovat voineet 
kulkea vapaasti metsissä syömässä ja vuoristojen joissa ja puroissa niille on kylpypaik-
koja. Ban Dong on ollut tunnettu puhvelikylä, sieltä käytiin ostamassa hyviä ja terveitä 
puhveleita. Vielä nytkin kylässä kasvatetaan puhveleita ja seebuja, ne ovat lihakarjaa, 
mutta monissa taloissa niitä on myös kotieläiminä, joita käytetään bambun hakemisessa.    
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298. 5.219.35; 299. 5.223.35; 300.5.224.35; 
301. 5.225.35 Ban Dong. Puhvelikaravaani. 
 
  Joka aamu kymmenen maissa lähtee ta-
loista puhvelinrattaita ja häviää verkkaisesti 
vaappuen pohjoisiin metsiin bambua katko-
maan tai tekemään jotain muuta työtä. Pi-
hoista työntyvät puhvelikärryt toisensa jäl-
keen kujalle ja karavaani ajaa kolkuttaa Ta-
kalaakson tietä metsään. 
  Puhveleita tuodaan välillä metsästä kotiin 
syömään olkia.    

 

    
 
302. 5.227.35; 303. 5.234.35 Ban Dong. Talon puhvelitarha, johon  eläimet haetaan met-
sästä yöksi. Sinne kertyy paljon lantaa, joka kerätään säkkeihin ja myydään.  Puhvelin 
lantaa kuitenkin vielä arvostetaan, se on paras lannoite myös kaupunkilaisten kukkapen-
keille. 
 

 
 
304. 5.232.01 Lampang. Menneisyys läsnä. Tasangon reunoilla puhveleita on vielä ky-
lissä jäljellä, sadonkorjuuaikana entisessä työssään.  
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   Puhveli- tai seebukärryjä näkyy pelloilla ja maanteilläkin tasangon reunakylissä, joissa 
ei kuivana kautena viljellä. Pieniä seebulaumoja on Chiang Raihin johtavan valtatien var-
rella lähellä vuoristoa; 1980-luvulla siellä oli suuria satapäisiä karjalaumoja. 
   Ennen vanhaan sikoja kasvatettiin karsinassa tai liekanarussa talon alla, ja ne söivät 
kaiken mitä ylhäältä heitettiin alas. Terveysviranomaiset ovat kieltäneet sikojen ja puhve-
lienkin pitämisen asuintalojen alustassa, koska ne likaavat asuinympäristöä ja levittävät 
tauteja. Muutamissa kylän taloissa sikoja hoidetaan vielä kotitarpeiksi ja niitä pidetään 
puisissa karsinoissa takapihoilla. Tällaiset kotikarsinat ovat melko pieniä, mutta niissä siat 
mahtuvat sentään vähän kuljeskelemaan, ne ovat virkeitä, seuraavat valppaasti pihan 
tapahtumia ja odottavat makupaloja karsinan aidalla roikkuen (264).  
    Muod Klaossa nuori yrittäjäpariskunta pitää kaupallista tuotantosikalaa pellolla kylän 
ulkopuolella. Siellä he hoitavat 80 sikaa ja toimittavat ne suoraan kaupungin teurasta-
moon. Siat ovat rautaisissa kalterihäkeissä, emakot porsaineen saavat hiukan isomman 
karsinan, jossa ne voivat vähän liikkuakin (266). Lihotusvaiheessa sika on niin pienessä 
ja kapeassa häkissä, että se voi vain maata paikoillaan (265). Sika ei enää kykene edes 
nousemaan jaloilleen, se vain makaa hiljaa röhkien ja ulostaakin alleen. 
 

     
 

305.5.238.05; 306. 5.241.05; 307. 5.240;05 
Ban Srii Muod Klao. Sianpidosta sikatalou-
teen. Lihotus- ja porsitushäkit ovat kylän si-
kalassakin käytössä. 
 
  Haastatteluissa jotkut sanovat, että sikoi-
hin ruiskutetaan nykyisin hormoneja, antibi-
ootteja ja varmaan myös rauhoittavia lääk-
keitä, niiden lihakin on jo muuttunut löy-
säksi ja mauttomaksi. Sikalan omistaja vai-
moineen pesi vesisuihkulla eläimensä joka 
päivä ja huolehti varmaan myös muusta 
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hygieniasta, tautien pelosta vieraat eivät  saaneet mennä sisään katokseen.  
 

308. 1999 DVD. 35 Ban Dong. Kanaemo poi-
kasineen kulkee pihalla ruokaa etsimässä. 
 
   Kanoja on edelleen lähes joka pihassa,  
niistä ei ole tullut otetuksi juuri kuviakaan. Pi-
hassa kanat saavat olla vapaana ja kukko on 
yhä välttämätön. Kanalauma pyörii  pihassa, 
kuoputtelee pihapuiden juurella ja kukkapen-
keissä. Pihakukkia valittaessa on nähtävästi 
otettava huomioon kanat, istutusten on kestet-
tävä kanojen kuopsutus. Kanoja pidetään 
myös kaupunkien omakotitalojen pihoilla; aa-

muhämärässä alkaa Lampangissakin kiivas kukkojen kilpalaulanta ja haastattelujen taus-
talla ääninauhoissa kuuluu alituinen kanojen kotkotus,  kukkojen kieunta ja koirien hau-
kunta. Kanoista ei ole terveyshaittojakaan, sen mikä kanojen ruokakuppeihin jää, syövät 
keltaiset muurahaiset.  
 

    
 
309. 1999 DVD. 35 Ban Dong. Metsäkylän talon pihapiiriä eläimineen. Pihaan kuuluu 
puhveliaitaus ja nuotiopaikka. Viileänä kautena sadekauden loputtua yöt ovat suorastaan 
kylmiä, iltaisin ja aamuisin lämmitellään nuotiolla, kylässä riittää puita poltettavaksi.  
 

     
   
310. 5.252.15; 311. 5.253.15 Ban Mae Kong Nya. Kylässä muutama perhe kasvattaa  
kääpiöankkoja ja viiriäisiä, ne ovat uusia tuotantolajeja.   
  
   Kanojen lisäksi pihoissa pidetään vapaina hanhia, ne marssivat arvokkaasti pihapiirissä 
ja käyvät nurmikoilla syömässä ruohoa. Kääpiöankoista ja viiriäisistä toivotaan uutta tuo-
tantoeläintä (269-270. Kääpiöankat näyttävät mustavalkoisilta sorsilta ja tulevat toimeen 
pienessä aitauksessa. 
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312.  5.253.15 Ban Mae Kong Nya. Viiriäis-
tarha. 
 
   Viiriäistarha on laudasta tehty laatikko hä-
märässä vajassa. Siihen on viiriäisiä ah-
dettu mataliin häkkeihin kolmeen kerrok-
seen (270). Häkkien lattia on rautalanka-
verkkoa, siitä lanta putoaa kerrosten välissä 
olevaan laariin tai vetolaatikkoon.  Montako-
han sataa viiriäistä siinä on vieri vieressä, 
vikkelästi laumassa liikehtien ja hätäisesti 
visertäen. Omistaja tutki lavojaan huolelli-

sesti, jakoi rehua,  kokosi munat  ja korjasi pois kuolleet. Uudet innovaatiot ovat näissäkin 
kylissä jo tehotuotantoa. 
   Nykyisin kylissä harrastetaan paljon myös tappelukukkojen kasvattamista (243-249). 
Kukkoja on pidettävä erillään matalien bambukorien alla (243-245), koska vapaina ne 
kävisivät toinen toistensa kimppuun ja kuvun alla niille voidaan syöttää kaikenlaista kun-
toa vahvistavaa erikoisruokaan. Ennen tappelua kukot saivat idätettyjä ja auringossa  
käyneitä ohran jyviä, joista ne kai tulevat vähän juovuksiin ja saavat enemmän rohkeutta.  
 

    
 
313. 5.245.05; 314. 5.246. 05 Ban Srii Muod Klao. Tappelukukkojen kasvatusta. Kukot 
täytyy pitää omissa häkeissään. Omistajat harjoituttavat kukkojaan. 
 
    Nuoria kukkoja opetetaan tappelemaan ja niitä harjoitutetaan, kuten urheilijoitakin. Ban 
Srii Muod Klaossa on kukkotappeluareena ja harjoituspaikka. Monille kukko on henkilö-
kohtainen lemmikki, sitä pestään ja suitaan, ja haavoja hoidetaan huolellisesti. Sellaista 
merkitystä, josta antropologiassa on  kirjoitettu (Cliffort Geertz), ei kukoilla taida thaimaa-
laisille miehille kuitenkaan olla. Harrastajia on vähän ja kukkotappeluissa kiehtoo vedon-
lyönti ja raha, voiton mahdollisuus. 
    En ole muistanut kysyä tarkemmin kukkotappeluista, mutta sikäli kuin tiedän, ei Thai-
maassa, ainakaan näissä kylissä tappelukukkoja varusteta tappavilla kannusveitsillä. 
Kannukset leikataan lyhyiksi, jotta kukkoja  voidaan helpommin hoitaa ja tappelussa kukot 
käyttävät enemmän siipiään kuin kannuksiaan. Tappeluissa hävinnyt kukko ei kuole, 
vaan ottelu päättyy siihen, kun toinen luovuttaa ja kääntyy pakoon. Tai kun sen isäntä 
käy sieppaamassa maassa viruvan kukkonsa pois areenalta. Tappajia näistä kukoista ei 
tietääkseni kasvateta. Mutta kukkotappelut kestävät vastaavasti kauemmin ja jännitys 
kiihtyy, tappelun alussa lyödään vielä vetoakin jonkun naapurin kanssa.   
    Koiria ja kissoja lukuun ottamatta kotieläimet eivät enää elä ihmisen kanssa, vaan ne 
on pantu tuotantolaitokseen. Vapaus otetaan pois koiriltakin. Nykyisin taloa vartioivilla 
susikoirilla ja rottweilereilla täytyy jo olla kaulapanta ja kettingit. Ne ovat purreet ihmisiä, 
jopa tappaneet lapsia. Viranomaiset ovat alkaneet harkita kontrollitoimia, koska maahan 
tuodaan suuria koirarotuja tutkimatta niiden perimää ja ilmeisesti tällaisten rotujen pitämi-
nen vapaana tullaan kieltämään.  
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   Toistaiseksi suurin osa kylien ja kaupunkienkin koirista elää vapaina pihoillaan, omaa 
kulttuuriaan. Ja katukoiriakin on vielä paljon. Päivisin koiran nukkuvat, joskus melkein 
kadulla, mutta illan pimetessä ne virkistyvät ja alkavat keskustella toistensa kanssa. Yksi 
haukkuu kiihkeästi, toinen vastaa jostain kauempaa ja kolmas jatkaa. Meidän taloamme 
vastapäätä oli suuri musta sekarotuinen koira, kulmakunnan kuningas varmaan. Lopulta 
se hermostui ja haukkua louskutti muutaman kerran tylysti matalalla rintaäänellään. Kau-
punki vaikeni. 
 
 
 
Luonnontalous 
 
 
 Tasankokylien on nykyisin erittäin vaikea saada luonnon tuotteita metsistä. Kylillä ei enää 
ole omaa metsää vuoristossa ja tiheään rakennetussa Ban Srii Muod Klaossa ei ahtaille 
pihoillekaan mahdu kovin paljoa puita.  Jokaisessa pihassa on vielä perinteiset hedelmä-
puut: ainakin palmuja ja banaanipuita, sen lisäksi kasvatetaan tavallisesti papaijaa, leipä-
puita, sekä mangoja ja faranki-hedelmiä. Lampangin lääni ei kuulu varsinaisiin banaanin 
tuotantoalueisiin, mutta ainakin yksi banaanipuu pitää pihassa olla. Banaaneja on Thai-
maassa kymmeniä lajikkeita, siemenellisiä ja siemenettömiä, ja kaupalliseen viljelyyn on 
kehitetty lukuisia muotoja. Banaani on oikeastaan ruohokasvi ja sen monikerroksista leh-
tirunkoa on myös käytetty sian rehuna ja voi siitä ihminenkin valmistaa ruokaa.
   

 
 
315. 5.282.15 Ban Mae Kong Nya. Thaikylä on kookospalmun varjossa. 
 
   Toinen välttämätön pihapuu on kookospalmu. Thaimaalainen talo on palmun varjossa. 
Korkea palmupuu voi elää noin 60-vuotiaaksi ja tuottaa noin 50 kookospähkinää vuo-
dessa. Puun hedelmästä saadaan kopraa, joka on tärkeä vientituote, mutta paikallisesti 
hedelmää käytetään ravintona, sen kuoria polttoaineena ja kuituja käsitöiden tekoon. Pal-
mun lehti on yhä tärkeä käsityömateriaali. Omavaraisessa taloudessa palmu niin kuin 
banaanikin käytetään hyväksi kokonaan, niin juuret, runko ja lehdet kuin hedelmätkin. 
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316. 5.280.15. Ban Mae Kong Nya. Banaa-
nipensaan ytimestä pilkotaan sianruokaa.   
 
  Vesipumput ovat muuttaneet pihojen kas-
villisuuden.   Hedelmäpuiden ohella taloissa 
on ruvettu kasvattamaan koristepensaita ja 
kukkia, hautajaisiin ja muihin tilaisuuksiin 
hankitaan nyt muovikukkien sijasta aitoja 
luonnonkukkia. Pihoissa ei enää ole suuria 
vesiruukkuja, josta ennen otettiin vettä ja 
pestiin jalat ennen kuin mentiin sisälle. Ny-

kyisin ruukuissa kasvatetaan kukkia ja taimia; jotkut talot kasvattavat vanhoissa suurissa 
vesiruukuissa kalanpoikaisia, joita valtio tai urheilukalastuspaikat ostavat. 
   Ban Dongissa monet pihat ovat laajoja ja niissä kasvaa erikoisia puita, kuten ”karamel-
lipuita”, joiden hedelmiä edelleen halutaan maistella, vaikka makeisia on kaupoistakin 
saatavissa. Kaikkiaan Thaimaassa lasketaan olevan oin 80, puuta, jotka kantavat hedel-
miä. Nykyisin pohjoisessa kasvatetaan jo monia eurooppalaisiakin kasveja: perunoita, 
omenia, viinimarjoja, mansikoita, joita myydään myös Lampangin toreilla. 
  Ban Dongissa kasvaa erään talon pihassa "pumpulipuu", jonka banaanin kokoiset he-
delmät sisältävät valkoista kuitua, aivan kuin pumpulia. Kuitua käytetään täytteenä mm. 
patjoissa ja tyynyissä, ja muuhunkin tarkoitukseen, niin kuin vanua. (316-317).  
 

 
317. 5.284.35; 318. 5.285.35 Ban Dong. 
Pumpulipuu. 
 

 
 
319.5.299.15 Ban Mae Kong Nya. Sammakoita ja kaloja myynnissä. 
 
  Ennen tehoviljelyä pellolta pyydystettiin kuivana kautena myyriä ruuaksi ja myös sam-
makoita kaivettiin ulos koloistaan. Tänä vuonna huhtikuussa tuli yllättäen paikallisia sa-
teita ja Ban Mae Kong Nyassa vettä satoi niin runsaasti, että sammakot nousivat maan 
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pinnalle. Kyläläiset pitävät sammakoita herkkuina ja keräsivät niitä myös myydäkseen. 
Kylän kauppias on hankkinut sammakoita altaaseensa ja myy niitä edelleen (319). 

 
320. 5.295.11 Lampang. Kalastaja kaupun-
gin sadevesiviemärin edessä. 
 
    Kalastusta kaupungissa. Kalastajia ei ta-
sankojen kanavilla ja lammikoilla enää näy.  
Kastelukanavissa ei kaloja ole tai niiden pe-
lätään olevan syötäväksi kelpaamattomia. 
Kaupungista ovat avoviemärit hävinneet, 
mutta Mae Wang joella kaupungin keskus-
tassa kahlaili ja ui vakituisesti muutama ka-
lastaja, aivan kaupungista tulevien suurten 
viemäriputkien suulla. 
   Miehet käyttävät heittoverkkoa, naiset 
haavia. Vesi on lämmintä. Kuivana kautena 
joki kuivuu melkein kokonaan paitsi kaupun-
gin kohdalla, jossa veden pintaa nostetaan 
pohjapatojen avulla, turistikaupunkina Lam-
pang haluaa peilautua rantaveteen. Kuivan 
kauden jatkuessa veden pinta laskee vää-
jäämättä, mutta kalastajille viemärien suulla 
oleva syvempi kohta tarjoaa vielä apajapai-
kan.    
 
 
 
320. 5.293.15 Ban Mae Kong Nya. Hiilimiilu.  
 
    Hiilimiilu palaa vielä tässä vanhassa hii-
lenpolttajien kylässä. Puuta on vaikea 
saada, jonkin verran sitä kertyy kylän lie-
peiltä harvennetuista puista. Thaimaassa on 
kaikkialla siirrytty kaasuun, sitä tuottaa val-
tion energiayhtiö ja valtio subventoi myös 
kaasun hintaa. Kaasu kuitenkin maksaa ja  
monet vähävaraiset käyttävät vielä hiiliä 
keittämiseen. 1970-luvulla hiilen polttajia ja 

myyjiä oli paljon, heitä kierteli kaupungeissakin. Nyt hiilen myyjää tuskin löytää. 
    Ban Dongissa eletään paljolti suoraan luonnosta. Vuoren rinteiden metsistä haetaan 
bambua, jota on sanottu kyläläisten tärkeimmäksi tulolähteeksi. Metsästys on kylässä jo-
kamiehen oikeus, ja jos on metsästysonnea, voi saada jonkun suuremman riistaeläimen 
kuten villisian tai kauriin, jonka lihalle löytyy ostajia. Kylässä ammutaan kaikki linnut, jotka 
pihapuihin eksyvät; monet miehen kulkevat vieläkin ritsat takataskusta roikkuen.   Lintuja 
ja pieniä eläimiä ammuttaessa käytetään edelleen pitkäpiippuisia piilukkopyssyjä ja puu-
luoteja, jottei saalis repeytyisi. Ruutia tehdään vanhan reseptin mukaan. Mustaruuti ja 
puuluodit ovat vanhan omavaraisen talouden perua, mutta yhä vielä kylän metsästäjät, 
nuoret ja vanhat, lähtevät metsälle pitkäpiippuinen kyläsepän tekemä piilukkopyssy olalla.   
Hakatuissa ja moneen kertaa kolutuissa metsissä ei juuri ole sellaista riistaa, että met-
sästäjien kannattaisi  hankkia kalliita aseita ja tehdastekoisia panoksia.  
   Metsästäjät lähtevät tavallisesti illansuussa ja viettävät yön metsässä koettaen yllättää 
jonkun eläimen niiden lähtiessä aamuhämärässä liikkeelle. Suurimpia saaliita olisivat vil-
lisiat, kauriit ja hirvet, mutta ne ovat käyneet vähiin ja tulleet aroiksi. Väitetään että met-
sästäjät joskus sytyttävät metsääkin palamaan saadakseen eläimet tiheiköistä liikkeelle.  
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321. 5.301.35; 322. 5.303.35 Ban Dong. Mustan ruudin tekoa. Lintuja ammuttaessa luo-
teina käytetään15 cm pitkiä puutappeja.Petoeläimille käristetään syötteiksi puhvelin luita.
 
    Thaimaassa on paljon kansallispuistoja ja eläimille varattuja reservaatteja etenkin poh-
joisilla alueilla, mutta aivan Ban Dongin ympäristössä ei suojelualueita ole. Pyssyt ovat 
vaihtuneet kivääreihin ja haulikoihin, metsästyskin muuttunut ammattimaiseksi, nyt am-
mutaan suuretkin petoeläimet, jopa villit norsut, kaikki, mikä menee kaupaksi.  
   Luonnontaloutta ovat bandongilaisten laittomat puunhakkuutkin. Monet kyläläiset sano-
vat suorasukaisesti, ettei bandongilaisilla ole muuta elinkeinoa kuin osallistuminen laitto-
man tiikin kaatoon. Bambu on käynyt vähiin ja sen katkomisesta ansaitsee muutenkin 
vähän, sillä ei muovin aikakaudella bambua tarvitaan yhä vähemmän. Uusia kaskia ei 
saa raivata, vain vanhoja raivioitaan saa vielä viljellä; ennen pitkää kaskenpoltto tullaan  
kokonaan kieltämään.  
    Kylän kehityssuunnitelmissa kannustettiin voimakkaasti vihannesten viljelyä, kaskivil-
jelijöistä piti tehdä puutarhureita; parikymmentä vuota sitten kaikki haastateltavat nimitti-
vätkin itseään puutarhuriksi. Vihannesten viljelyä varten kylään rakennettiin valtion toi-
mesta suuri vesisäiliö, mutta siihen ei kuivana kautena saada vettä. Nyt kylässä on paljon 
moottorisahoja, sähköhöyliä ja otsalamppuja. Monet kylän miehistä ilmoittivat olevansa 
puuseppiä, ja monet heistä valmistavat todella ovia ja ikkunoita jopa huonekaluja. Tiikkiä 
ei myydä enää raakalautana.       
   Pohjoisella alueella, kuten Ban Donginkin ympäristössä, hakatut metsät istutettiin uu-
destaan tiikille, ja nyt vanhimmat istutusmetsät ovat kasvaneet lähes sahauskelpoisiksi 
puiksi. Istutusmetsistä on tulossa laittoman puunhankinnan pääkohteita. Selvitysten mu-
kaan Lampangin läänin istutusmetsistä on kaadettu laittomasti jo tuhansia puita.   
   Laittoman tiikin myyjät ovat keskittäneet toimintansa erityisesti Phraen ja Lampangin 
istutusmetsiin, missä puut ovat noin 15 vuotta vanhoja. Laittomat hakkuut on hyvin orga-
nisoitu. Kaatoryhmään kuuluu 5-10 työläistä, ja usein mukana saattaa olla elefanttikin. He 
kaatavat puut nopeasti moottorisahoilla, sitten saapuu 2-3 avolava-autoa, jotka näyttävät 
romuilta, mutta joihin on asennettu vahva turbomoottori ja vintturi puiden kuormaamista 
varten. Tällainen romuauto on myös muutamassa Ban Dongin pihassa. 
    Autot kuljettavat tukit pois metsäteitä myöten johonkin piilopaikkaan. Mukana on pari 
kolme yhteysautoa, ne vartioivat teitä ja ilmoittavat kännyköillä poliisin tarkastusasemille, 
milloin tukkiautot saapuvat. Metsänvartijat ja poliisit poistuvat hetkeksi johonkin muualle, 
kun autot ajavat ohi. Autoissa istuu aseistettuja miehiä ja he pudottavat tarvittaessa me-
tallista tehtyjä esteitä tielle, jos poliisit ryhtyvät seuraamaan; ne puhkaisevat takaa-ajajien 
autoista renkaat.  
    Lampangin suojelumetsissä liikkuu lehtien mukaan öisin kymmenkuntakin tällaista 
puutavara-autoa. Vain yksi niistä on koko aikana saatu kiinni, vaikka yleisimmät puunkul-
jetusreitit kyllä tiedetään ja niiden varsilla on tarkastusasemia, joiden kautta autot ajavat.  
Jokaiselle pick-upin ajajalle maksetaan 1000-2000 bahtia yöstä kuljetusmatkasta riip-
puen, vartijoille 200-500 bahtia. Tarkastuspaikkojen poliiseille ja metsäupseereille mak-
setaan 10000-50000 bahtia kuussa. Kaukana ovat ne ajat, jolloin kylän nuoret miehet 
ajoivat metsissä vankkatekoisilla polkupyörillä tiikkilautoja jalkojen välissä.  
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   Lehtitietojen mukaan tiikkimafian taustalla ovat nykyisin pääasiassa Phraen liikemiehet, 
ennen lautojen ostajat tulivat Chiang Maista. Bisneksessä on mukana metsähallituksen 
paikallisia virkamiehiä, jotka toimivat ”neuvonantajina”, kerrotaan että heidän joukossaan 
on poliisiupseereita ja myös poliitikkoja, joku kansanedustajakin kuulemma. Käytännön 
toimintamiehinä liikkuvat jotkut kamnanit ja kyläpäälliköt, jotka palkkaavat kaatajat. Näin 
uudelleenkasvaneet tiikkimetsät hyödyntävät paikallista taloutta enemmän kuin metsä-
hallituksen harjoittama metsänhakkuu. Ja mitenkä muuten metsäkylien perheet voisivat 
kouluttaa lapsensa ja saada heille mahdollisuudet sopeutua teolliseen palkkatyöläisten 
yhteiskuntaan. 
 
 
 
Elefantit   
 
 
Noin 30 kilometrin päähän kaupungista Chiang Main tien varteen vuoriston juurelle Hang 
Chatin amphoeen on perustettu uusi elefanttikoulu ja sen yhteyteen sairaala, jossa hoi-
detaan sairaita eläimiä. Uutta elefanttifarmia mainostetaan Thaimaan ainoaksi ja maail-
man suurimmaksi eläinten turvapaikaksi. Se on valtion ylläpitämä, mutta taustatueksi on 
perustettu myös yksityinen elefanttien suojeluyhdistys. Sairaala kuuluu metsäteollisuu-
den yhteiselle organisaatiolle ja siellä hoidetaan metsätöissä käytettyjä elefantteja.  
  

 
 
323. 5.255.01 Hang Chatin uusi Thai Elephant Conservation Center.  
  
   Elefanttifarmi sijaitsee vuoriston alarinteillä Tung Kwiangin metsässä. Paikka on kaunis, 
pienen järven rannalla. Vanha Ban Panglan koulutuspaikka on ilmeisesti vielä jäljellä Chi-
ang Rain tien varressa, mutta sitä ei mainita missään esitteissä. Nykyisin ei enää haluta 
julkisesti näyttää elefanttien koulutusta, koska se on herättänyt arvostelua, eikä uudes-
sakaan paikassa tätä puolta esitellä turisteille. Hang Chatissa elefantit esittävät työnäy-
töksiä samalla tavalla kuin vanhassa paikassa, josta on kuvia vuoden 1985 kokoelmassa. 
Täällä on erikoisuutena sirkusesitys, elefantit antavat yhteisnäytöksiä ja tekevät 
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temppuja, jotka huvittavat katsojia. Lisäksi elefantit kuljettavat turisteja ja paikallisia vie-
railijoita selässään.  
 

     
 
324. 5.256.01; 325. 5.258.01 Elefanttireservaatin rakennuksia. Eläimiä on alueella va-
paanakin ja ne ovat oppineen hoitamaan itse itseään, mm. juomaan vesijohdosta vettä 
avaamalla hanan kärsällään. 
 
 Farmille tullaan sunnuntaisin perhekunnittain vapaa aikaa viettämään.  Eläinten ruokin-
tapaikka on mäellä, jossa kävijöiden erityisen huomion kohteena on pieni elefantin poika-
nen (273). Siellä on telineitä tai torneja, joista halukkaat voivat nousta elefanttien selkään 
ja tehdä ratsastusmatkoja läheisillä teillä kantosatulassa istuen. 
 

 
. 
326. 5.266.01 Elefanttireservaatti. Elefantit järjestäytyvät näytökseen.  
   
    Näytöspaikka katsomoineen on järven niemessä. Siellä on määräaikaan päivästä näy-
töksiä, joissa elefantit yksitellen, pareittain ja joukolla esittelevät tukkien käsittelyä. Näy-
töksen lopuksi yleisö palkitsee esiintyjät syöttämällä niille banaaneja. Näyttämön sivussa 
temppuili nuori elefantti yrittäen pysyä tasapainossa pienen pylvään päässä.  Uudessa 
paikassa elefantteja ympäröi ekologinen pehmeys. Niitä kohdellaan silminnähden ystä-
vällisesti ja eläimetkin ovat jotenkin vapautuneempia ja iloisempia kuin vanhassa 
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paikassa. Täällä eläimet ovat opetelleet omia temppuja, ne  mm. avaavat vesihanat kier-
täen kraanaa näppärästi kärsällään ja juovat itse. Ja panevat hanan myös kiinni.  
   Lehdissä kerrottiin, että koulun mahoutit ovat perustaneet elefanttiorkesterin, jossa eläi-
met soittavat erikoisesti niille suunniteltuja instrumentteja. Esityksiä on nauhoitettu ja 
niistä aiotaan tuottaa USA:ssa levyjä myyntiin. Luonnon ja eläinten ystävien keskuudessa 
äänitteillä uskotaan olevan maailmanlaajuinen menestys. 
   World Wildlife Fundin laskelmien mukaan Thaimaassa oli 1980-luvulla 2705 työelefant-
tia, nykyisin kesyjä elefantteja on noin 2250 ja villejä noin 2000. Joskus 1600-luvulla ker-
rottiin maassa olevan noin 20 000 kesyä ja 200 000 villiä elefanttia; 1900-luvun alkupuo-
lella on pelkästään PohjoisThaimaassa ollut noin 20 000 elefanttia metsätöissä. Nykyisin 
työelefantteja eivät käytä juuri muut kuin metsähallitus ja luonnonsuojelualueiden hoitajat, 
ja laittomasti metsiä kaatavat rikollisjoukot.  
 

    
 

 
 
327. 5.269.01; 328. 5.273.01; 329. 5.274.01 Elefanttireservaatti. Norsujen työnäytös 
päättyy joukkueen yhteiseen esitykseen. 
 
   Laittomissa metsätöissä elefantteja rasitetaan liikaa, niitä hoidetaan huonosti ja työte-
hon parantamiseksi niille syötetään amfetamiinia. Tällaisia loppuun ajettuja elefantteja on 
löydetty ja tuotu Lampangin elefanttifarmin yhteydessä toimivaan sairaalaan. Niiden kun-
toutumista  seurataan tiedotusvälineissä ja elefantin kuolema on uutinen sekin.  
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   Tavallisten mahoutien elefantit ovat menettäneet työnsä,  niiden omistajat joutuvat teu-
rastamaan elefanttejaan ja myymään lihan, siitä saa 60 bahtia kilolta. Teurastettavaksi 
myydystä tai kuolleesta eläimestä omistaja saa n. 8000 bahtia.  
   Toisaalta elefantit ovat siirtyneet kaupunkeihin turistiteollisuuden palvelukseen. Esimer-
kiksi Bangkokin Timlandin läheisyydessä autoilija voi yhtäkkiä todeta suuren elefantin tal-
lustelevat mistään välittämättä moottoritien yli. Kaupungeissa elefantit on opetettu kerjää-
mään ruokansa ja siitä on tullut jopa liiketoimi. Eläinten pito kaupungeissa on vastoin 
lakeja ja viime aikoina viranomaiset ovat yrittäneet saada nämä metropolin urbaanit ele-
fantit kuriin ja järjestykseen, koska ne aiheuttavat vaaraa liikenteessä. 
   Villit elefantit ovat joutuneet yhä ahtaammalle asutuksen levitessä jopa suojelualueille. 
Villien elefanttien kanta on lisääntynyt ja metsästys, patojen rakentaminen ja tietyöt ovat 
ajaneet metsäelefantteja pois suojelualueiltaan etsimään ruokaa pelloilta ja hedelmävil-
jelyksiltä. Monilla alueilla paikalliset viljelijät tappavat myrkyllä ja sähköansoilla elefant-
teja, jotka ovat tulleet heidän ananastarhoilleen. Viljelysten vartioiminen on erittäin vai-
keaa, koska elefantit tulevat öisin ja ne kykenevät liikkumaan lähes äänettömästi. Elefan-
tit ovat niin viisaita, että ne rikkovat helposti sähköaidat kantamalla niiden päälle puita. 
Väitetään, että elefantit ovat nykyisissä oloissa menettämässä kykynsä etsiä ruokaa met-
sistä. Niiden oma luonnon kulttuuri ei enää tahdo toimia eivätkä nuoret elefantit opi tule-
maan toimeen metsissä. Luonnonsuojelijat vaativat, että valtion tulisi korvata maanvilje-
lijöille kaikki villien elefanttien aiheuttamat tappiot. Asutuksen lähelle asettuneita eläimiä 
on siirretty kauemmas metsiin ja niiden elinalueille istutettu tiettyjä puita ja pensaita, jotta 
ne saisivat kylliksi ruokaa. Bangkokissa elefantteja on tullut kaupunkiin kerjäämään ihmi-
siltä ruokansa ja saattaa Lampangissakin käydä niin,että villit elefantit muuttuvat kulttuu-
rieläimiksi, joita ihmiset eri tavoin elättävät ja koettavat tulla niiden kanssa toimeen yhtei-
sessä elinympäristössä.
   Naapurimaihin verrattuna Thaimaa on elefanttien paratiisi. Thaimaan lehdissä oli artik-
keleita thaimaalaisten mahoutien kokemuksista Sumatralla Indonesiassa, jossa he olivat 
kuuden elefanttinsa kanssa olleet neuvonantajina villielefanttien pelastamisprojektissa 
(Bangkok Post 17.1.1999). Kansainvälisellä tuella jo vuonna 1985 aloitetussa projektissa 
yritettiin villejä elefantteja pelastaa siirtämällä ne kauemmaksi metsiin. Thaimaalaiset ma-
houtit olivat järkyttyneet siitä kovakouraisuudesta ja suoranaisesta raakuudesta, jolla ele-
fantteja käsiteltiin. Huomattava osa kiinni otetuista eläimistä kuoli, joukossa yksi heidän 
omakin elefanttinsa, ja heidän oli palattava takaisin ennen sopimuksen päättymistä. Ker-
tomuksesta käy ilmi myös paikallisten elefantinajajien kulttuurin köyhyys verrattuna thai-
maalaiseen. Sumatralla elefantin hoitajilla oli vain viisi komennussanaa, kun thaimaalai-
nen mahout käyttää 40 verbaalista ilmaisua eläinten kanssa kommunikoidessaan. Ele-
fantit ovat thaimaalaisten lemmikkejä, onhan se maan kansalliseläin ja  myyttinen valkoi-
nen elefantti oli aikoinaan maan lipussakin. 
 Elefanttipuiston suuria koulutettuja elefantteja esiintyy kaupungin juhlakulkueissa, mutta 
muuten niitä ei enää näe Lampangissa  eikä kylissäkään.  Ban Dongissa asuu vielä joku 
mahout, joka ajaa metsähallituksen elefanttia, ja joku omistaakin elefantin, usein ne ovat 
metsähallituksen vanhoja eläimiä,  joita voidaan käyttää kevyemmissä töissä. Haastatte-
luissa eräs kyläläinen kertoo, kuinka häneltä kuoli elefantti ja he pitävät sille miesten kes-
ken peijaisia.  Hän antaa elefantin lihaa kaikille, jotka haluavat, mutta ei myy.  Koulutettu 
elefantti on ajajalleen kuin työtoveri, joka osaa ammattinsa niin kuin hän itsekin.
   Ehkä tulevaisuudessa, kun istutetut tiikkimetsät kasvavat, koulutettuja metsätyöelefant-
teja tarvitaan jälleen, ainakin vuoristoissa.  Vai käykö  Thaimaassakin  niin, että metsäko-
neet  korvaavat elefantit  ja koko nykyisen metsätyötekniikan, ja Ban Dongin  ympäristön
tiikkipellot aletaan hakata sen ikäisinä, että puunkorjuu voidaan koneellistaa kokonaan tai 
vaikkapa automatisoida.
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VI. MUUT ELINKEINOT 
 
 
 
   
 
 
Kyläsepät  
 
 
Lampangin tilastollisen vuosikirjan mukaan vuonna 1995 keramiikkateollisuus oli läänin 
suurin työllistäjä ja muodosti yhdessä rakennustarviketuotannon kanssa keskeisimmän 
tuotantoalan, seuraavaksi tuli puuteollisuus ja vasta kolmannella sijalla oli maatalous. 
Tullessani ensimmäistä kertaa Ban Srii Muod Klaoon 1997 kirjoitin päiväkirjaani: "Kylässä 
jatkuu betonivalimojen perinne, niitä näkyy tulleen lisää. Kaikkialla valetaan pylväitä ja 
uusia artikkeleita ovat sementtiset koristealtaat ja piharuukut. Kylä on betonisten  raken-
nustarvikkeiden tuottaja. Monet kylän kujatkin  on päällystetty suurilla betonilaatoilla. Au-
toja on melkein joka pihassa." Ban Srii Muod Klao on todellinen pihayrittäjien kylä, jossa 
on tartuttu kaikkiin uusiin mahdollisuuksiin, mitä urbaanistuminen on tuonut mukanaan. 
Jotain erikoista kylässä on, ehkä pitää uskoa muistitietoa, että kylän ensimmäiset asuk-
kaat ovat tulleet Kiinasta.    
 

   
 
330. 6.003.05 Ban Srii Muod Klao. Kyläseppä takoo edelleen pajassaan. 
 
  Ban Srii Muod Klao on ollut tunnettu kyläsepistään ja olen ottanut valokuvia seppien 
pajoista kaikilla kenttätyömatkoilla, joskin kamerallani ei tummista ja varjoisista pajoista 
ole aina saanut käyttökelpoisia kuvia. Vuonna 1999 videoin joitakin seppiä ja heitä on 
mukana  myös nauhoitteissa. Vanhoista mestareista on jäljellä kymmenkunta, osa heistä 
on jo varsin ikääntyneitä. Keskikylässä pääkujan varrella on piha, jota 1985 kutsuin 
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seppäveljesten pihaksi. Yksi tuolloisista  sepistä tekee yhä työtään pienessä katokses-
saan pihan nurkassa (330). Varsinaista piha-aluetta hallitsee nykyisin thainyrkkei-
lyareena, toinen seppäveljeksistä oli jo aikoinaan nyrkkeilijä, joten sekin perinne jatkuu. 
  Avonaisessa katoksessaan kyläsepät valmistavat maanviljelijöiden tarvitsemia työka-
luja: vesomia, sirppejä, talttoja, kuokkia, kapeita tuuramaisia lapionteriä, joilla voidaan 
kaivaa pylväiden reikiä. He jatkavat riisikylien perinnettä. Nykyisin sepät istuvat pajas-
saan yksin, he eivät tarvitse eivätkä voikaan pitää apulaista. Vaimot ovat vapautuneet 
palkeiden lietsomisesta, siitä huolehtii sähkömoottori. Teräksen pätkä, tavallisesti auton 
lehtijousta tai romurautaa, kuumennetaan ahjossa punahehkuiseksi kerta toisensa jäl-
keen ja taotaan vähitellen oikeaan muotoonsa. 
   Matalassa pajakatoksessa Työtä tehdään lattialla istuen ja yksinkertaisilla työkaluilla. 
Kaikki työkalut ovat samoja kuin ennenkin ja kaikki välineet ovat maassa, seppä itse istuu 
maassa tai matalalla jakkaralla. Alasin on puuhun upotettu paksu "rautatappi", sen vie-
ressä puolittain maan sisässä on puupölkky, jossa on apuvälineitä aihioiden taivuttamista 
varten, ahjot ovat maassa "kivenkolossa". Ongelmaksi on tullut se, ettei kunnon hiiltä 
tahdo saada ja se on kallista. 
   

 
 

     
 
331. 6.004.05; 332. 6.005.05; 333. 6.007.05 Ban Srii Muod Klao. Pajavasara. Tärkein 
työkalu on kulloiseenkin työvaiheeseen sopiva pajavasara. 
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   Seuraavissa kuvasarjoissa on näytetty, kuinka kyläseppien tekemät työkalut syntyvät 
pienen alasintapin päällä. Ensimmäinen sarja esittää viidakkoveitsen syntyä. 
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334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Viidak-
koveitsen taonta. 
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343. 344. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Viidakkoveitsi hiotaan käsin. Hiomateline 
on yksinkertainen metallilenkki, johon viidakkoveitsen terä kiilataan. Aasialaiseen tapaan  
työstettävää esinettä pidetään kiinni myös jalalla. 
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345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Toisella sepällä 
on hiukan erilainen pajavarustus. Palkeet on tehty metalliputkesta, jonka sisällä on 
mäntä,  sitä liikutellaan käsin. Asiakas on tuonut auton jousia mukanaan. 
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   Auton jousesta leikatun lattateräksen päähän taotaan levennys, josta viidakkoveitsen 
varren sija käännetään. Ensin varren kiinnitystuppea aletaan pyöristää maassa, sitten 
jatketaan alasimella ja lopuksi viimeistellään mutkalle käännetyn rautatangon päällä (334-
337: 348-350).Sen jälkeen taotaan viidakkoveitsen terä ja siihen kiinnitetään puinen kä-
densija (338-339). Lopuksi viidakkoveitsi kiinnitetään telineeseen ja hiotaan käsin. Seppä 
on suojannut jalkateränsä märillä räteillä, toiset sepät käyttävät pitkävartisia saappaita. 
   Keskikylässä nyrkkeilyareenan naapurissa on seppä, joka tekee kaikkia perinteisiä työ-
kaluja, ennen kaikkea vesomia, niillä on menekkiä aikakausien vaihteluista huolimatta 
(352-354). Hän on jonkinlainen kylän seppien johtaja ja jolla on ollut resursseja valmistaa 
ja myydä tuotteitaan "omaan laskuun", mutta nykyisin hän on luopunut suoramyynnistä. 
Siihen kuluu turhaan aikaa. Kyläläiset näyttävät luottavan häneen teettäessään omia töi-
tään. Häneltä ostin aikoinani vesomia ja muita sepäntuotteita.   
                                                                                                                                   

 
   

 
 
352. 6.021.05;  353. 354. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Kylä seppien edusmies 
pajassaan 1998 ja 1999. Hän toimii myös seppien tuotteiden välittäjänä ja ottaa vastaan 
tilauksia, joita ulkopuoliset ostajat tekevät. 
 
   Ban Srii Muod Klaon etelälaidassa lähellä kanavaa on saksiseppien piha, jossa neljä, 
joskus viisikin sukulaismiestä valmistaa saksia matalassa pajakatoksessa (355).  Pajassa 
tehdään saksia tilauksesta, työt käynnistyvät, kun sepäntuotteiden välittäjät tekevät ti-
lauksia. Kuvissa kaksi sepistä takoo terän puoliskot paksusta rautavarpista (356-357), 
kaksi kiillottaa ja teroittaa ne viilalla (358) ja viides niittaa terät yhteen (359). Lattia kiiltää 
mustana hiilen ja raudan pölystä. Terien viilaaminen on raskasta ja yksitoikkoista työtä, 
sitä tekee nuorin sepistä.  
   Saksipaja on ollut kylässä niin kauan kuin muistan, mutta seuraava sukupolvi ei am-
mattia jatka, he ovat etsineet työtä kaupungista. Töitä tehdään vielä, ilma on jo muuttunut 
tukahduttavan kuumaksi ja sepän pusero kastuu hiestä, mutta myssy pysyy tiukasti 
päässä. Seppien tekemiä saksia käyttävät vielä vihannesten viljelijät, mm. puhdistaes-
saan sipuleita.  
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355. 6.010.05; 356. 6.011.05; 357. 6.013.05; 358. 6.015.05; 359. 6.014.05 Ban Srii Muod 
Klao. Saksiseppien työpajassa jokaisella on oma tehtävänsä. 
 
  Kun vuotta myöhemmin kuvasin saksiseppien pajaa, siellä teki työtä yksi seppä. Tilauk-
set olivat käyneet vähiin ja saksisepät lopettelivat vähitellen pajansa toimintaa. Kauppoi-
hin on tullut teollisesti tehtyjä vihannessaksia ja sipulien viljelijöitä on kylissä yhä vähem-
män.  Kuvissa seppä takoi saksia aihioista, teki teriin niitin reiän ja taivutti kahvat. Kaikki 
tapahtui alasintapin päällä.  
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360. 361. 362. 363. 364. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Saksien terään syntyy reikä. 
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   Reikä lyödään piikillä ja sitä työstetään välillä maassakin, sen jälkeen käyristynyt terä 
oikaistaan alasimen päällä. 
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365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Saksien kahvan 
teko.  
 
   Kahvan taivutus aloitetaan yhdistämällä kaksi terää pariksi, jolloin niistä saadaan sa-
manlaiset. Valmiit sakset oikaistaan samalla kun terät  niitataan yhteen, ja lopuksi sakset 
hiotaan teräviksi.  
     Keskikylässä tekee työtä vanha seppä, joka on erikoistunut takomaan hevosen ken-
kiä. Hän on ensimmäisenä kuvatun sepän (330-344) kaksoisveli, nyrkkeilyareenan pi-
hasta.  Lampangin kaupungissa on vielä paljon hevosajureita ja ratsastusharrastuskin on 
levinnyt. Kuvan seppä on kotiseutu- ja museomies, joka säilyttää talonsa kuistilla mm. 
vanhoja puuauroja, puhvelin ikeitä ja valjaita. Hän oli huolissaan kaikkien vanhojen työ-
välineiden katoamisesta. Kyntökoneiden tultua kaikki vanhat työvälineet katosivat,  niille 
ei annettu arvoa. 
   Thaimaassa vain joku yksityinen keräilijä saattaa koota vanhaa esineistöä eikä riisiky-
lien kulttuuria pidetty edes tallettamisen arvoisena; kotiseutumuseoita ei ole ja valtion yl-
läpitämät museot kokoavat Buddhan patsaita ja kuningassukujen aarteita.  
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372. 6.023.05; 373. 6.025.05 Ban Srii Muod 
Klao. Hevosenkengät ovat uusi artikkeli, 
niitä tarvitsevat vossikat ja hevosharrasta-
jat.  
   
  Ban Srii Muod Klao on kylien joukossa 
poikkeus. Sieltä löytyy perinnekulttuurin, 
kuten vanhan thaimusiikin ja temppelitans-
sin harrastajia, ja tämä seppä, jonka koko-
elma jättää sekin jälkeensä tietoa omava-
raisten kylien elämästä. Saattaa olla, että 
kuvaavani DVD-video on ainoita doku-

mentteja, joissa on talletettu kyläseppien työtä livenä.    
   Kylässä on myös käsityöläisiä, jotka valmistavat vähemmän taitoa vaativia tuotteita. 

 
374.  6.018.05 Ban Srii Muod Klao. Armeijan 
keittorautoja taotaan. 
 
    Länsikylän pellon laidalta löytyi nuorempi 
seppä (374), joka valmisti armeijalle keitto-
rautoja. Ne ovat pyöreästä n. 1 cm paksui-
sesta rautatangosta tai rassista tehtyjä 
koukkuja. Noin 20 cm pitkän rassin toinen 
pää taotaan teräväksi ja toiseen päähän 
käännetään 90 asteen kulma. Keitettäessä 
ruokaa nuotiossa kolme keitinrautaa piste-
tään maahan pystyyn kulmat sisäänpäin ja 
kattila niiden päälle. Keitinrautoja käyttää ar-
meija maastoharjoituksissa ja niitä voivat 
hankkia myös retkeilijät. Kun tilaajana on ar-
meija, rautoja tarvitaan paljon ja seppä ura-
koi pitkiä päiviä.  
   Toinen käsityöntekijä valmisti grillauspuik-
koja valmiiksi katkaistuista paksusta galva-
noidusta rautalangasta. Seppä takoo rassin 
pään litteäksi ja tekee siihen lenkin. Puik-
koja saa takoa paljon, ennen kuin päivä-
palkka on kohtuullinen. Missähän niitä niin 
paljon tarvitaan? Tavaratalojen ja ruoka-
kauppojen grilleissä. 

 

     
 
375. 376. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Grillipuikkojen takoja. 
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377. 199 DVD. 378. 4.133.05; 379.  4.134.05 Ban Srii Muod Klao. Kirveen ja vasaran 
varret. Aviomies kiinnittää varren, vaimo lyö varteen kiilan. He ovat alihankkijoita, jotka 
tekevät sellaisen työvaiheen, jota valimossa ei tehdä. 
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    Vanha seppäpariskunta kiinnittää varsia vasaroihin ja kirveisiin, molemmat ovat jo pit-
kälti oli 70-vuotta. Terät ja varret ovat tehdastekoisia, mutta varren kiinnitys tehdään yhä 
käsin. Mies veistää puukiilat ja lyö varren terään, sen pitää mennä ehdottoman suoraan. 
Vaimo lyö terään kiilan. Hän kastaa kiilan vahaan, lyö sen varren päähän ja sahaa yli-
määräisen pätkän rautasahalla pois. Tämä pariskunta on hankkinut elantonsa yhdessä 
sepän työllä, nyt he tekevät liukuhihnatyötä päivästä toiseen radiota kuunnellen.  
   Kylässä on ”vanhoja tuttuja” pannuseppä, joka on koko työikänsä valmistanut peltisiä 
paistinpannuja ja hiiliruukun arinoita yhdessä vaimonsa kanssa. Pyöreäpohjaiset paistin-
pannut hän on tehnyt alumiinipellistä ja arinat meislannut vanhojen tynnyrien kansista, 
arinoihin hän on lyönyt tuurnalla ilmareiät (380). Pitkiä työpäiviä tekemällä he ovat elättä-
neet perheensä, rakentaneet uuden talon ja kouluttaneet lapsensa.  
 

    
 
380. 4.282.05; 381. 4.168.05 Ban Srii Muod Klao. Hiiliruukun arinoiden tekijä. Kylän vii-
meinen polkupyörien korjaaja. 
 
    Vanhan polkupyörien korjaajan poika jatkaa verstaan pitoa, mutta korjaa kaikkea muu-
takin, sillä polkupyörät ovat hävinneet käytöstä eikä jäljelle jääneitä juurikaan enää huol-
leta, eikä korjatakaan, kun ne menevät rikki. Thaimaalaiseen tapaan korjaaja tekee työtä 
kyykkysillään maassa. 
 
 
 
 
 
 
Sementinvalajat 
 
 
 
Nykyisin Ban Srii Muod Klao on sementinvalajien ja keramiikantekijöiden kylä, pääkujan 
varrella melkein pihassa kuin pihassa valetaan suuria koristeellisia sementtiruukkuja. Tiili- 
ja sementtivalimot ovat jäljellä, ne valmistavat palkkeja, pylväitä, kaivonrenkaita ja muita 
rakennuselementtejä. Ja vielä toimii keramiikkatehdas, Ceramic, jonka kohtaloon monet 
kyläläiset ovat sidottuja.   
    Ban Srii Muod Klaon kylää voidaan nimittää todelliseksi sementtikyläksi, sementin va-
laminen on oikeastaan kyläläisten pääammatti. Paikalliset ihmiset ovat huomanneet, että 
heidän kylällään pitää olla joku yhteinen liikeala, ikään kuin logo, josta se tunnetaan. 
Muita ruukunvalajia ei koeta kilpailijoiksi, vaan tärkeintä on, että läänissä ja naapuriläänis-
säkin  tiedetään, missä  ruukkuja ja muita sementtitöitä tehdään ja että ne, jotka haluavat 
ostaa ruukkuja, tulevat heidän kyläänsä niitä hakemaan. Ruukkujen välittäjätkin tulevat 
kylään, kun he tietävät, että siellä on paljon tekijöitä, hintakilpailua ja valinnan varaa. Kil-
pailu pakottaa kehittämään malleja ja käyttämään värejä, jotka herättävät huomiota ja 
menevät kaupaksi. Ainakin ruukuntekijät joutuvat ajattelemaan muotia ja muotoilua. 
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382. 4.197.05: 383. 4.198.05; 384. 6.055.05 
Ban Srii Muod Klao. Hiiliruukkujen valmis-
tusta. 
 
   Hiiliruukkuja käytetään yhä ja uusia värik-
käitä mallejakin on tässä kylässä kehitetty 
(384). Myös arina on tehty sementistä. 
Ruukki sekoitetaan koneella (383). Iloisen 
värisessä ruukussa on uutuutena apupöytä, 
johon voi laskea astioita tai ruokatarpeita.  
 

 
  Hiiliruukut tulevat vääjäämättömästi häviämään käytöstä, suuret piharuukut ovat sen si-
jaan muotia niin kylissä kuin kaupungeissakin. Ruukuissa voidaan kasvattaa pihakukkia, 
pensaita ja muita kasveja. Piha halutaan nyt kaunistaa istutuksilla ja kaikkein käytännöl-
lisintä on istuttaa kukat ruukkuihin.  
   Valumuoteissa valmistetaan myös sementtipylväiden pääkoristeita, joiden esikuvat 
ovat antiikista, jotkut mallit  ovat koristeellisia kuin korinttilaiset pylväät. Pylväsportaaleja 
hankkivat taloihinsa menestyneet liikemiehet, samoin kuin muitakin sementtikoristeita. 
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385. 6.054.05; 386. 6.047.05; 387. 
6.050.05; 388. 6.045.05 Ban Srii Muod Klao. 
Piharuukkujen tuotantoa. 
 
   Suuret ruukut valetaan muoteissa se-
menttiseoksesta, joka siihen tarkoitukseen 
valmistettu. Muotissa ruukun sisäpuoli tasoi-
tetaan käsin. Ruukkuja on monen kokoisia 
ja värisiä, ja niiden pintakuviointi vaihtelee. 
Yleensä kuvio on minusta malliltaan länsi-
mainen, monet jalalliset ruukut ovat kuin an-
tiikin pylväskoristeita, mutta tavallinen on 
myös lootuskuvio. Ruukut valetaan avoi-
mella pihalla eikä nyt kuivana kautena se-
menttivarastoakaan tarvitse peittää. 
   Ruukun annetaan kuivua muotissa noin 
vuorokauden, yleensä seuraavan päivän il-
tapäivään. Silloin muotit avataan ja ruukun 
pinta sivellään värillisellä sementtivellillä, 
ruukkuja on kaikkia värejä mustasta punai-
seen. Ruukun valussa ammattitaitoa vaatii 
sisäpuolen tasoittaminen, koska sisämuottia 
ei käytetä, ja tarkkuutta vaatii myös ruukun 
irrottaminen muotista. Ruukun kuivumista 

on seurattava ja muotti irrotettava oikeaan aikaan. Kovin montaa ruukkua ei yksi mies 
päivässä saa valetuksi, ehkä kymmenkunta, muttei pihoillekaan mahdu suuria määriä 
muotteja kuivumaan. Ostajia autoineen tulee pitkin päivää kylään ostamaan ruukkuja 
suoraan valmistajilta. 
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   Seuraavassa on kuvasarja ruukun valamisesta. Ruukun valavat yleensä miehet, naiset 
puolestaan puhdistavat muotista irrotetun valoksen ja usein maalaavatkin sen samalla.  
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389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 
1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Sement-
tiruukku valetaan. Harjaantuneet ruukunte-
kijät ovat löytäneet omat välineensä, joilla 
työ käy ripeästi.  
 
  Sementti levitetään muottiin käsin ja tiivis-
tetään ensin käyttämällä lasipulloa (392). 
Sen jälkeen ruukun sisäseinää tasoitetaan 
lastalla ja pyöreällä kauhalla. Liika sementti 
kaivetaan pois emalilautasella (394). Vähi-
tellen lastalla ja kauhalla hioen saadaan 
ruukun seinät tasavahvuisiksi ja sileiksi.  

 
   Muotista otettu ruukku viimeistellään (401), sen pintaan jääneet kolot paikataan. Maa-
lattuna ruukku on valmis ja varastoidaan pihalle ostajien katseltavaksi. 
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398. 399. 400. Talon emäntä viimeistelee sementtipylvään pääkoristeen ja maalaa sen 
vihertävän harmaaksi. Pihalla kuivuu pylväskoristeita ja ruukkuja, ne ovat siinä odotta-
massa ostajia ja jälleenmyyjiä. Päivän mittaan ostajia kiertelee kylässä neuvottelemassa 
hinnoista ja arvioimassa valajien taitoa. 
 
   Sementtivalimot ovat keskittyneet kylän pohjoispäähän kylään johtavan tien molemmin 
puolin. Valimoissa tehdään rakennuspalkkeja, harkkotiiliä, kaivonrenkaita, viemäriputkia 
ja muita elementtejä. Ensimmäiset sementtivalimot syntyivät 1980-1990-lukujen tait-
teessa, jolloin maassa vallitsi korkeasuhdanne ja taloudellinen kasvu oli kiihkeää.  Silloin 
rakennettiin paljon, nyt näitäkin yrityksiä uhkaa talouslama. Työt ovat melkein pysähdyk-
sissä ja vanhat varastot odottavat ostajaa. Huonoina aikoina pysähtyy ensimmäisenä ra-
kentaminen.  
   Sementtivalimot ovat jäljellä, mutta niiden toiminta on odottavaa, työntekijöitä ei juuri-
kaan näy.  Varastoalueilla on  sementtipalkkeja, jotka ovat odottaneet kauan ostajaa ja 
alkaneet peittyä ruohikkoon. Ruukuntekijöillä markkinanäkymät ovat hyvät, sen sijan ke-
ramiikkateollisuus on kuihtunut ja monet tehtaat ovat lopettaneet kokonaan.                  
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401. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Muotista otettu ruukku tarkistetaan ja mahdolliset 
kolot  ja epätasaisuudet täytetään. Tuotteen tulisi olla virheetön. 
 

 
 
402. 1999 DVD. 05 Ban Srii  Muod Klao. Ulkoisesti sementtivalimot ovat vaatimattomia.  
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403. 6.066.05; 404. 6.067.05 405. 4.151.05  Ban Srii Muod Klao. Sementtivalimoiden 
varastoja. Rakennuspalkit valetaan nekin käsin. 
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   Kyläteollisuus alkoi 1970-luvulla kattotiilivalimoista. Kattotiilet olivat Ban Srii Muod 
Klaossakin ensimmäinen sementtituote, niitä tehtiin käsityökaluilla, käsin nuijimalla. Nyt 
kylässä on vielä kaksi kattotiiliverstasta, mutta tiilet tehdään koneella.  

 
406. 6.057.05 Ban Srii Muod Klao. Koneel-
lista kattotiilien tekoa.  
 
  Työtä tekee kaksi miestä, toinen lapioi se-
mentin koneeseen ja kantaa muotista irrote-
tut tiilet kuivamaan. Toinen hoitaa konetta, 
joka puristaessaan sementtiä muottiin tä-
ryyttää massaa hirmuisella metelillä. Näin 
syntyi sementtinen ontelotiili. Sen tekemi-
nen on raskasta ja meluisaa työtä, mutta 
tämä perhe yrittää sitkeästi; he valavat  pi-

hassaan myös rakennusten sementtipilareita ja palkkeja. Toinen tiilitehdas on vähän mat-
kan päässä kylän pohjoisosassa, siellä tiilikoneen apulaisena on talon emäntä. Vanha 
poltettuja tiiliä valmistanut tehdas kylän tienhaarassa on lopettanut toimintansa. Poltettu-
jen tiilien tilalle ovat tulleet sementtitiilet ja sementtiset kattolevyt. Vanha tiilitehdas työnsi 
mustaa savua taivaalle, nyt jäljellä ovat vain rauniot. 
   Uusi yritys kylässä on tiilentekoverstas, jossa tehdään koneellisesti sementtisiä ontelo-
laattoja, niitä voidaan käyttää mm. kevyiden seinien rakentamisessa. Työtä tekee  yksi 
mies ja  kone puristaa kerralla kaksi laattaa pitäen kovaa meteliä. Kylän perheet ovat 
koettaneet löytää tuotteen, jota voisi valmistaa pienimuotoisesti omassa pihassa. Kylä-
läisten ihanne on perheyritys, kukaan ei ole yrittänyt laajentaa yritystään teolliseksi tuo-
tantolaitokseksi. Kylän vanha keramiikkatehdas on ollut varoittava esimerkki. Se on ollut 
monenlaisissa vaikeuksissa, vaihtanut tuotannon alaa, johtajia ja omistajiakin,  ja joutunut 
välillä melkein lopettamaan toimintansa.  
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407. 408. 409. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Ontelolaattoja valmistuu.  
 
  Kylän teollisuuslaitos, Cermic-tehdas on edelleen toiminnassa ja laajentanutkin tuotan-
totilojaan. Sen tuotantosuuntakin on muuttunut, posliinirullien sijasta pääartikkeleina ovat 
portaiden kaidetolpat, mutta siellä on valmistettu myös astiastoja ja koriste-esineitä.  
   Tehdas työllistää melkein kaikki tytöt, jotka peruskoulun jälkeen jäivät kylään. Tehtaan 
johtaja kuoli äskettäin ja liikettä johtaa hänen vaimonsa, joka on koulutukseltaan opettaja. 
Hän on epätoivoinen ja purkaa huoliaan, joita lama on tuonut. Tehtaan tuotteita ei tahdo 
enää saada kaupaksi ja jos joku ostaa, tuotteet pitää antaa velaksi eikä maksua tahdo 
saada perityksi. Sininen väriaine, joka tuotetaan Kanadasta, on jatkuvasti kallistunut, 
mutta tuotteiden hintaa ei Thaimaassa voi nostaa.  
    Hän on koettanut pitää työntekijänsä mahdollisimman pitkään. Keskinäisellä sopimuk-
sella työntekijät ovat alentaneet palkkansa puoleen, ja työtä tehdään vuorottain niin, että 
jokainen on vuoron perään pari viikkoa lomalla ja työssä. Nyt hänen vanhempi veljensä 
on ottanut tehtaan johtaakseen.   
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410. 411. 412. 413. 414. 1999 DEVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Keramiikkatehtaan tuote-
valikoimaa, keraamisia rakennuselementtejä. 
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415. 416. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Tehtaan nykyinen polttouuni. Keraamiset 
kaidetolpat ja muut tuotteet valetaan muoteissa. 
  
  . Thaimaassa ja muuallakin Aasiassa käytetään rakennuksissa keraamisia koristeita. 
Kaidetolpat ovat värikästä keramiikkaa, tehdas tekee myös keraamisia pylväiden päitä ja  
näyttää tuotannossa olevan vielä rullia, jotka aikoinaan olivat tehtaan pääartikkeli.  
  

417. 6.074.05 Ban Srii Muod Klao. Kera-
miikkatyttö. Monet tytöt maalaavat yhä pors-
liinia kotonaan.  
 
   Kylässä on muutamia nuoria naisia, jotka 
maalaavat posliinia kotonaan urakkapal-
kalla ja vievät ne sitten tehtaaseen poltetta-
vaksi.  
  Nykyisin myös posliiniteollisuudella menee 
huonosti. Posliinitehtaat ovat siirtyneet tuot-
tamaan halpaa länsimaista astiastoa, olut-
tuoppeja ja kahvimukeja, joissa on Aku-Ank-
koja ja muita globaaleja sarjakuvahahmoja.     
Ban Srii Muod Klaon kohdalla valtatien toi-
sella puolella ollut keramiikkatehdas, jossa 
kylän tyttöjäkin oli töissä, on lopettanut.  
   Lampangin läänissä on keramiikkateolli-
suudelle sopivaa, erinomaista savea, ja pa-
rin kolmen vuosikymmenen aikana kaupun-
gin ympäristöön syntyi kymmeniä tehtaita, 
jotka valmistavat posliiniesineitä astiastoista 
keraamisiin rakennusmateriaaleihin. Kau-
pungissa tehtailla on pysyvä näyttely ja 
myyntipaikka, monilla tehtailla on omakin 
myymälänsä, jotka houkuttelevat mainoksil-

laan turisteja. Kaupungin matkailuvaltteja ovat halpa keramiikka ja hevosajelut. 
 
  
 
 
 
 
Käsityöläiset
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Kaikissa kylissä ensimmäisiä itsenäisiä työpaikkoja ovat olleet naisten perustamat kam-
paamot ja ompelimot sekä miesten auto- ja moottoripyöräkorjaamot.   Kylissä on vieläkin 
kotiompelimoja, joissa joku perheenjäsen ompelee naisten ja lasten vaatteita, nykyisin 
myös ikkunaverhoja. Ban Mae Kong Nyassa on yrittelijään naisen perustama teollinen 
ompelimo, jossa on ompelukone seitsemälle työntekijälle (422-423). Ban Srii Muod 
Klaossa on ollut pitkään myös räätälinverstas, jossa tehdään miesten vaatteita, ja räätä-
linverstas on tullut myös Ban Mae Kong Nyaan.  
    Vaikka kaupunki on täynnä vaatekauppoja ja toreillakin myydään vaatetavaraa hal-
valla, kylien vaattureilla ja ompelijoilla on työtä. Vaatteet ovat niin tärkeä asia, että monet 
haluavat niiden olevan varta vasten hänelle itselleen valmistettuja, sellaisia joista heti nä-
kee, etteivät ne ole halpakaupoista. Koteihin on tullut verhoja, mm. ikkunoihin, ja ne on 
tapana teettää ompelijalla. Kyliin on levinnyt myös kansainvälinen muoti, miehet ovat al-
kaneet hankkia itselleen tumman puvun ja valkoisen paidan. 
  

    
 
418. 6.098.15; 419 6.099.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän ompelimo. 
 
    Ban Mae Kong Nyan ompelimossa tehdään alihankintatyötä, naiset ompelevat päivä-
palkalla tai urakkatyönä omalla ajallaan, mitä kulloinkin kaupungista tilataan; erän vaat-
teita, verhoja tai sängyn peitteitä.  Järjestelmä on joustava, naiset voivat olla myös poissa, 
jos kotityöt niin vaativat tai urakoida pitempään. Työntekijät ovat pääasiassa naapuriky-
listä. Tällaiset pienet kyläneulomot tuottavat halpatuotteita, jotka voivat kulkeutua vaik-
kapa Suomeen. Ompelimon johtaja ja omistaja hankkii tilauksia ja on itsekin mukana om-
pelemassa. Tällainen lienee tulevaisuuden joustava pienyritys, alihankkija tai alihankkijan 
alihankkija, osa hajautunutta tuotantoverkostoa. 
  Ban Srii Muod Klaossa on räätäleitä ja ompelijoita monessa talossa erityisesti kylän ete-
läpäässä, jossa tämäkin mestari on pitänyt räätälinverstastaan 30 vuotta (420-323). Hän 
tekee työtä yhdessä vaimonsa kanssa. Tapasin hänet ensimmäisen kerran 1972, hän on 
kantatuttaviani tässä kylässä. Räätäli on  ajanut kylän liittämistä kaupunkiin ja hakenut 
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yksityisesti perheensä kaupunkilaiseksi; hän maksaa Lampangiin veronsa ja äänestää 
nyt kunnallisvaaleissa kaupunginvaltuuston ehdokkaita.  
 

 
 

 
   

 
 
420.1999 DVD. 05; 421. 4.101.05; 422. 
4.19.05; 423. 6.102.05 Ban Srii Muod Klao. 
Eteläkylän vanha räätälinverstas. 
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   Kylien tytöt opiskelevat kaupungin ammattikoulussa useimmiten  käsityön tai kosme-
tiikkaopintojen  linjoilla ja perustavat kotikyläänsä ompelimon tai kauneudenhoitolan. Nai-
set ovat vallanneet myös hoiva-alat, kylien lastentarhat ovat pääasiassa yksityisiä ja ole-
tettavasti kyliin tulee naisten palveluammatteja, joita ei omavaraisissa riisikylissä tarvittu. 
Tietokoneala, informaatioteknologia, on sekin tulossa kyliin, niin kuin kaikkialla maail-
massa, ja niin kuin muuallakin, se on poikien uusia toivealoja.   
 

      
 
424. 6,106.05;425. 4.032.05 Ban Srii Muod Klao.   Entisen kyläpäällikkö Phatin tyttären-
tyttärellä on myös menestyvä ompelimo, hän itse suunnittelee ja leikkaa vaatteet. 

 
426. 6.103.05 Ban Srii Muod Klao. Myös 
kuvan rouva on ommellut tässä talossa ja 
samassa paikassa portaiden yläpäässä yli 
30 vuotta, ompelukone vain on vaihtunut ja 
lasten kuvia tullut seinälle. 
 
  Vapaa-ajan asut, erilaiset urheilupuvut ja 
paidat ostetaan, mutta varakkaammat ihmi-
set ja keskiluokkakin teettää työ ja juhla-
vaatteensa, eivätkä teetetyt vaatteet ole 
sen kalliimpiakaan kuin ostetut. Kaupunkiin 
on ilmestynyt myös kauppoja, jotka myyvät 
merkkituotteita suunnilleen samoilla hin-
noilla kuin länsimaissakin. Niiden ostami-
nen on jo statuskysymys.   
  Kolmekymmentä vuotta sitten ompelu-
työtä alkoivat harjoittaa tytöt, joilla oli  joku 
fyysinen vamma tai joiden ei muuten kat-
sottu selviävän riisinviljelijän vaimona. Ny-
kyisin asenteet ovat kokonaan muuttuneet. 
Kyselyjen mukaan oma pieni yritys on thai-
maalaisten elämän unelma, oli se sitten 
kauppa tai muu bisnes, jota itse hoitaisi. 
Ihanteellisin olisi yritys, jota voisi pyörittää 
kotona, työ olisi silloin elämäntapa niin kuin 
aikoinaan riisin viljely. 

   Ban Srii Muod Klaossa on autokorjaamo, jonka omistaja on ollut siirtotyöläisenä muis-
taakseni Filippiineillä ja oppinut automaalarin ammatin. Korjaamossa on ammattikoululai-
sia, jotka tarvitsevat harjoittelupaikan, he tekevät korjaamotöitä,  omistaja itse maalaa 
autoja.  
    Korjattavaksi tulleet autot ovat pääasiassa kolariautoja, jotka Euroopassa olisi jo ajat 
sitten tuomittu romutettavaksi.  Kyläkorjaamoissa ei tunneta romuauton käsitettä, vään-
tyneet rungot oikaistaan hydraulisilla tunkeilla ja moottori voidaan aina korjata, korin muo-
toilee ja maalaa isäntä.  
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427. 1999 DVD. 05; 428. 6.080.05; 429. 
6.084.05; 430 (alla). 1999 DVD. 05 Ban Srii 
Muod Klao. Autokorjaamo. 
 
  Autokorjaamon tärkeimmät työkalut ovat hit-
sauspilli, hydraulilaitteet ja maaliruisku. Kylien 
autot ovat useimmiten kolariautoja, joita kor-
jaamot hankkivat, laittavat kuntoon ja myyvät. 
Korjaamon autoilla on usein jo ostaja tie-
dossa. 
 

 

  
 
    Kylät pyrkivät nykyisin luomaan itselleen yhteisen tuotebrändin,  josta ne  tunnetaan; 
brändi on kylän yrittäjien yhteinen mainos. Ban Srii Muod Klao tunnetaan seppien ja 
ruukuntekijöiden kylänä, se tuo kylään ostajia. Lampangin läänin eteläosassa, amphoe 
Mae Thassa, on  Ban Lookin kylä, joka elää  puuveistosten ja  koristeiden teosta.  Koko 
kylä 
veistää ja kaivertaa puuta, se on läänin turistinähtävyyksiä.  
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431. 6.120,01; 432. 6.124.01; 433. 6.125.01; 434. 6.129.01; 435. 6.136.01; 436. 
6.138.01; 437. 6.140.01 Ban Look. Veistäjien kylä. 
 
   Ban Lookin jokaisen talon pihassa on katos, tavallisesti ruohokattoinen, jossa joku per-
heenjäsen tai koko perhe veistää puuesineitä, kaivertaa ja maalaa. Työtä tehdään 
maassa, näissä verstaissa ei ole minkäänlaisia höyläpenkkejä, konekaivertimia tai auto-
maattisorveja, vain erilaisia käsitalttoja; sorvia käytetään vain puisten kukkien teossa.  
   Kaikkialla on puupölkkyjä ja puunlastuja, radio soi vieressä, nuoremmilla puusepillä on 
oikein stereopatteristo. Perheet ovat vähitellen erikoistuneet johonkin aiheeseen, jotkut 
tekevät suuria eläinpatsaita lehmistä lähtien, toiset ovat erikoistuneet elefantteihin tai hir-
vieläimiin, ihmispäihin, joku perhe valmistaa puukukkia ja muita koristeita. Varmin me-
nekki taitaa olla värikkäillä kukilla, läheisellä markkinapaikalla on rivi kojuja, joissa naiset 
maalaavat kukkia (427-428).  Se on osittain sarjatyötä, joku maalaa varret, joku toinen 
tietynväriset kukan osat.  
  Vähitellen veistäjät ovat oppineet tuntemaan (länsimaisten) turistien maun. Turistit eivät 
tule ostamaan veistoksia, joissa olisi paikallisia aiheita, vaan cowboyhattuisia intiaaneja, 
texasilaisia, saksalaisia tai australialaisia farmareita, kansainvälisiä ihmistyyppejä. Kehi-
tys on sama kuin posliiniteollisuudessa, tosin Aku Ankka -veistoksia ei vielä näkynyt.  Os-
tajat ostavat jotain "kivaa", matkamuistoja olohuoneen kaappiin tai kaapin päälle, taide-
teoksia niiden ei tarvitse olla.  
 
 
 
 
Rakentajat
 
 
 
Ban Srii Muod Klaossa puusepät tekevät työtä rakennuksilla, varsinaista puusepänvers-
tasta heillä ei ole, korkeintaan työpöytä. Ovet ja Ikkunat tehdään ja sovitetaan paikan 
päällä käsityökaluilla (439). Ban Dongissa on paljon puuseppiä, jotka tekevät alihankki-
joina ovia ja ikkunoita lähellä Chiang Rain moottoritietä olevalle puusepäntehtaalle. Mel-
kein jokainen nuori mies, joka on jäänyt kylään, on hankkinut sähköhöylän ja tekee työtä 
kotonaan, esimerkiksi talonsa alustassa; monet ovat käyneet töissä myös tehtaalla. 
 

      
 
438. 6.032.05; 439. 6.037.05 Ban Srii Muod 
Klao. Rakennuksillakin tarvitaan seppää, joka 
takoo ja teroittaa työvälineitä, kuten talttoja. 
Puuseppä tekee edelleen työtään maassa, kä-
sityökaluilla. Läänissä on ikkuna- ja ovitehtaita-
kin, mutta kylissä halutaan tehdä yksilöllisiä 
asuintaloja, joiden ikkunatkin ovat yksilöllisiä. 
   

149



   Taltalla ja vasaralla syntyvät puuliitokset ja sinkkaukset, puuseppä itse istuu lavalla tai 
maassa ja pitää tiikkilautaa paljaiden jalkojensa välissä. Höyläpenkkiä tai sähkökäyttöisiä 
työkaluja en ole tasankokylien puusepillä nähnyt, sähköhöylää lukuun ottamatta. Työn 
hintaa verrattuna ne ovat liian kalliita. Temppelien rakentaminen ja korjaaminen oli ennen 
suurimpia ansioita tuonpuoleista elämää varten ja kuivalla kaudella kylien miehet kierte-
livät luostareissa rakennustöissä. Nykyisin temppeleillä on omat huoltomiehensä, jotka 
pitävät temppelialuetta ja sen rakennuksia kunnossa.    
   Ban Dongissa sähköhöylillä höylätään myös laittomasti kaadettua tiikkiä. Vanha tapa 
on ollut sahata puut laudaksi jo metsässä ja tuoda karkeat, usein eripaksuisetkin laudat 
kotiin, missä ne kiinnitettiin vaikkapa asuinrakennuksen seinään tai parvekkeen lattiaan 
odottamaan sopivaa ostajaa. Näin menetellään vieläkin, mutta yritteliäät miehet ovat 
hankkineet sähköhöylän, aina päällikköä myöten, ja höyläävät laudat valmiiksi. Jotkut 
puusepät valmistavat myös kauniita peiliovia ja ikkunoita omaan myyntiin. 
     Kun puu raaka-aineena on käynyt niukaksi, on kylässä nostettu jalostusastetta. Näin 
paikalliset ihmiset etsivät aina uusia selviytymismahdollisuuksia. Nämä puusepät ovat 
uusia yrittäjiä, jotka kenties saavat Ban Dongin kylän pysymään elossa. Jos joku organi-
soisi puusepäntyöt ja hankkisi laillista puuta, jota alkaa jo kasvaa läheisyydessä, Ban 
Dongista voisi tulla ovien ja ikkunoiden kylä, mutta sellaista yhteistyötä ei täällä taideta 
saada aikaan. Bandongilaiset ovat sukuihmisiä, taloudellisissa asioissa individualisteja. 
  

  
 
440. 6.113.35; 441. 6.114.35 Ban Dong. Ruohokaton tekijöitä. Näiden kattolevyjen  teke-
minen on perinteisesti ollut naisten työtä, he ovat siinä varmaankin näppärämpiä. 
 
    Ban Dongissa ei ole räätäleitä eikä ompelijoitakaan. Vielä 15 vuotta sitten löytyi Ban 
Mae Kong Nyasta ruohokaton tekijöitä, nykyisin heitä on vielä Ban Dongissa. Ruohokat-
toja käytetään tilapäissuojissa pelloilla ja myyntikojuissa maanteiden varsilla. Saattaa 
olla, että ruohokatoilla on menekkiä tulevaisuudessakin, se on kevyt, helppo tehdä ja au-
ringossa viileämpi kuin muunlaiset katot.  
  Sanomalehdissä on pyritty elvyttämään korintekotaitoa ja kerrottu metsäkylistä, joissa 
korien punonnasta on tullut huomattava ansion lähde. Ban Dongissa on naisia, jotka ovat 
käyneet korintekokurssin ja voisivat yrittää samaa, bambua kylässä ainakin on saata-
vissa. 
     Rakentaminen loppui laman iskiessä maahan 1997 ja Ban Srii Muod Klaostakin mo-
nilta meni työ. Hyvinä vuosina ripeät maanviljelijät siirtyivät rakennuksille sekatyöläisiksi 
ja jotkut saattoivat oppia itsenäisiksi rakennusmiehiksi, pienurakoitsijoiksi. Kaupungin laa-
jeneminen toi lähikylille töitä. Nykyistä tilannetta eräs kyläläinen kuvaa haastatteluissa 
näin: Rakennustöitä ei ole ja jos joku vielä tarvitsee rakennusmiestä, hänellä ei tahdo olla 
rahaa palkan maksuun, pankkivelkojen rinnalla palkat tahtovat jäädä rästiin. 
     Ban Srii Muod Klaoon on rakennettu uusi luostari temppelin viereen, mutta sen raken-
taminen ei ole kyläläisiä paljoa työllistänyt. Ainoita suurempia yksityisiä hankkeita ovat 
olleet einestehtailijan ja nuoren parin talot, joista on aikaisemmin ollut valokuvia. Hitaasti 
valmistuvia hartiapankkitaloja oli muutamia rakenteilla, mutta ne eivät montaakaan am-
mattimiestä työllistäneet. 
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 442. 6.141.05; 443. 6.145.05 Ban Srii Muod 
Klao. Rakennustyömaa.  
 
  Ainoita uusia hankkeita on tämä talo länsi-
kylässä lähellä pääkujaa. Rakennuksella on 
työssä kaksi muuraria  ja välillä suurempikin 
kirvesmiesporukka. Talon runko tehdään se-
menttipalkeista ja kantavat seinät suurista 
sementtitiilistä, runkotyön jälki on ammatti-
maista, poltetuista tiilistä tehdyt väliseinät 
ovat nuoremman muurarin jäljiltä, niitä hän 
joutuu välillä vähän purkamaankin (444).  
Mutta varmaan seinä sentään pysyy pys-

tyssä ja rapataan. Rakentaminen on helppoa, perustuksia ei tarvitse kaivaa routarajan 
alapuolelle, kaikki seinät, ikkunat ja ovet ovat yksinkertaisia, lämpöeriteitä ei tarvita. Suuri 
sementtinen ontelotiili tasoittaa liiallista kuumuutta. Sähkö ja putkityöt tehdään pinta-
asennuksena suoraan seinään.  
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444. 6.144.05 Ban Srii Muod Klao. Nuori muurari korjaa työtään. 
445. 6.148.15 Ban Mae Kong Nya. Sähköpylväs. Sähköjohdot vedetään jakopylväistä 
suoraan taloihin ja kylän kujilla risteilee lukuisia sähköjohtoja ristiin rastiin. 
 
  Talojen sijasta kylässä on rakennettu massiivisia betoniaitoja, jotka varustetaan korkeilla 
rautaporteilla. Aitojen rakentamista on perusteltu toteamalla, että kylässä on tunnettu 
huumejengi ja että he asuvat jo liian lähellä kaupunkia. Kylä ei ole samanlainen yhteisö 
kuin ennen. 
 

    
 
446. 6.150.35; 447. 6.151.35 Ban Dong. Kylän terveystaloa rakennetaan talkoilla. 
 
   Ban Dongiin on tekeillä terveystalo heti valtatien sillan pieleen ja jokaisella kylänosalla 
oli velvollisuus tulla vuorollaan talkoisiin. Nyt on kylän taimmaisen osan Takalaakson 
vuoro. Rakennuksen runkoa pystytetään, miehet tekevät kirvesmiehet työt, naiset kanta-
vat puutavaran. Tässä kylässä talot tehdään vielä pääasiassa puusta, kaikki pylväät ja 
palkit ovat nekin puuta. Vain pylväiden maahan menevä osa on betonia.  
   Terveystaloa varten saatu puu ei ole kovin ensiluokkaista, pylväät ovat pyöreää runkoa, 
samoin kattotuolit, palkit veistetään suurilla viidakkoveitsillä. On tammikuun alkupuolta 
(12.1.) ja työntekijöillä on paksut vaatteet päällään. Miehet näyttävät kuinka työtä tehdään 
ja rakennuksen runko nousee nopeasti. Tästä ei terveystalo sitten enää edistynytkään, 
taitaa jäädä lopulta puolitekoiseksi.   
 

      
 
448. 6.168.35; 449. 6.165.35 Ban Dong. Raskaat tiikkipylvään nostetaan pystyyn puhve-
linrattaiden avulla. 
 
    Sivujoen taakse Takalaaksoon rakennetaan perinteistä paalutaloa, jonka runkopylväät 
pystytetään talkoilla vanhalla menetelmällä, puhvelinkärryjen avulla. (448-452). Paksut ja 
raskaat tiikkirungot ovat kärryillä, siitä niiden alapää yksi toisensa jälkeen kipataan val-
miiksi kaivettuun kuoppaan. Kärryn pyöristä vääntämällä rattaita työnnetään eteenpäin 
niin, että pylväs alkaa nousta pystyyn ja sen pää liukuu lautaa myöten kuopan pohjaan 
(449). Loppuvaiheessa pylväs työnnetään pystysuoraan piikkipäisillä seipäillä.  
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450. 6.160.35; 451. 6.169.35; 452. 163.35. 
Ban Dong. Paalutalon runkopylväiden 
pystyttäminen.          
 
   Kun pylväs on kuorman muiden pylväiden 
välissä, se ei pääse kaatumaan sivulle. Lo-
puksi pylväs työnnetään seipäillä paikoil-
leen ja tuetaan pystysuoraan. Talkoissa on 
kymmenkunta miestä. Nämä pylväät ovat 
vanhoja, omistaja aikoo siirtää talonsa tä-
hän banaanitarhaan, tai tehdä rungon, jo-
hon kerää  vähitellen tiikkilaudat. Rakennus 
saattaa olla kauankin rakenteilla.      
   
    Ban Dongissa aidat on tehty bambusäleistä ja niitä pidetään kujan puolella lähinnä sen 
vuoksi, etteivät metsässä kulkevat puhvelit poikkea pihaan. Näiltä pihoilta pääsee vielä 
helposti naapuriin eikä monissa taloissa ole lukittavia oviakaan. Talon portaat nostetaan 
syrjään tai lauta tai pari pannaan poikittain portaiden yläpäähän merkiksi siitä, ettei talon-
väki ole kotona.    
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453. 6.174.35; 454. 6.172.35 Ban Dong. Ta-
lon pystypaalujen kuoppia kaivetaan. 
 
  Myös Radiomummun vävy alkaa rakentaa 
uutta taloa ja kaivattaa pylväiden kuoppia.   
Kuopat kaivetaan raudalla, joka on pantu 
pitkän varren päähän. Maa on hiekkaista ja 
se kastellaan vedellä, silloin   kuopan reunat 
eivät sorru.Ban Dongissa uskotaan vielä pe-
rinteiseen pylvästaloon.  Se  on viileä, eivät-
kä sinne nouse käärmeetkään yhtä helposti 
kuin  maan pinnalla olevaan  taloon. Metsä-
kylässä on vielä  luonnollista,  että  asutaan 
jossain korkeammalla, niin  kuin  thaikylissä 
on vuosisatoja tehty.

   Talon valmistuttua  on tapana järjestää tupaantuliaiset,  se  on nykyisin  suorastaan vel- 
velvollisuus.  Silloin kyläläisillä on oikeus ja mahdollisuus tulla tutustumaan uuteen ta-
loon  ja sen rakentanut perhe saa tilaisuuden näyttää menestystään.  Tupaantuliaiset nou-
dattavat yleistä juhlan kaavaa.Paikalle kutsutaan munkkeja, heille uhrataan lahjoja ja tarj-
otaan ateria; heidän jälkeensä syövät juhlavieraat. Aterian valmistamisessa sukulaiset ja
naapurit auttavat niin  kuin häissä ja hautajaisissakin.  Iltapäivällä,  kun munkit ovat  lähte-
neet, alkaa juomatarjoilu ja illan lähestyessä paikalle jäänyt miesjoukko on jo iloisellatuu-
lella. Tupaantuliaisiin eivät kyläläiset kovin yleisesti mene, tavallisesti paikalla ovat vain 
sukulaiset, naapurit ja ystävät, jotka ovat auttaneet rakentamisessa.   
 
 
 
 
 
 
 
   
  
VII. KAUPPA 
 
 
 
 Puodit ja marketit 
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Aasiassa ovat syntyneet yltäkylläisyyden tavaratalot, joissa myyntipöytiä ja tavarahyllyjä 
on niin tiheässä, että ostajat hädintuskin pääsevät kulkemaan. Lampangin kaupungin 
kauppaliikkeitä, niitä kivijalkakauppoja, uhkaavat nyt kansainväliset supermarketit. 
Maassa on alkanut kauppakeskusten aika. Viime vuosina kaupunkiin on tullut kaksi su-
permarkettia. Keskelle kaupunkia Boonyawatin ja Charoen Muangin kulmaan on perus-
tettu kansainvälisen KFC-ketjun tavaratalo, joka käsittää koko korttelin Tip Chang kadulle 
asti. Sen tunnuksena tai logona on pyöreän hyväntuulisen kauppiaan patsas pääoven 
edessä. Ulkopuolelta tavaratalo on melko huomaamaton, koska katutaso on täynnä pik-
kuliikkeitä, ja kaupustelijoita. 
   Toinen kauppakeskus avattiin joulukuussa 1997 Sob Tuihin Bangkokin moottoritien var-
relle (348). Se on mahtava supermarket, jonne pääsee suoraan moottoritieltä. Tavarata-
lon parkkipaikalla (349) ja autohallissa liikennettä ohjaavat vartijat pilleineen. Autojonot 
kiertävät parkkipaikkaa ja ilmaa leikkaa yhtenään kimeä pillin vihellys. Tavaratalo on puo-
littain forumtyyppiä. Supermarketin sisääntulohallissa toimii yksityisiä pienyrittäjiä. Ensim-
mäisessä kerroksessa on pikkukauppoja, jotka myyvät vaatteita, kenkiä, laukkuja, kos-
metiikkaa, kelloja, tietokoneita, videoita ja mitä kaikkea. Toisessa kerroksessa ovat kas-
sien säilytyskaapit ja pitkät rivit ruokakojuja ja ravintoloita.  
 

 
 

    
 
455. 7.002.00; 456. 7.003.00; 457. 7.005.00 Lampang. Supermarketin globaali ympäristö, 
moottoritie ja supermarket. Marketin kassarivistö, pitemmälle en päässyt.  
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    Ostajat kiertelevät ruokakojuilla, valitsevat annoksia ja käyvät sitten lunastamassa tar-
peellisen määrän ruokalippuja, jolla ruoan saa mukaansa pöytään. Ruoan valmistajat kil-
pailivat lihakastikkeillaan, sellaisia rasvaisia sianliharuokia kuin täällä on, ei parikym-
mentä vuotta sitten maassa syöty.  
   Tavaratalo Big C on toisessa kerroksessa, siellä on noin 40 kassaa ja loputtomat käy-
tävät täynnä tavaraa. Sain otetuksi kaksi valokuvaa ennen kuin vartija tuli ja kielsi valo-
kuvaamisen. Tavaratalossa on huomiota herättävän paljon univormupukuisia vartijoita, 
kymmeniä joka vuoroissa. He opastavat ja neuvovat kohteliaasti, mutta vartioivat samalla 
kaikkia, melkein jokaisen kassan vieressä seisoo vartija seuraamassa, ettei ostaja yritä 
kätkeä mitään eikä kassanhoitaja jätä summaa lyömättä koneeseen. Omat kassit on eh-
dottomasti jätettävä säilytykseen. Tavaratalo on päättänyt opettaa paikallisille ihmisille, 
ettei tavaratalosta varasteta. Lähikylistä on vartijoita saavissa. 
 

     
 
458. 459. 1999 DVD. 00 Lampang. KFC tavaratalossa on suuri pelihalli, jossa lapset ja 
nuoret voivat pelata erilaisia pelejä: ajaa moottoripyörillä kilpaa, ampua,  taistella, tappaa. 
   
    Molemmissa tavarataloissa on osastoja toinen toisensa jälkeen. Erityisen suuri on Bic 
C:n ruokatavaraosasto. Siellä on saatavana myös valmista ruokaa kymmeniä eri lajeja, 
kalavalikoima on valtava, ja sitten tietenkin paljon hedelmiä ja vihanneksia, ja leipää, lei-
vonnaisia, herkkuja, makeisia, juomia. Ostajia on toistaiseksi ollut vähän, avajaisten jäl-
keen. Kuka tässä kaupungissa tarvitsee niin mahtavaa ruokaosastoa? Kun ajattelee 
1970-lukua, jolloin leipää oli vain yhdessä ilmastoidussa kaupassa ja  sekin ulkomaalaisia 
varten, nyt ruokaosasto on pullollaan ns. tuoretavaraa, myös maitotuotteita, joita laktoosi-
intolerantit thaimaalaiset eivät ole juoneet. Mutta ainahan tavaratalot ovat kyenneet opet-
tamaan ihmisille uutta kulutusta.        
    Varmaankin tavaratalon markkinatutkijat tietävät ostajien mieltymykset. Thaimaalaisilla 
on yhä tapana napostella kaikenlaista pientä syötävää ja istua iltaisin koko perhe aterialla 
TV:tä katsellen. Siinä syödessä on ehkä mukava maistella myös Big C:n erikoisuuksia, 
valmisruokaa tai kalaa, jota ei paikkakunnalta saa. KFC-tavaratalon erikoisuutena ovat 
koko perheen oleskelupaikat, lasten leikki- ja nuorten pelipaikat ja ruokalat. Se haluaa 
olla koko perheen toinen koti, jossa myös viihde ja digitaalinen virtuaalimaailma ovat 
läsnä. 
   Kaikki on kuin globaalissa kulttuurissa. Japanilaiset tavarataloketjut rakentavat var-
maankin yhä useampia tavarataloja ja supermarketteja eri puolille kaupunkia.  Pienet 
puodit ja sekalaiset kaupat joutuvat kenties antamaan periksi ja häviävät niin kuin kaikki-
alla maailmassa. Tuskin täälläkään voi olla toisin. Mutta toistaiseksi kiinalaiset pikkukau-
pat taistelevat vastaan. He omistavat puotinsa ja myymässä on oma perhe, joka ei laske 
työtunteja. Katukauppakin on yhä voimissaan. 
   Ulkonaisesti kaikki on niin kuin ennenkin. Mutta vähitellen yhä useampi perhe lapsineen 
oppii kiertelemään viikonloppuisin tavarataloissa katsomassa tavaroita, syömässä ham-
purilaisia ja jäätelöä ilmastoiduissa moderneissa tiloissa, joissa musiikki soi ja televisioi-
takin on joka suunnassa puuhamaansa. Se on kokonaan toisenlainen ostamisympäristö 
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kuin kadunvarren täyteen ahdetut pikkukaupat. Supermarket on uuden ruokakulttuurin 
keidas, thaimaalaiset lapset ja heidän vanhempansa muuttuvat yhtä ylipainoisiksi kuin 
ns. hyvinvointimaiden ihmiset kaikkialla maailmassa. 
 

    
  
460. 7.10.00; 461. 7.12.00 Lampang. Toinen toistaan tyylikkäämpiä autokauppoja ilmes-
tyy kaupungin bisnesalueille. Auto ja koneet, kuten riisinsängen leikkurit, ovat erikoistuot-
teita, joiden kauppaan supermarketit eivät ole tunkeutuneet. 
 
    Auto ja moottoripyöräliikkeitä on tullut jatkuvasti lisää. Autojen markkinat ovat hiipu-
neet, valtakunnallisesti myynti on viime vuosina laskenut 30%, paitsi Mercedes Benzien, 
joita myydään melkein yhtä paljon kuin ennenkin.  Tilastollisen vuosikirjan mukaan Lam-
pangin läänissä oli vuonna 1996 rekisteröity 235 000 ajoneuvoa, joista 180 000 on mo-
pedeita. Eniten myytyjä ovat avolavaiset pakettiautot, niitä on 37 500 kappaletta. Lam-
pangilaiset ovat ensimmäisen polven autonomistajia, joille auto on suuri unelma. Auto 
hankitaan vaikka vähittäismaksulla.  
 

 
 
462. 7.013.00 Lampang. Värikkäät muovilelut leviävät kaikkiin pihoihin, joissa on pieniä 
lapsia. Lapset kasvavat ajoneuvojen ja koneiden kulttuuriin, ja muovien maailmaan. Yh-
teiskunnan elämänmuodon sanelee tekninen kehitys. 
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   Nyt laman aikana autovelat ovat kaatuneet päälle, ja lehdissäkin puhutaan ahdingosta, 
johon monet perheet ovat joutuneet. Autokauppiaat hakevat herkästi auton pois, jos vä-
hittäismaksuerät jäävät maksamatta, ja usein käy niin, ettei jo maksettuja eriä palauteta, 
vaan liike ottaa ne korvaukseksi auton arvon alenemisesta. Hyväuskoisilta ovat menneet 
sekä säästöt että auto. 
   Kaupunkiin on perustettu erikoiskauppoja ja merkkiliikkeitä, jotka myyvät kansainvälisiä 
merkkituotteita. Prysaneella on edelleen viljelijöiden kauppoja, jotka myyvät maatalou-
dessa tarvittavia koneita, pumppuja ja ruiskuja; tässä on esillä niittokoneita, taempana 
näkyy mm. kyntökoneita ja ruohonleikkureita (461). Rajawongilta löytyy houkutteleva le-
lukauppa täynnä muovileluja (462), lasten ympärille on syntynyt kasvava tavarakulttuuri.  
    Kadulla vielä joku pienyrittäjä myy pientavaraa, ns. rihkamaa, hän on asetellut tava-
ransa kadulle vaatteen päälle. Katujen rihkamakauppiaat ovat työttömyysajan yrittäjiä, 
joilla on hyvin vähän mahdollisuuksia merkkituotekauppojen ikkunoiden edessä. 
Boonyawatille on ilmestynyt urheilukauppoja, jotka myyvät urheiluvaatteita ja lenkkitos-
suja niin kuin alan kaupat pääasiassa muuallakin. Näissä kaupoissa on esillä kaikki maa-
ilmankuulut merkkituotteet. Kodinkoneiden myynti on nykyisin niin kuin 1980-luvullakin 
keskittynyt erikoisliikkeisiin, joissa myydään tiettyjä tuotemerkkejä. Boonyawatilla ovat 
vanhat kodinkoneliikkeet jäljellä, mutta kestohyödykkeiden suurkauppoja on syntynyt 
myös Sob Tuin uudelle liikealueelle autokauppojen joukkoon. Televisio ja stereolaitteet 
sekä jääkaappi ovat nykyisin välttämättömiä joka taloudessa, pyykinpesukoneet ovat ky-
lissä erittäin harvinaisia, mutta ne ovat ostoslistalla ainakin auton jälkeen.  
 
 
 
 
Kyläkaupat  
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463. 1999 DVD. 35 Ban Dong. Kyläkauppa pääkujan varrella. 464. 1999 DVD. 05 Ban 
Srii Muod Klao. Uusi kyläkauppa. 
 

     
 
465. 7.018.05; 466. 7.019.05; 467. 1999 
DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Uuden kylä-
kaupan hyllyjä. 
 
    Eteläkylään on Phatin vanhimman tyttä-
ren tytär perustanut kaupan äitinsä taloon 
(464-467), kun heidän uusi talonsa valmis-
tui, hän siirsi kauppansa sinne ja siitä tulikin 
oikea pieni tavaratalo (videoitu 1999). Ban 
Srii Muod Klaossa kyläkaupat eivät enää 
myy pelkkiä perustarvikkeita, vaan kilpaile-
vat tavaravalikoimillaan toinen toistensa ja 
kaupungin supermarkettien kanssa. Kylä-

kauppojen on selvittävä kuluttajien yhteiskunnassa.  
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468. 7.020. 05 Ban Srii Muod Klao. Pääkujalle tullut uusi kauppa kuuluu perheelle, joka 
omistaa riisimyllyn ja sikalan. Tässä kaupassa ovat erikoisuutena talonpoikaiset hatut, 
jotka ovat tulleet uudestaan muotiin, niitä oli pelloilla monen naisen ja miehenkin päässä. 
   

    
 

469. 7.026.15; 470. 7. 027.15; 471. 7.030.15 
Ban Mae Kong Nya. Kylän päällikön 
kauppa. 
 
    Kylän päälliköllä on talossaan myös 
kauppa, sitä hoitaa hänen vaimonsa. Talon 
komea portti on kaupan mainos. Kyläkau-
paksi se on monipuolinen ja laaja, kaupan 
yhteydessä on myös baari, muutama pöytä 
ja tuoli siltä varalta, että joku istuu juomaan  
Pepsi kolaa tai jotain muuta juomaa. Päälli-

kön kaupassa on hyllystöjä, joissa on mm. kosmetiikkaa, pesuaineita ja muuta jokapäi-
väistä tavaraa, monenlaista ruokaa, karamelleja, virvoitusjuomia; erikoisuutena jääkaappi 
mm. (lasten) maitotuotteille. Pääkadulla koulua vastapäätä on kaksi kauppapuotia, joissa 
myydään ruokatavaraa (472-475). Päällikön kauppaan verrattuna ne ovat vanhanaikai-
sia, suuri osa tavaroista riippuu vielä naruissa.  
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472. 7.031.15; 473. 7.032.15; 474. 7.034.15; 475. 7.037.15; Ban Mae Kong Nya. Näissä 
kaupoissa myytiin ruoka-annoksia, joita naiset istuivat aamuisin laittamassa. Muuten puo-
tien tavaravalikoima on keskittynyt pääasiassa makeisiin. Koulun jälkeen kauppojen lie-
peillä pyörii koululaisia. 
  
   Seuraava kauppa on koulun kulmasta länteen johtavan pääkujan varrella, se on pieni 
puoti ja isäntä toimii pääasiassa välittäjänä, hänellä on kaivonrenkaista tehdyssä altaassa 
sammakoita ja kaloja. Länsikylässä jatkaa uudessa muodossa kauppa, jota isäntä piti 
aikoinaan päätoimisesti, ja keskellä kylää pääkatujen risteyksessä on sisarusten piha, 
jossa on kaksi pientä puotia. Siinä kylän varsinaiset kauppapuodit sitten ovatkin, 1980-
luvulla valokuvatuista kaupoista ei ole yhtään jäljellä.  
   Ban Mae Kong Nyassa pääasiallisin yrittämisen muoto on maalaistuotteiden välitys. 
Tuotteet vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Maaliskuussa koottiin kookospähkinöitä, 
jotka välittäjä puhdisti ja pilkkoi, lastasi autoonsa ja vei kaupunkiin. Kookoksen käsittely 
viidakkoveitsellä on taitoa vaativaa työtä. Sadonkorjuun loputtua viljelijät alkoivat tuoda 
riisisäkkejä, pienemmät viljaerät tuodaan mopedilla, mutta jokainen säkki punnitaan. Seu-
raava porras on kaupungin kiinalainen tukkukauppias. Pienistä puroista kasvaa suuri 
virta. Lopulta tämäkin riisi saattaa päätyä vientiin. 
    Ban Dongiin on pysähtynyt kauppa-auto (476). Se on pick-up, jonka lava on tupaten 
täynnä kaikenlaista tavaraa. Siellä tavarahäkissä roikkuu bambusta punottuja riisikoreja, 
joissa sitkeää riisiä pidetään, muovisia pyykkikoreja, harjoja, narua, papiljotteja, leluja, 
viidakkoveitsiä ja kuokkia, joita Ban Srii Muod Klaon sepät ovat mahdollisesti takoneet, 
keittiövälineitä ja taimiakin. Tämä kulkukauppias tietää tarkoin, mitä syrjäkylien jokapäi-
väisessä elämässä tarvitaan. Pienessä autossa ei taida olla mitään turhaa. Kauppa tulee 
pihaan ja hinnatkin ovat kohtuullisia, liikeideana kauppa-auto varmaankin on kannattava. 
Ban Dongin kyläkaupoista on kerrottu kylän esittelyssä (jakso 3).  
   Thaimaan ruokataloudessa on tapahtunut totaalinen rakennemuutos. Turistivirtojen 
mukana Lampangiin on tullut kansainvälinen tai länsimainen ravintolakulttuuri, baarit, dis-
kot,  kansainvälinen keittiö  ja seksipalvelut. Lampangin kaupungissa on nykyisin yli 20 
hotellia ja ainakin kaksinkertainen määrä ravintoloita. Uusimpia yrityksiä ovat hampuri-
lais- ja pizzapaikat ja jäätelöbaarit. Yksi hampurilaispaikka toimii KFC-tavaratalon 
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yhteydessä ja siellä on jatkuva jono, monet hakevat hampurilaisaterian ranskalaisilla pe-
runoilla myös kotiinsa; liha on kuitenkin yksinomaan broileria, länsimaiset lihapihvit eivät 
vielä oikein mene kaupaksi.   
 

 
 
476. 7.046.35 Ban Dong. Kauppa-auto on tullut kylään. 
 
    Siinä melkein vastapäätä Boonyawatilla on amerikkalaisen jäätelökahvilaketjun Swen-
senin baari, ja merkkituotteita myyvän urheilukaupan yläkerrassa kansainvälinen pizza-
paikka, Pizza Hut. Jäätelöbaarissa tarjotaan monenlaisia   jäätelöannoksia pöytiin, se on 
naisten ja opiskelijatyttöjen suosiossa, siis jonkinlainen teehuone, jossa kaupungin va-
rakkaiden perheiden naiset käyvät virkistäytymässä.  
   Lampangissa turisteja houkutellaan "kansallisilla" erikoisuuksilla.  Wangjoen rannalla 
Tipchang-kadulla on puurakenteinen rantaravintola, paviljonki, siellä soittaa paikallinen 
bändi aitoa länsimaista popmusiikkia. Sen jäsenet ovat opiskelijoita, joista joku suunnitteli 
vakavasti muusikon uraa klassisen eurooppalaisen musiikin esittäjänä. Kaupungin tun-
netuin turistiravintola on puutarharavintola pienen tekolammen rannalla lähellä Chiang 
Raihin menevää moottoritietä. Se on kuin laaja kanavien ja purojen halkoma puutarha, 
jossa pöydät on sijoitettu omiin lehtimajoihinsa. Tähän ravintolaan poikkeaa monia turis-
tibusseja päivän mittaan, muutenkin Lampang on turismin kannalta lähinnä vain pysäh-
dyspaikka, jossa Chiang Maihin tai muualle pohjoiseen ajavat turistibussit pysähtyvät lou-
naalle.    
  Ban Mae Kong Nyan eteläpellolle on ilmestynyt jo virkistyskalastuspaikka, tekolampi ja 
sen rannalle kalastuskatoksia ja ravintola. Virvelikalastus ja onkiminen ovat nyt muotia. 
Perheet tai kalastusta harrastava ystäväjoukko voivat tulla lammelle kalastamaan viikon-
loppuna ja vuokrata katoksen tukikohdakseen. Siinä menee rattoisasti päivä välillä eväitä 
syöden. Ja illalla voi istua ravintolassa. Lammen ympärille istutetut puut tekevät paikasta 
palan luontoa.  Kymmenkunta vuotta sitten perustettiin kylään johtavan valtatien varrelle 
ensimmäiset kalastuspaikat ja nykyisin myös kaupunki on istuttanut puistojen lammikoi-
hin kaloja.  
   Luontoharrastus on alkanut kiinnostaa yhä enemmän, onkimisesta on tullut jokamiehen 
harrastus. Kaupungilla näkee paljon miehiä ja naisiakin nykyaikaiset vapakalastusväli-
neet mukanaan. Golfinnostus sen sijaan on laantunut eikä 1980-luvun matkailuvaltista, 
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golfkentästä, ole tullut kovin hyvää liiketointa; yleisen innostuksen vallassa perustetuista 
kentistä useimmat ovat lopettaneet. Täälläkin muotiin tullut uusin luontoharrastus on ret-
keilyä ja telttailua kansallispuistoissa, niitä on  Lampangin pohjoisissa vuoristoissa.  
   Turistikaupunkina Lampang kykenee tarjoamaan kaiken san palvelun ja viihteen, mitä 
länsimaiset turistit ovat tottunet  omassa elinympäristössäänkin kuluttamaan. Golfia, vir-
kistyskalastusta, luontoretkiä, turistijuhlia, markkinoita, kansainvälisen tason hotelleja ja 
seksipalveluja. 
   Todellisia etnisiä ruokia, kuten kuivattua kalaa, sitkeää riisiä tai teemällejä ei turisteille 
tarkoitetuissa ravintoloissa tarjoilla. Ennen kuivattu kala oli tärkeä särvin, joka säilyi kuu-
massa ilmastossa, ja kaupungissa oli monia kauppoja, jotka myivät kuivattua kalaa ja 
fermentoituja teenlehtiä. Teenlehtimälli miang kuuluu edelleen hautajaisten tarjoiluun ja 
kuivattu kala on perinneherkku, jota katumyyjät myyvät juhlapaikoilla. Kalat roikkuvat ta-
varapyörän telineessä. Ilmeisesti monet haluavat vielä maistella kuivaa kalaa ja imeskellä 
teemällejä. Sen kanssa maistuu kylmä olut.  
  

477. 7.058.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän en-
simmäinen anniskeluravintola. 
 
  Ravintola on jo Ban Srii Muod Klaossakin 
länteen johtavan pääkujan varrella, se on 
lounasbaari ja anniskeluravintola, saa sieltä 
kahviakin. Päivisin ei juuri asiakkaita käynyt, 
mutta ravintola herää eloon iltaisin. Toinen 
lounaspaikka on lähellä temppeliä.  
   Sekä Ban Srii Muod Klaossa että Ban Mae 
Kong Nyassa on edelleen perheenemäntiä, 
jotka valmistavat ruokaa kotonaan ja myyvät 

sitä pihakojussaan tai vievät markkinapaikoille; nykyisin riisiannokseen kuuluu kebab-
tikku. Viranomaiset ovat alkaneet ajaa pois ruoan katukaupustelijoita ja kiristäneet hygie-
niavaatimuksia, mutta kaikki kiellot ovat musertuneet naisten vastustukseen. Ruoan 
myynti tarjoaa monille naisille ainoan mahdollisuuden ansaita toimeentulonsa tai tuoda 
perheelle lisäansioita. Sen kieltäminen on sama kuin Pohjoismaista lopettaisi sosiaali-
huollon.   
 
 
 
 
Markkinat  
 
 
 
Boonyawat-kadun päässä, sen poikkikaduilla Rajawongilla ja Prysaneella ovat yhä kaup-
pahallit, siellä on Lampangin katukaupan keskus. Rajawong on edelleen torikatu, jossa 
kylistä tulleet myyjät ja ammattikauppiaat myyvät tuotteitaan. Myyjät ovat levittäytyneet 
jalkakäytäville, tavaraa tuovat autot seisovat pitkissä jonoissa joskus keskellä katuakin. 
Kadun eteläpäässä ihmiset tungeksivat suuriin ruokahalleihin, pohjoispäässä ovat vaate 
ja muut tavarahallit, kadulla myydään hedelmiä ja vihanneksia, kaikkia lajeja mitä maassa 
kasvaa. Lisäksi kaupungin liikennesuunnittelijat ovat tehneet Rajawongista ainoan kadun, 
josta Boonyawatilta pääsee kääntymään etelään, liikennekaaos kadulla on hermostut-
tava.  
   Jostain syystä thaimaalaiset ovat hylänneet monet vanhat hedelmänsä ja ruvennet syö-
mään perunoita, porkkanoita, kurkkua ja tomaattia, ja tietenkin myös kiinankaalia ja jää-
vuorisalaattia, ruohosipulia ja tilliä, joita 1980-luvulla alettiin kylissä viljellä. Jollakin myy-
jällä on munkkeja ja pullaa suurilla tarjottimilla. Ja myydään täällä mansikoitakin, ja ome-
noita, se on muotihedelmä. Joku uusi myyntiartikkeli on keksittävä menestyäkseen tässä 
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tungoksessa, mutta jostain syystä uudet ruokainnovaatiot ovat jotain länsimaista tai yleis-
maailmallista kulutuskulttuuria. 
 

 
 

     
 
478. 7.088.00; 479. 7.072.00; 480. 7.075.00 Lampang. Suurten kauppahallien edustalle 
ovat kerääntyneet vaatteiden ja muovituotteiden myyjät, Prysaneen puolta hallitsevat se-
sonkihedelmät ja vihannekset, kadun päässä työntyvät jalkakäytävälle vaatekauppiaat. 
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    Aamutori, vanha kauppapaikka vanhan sillan pohjoispäässä Thamao:n (Tha Maoh) ja 
Pahmai-kadun risteyksessä on yhä voimissaan. Kaupungin perheenemännät ovat vuosi-
kymmeniä menneet aamulla ensimmäiseksi torille ostamaan päivän ruoka-aineet eivätkä 
supermarketit ole tuoneet muutosta tähän päiväjärjestykseen. 
 

 
 

     
 
481. 7.114.00; 482. 7.099.00; 483. 7.116.00 Lampang. Aamutori.  Nyt on omenoiden, 
mansikoiden, päärynöiden ja viinirypäleiden aika. 
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484. 7.118.00; 485 7.111.00; 486. 7.090; 487. 7.092.00 Lampang. Aamutori. On torilla 
myynnissä durian-hedelmiäkin, sitä maailman hienointa herkkua, joka löyhkää kuvotta-
vasti. Tarjolla on intialaisia mausteita, kalaa ja monenlaisia valmiita kastikkeita. 
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Aamutorilta saa vihannekset, lihan, kalan, mausteet, hedelmät, kukat… Sisällä katok-
sessa on monilla myyjillä vakiopaikkansa, ulkona pitkillä myyntipöydillä myydään enem-
män sesonkituotteita.   
     

     
 
488. 7.103.00; 489. 7.109.00; 490. 7.115.00 
Lampang. Aamutori. Lihanmyyjät työssään, 
vasta teurastetut eläimet pilkotaan ostajan 
haluamiin paloihin. 
 
  Monet myyjät ovat valloittaneet vakiintu-
neen paikan ja myyneet vakioasiakkailleen 
vuosikausia. Torilla myydään myös vaat-
teita, kenkiä ja muuta tavaraa. 
   Paikallinen perheenemäntä ostaa kaikki 
ruoka-aineet pienissä muovipusseissa tai 
banaaninlehteen käärittynä, eikä mitään os-
teta liikaa, vain se määrä mikä päivän ateri-
oihin tarvitaan. Myyjälle yksikään ostos ei 
ole liian pieni. Sieltä voi ostaa myös päivän 
riisiannoksen, kastikkeen ja vihannekset, 
kaikki valmiiksi keitettynä ja paistettuna, 
omissa muovipusseissaan.   
   Näillä myyjillä on jo tietotaitoa ja he voivat 
antaa ostajille vihjeitä, mitä tänään voisi val-
mistaa. Torikaupassa menestyminen perus-
tuu luottamukseen, perheenäidit ostavat 
usein ruokatarpeensa vuosikausia samalta 
myyjältä. Marketissa sellaista luottamusta ei 
ole, ostajaa vastassa on myyntikoneisto.  
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491. 492. 1999 DVD. 00 Lampang. Aamutorin halleja on kunnostettu ja viranomaiset ovat 
alkaneet valvoa myyntipöytien hygieniaa.  
 
   Nuorille äideille torikauppa tarjoaa oman ansion mahdollisuuksia lastenhoidon ohella. 
Se on myös ansiotyö, johon naiset leskeksi jäätyään tai avioeron sattuessa voivat turvau-
tua. Nyt laman aikana miesten jäätyä työttömäksi naisten torikauppa tarjoaa lukuisille 
perheelle toimeentulon.  
   Tori on naisten markkina-alue. Lampangissa ja sen lähikylissä on paljon naisia, jotka 
myyvät kaupungin toreilla tai basaarissa omia "pikkuruokiaan", omille vakioasiakkailleen. 
He valmistavat ruoan aamulla kotonaan, monet aloittavat jo kello viiden kuuden aikaan 
ehtiäkseen kahdeksalta torille. Naiset ovat kehittäneet omia suolaisia tai makeita ruoki-
aan, kastikkeita, kala ja äyriäisruokia, lihapullia, leivonnaisia, kakkuja ja muuta, jotkut 
paistavat räiskäleitäkin. Tai he tulevat keittiökärryineen kadulle ja valmistavat siinä paikan 
päällä valmiita aterioita. Kaupunkien kadut ja torit ovat täynnä valmista pikkuruokaa, na-
posteltavaa, kaikenlaisten ruokien maisteleminen kuuluu yhä tapoihin. 
 
 
 
 
Messut 
 
 
Lampangin urheilustadionin puistossa on uudenvuoden markkinat 29.-31. pnä joulukuuta, 
siis länsimaisen ajanlaskun mukaan, jota kauppa muutenkin noudattaa. Markkinat olivat 
uusi ja innostava asia 1980-luvun alussa ja traditio jatkuu, mutta innostus on laantunut. 
Markkinat ovat iltaisin ja sinne kerääntyvät markkinoita kiertävät ammattilaiset, jotka myy-
vät suurissa teltoissaan vaatteita, kenkiä, leluja, säilykkeitä, musiikkikasetteja, videoita   
ja sitten on yrittäjiä, jotka avaavat paikalle ravintolan tai myyvät kojuissaan syötävää, li-
hapiirakoista hampurilaisiin. Koululaiset myyvät ilmapalloja.     
    Nykyisin suosikkiherkkuja näyttävät olevan munkit, donitsit, vohvelit, paikalla paistetut 
räiskäleet ja chipsit ja juustonaksut. Mihinkähän perinteiset thaiherkut ovat hävinneet, ku-
kaan ei enää taida paistaa edes banaaneja. Paikallisia yrittäjiä on mukana, mutta he ovat 
jääneet markkina-alueen ulkopuolelle, siellä portin pielessä myy Ban Mae Kong Nyan 
viiriäisten kasvattajakin vaimonsa kanssa viiriäisten munia. 
  Kylmän ajan markkinoilla yhdistykset, valtiolliset liikeyritykset ja ministeriöt ovat esitel-
leet toimintaansa ja siellä on mm. tehty tunnetuksi uusia viljelykasveja ja maataloustek-
niikkaa, nykyisin yleisön kiinnostus kohdistuu enemmän puutarhanhoitoon ja kukkien kas-
vattamiseen.  
  Buddhalaisella kirkolla on paikalla kultakoristeiset shriini-vaununsa. Monissa teltoissa 
kansaa valistetaan yhä ja kaupungin hallissa on modernin kehityksen näyttely, siellä tytöt 
ihailevat avaruusajan palomiestä (498).  
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493. 7.124.00 Lampang. Kylmän ajan markkinat ovat yhä jokavuotinen tapahtuma. 
 

     
 
494. 7.128.00; 495. 7.132.00 Lampang. Ilman oluen myyntiä eivät juhlat täälläkään ole 
juhlia, ja Thaimaassa se oikea olutmerkki on Singha. Thaimaalainen pullapuoti ja ham-
purilaispaikka. 
 

      
 
496. 7.138.00; 497. 7.147.00; 00 Lampang. Markkinoille pystytetään aina karuselli ja las-
ten autorata, ja alueen suurella esiintymisareenalla pidetään päätteeksi missikisat. Nyt 
muotia ovat koululaisten tietokilpailut. 
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498. 7.146. 00 Lampang. Tämän vuoden 
teknisen kehityksen ikoni on palomies ava-
ruuspuvussaan. 
 
  Tietopuoliseen valistukseen kuulunevat 
myös tietokilpailut, jotka nykyisin ovat muo-
tia (497). Yleisön seuratessa koululaisjouk-
kueet kilpailivat keskenään. Thaimaassa 
niin kuin muuallakin Aasiassa korkeampi 
koulutus on nuorta ja innostus oppiin ja vii-
sauteen on korkealla. Lampang on koulu-
kaupunki, jossa tiedosta on sananmukai-
sesti tullut ”valttia”, sieltä löytyy joukkueita 
kisanäyttämölle.  
    Kaupungin hallissa oli iltaisin nuorten ja 
lasten ohjelmaa, josta on kuvia juhlien yh-
teydessä. Kaupunki on halunnut tehdä 
markkinoista myös kulttuuritapahtuman, 
jossa eri harrastajaryhmät saavat tilaisuu-
den esiintyä ja saada tunnustusta. Juhlahal-
liin tulevat musiikkiopistojen nuoret opiskeli-
jat, perinteisten tanssien harrastajat ja muut 
esiintyjäryhmät, jotka haluavat näyttää taito-
aan. Esiintyjäryhmät ovat kaikenikäisiä lap-
sista varhaisnuoriin, ja parhaille jaetaan pal-
kintoja. Kylmän ajan markkinoilla halutaan  

julistaa myös kehitystä, uskoa tiedon ja uuden tekniikan viitoittamaan tulevaisuuteen.
   Harrastajaryhmien esityksistä on kuvia luvussa "Taide ja missit".  Kylmän ajan messut
alkoivat 1980-luvulla  ja muuttuivat jokavuotiseksi tapahtumaksi,  kalenterijuhlaksi,  joka 
huipentuu uuden vuoden aaton missikilpailuun.
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 VIII. IHMISELÄMÄ
 
  
 
 

Arkikuvia
 
 
 
 
Tässä pääluvussa kuvataan kyläläisten arkitoimia ja jokapäiväisen elämän kulkua, näkymiä
talojen pihoista, kylänkujilta, lastentarhoista, kyläkouluista. Arkielämästä  siirrytään kyläläis-
ten elämänkausiin, lapsuuteen, koulunkäyntiin, naimisiin menoon. Kuvissa on kyläläisiä as-
kareissaan, lapsia ja koululaisia, ja vanhuksiakin. Lopuksi on kuvia häätavoista.  
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499. 8.001.05 Ban Srii Muod Klao. Kylään on vedetty kunnallinen vesijohto eikä kaivoja 
enää tarvita, mutta niistä voidaan ottaa talousvettä. 
   
    Ban Srii Muod Klaossa on kunnan rakentama vesijohto, mutta muutama vinttikaivo on 
vielä pihoissa jäljellä. Niistä saa vettä eläimille ja pyykin pesuun. Yleinen vesijohtovesi ei 
ole turvallista juomavedeksi ja senkin vuoksi jotkut pitävät omaa kaivoa. Yleensä ruoka-
vesi ostetaan 20 litran muovipulloissa ja juomavesi säilytetään jääkaapissa. Vieraille tar-
jotaan nykyisin kylmää pullovettä. 
 

 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 171



500. 8.007.35 Ban Dong. Naiset pyykillä Mae Ruam -joella. Siinä on nyt betonisilta. 
 
    Naiset pesevät yhä pyykin melkein joka päivä. Kun vaatteet aamupäivällä pestään, ne 
ovat iltapäivällä kuivia. Ban Mae Kong Nyassa pyykkipaikkoja on kylän läpi kulkevan Mae 
Tui -joen rannoilla (501). Pyykin pesijällä on muodikas muovinen pyykkikori, sellainen on 
nykyisin jokaisessa perheessä. Ban Dongissa uusi pyykkipaikka on Mae Ang -joen uuden 
betonisillan alla, takalaaksossa naiset kokoontuvat sivujoen pienelle syvennykselle, jossa 
on vettä kuivanakin kautena (502). Ban Dongiin kuuluvassa Ban Na Kaen kylässä kulkee 
Mae Angin pieni sivuhaara Mae Ruam maantien alitse, ja siinä on lammikko, jossa naiset 
pesevät pyykkiä (500). Joka aamu on siellä joukko naisia lapsineen pyykillä, ja on ollut 
niin kauan kuin muistan.  
 

     
 
501. 8.002.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän läpi kulkeva joki on perinteinen pesupaikka. 
502. 8.005.35. Ban Dong. Mae Angin sivujoella on aina pyykinpesijöitä. 
 

 
 
503. 8.008.05 Ban Srii Muod Klao. Pihan hoito on uusi emännän jokapäiväinen arkityö. 
 
    Kylien pihoihin on ilmestynyt kukkia ja koristepensaita, joita hoidetaan myös kuivana 
kautena. Kukkien kastelu on emännän jokapäiväinen työ, jota ei ennen ollut. Nykyisin on 
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taloissa sähköpumppu ja muoviletkut, joilla saa vettä puutarhaan. Puutarhavalistusta tu-
lee radiosta ja TV:stä ja naistenlehdissä kauniin talon pihaan kuuluu kukkatarha. Pihasta 
on tullut talon ylpeys, hyvin hoidetun kodin tuntomerkki.  
 

 
 

504. 8.023.35; 505. 8.025.35 Ban Dong. Aa-
mun kokoukset menossa.  
 
   Kylmänä kautena yötä vietetään nuotion 
ääressä, omalla pihalla tai naapurissa niin 
kauan, että aurinko alkaa lämmittää. Ban 
Dongissa väkeä kokoontuu aamuisin pää-
kadun varteen Kylänmäelle, jossa on pieni 
aukio ja nuotiopaikka (504). Siinä istua kö-
kötetään kyykyssä ja puhellaan, on siihen 
tuotu vanha muovipäällysteinen sohvakin. 
Maasain mäeltä on myös miehiä paikalla 
(505), siinä he sopivat yhteisistä hankkeista, 
metsään menosta ja muusta, ja sieltä sai 
päiväpalkkalaisia, jos joku halusi. Siinä oli 
minullakin tilaisuus esitellä omaa työtäni.  
Kymmenen maissa miehet lähtivät kuka mi-
hinkin työhön, useimmat metsään puutahoil-
leen tai bambua hakemaan.  
  Ban Dongin uusi päällikkö asuu Maasain 
mäellä, mutta heidän aamunsa on toisenlai-
nen. Molemmat sekä emäntä että isäntä 
käyvät työssä. Emäntä hoitaa lastentarhaa, 
isännällä on vakituinen työ vartijana Lam-
pangissa. Perheellä menee hyvin, nurkan 

takana on uusi Mazda, koulusta tultuaan lapset asettuvat TV:n ääreen tai kuuntelevat 
musiikkia, ja kyllä heidän kaiuttimistaan jytää lähtee. 
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506. 8.020.35 Emäntä on käärinyt vahvan 
naisten sätkän. 
. 
 Ban Dongissa ja muissakin kylissä monet 
naiset polttavat vahvaa kessua, jota on 
kasvatettu kotona. Yhteen kokoontues-
saan naiset käärivät ensiksi paksun sät-
kän. Miehet polttavat ostettuja savukkeita, 
mutta naiset kylässä kasvatettua tupakkaa. 
Aikoinaan naiset taisivat pureskella  betel-
mällejäkin enemmän kuin miehet. Itse kas-
vatettua kessua pidetään terveellisem-
pänä, kyläläiset tietävät hyvin, kuinka pal-
jon tupakkaa viljeltäessä joudutaan käyttä-
mään torjunta-aineita. 
  Thaimaassakin televisio säätelee kylä-
läisten ajankäyttöä ja elämän rytmiä, niin 
kuin kaikkialla maailmassa. Televisio-oh-
jelmat ovat paljolti pelkkää viihdettä. Päi-
väsaikaankin televisiosta tulee paljon ame-
rikkalaisia toimintaelokuvia ja fantasiaseik-
kailuja, king-kongeja, ajan täytettä. Tajun-
tatekniikka säestää arkipäivää kaikissa ky-
lissä, ehkä sitä pitää nimittää uudeksi sivis-
tykseksi.  

 
 
 
Vanhusten päivä 
 
 
   Haastatteluissa monet kertoivat, että vanhukset hoidetaan yhä kotona eikä kylistä ole 
viety ketään vanhainkotiin. Valtion puolelta he saavat ilmaisen sairaanhoidon. Kotona 
vanhuksilla on hyödyllistä tehtävääkin. He hoitavat lastenlapsia ja pitävät silmällä taloa, 
nykyisin se on tärkeä asia, ja monet vanhukset tekevät yhä työtä voimiensa mukaan. 
Vanhat ihmiset ovat tottuneet viljelemään maata ja heitä näkee yhä pelloilla. Kotona he 
puhdistavat ja lajittelevat vihanneksia tai tekevät kukkakoristeita häihin ja hautajaisiin.    
 

    
 
507. 8.046.15 Ban Mae Kong Nya; 508. 8.048.35 Ban Dong.  Vanhusten paikka. 
 
    Ban Mae Kong Nyassa 84-vuotias isoisä katseli tytärensä kanssa valokuvaansa, jonka 
olin ottanut 13 vuotta sitten (507).  Ban Dongissa ukko Maasai hymyilee alituista hymy-
ään, hän toi kohteliaasti minulle keltaisen maton, mutta en ollut tottunut istumaan matolla. 
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Hänen vakiopaikkansa on keittiöparvella heti portaiden vieressä. Siitä hän näkee pihal-
leen ja katselee, kuinka puhvelit syövät navetan alla, koirat kuljeksivat ja kanat kuopivat.  
 

 
 
 509. 8.031.05 Ban Srii Muod Klao. Vakiopaikaltaan vanhukset seuraavat talon elämää, 
kokevat lastensa perheiden menestyksen ja uudet tuulet kotipihallaan. Monen vanhuksen 
on epäilemättä vaikea hyväksyä kaikkea muutosta, mitä talossa tapahtuu.   
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510. 8.035.05; 511. 8.036.05; 512. 8.037.05; 513. 8.041.05 Ban Srii Muod Klao. Isoäiti 
97 v. ja poika 63 v, seppä, puhdistavat talon alla valkosipulia.  
  
   Keskikylässä puhdisti ja lajitteli valkosipulia isoäiti, jonka sanottiin olevan 97-vuotias, 
yhdessä 63-vuotiaan poikansa kanssa (510-513). Kuinka vanha isoäiti lieneekin, sillä en-
nen vanhaan eivät ihmiset välittäneet laskea ikäänsä. Hänen pieni laiha ruumiinsa on 
muuttunut iättömäksi. Mutta yhä hän tekee työtä, jota on oppinut tekemään, ja suussa 
sauhuaa vahva itse kääritty tupakka. 
   Isoäidit ja isoisät istuvat päivisin talon alla makuulavalla, niin kuin ennenkin. Se on var-
joisa ja vähän viileämpi paikka. Sieltäkin he vielä seuraavat lasten leikkejä, pitävät heitä 
sylissään ja nukuttavat päiväunille. Ja ainahan heillä on elämänkokemusta, vaikkei kou-
lutusyhteiskunta sitä niin tarvitsekaan. Monet vanhukset istuvat paljon temppelissä ja 
hankkivat hyviä tekoja niin vainajille kuin elossa oleville perheen jäsenille.  
 
 
 
Pikkulapset   
 
 
Lapsia on perheissä enää kaksi, kolmilapsiset perheet ovat erittäin harvinaisia poikkeuk-
sia. Perhesuunnittelusta vastaavat äidit, jotka antavat kahden lapsen jälkeen steriloida 
itsensä. Mutta ne ainoat lapset hoidetaan sitä paremmin. Yhä useammat vanhemmat 
elävät lasten ehdoilla ja tekevät kaikkensa, jotta heidän lapsillaan olisi samat mahdolli-
suudet, leikkialut, vaatteet ja taskurahat kuin muilla. Nykyisin on olemassa lastenneuvolat 
ja kylien terveystaloissa saa muutenkin apua lastenhoidon ongelmiin.   
   Tieteellisteknistä tietoa lastenhoidosta, terveellisestä ravinnosta, oikeista kasvatusta-
voista ja lapsen henkisestä kehityksestä tulee kylienkin äideille, isoäitien viisaus on jäänyt 
käytöstä. Lasten ravinto on epäilemättä parantunut, ainakin se on monipuolisempaa kuin 
ennen. Lapset saavat nykyisin makeita juomia ja karamelleja ja ruoassa on muutenkin 
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hiilihydraatteja enemmän kuin entisajan talonpoikaistaloudessa.  Lapset ovat suurempia 
ja lihavampia kuin ennen. Thaimaalaisten nuorten keskimitta on kasvanut silminnähden 
ja yhä useamman nuoren ongelmana on liika lihavuus. 
 

    
 
514. 515. 1999 DVD. 35 Ban Dong. Äidit ja isoäidit hoitavat pieniä lapsia ja tapailevat 
toisiaan kylän kujalla. 
 

 
 
516. 8.051.00 Lampang. Lasten uusi ympäristö modernistuu, teknistyy, urbaanistuu kaik-
kialla. 
 
   Nuori hyvin pukeutunut kaupunkilaisäiti lapsineen. Ehkä hänelle riittää jo yksi lapsi, jolle 
tarjotaan kaikkein paras, mihin vanhemmat kykenevät. Makeaa juomaa ja karamelleja on  
äidillä mukana. Ja jos vielä tulkitsisi kuvaa, pojan äiti on thailainen ja isä kiinalainen, se 
on tavallista kaupungin kiinalaisen liikemiesluokan keskuudessa. 
    Lapsiakin ympäröi nykyisin tavaramaailma, ostetut hoitotarvikkeet, ruoat ja leikkikalut. 
Varallisuus näkyy lasten olemuksessa, ja siinä, kuinka kalliita lelut ovat, onko polkupyörä 
tai polkuauto. Pienestä pitäen lapset joutuvat näkemään, mitä toiset lapset ovat saaneet 
vanhemmiltaan ja vertaamaan asemaansa muiden kylän lasten keskuudessa.  
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   517. 8.054.05; 518. 8.055.05; 519. 
8.092.05  Ban Srii Muod Klao. Lapset kiipeä-
vät syliin aina kun isä on paikoillaan. 

     
520. 8.088.05 Ban Srii Muod Klao. Vielä on 
niitäkin äitejä, jotka hoitavat vauvojaan talon 
viileässä alustassa.  
 
   Thaimaan kylissä pieniä lapsia on aina 
kasvatettu rakkaudella. Lasten ja vanhem-
pien fyysinen läheisyys on lämmintä ja luon-
tevaa, lapset ovat syntymästään lähtien ol-
leet jonkun sylissä; vanhempien, isovan-

hempien ja vanhempien sisarten tai veljien sylissä, ja vasta puberteetti-iässä ihmissuh-
teet muuttuvat. Sementtiruukkujen tekijä vastaa kysymyksiin pitäen tytärtään sylissään 
(517-519), sitten tyttö käy välillä isoisänkin sylissä. Tällainen tilanne toistui usein. Kun 
vanhempia haastateltiin, kiipesivät lapset heidän syliinsä ihmettelemään, mitä tapahtuu.  
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    Ennen vanhaan pienten lasten kasvuympäristö oli talon alusta, siellä oli väljempää ja 
viileämpää kuin sisällä. Talon alla istumalavalla äidit ja isoäidit hoitivat lapsia, pukivat ja 
ruokkivat, siellä roikkui lapsen pinnasänky varjossa ja siellä myös vanhemmat lapset voi-
vat nukkua päiväunensa. Uusissa taloissa lapset ovat sisällä, he elävät olohuoneen latti-
alla, johon levitetään matto ja patja. Ehkä joskus tehdään tutkimus siitä, kummassa pai-
kassa kasvaa terveempiä lapsia.  
 

     
 
521. 8.058.05; 522. 8.069.05 Ban Srii Muod Klao.   Varakkaiden. vanhempien poika ajaa 
kunnon polkupyörällä. Välipala lastentarhassa. Riisi on vaihtunut valkoiseksi, mutta sitä 
monipuolisempaa ja makeampaa on muu ruoka. 
 

           
 
523. 8.060.05; 524. 8.074.05  Ban Srii Muod Klao. Piha ja poika.  Äiti Leikkaa varpaan 
kynnet.  
 
  Koulun luona olevaan lastentarhaan kerääntyy lauantaisin äitejä lapsineen, vapaapäivä 
omistetaan yhdessä ololle. Äidit vaihtavat kokemuksia ja siirtävät toisilleen hiljaista tietoa 
lasten ongelmista ja omasta äitinä olemisestaan. 
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525. 8.068.05; 526. 8.071. 05 Ban Srii Muod Klao.  Isoäiti on lähdössä lapsenlapsensa 
kanssa johonkin skootterilla. Mopedi on vaihtunut skootteriin. Pieni tyttö seuraa äitiään 
pesupaikalle ja opettelee pyykinpesua.  
 

 
 
527. 8.075.05 Ban Srii Muod Klao. Jäätelöjuhla. Näiden tyttöjen lapsuusmuistoihin temp-
pelijuhlat jäävät varmaankin tilaisuuksina, joissa sai syödä jäätelöä.  
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528. 8.080.05; 529. 8.082.05 Ban Srii Muod Klao. Nettipeli käynnissä. Uimapaikka kas-
telukanavassa.  
 
   Etelästä tulevaan pääkanavaan on laskettu vettä ja lähikylän lapsia on kokoontunut ui-
maan kanistereineen. Muutama äitikin on mennyt veteen täysissä vaatteissa. Naiset eivät 
täällä käytä uimapukua, vaan uivat tai kylpevät julkisella paikalla täysissä pukeissa. Vaat-
teet tietenkin kuivuvat nopeasti. 
 

    
 
530. 8.078.05; 531. 8.087.05 Ban Srii Muod Klao. Päivä isoäidin hoidossa. Lasten kaup-
paleikki käynnissä. Toivekuva omasta bisneksestä istutetaan mieliin nuorena.  
 
   Päivisin alle kouluikäiset lapset ovat isoäidin hoidossa, sellaisia isoäitikuvia voi ottaa 
melkein joka talossa. Suuremmat lapset saavat koulusta tultua katsoa TV:tä, siinä var-
maan avartuu maailmankuva, ja tietokoepelit ovat näissäkin kylissä uusia lasten leikkejä 
(528). Oma bisnes on thaimaalaisten toive ja kauppaleikki on kiehtonut lapsia aina. En-
nen myyntitavarat olivat savesta tehtyjä, tai puiden lehtiä ja hedelmiä, nykyisin muovia.  
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532. 8.095.05; 533. 8.096.05 Ban Srii Muod Klao. Isä neuvoo poikaansa läksyjen lukemi-
sessa. Isoveli kantaa flunssaista veljeään, joka on herännyt päiväunilta. 
 
    Vanhemmat tekevät nykyisin kaikkensa, jotta heidän lapsensa menestyisivät koulussa. 
Läksyjen luku lähentää vanhempia ja lapsia. Tyttöjen ei tarvitse enää hoitaa  nuorempia 
sisaruksiaan niin kuin aikaisemmin, vaikka veljestä tai sisaresta huolehtiminen kuuluu yhä 
vielä perhe-elämään. Oma perhe on joka tapauksessa jokaisen perusturva. Sisarusten 
joukossa isoveli on isästä seuraava ja vielä aikuisenakin vastuussa nuoremmistaan. 

     

   
 
534. 8.106.15; 535. 8.102.15 Ban Mae Kong 
Nya. Tyttö tekee äitinsä kanssa koritöitä. 
Koira ja perheen pikkupoika. 
 
  Lapset eivät ole enää vanhempiensa mu-
kana riisinviljelijän työssä, vaan käyvät kou-
lua ja hankkivat niitä taitoja, joita koulutus-
yhteiskunnassa tarvitaan. Monet tytöt kui-
tenkin auttavat äitiään heidän töissään ja 
kyllähän pojillekin kotityötä löytyy.  
  Kylien koirat ovat ihmisrakkaita, ne ovat 
kasvaneet lasten kanssa, tämäkin musta 
uroskoira on muuten äreä, mutta lapsi saa 

vaikka vähän retuuttaakin.  
   Ban Dongissa kylän lapsilla on aina menossa jotain ulkona pihoilla. Vanhemmat tytöt 
ovat menossa kalaan, vähän nuoremmat pyörittävät mopedin ja polkupyörän renkaita. 
Puisia työntöpyöriä tai -autoja ei enää näy, puisten lelujen tilalle ovat tulleet halvat muo-
vilelut, autot, lentokoneet, pyssyt, nykykulttuurin leikkivälineet. Ban Dongissa lasten 
elinympäristö on toisenlainen kuin tasankokylissä ja lapset niin kuin aikuisetkin viettävät 
päivänsä pääasiassa ulkona pihalla, luonnossa. Lapset ovat voineet käydä omaa kylä-
kouluaan, näihin päiviin asti, ja Ban Dongissa koulu on lasten kokoontumispaikka, jonka 
kentällä leikitään, pelataan ja solmitaan ystävyyssuhteita. 
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536. 8.116.35; 537. 8.120.35 Ban Dong. Tässä kylässä lapset keksivät itse leikkikalunsa. 
 

     
 
538. 8.129.35; 539. 8.131.35 Ban Dong. Poika, leikkikalut ja pörriäiset. 
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  Takalaaksossa pikkupoika hakee pussillisen leikkiautoja ja alkaa leikkiä niillä talon por-
tailla, asetella autokokoelmaansa järjestykseen (538). Yhtäkkiä hän jättää lelunsa ja tem-
paa käteensä pitkävartisen haavin, ryntää suuren puun luokse ja pyydystää paarman nä-
köisen hyönteisen (539). Nyt on pörriäisten aika. Lapsilla on tapana pyydystää hyönteisiä, 
jotka pörisevät voimakkaasti kämmenpohjassa, taskussa tai paperipussissa. Autoleikki 
loppui siihen. Vanha leikki oli kiinnostavampi kuin muovilelut.  
                

 
  
540. 8.122.01; 541. 8.121.35; 542. 8.111.35 Ban Dong. Lapsiryhmällä on aina jokin leikki 
menossa ja tarkkaa on myös se, kuka leikkiryhmään pääsee mukaan. Tytöillä on myös 
omat värikuvansa, joita he liimailevat ja vaihtavat keskenään. 
 
   Kylän kaupat ja kioskit houkuttelevat lapsia, niistä voi ostaa makeisia melkeinpä yksin 
kappalein. Taloudellisen kasvun aikana lapsille ruvettiin antamaan päivittäin kouluun ra-
haa, jolla he saivat ostaa ruokaa ja makeisia. Köyhille vanhemmille se on nykyisin ylivoi-
maista ja vielä ylivoimaisempaa Ban Dongin perheille. Muutamalla bahtilla saa kuitenkin 
kuvatarroja ja makeisia.  
 
 
 
Lastentarhat 
 
 
Kaikissa kylissä on nykyisin lastentarhoja, joko julkisia tai yksityisiä. Ban Srii Muod 
Klaossa on lastentarha koulun yhteydessä, mutta sen lisäksi eri puolilla kylää on yksityisiä 
seimiä ja tarhoja. Kylän länsipuolen tarhassa, jota talon tytär piti kotonaan, lapset ovat 
päivälevolla tyynyineen, kuka missäkin (543).  Ban Mae Kong Nyan lastentarha on van-
hassa puurakennuksessa keskellä kenttää, siinä missä ennenkin (544-545). Koulun yh-
teyteen on rakennettu uusi lastentarha, mutta vanhemmat taitavat pitää enemmän tästä 
vanhasta, se on keskellä kylää.  
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543. 8.135.05 Ban Srii Muod Klao. Lapset 
päivälevolla pienessä lastentarhassa. 
 
   Ban Mae Kongin lastentarhassa on pal-
jon lapsia, siellä on käynnissä leikkitunti, 
mutta laulu ja leikki katkesi, kun tulin pai-
kalle. Tarharakennus on avonainen ja sitä 
on laitettu kodikkaaksi mm. koristeilla, joita 
riippuu ikkunoissa. Leikki käynnistyy uudel-
leen (544-545) ja sitten lapset esittävät vie-
raalle tervehdyksiä.   
 

    
 
544. 8.141.15; 545. 8.142.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän lastentarhassa lapset laulavat ja 
leikkivät ja jäivät katsomaan vierasta. 
   
   Ban Mae Kong Nyan tarhassa on kolme vakituista opettajaa, ja lapsia joinakin päivinä 
nelisen kymmentä. Pienimmät istuvat vielä paljon hoitajien sylissä. 
 

 
 
546. 8.146.35 Ban Dong. Kylän lastentarhan leikkipuistoa. 
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    Ban Dongin kunnallinen lastentarha on koulun ja temppelin välissä, siellä on oikeas-
taan kylän palvelukeskus, muutakaan ei ole, ja ehkä juuri tarhassa ja koulussa luodaan 
kyläläisille uusi identiteetti. Tarhaa ylläpitää Lampangin kaupunki, johon kylä hallinnolli-
sesti kuuluu. Lastentarha on avoin katos, jossa on matalat seinät. Lapset ovat päiväunilla 
tai heidän pitäisi olla, mutta aina joku pieni pää nousee ylös. Näillä lapsilla on jo jalat 
allaan ja hoitajilla riittää kaitsemista. 
    Valtio ylläpitää tarhaa, päiväruoan hinta on muistaakseni 7 bahtia, siitä valtio maksaa 
5 bahtia ja lasten vanhemmat loput (vai oliko se päinvastoin). Joka tapauksessa tarhan 
ruoka on hyvin halpaa, mutta siihenkään ei monilla perheillä ole varaa.  
 

    
   

 
 
547. 548. 1999 DVD. 05; 549. 8.150.35; 
550. 8.147.35 Ban Dong.  Tarhassa on pieni 
rauhallinen tauko. Lapsia yritetään saada 
nukkumaan. Aina joku vintiö on johonkin li-
vistämässä. 
 
    Minut kutsuttiin paikalle valokuvaamaan, 
kun lapset söivät. Se oli villi näytelmä. Lap-
set pistelivät kilpaa riisiä poskeensa, kuka 
missäkin asennossa, joku juoksi välillä pöy-
dälläkin. Sitten tulivat paikalle kanat ja koi-
rat, jotka koko ajan yrittivät hypätä pöydälle 
syömään lasten lautasista, kukko etune-
nässä.  

     Lapsia komennettiin ja kanoja hätistettiin. Ja lopuksi pöytä, penkit ja koko ympäristö 
pestiin letkulla. Sitten lapset esittivät tanssia temppelin salaassa ja lauloivat, vilkasta oli 
meno sielläkin. Valitettavasti kaikki valokuvat tuhoutuivat, vaikka videoida se meno olisi 
pitänyt. Temppelin silloinen munkki oli tarhan isähahmo, joka oli aina äänessä, torui, 
opetti ja nauratti heitä, ja aina kun hän ilmestyi paikalle, lauma lapsia kiipesi hänen sy-
liinsä.    
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Koululaiset 
 
 
 
Lampangin läänissä oli tilastollisen vuosikirjan mukaan 772 kylää vuonna 1995 ja niissä 
kaikkiaan 441 kyläkoulua, yli puolessa (57%:ssa) kylistä on siis oma koulu ja niiden yh-
teydessä on yleensä myös lastentarha, nykyisin pitäisi kai puhua esikoulusta. Lampangin 
kaupungissa on 123 koulua ja se on läänin koulukeskus. Kyläkoulut ovat ala-asteen kou-
luja, joissa nykyisin on kuusi luokkaa. Toisen asteen kouluja on maaseudulla 30, niissä  
voi suorittaa kaikki 9 peruskoulun luokkaa ja päästä hakemaan lukioihin ja ammattikou-
luihin. Opettajia on läänin kouluissa lähes 8000, joista vajaat 3000 kaupungin kouluissa.  
   Koululaitosta ylläpitää valtio, mutta päätösvaltaa halutaan maassa nyt hajauttaa eli siir-
tää kustannuksia paikallishallinnolle. Opettajat ovat vastustaneet jyrkästi näitä suunnitel-
mia, koska he pelkäävät kuntien pyrkivän supistamaan kustannuksia ja vähentävän opet-
tajia. Valtion laitosten yksityistämispolitiikka ja kustannusten siirtäminen paikallistasolle 
vaikuttivat ilmeisen ratkaisevasti siihen, että hallituspuolue kärsi murskaavan tappion 
vuoden 2001 vaaleissa. Koulujen keskittäminen on jo alkanut. Kuvat Ban Dongin koulusta 
ovat jo historiaa, sillä koulu lopetettiin vuonna 2000. Sen sijaan Ban Srii Muod Klaosta ja 
Ban Mae Kong Nyasta on tullut ympäristönsä kylien koulukeskuksia, joissa on toisen as-
teen koulu. 
 

 
 
551. 8.168.05 Ban Srii Muod Klao. Koulussa on urheilu ja hygieniapäivä. Alemmille luo-
kille opetetaan oikeaoppinen hampaiden pesu. 
 
   Thaimaassa koululaisilla on yhtenäinen koulupuku niin kuin monissa Aasian maissa, 
lisäksi jokaisen oppilaan tulee liittyä partiolaisiin. Jokaisella koululaisella tulee siis olla 
ainakin kaksi vaatekertaa: koulupuku ja partiopuku. Lisäksi on nykyisin tullut yleiseksi 
pitää urheilupäiviä, jolloin kullakin luokalla on yhtenäinen urheilupuku.  

187



   Koulukäynnin kustannukset ovat kasvaneet ja vanhemmat valittavatkin sitä, että kou-
luissa on paljon tilaisuuksia, juhlapäiviä kulkueineen, jolloin kaikille luokan oppilaille on 
aina hankittava uusi yhtenäinen puku. Kauniit ja värikkäät puvut eivät tosin maksa kovin 
paljoa, sillä ne hankitaan yhteisesti, jopa ommellaan itse tai niitä kierrätetään luokalta 
toiselle. Ylemmillä asteilla koulukirjoista ja tarvikkeista on maksettava, ja muutenkin las-
ten koulutuksessa on paljon kustannuksia, joista vanhempien on selvittävä. 
   Vanhemmilla ei enää ole varaa kuin korkeintaan kahteen lapseen, niin kuin haastatte-
luissa yleisesti todetaan. Vanhemmat toivovat, että heidän lapsensa menestyisi koulussa 
ja ovat valmiit tekemään kaikkensa,  jotta tällä olisi mahdollisuus kouluttautua niin korke-
alle kuin mahdollista. Ilman koulutusta ei enää saa työtä. Vanhempien oma vanhuuden 
tuki ja turva ei enää ole suuri lapsijoukko, joka kykeni viljelemään maata, vaan hyvin kou-
lutettu ja hyvään ammattiin päässyt lapsi.     
  Koulujen henki on yhä voimakkaasti kansallisisänmaallinen, yhtenäistä valtiokulttuuria 
ja kuningaskunnan ideologiaa korostava. Ja kuri on kouluissa tiukka, vasta nyt keskus-
tellaan siitä, pitääkö ruumiillinen rangaistus kieltää. Periaatteessa se kyllä nyt juuri kiel-
lettiinkin. Koulussa niin kuin kyläkulttuurissakin kasvatetaan kuuliaisia, sopuisia ja isän-
maallisia kansalaisia. Virallisten ohjelmien mukaan koulun tulee antaa nuorisolle valmiu-
det tulla itsenäisesti toimeen ja sosiaaliset taidot toimia yhteisössään voidakseen kyky-
jensä mukaan palvella isänmaataan. Yhä enemmän korostetaan, että vain koulutuksella 
voidaan taata nuorille ammatti, jotta he voisivat elättää itsensä ja perheensä. 
 

  
 
552. 1999 DVD. 00 Lampang. Kouluissa on urheilupäiviä ja juhlapäiviä, joihin koululaiset 
ottavat osaa. Kulkueiden puvut tuovat vanhemmille lisäkustannuksia.    
 
   Kaikissa kouluissa on partiolippukunta, johon jokaisen oppilaan on kuuluttava. Ellei op-
pilas osallistu partioleireille ja laiminlyö partiokokeet, hän ei pääse siirtymään seuraavalle 
luokalle vaikka olisi kuinka etevä.  Partioaate on siis tässä maassa saanut valtioideolo-
gian aseman. Koululaiset marssivat yhä kansallisissa juhlissa, urheilutapahtumissa, par-
tiolaisten paraateissa.  
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  Lehdissä on käyty keskustelua siitä, miksi kaikkien koululaisten pitää kuulua partioon, 
vaikka jotkut lapset eivät sairautensa vuoksi selviä partioleirien rasituksista. Partioleireillä 
on tapahtunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, joku tyttökin on raiskattu, ja voimis-
telunopettajien väitetään simputtavan partiolaisia. Partiopuvut ja muut varusteet ovat van-
hemmille taloudellinen rasitus, rahalla olisi parempaakin käyttöä. Vastustajien mielestä 
partiotaidot ovat urbaanissa tietoyhteiskunnassa aikansa eläneitä, solmujen solmimisen 
sijasta koululaisille tulisi opettaa tietokoneen käyttöä. 
   Myös opettajat ovat kyllästyneet toimimaan koulun partiojohtajina, nämä tehtävät saa 
yleensä niskoilleen nuori naisopettaja. Tai tehtävään valikoituu tietynlaisia ihmistyyppejä. 
Partioaatetta puolustaa vaateteollisuus, joka valmistaa partiopuvut ja käyttää suuria sum-
mia partioaatteen markkinoimiseen, ja varmaan myös kouluviranomaisten lahjontaan. 
Partiota puolustavat myös koulujen hallintojohtajat, joille maksetaan lippukuntien asioiden 
hoidosta lisäpalkkaa ja jotka säännöllisin väliajoin palkitaan ansiomerkeillä ja korkeam-
milla virka-arvoilla. Korkeampi virka arvo merkitsee korkeampaa palkkaa; partioaate siis 
hyödyttää opetuslaitoksen virkamiehiä virkauralla. 
    Puolustajat väittävät, ettei partiotoiminta nykyisin ole nuorille mitenkään fyysisesti ra-
sittavaa, muuhun urheiluun verrattuna, ja korostavat sitä, että partiossa opitaan sosiaali-
sia taitoja, velvollisuuden tuntoa ja luodaan joskus elinikäisiäkin ystävyyssuhteita, monille 
partioleirit iltanuotioineen kuuluvat mieluisimpiin nuoruuden muistoihin. Joka tapauk-
sessa partioaate on muuttumassa sekä koululaisille että opettajille vastenmieliseksi. 
Mutta ainahan kritiikki voidaan vaimentaa. Thaimaa on lupautunut pitämään seuraavan 
partiolaisten maailmanjamboreen, se on suuri kansallinen tapahtuma. Ainakaan ennen 
sitä ei kukaan uskalla arvostella partioaatetta.   
 

 553. 8.181.15 Ban Mae Kong Nya. Koulun 
johtaja työhuoneessaan, taustalla palkinnot 
ja kunniakirjat, jotka koulu on saanut toimin-
nastaan. 
 
    Ban Mae Kong Nyan niin kuin Ban Srii 
Muod Klaonkin koulun rehtori on ylpeä siitä, 
että hänen koulunsa on keskuskoulu, johon 
lähikylien koululaiset siirretään. Kun kerroin 
Ban Srii Muod Klaon rehtorille, miten kylä-
koulut on Suomessa lakkautettu ja mitä se 
on vaikuttanut kylien olemassaoloon, hän 

myönsi, että samanlaista kehitystä voi tapahtua, mutta tässä maassa kylät ehkä säilyvät 
ilman kouluakin.      
   Rehtorin huoneessa ja muuallakin on paljon palkintoja, joita koulu ja sen oppilaat ovat 
voittaneet, palkintokaappikin on komea. Juhlasalin seinällä on parhaiden oppilaiden kun-
niataulu valokuvineen. Kaikissa virastoissa täytyy olla näkyvillä tilastot, jotka kertovat työn 
tulosten kasvusta ja kehityksestä. Tilastot ovat todellisia taideteoksia. Ne osoittavat, 
kuinka maan virkamieskunta luo uutta julkista valtiokulttuuria ja kansainvälistä kehitystä. 
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554. 8.187.15; 555. 8.188.15; 556. 8.190.15; 557. 8.192.15 Ban Mae Kong Nya. Vanha 
koulurakennus on jäljellä oleskelu- ja varastorilana. 
 
   Tässäkin koulussa avonaisten ulkokäytävien seinillä on kaikenlaista informaatiota ja ju-
listeita mikkihiiren kuvista alkaen. Yläluokkien poikia nojailee vanhan juhlasalin ikkunaan 
(555), salissa toiset pojat koristavat parastaikaa joulukuusta. Oppilaat ovat vilkkaita ja 
iloisia, pienemmät kurkistelevat vierasta ikkunasta ja toiset parveilevat luokan oviaukossa  
Kaikilla on iloinen hymy, vieras on iso ja vaalea, oikea valkoihoinen. 
 

 
 
558.  8.194.15 Ban Mae Kong Nya. Keskuskoulun pihaa, urheilutunti menossa.  
  
   Koulun kentän toiselle reunalle on noussut kolme uutta rakennusta. Toisen asteen 
koulu rakennettiin 7 vuotta sitten, uusin rakennus on lastentarha eli esikoulu, joka on 3 
vuotta vanha, muttei ole vielä käytössä. Koulun pihalla tapahtuu aina jotain, yhdessä nur-
kassa suunnitellaan urheilupäivän ohjelmaa, laajalla kentällä urheillaan, voimistelun opet-
taja harjoituttaa räjähtävää starttia (558). Hän tuli tervehtimään, kaulassaan vihellyspilli. 
Voimistelun opettaja on maan kouluissa tärkeä henkilö, oppilaiden valmentaja, koululais-
kilpailujen järjestäjä ja usein myös partiotoiminnan vetäjä. 
    Ban Dongin koulu sijaitsee kylän länsilaidassa kuten temppelikin, tien varressa on ko-
mea nimikyltti (559), koulu on kylän ylpeys eikä sen ohi voi mennä tienviitaa huomaa-
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matta. Koulurakennus sijaitsee kentän eteläreunassa metsän varjossa. Kentän pohjois-
reunalla on keittiörakennus, jossa toimivat myös ensimmäiset luokat ja portin pielessä 
sijaitsevaan vanhaan opettajan asuinrakennukseen on sijoitettu keskiluokkalaiset. Opet-
tajaa ei kylässä ole asunut vuosikymmeniin, he tulevat Lampangista. 
 

559.8.196.35 Ban Dong. Koulun kyltti. 
 
  Kuvat Ban Dongin koulusta on otettu  en-
nen sen lopettamista. Koulu suljettiin 
vuonna 2000 ja lapset kuljetetaan, Ban 
Cham Khan keskuskouluun Chiang Rain 
moottoritien varteen. Toisen asteen koulu-
laiset on kuljetettu jo aikaisemminkin kes-
kuskouluun kylätaksilla.  
  Koulu on pieni entisajan kyläkoulu, joka on 
tarjonnut 6-vuotisen perusopetuksen.  Kou-
lurakennuksen edessä lipputangon luona 
oleva katos on Buddhan alttari.  

 

 
 
560. 8.202.35 Ban Dong. Aamurukous, aluksi koulu kääntyy kohti kylän temppeliä, sen 
jälkeen tapahtuu lipun nosto. Opettajat ovat luokkiensa mukana. 
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561. 562. 1999 DVD. 35 Ban Dong. Buddhan alttari lippuineen, jokaisella luokalla on oma 
tunnus. Koulun avoin eteiskäytävä istutuksineen. 
 
   Koulu alkaa aamuisin, kun opettajien autot ilmestyvät koulun kentän reunalle, varjon 
puolelle. Tänäkään aamuna päivän avaus ei nyt tapahdu ihan kello kahdeksalta, mutta 
ennen kymmentä kuitenkin.  Ensimmäiseksi koulu järjestäytyy aamun avaukseen Budd-
han alttarin eteen. Ensin rivistöt kääntyvät temppeliä kohti (560), opettajia ja lapsia nau-
rattaa, siellä seisookin kameroineen se farang.  Aamun avaukseen kuuluu omat vakiintu-
neet rukouksensa tai lupauksensa ja lipun nosto kansallislauluineen; seremonian esilau-
sujana toimii yläluokan poika. Jotenkin näin se tapahtui tässä pienessä koulussa. Taval-
lisimmin taitaa päivän avauksen toimittaa opettaja, joka on luokkansa kanssa ensimmäi-
senä aamulla paikalla. 
   Sisälle marssitaan jonossa ja usein vielä rumpujen tahdissa Luokat marssivat aina jo-
nossa, kun mennään ruokailuun tai muuhun tehtävään. 
   

    
 

    
 
563. 8.203.35; 564. 8.215.35; 565. 8.216.35; 566. 8.217.35 Ban Dong. Aamuhartauden 
jälkeen luokat marssivat sisälle luokkiin. Oppilaat istuvat mielellään ryhmissä ja lukevat 
tai laulavat yhteen ääneen. 
 
   Koulussa oli kuvia otettaessa 7 opettajaa ja 70 oppilasta, joista 67 suoritti peruskoulun 
loppuun. Koululuokissa oppilaat eivät juurikaan istu erillisten pulpettien ääressä, vaan ne 
kootaan tiiviisiin riveihin tai suureksi pöydäksi, jonka ympärille kaikki kerääntyvät. Pulpe-
tissakin istuu aina kaksi rinnakkain. Koulukirjat ovat tyyliltään nykyaikaisia askartelukir-
joja, oppilaat värittävät, piirtävät, kuvittavat ja kopioivat, ja etenkin alaluokilla opettelevat 
paljon toistamalla asioita opettajan perässä yhteen ääneen. Englannin tunnilla oppilaat 
toistivat lauseita kuorossa. Nykyisin thaimaalaisten koululaisten selässä on reppu, kun he 
kävelevät kouluun tai koulusta kotiin. Salkku ei ole enää muotia.  
  Välitunnilla koululaiset pelaavat koulun kentällä jalkapalloa tai muita pelejä, siellä on 
myös pöytätennispaikka, joka on ahkerassa käytössä. Pikkutytöt ovat kehittäneet pesä-
pallopelin, jossa käytetään pallona sulkapalloa ja mailana sulkapallomailaa, näin peli py-
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syy pienellä alueella. Suomalaisen pesäpallopelin sääntöjä näkyvät tytöt kuitenkin nou-
dattavan. Välillä lapset temmelsivät keskenään yrittäen saada jonkun jäämään kasan 
alimmaksi. Kaikki oli leikkiä, aggressiivista kiusaamista ei taida näissä kouluissa vielä 
esiintyä. 
 

    
 
567. 568. 1999 DVD. 35 Ban Dong. Jalkapallo on poikien ykköslaji Ban Dongissakin. 
Alakoululaiset yhdessä kasassa. 
 
    Lehdissä on ollut kirjoituksia siitä, kuinka nyt laman aikana joissakin kouluissa on ryh-
dytty itse kasvattamaan ruokaa, koska valtion määrärahat ovat pienentyneet ja kouluruo-
kailu on jouduttu lopettamaan. Joissakin kirjoituksissa on valitettu, että köyhillä alueilla 
lapset näkevät nälkää, monet varattomien perheiden lapset eivät saa kotoaan evästä ja 
joutuvat oleman koulussa ilman ruokaa.      
   Ban Dongissa eivät oppilaat ole ryhtyneet viljelemään vihannestarhaa, mutta heillä on 
ollut kasvatettavana muutama kana, suurta rotua. Ne syödään lukuvuoden loputtua kou-
lusta päässeiden kuudesluokkalaisten kunniaksi järjestettävällä aterialla.   
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569. 8.221.35; 570. 8.227.35; 571. 8.223.35; 572. 8.225.35; 573. 8.226.35;574. 8.230.35 
Ban Dong. Koulussa on pyykkipäivä. Juhla-ateriaa valmistellaan, koululaiset kynivät ka-
noja.   
 
    Koululaiset kynivät linnut aidan takana pellolla ja laittavat niistä itse aterian. Se tapah-
tuu kokonaan koululaisten kesken, vanhempien apua ei tarvita. Saattaa olla, että koulun 
talonmies on taittanut linnuilta niskat nurin. Ainakin näitä lapsia ei voi moittia uusavutto-
miksi.  Ban Dongin kyläkoulussa on ollut paljon sellaista opetusta, jota ei ole tainnut olla 
muissa kouluissa. Lapset itse siivoavat koulun ja heillä on pesupäiviä, jolloin on pestävä 
kouluvaatteet (569, 571). Se koskee niin poikia kuin tyttöjäkin. Lapsilla ei täällä ole monia 
vaatekertoja eikä valkoinen koulupusero pysy kauaa puhtaana.  

 
575. 8.384.35 Ban Dong. Pöytätennisottelu. 
 
   Kylän koulun kentällä on pöytätennis-
paikka, jossa on pelaajia välitunneilla ja kou-
lun jälkeen. Monet yläluokkien oppilaista 
ovat hyviä pelaajia, kova vastustaja pojille 
on kuvan tyttö, taisi olla peräti kylän mestari.   
Hän ja muutama muukin bandongilainen 
nuori on selviytynyt opinnoissaan aina yli-
opistoon saakka; jotkut heistä ovat suoritta-
neet loppututkinnonkin. Parikymmentä 

vuotta ylläpitämäni Ban Dongin stipendirahasto jakoi vuosittain apurahoja kylän koululai-
sille ja opiskelijoille oppikirjojen ja muiden koulutarvikkeiden hankintaan.  
 
 
 
 
Koululaisurheilu 
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Ban Mae Kong Nya 
 
 
 
Ban Mae Kong Nyan koululaiskisat pidettiin 18.12. 1997 ja valokuvasin tapahtuman, 
mutta kameran säädöt olivat lipsahtaneet väärää kohtaan ja kaikki kuvat ja paljon muita-
kin kuvia meni piloille. Olen ottanut tähän muutamia epäonnistuneista kuvista siltä varalta, 
että niitä voitaisiin joskus digitaalisesti korjailla 
 

      
 

    
 
576. 8.249.15; 577. 8.250.15; 578. 8.253.15; 579. 8.254.15 Ban Mae Kong Nya. Lähiky-
lien keskeinen koululaiskisa alkaa. Kisojen maskotti tuotiin jo edellisenä iltana.   
 
  Jo edellisenä päivänä valmisteltiin kulkuevaunua, jossa kuljetettiin palkintoja (576). Ava-
jaisten oli määrä olla näyttävä. Kulkue lähti aamulla valtatien varrella olevalta aukealta, 
lippujen hulmutessa ja rumpujen päristessä joukkueen marssivat pääkujaa koulun ken-
tälle, jossa ne järjestäytyivät rivistöiksi. 
   Juhlallisten avajaispuheiden jälkeen, ja kun olympiatuli oli sytytetty, alkoivat kisat. Niihin 
kuului juoksukilpailuja kuten ennenkin, ja kentän laidalla koulujen kannustusjoukot rum-
muttivat, huusivat iskulauseita ja hurrasivat, kun oman koulun edustaja voitti. Opettajilla 
oli katos vastapuolella kenttää, sen edessä jaettiin palkinnot ja minäkin sain vuorollani 
sen kunniatehtävän. Kaksi opettajaa kuulutti kaiuttimista kaiken aikaa. Sitten menimme 
opettajien kyläpäälliköiden ja kunnan virkamiesten kanssa syömään.  
    Iltapäivällä pelattiin koulujen välillä käsipallomestaruudesta. Kisojen perinne jatkuu sa-
manlaisena kuin 1980-luvulla, lisääntynyt varallisuus vain näkyy, ja puvut ovat  värik-
käämpiä kuin ennen. Lampangin TV oli myös paikalla ja filmasi koko kisan. Koulujen jouk-
kueiden värit ovat seuraavat: keltasiniraitainen Ban Mae Kong Nya; violetti tai purppura  
Ban Pao; vaaleanpunainen  Ban Tung Marn; vihreävalkoinen  Ban Hua Hin ja punainen  
Ban Ka. 
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Ban Srii Muod Klao 
 
 
 Ban Srii Muod Klaon koululaiskilpailut pidettiin 26.12.1997 ja siitä on enemmän  kuvia.    
Kilpailuun ottaa osaa seitsemän kyläkoulua, joiden lippujen värit ovat seuraavat:  Ban Srii 
Muod Klao  punavalkoinen; Ban Gad Meek Jaa  keltavihreä; Ban Nong Jaang  sinivalkoi-
nen; Ban Paw vaaleanpunaisenmusta; Ban Naa Quam Tai  keltapunainen; Ban Salaa 
Doon  punakeltainen ja Ban Fong Fon keltamusta. sinivalkoinen; Ban Paw vaaleanpunai-
senmusta; Ban Naa Quam Tai  keltapunainen; Ban Salaa Doon  punakeltainen ja Ban 
Fong Fon keltamusta. Kylien nimet tuskin kiinnostavat, mutta ehkä joskus, jos urheilukil-
pailut vielä jatkuvat, niistä voidaan seurata, paljonko kyläkouluja on jo hävinnyt.  
 

   
 

 
 
580. 8.265.05; 581. 8.266.05; 582. 8.279.05  Ban Srii Muod Klao. Koululaiskisat alkavat. 
Joukkueet järjestäytyvät kentälle avajaismarssiin.  
 
   Muutamia päiviä aikaisemmin lähikylien joukkueet kävivät tutustumassa urheilupaikkoi-
hin ja harjoittelemassa. Kisapäivänä joukkueet ryhmittyivät kentälle parijonoihin. Jokaisen 
joukkueen edessä seisoo joukkueen kyltin kantaja, kauniisti puettu tyttöpari tai tyttö ja 
poika, heidän takanaan tulee joukkueen tahdinnäyttäjä sauvoineen, niin kuin amerikka-
laisissa urheilukilpailuissa, ja sen jälkeen maskotit, orkesteri ja lipunkantajat.  
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   Sitten järjestäytyy pääorkesteri temppelin mutkaan ja seuraa lipunnosto kansallislaului-
neen. Seuraa avajaismarssi. Joukkueet marssivat ympäri kentän oman orkesterinsa tah-
dissa; paraatin ottaa vastaan läänin kansanedustaja puhujapöntössä pukeutuneena mus-
taan juhlapukuun.  
 

 
 

    
 
 583. 8.281.05; 584. 8.284.05; 585. 8.285.05 Ban Srii Muod Klao. Avajaismarssin ottaa 
vastaan läänin kansanedustaja seurueineen. Sen jälkeen joukkueet ryhmittyvät kentälle. 
Seuraa kisojen avaaminen. 
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586. 8.286.05; 587. 8.293.05; 588. 8.296.05; 589. 8.303.05 Ban Srii Muod Klao. 
Kuulutukset, musiikki, marssi, puheet, lipunnosto, olympiatuli luovat kisojen tunnelman.  
 

    
 

    
 
590. 8.313.05; 591. 8.317.05; 592. 8.320.05; 593. 8.321.05 Ban Srii Muod Klao. 
Jokaisella joukkueella on oma orkesteri, soittimet kuuluvat koulujen musiikinopetukseen. 
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   Avajaismarssin jälkeen joukkueet palaavat paikoilleen kentälle, liput nostetaan salkoi-
hin ja kansanedustaja pitää avauspuheen. Sen jälkeen seuraa olympiatulen sytytys. Ri-
vien välistä juoksee nuori urheilija soihtua kantaen, kiipeää ylös torniin ja sytyttää tulen. 
Olympiatuli syttyy ja työntää taivaalle värikästä savua. Kisat alkavat. 
   Orkesterit soittavat, rummut kumisevat, maskotit ja tanssitytöt tanssivat, koulun lippu-
ryhmät liehuttavat lippujaan, tahdinnäyttäjät sauvojaan; kannustusjoukkue laulaa ja huu-
taa iskusäkeitä. Valitettavasti tätä värikästä näytelmää ei saa välitettyä diakuvissa. 
 

    
 
594. 8.298.05; 595. 8.323.05 Ban Srii Muod Klao. Kannustusjoukkueet asettuvat paikoil-
leen kentän reunalle. Pienet maskotit tanssivat, huoltajat heiluttavat joukkueen lippua. 
 
   Järjestäjät ohjaavat kilpailijoita lähtöviivalle. Ensin juoksevat pienimmät koululaisista ly-
hyempiä matkoja, sitten yläluokkalaiset; pisin pikamatka taisi olla 60 metriä. Tytöillä ja 
pojilla on tietenkin omat sarjansa ja kaikki juoksevat paljain jaloin.    Kentän laidalla kan-

nustusjoukkueet kiihdyttävät tahtia. Kukin 
koulu istuu omassa katsomossaan ja kan-
nustaa omiaan, niiden edessä liput liehuvat, 
”can can tytöt” tanssivat, jokainen voitto saa 
ilmoille hirmuisen huudon.                   
 
596. 8.332.05;597. 8.328.05 Ban Srii Muod 
Klao. Kilpailut päättyvät viestinjuoksuun. 
 

   
 
   Urheilijoista on tullut otetuksi vähän kuvia, 
mutta juoksemisessa ei ole paljoa kuvaa-
mista ja näissä kisoissa huutojoukkueessa 
mukana oleminen taitaa olla yhtä tärkeää 
kuin urheileminenkin.  
  Kilpailut päättyvät viestijuoksuun. Se on se 

lopullinen, jännittävin kilpailulaji, jossa selviää, mikä on paras kylä. 
   Kentän länsilaidalla on katos, jossa istuvat arvohenkilöt, ja sen edessä palkintopalli, 
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sivummalla palkintopöytä. Palkinnot jaetaan heti, kun sarja on päättynyt. Kolme kauniisiin 
sareihin pukeutunutta neitosta tuo palkinnot (599-601) ja joku arvohenkilö vuorollaan ri-
pustaa voittajien kaulaan mitalit. 
 

 
 
598. 8.356.05 Ban Srii Muod Klao. Kannustusjoukkoihin kuuluvat ne koulujen oppilaat, 
jotka eivät ole päässeet urheilujoukkueeseen. Joukkueiden urheilijat istuvat kentällä ja 
odottavat vuoroaan (595).                                    
 

 
 
599. 8.342.05 Ban Srii Muod Klao. Palkintojen jako. Kolme kisatyttöä tuovat mitalit. 
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   Koululaiskisoissa on paljon tehtäviä, joihin voivat päästä mukaan sellaiset oppilaat, 
jotka eivät ole urheilijoita. Muutkin pääsevät osallistumaan ja voivat nousta näkyviin oh-
jelman suorittajina, oppivat esiintymään. Monet tehtävät ovat haluttuja, niihin kilpaillaan 
ja kyllähän kannustajat, soittajat ja tanssijat kilpailevat hekin keskenään.  
  

    
 
600. 8.343.05; 601. 8.345.05 Ban Srii Muod Klao. Palkintojen jaossa noudatetaan kan-
sainvälistä urheiluprotokollaa. Kilpailun pienille voittajille osoitetaan samanlaista kunnioi-
tusta kuin huippu-urheilijoillekin. 
 
  Koulujen katsomoiden edessä jatkuu omien urheilijoiden kannustus koko kisan ajan.  
 

     

    
 
602. 8.350.05; 603. 8.352.05; 604. 8.363.05; 605. 8.363.05 Ban Srii Muod Klao. Kannus-
tusjoukkueet vauhdissa. Kisoissa jokaisella on tehtävä, jokainen on mukana oman kylän 
puolesta. Edessä tanssityttöjen joukko. 
 
    Koululaiskisoissa avajaisnäytelmä näyttää suuremmalta kuin urheilusuoritukset, mutta 
juhlallisuus on tietoista yhteisöllisyden luomista ja kansalaiskasvatusta. Urheilu on 
maassa uutta kulttuuria ja harrastustoimintaa, jota riisikylissä ei aikoinaan ollut. Thaimaa 
haluaa myös olla mukana kansallisvaltioiden välisessä kilpailussa, näyttää oman 
valtiokulttuurinsa saavutuksia. Nuorten kasvatuksesta vastaavat viranomaiset haluavat 
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kannustaa nuoria kehittämään itseään, harjoittelemaan kurinalaisesti, pyrkimään 
kasvamaan suorittajaksi, joka on kunniaksi isänmaalleen. Kylien nuorille kisat ovat  jo 
vakiintunutta koululaiskulttuuria, jokavuotinen tapahtuma, johon valmistaudutaan 
yhdessä, joissa joku heistä voittaa ja voi näyttää paremmuuttaan. Ja niin kuin aina, 
Thaimaassa seremoniat ovat pehmeän iloista osallistumista, ikään kuin leikkiä. 
 

 
 
606. 8.372.05 Ban Srii Muod Klao. Yleisöä kentän laidalla. 
  
    Kentän laidalla on jonkin verran yleisöä seuraamassa, kuinka oma lapsi tai oma koulu 
menestyy. Siellä on kotiäitejä lapsineen ja tietenkin paikalle kertyy kaupustelijoita myyn-
tikärryineen ja päivänvarjoineen. Ja mopedeita on melkoiset rivit. Lähikylien isommat kou-
lulaiset ovat tulleet mopedilla. Mitenkään suuri ei kisojen yleisömenestys ole, arkipäivänä, 
 
 
 
 
 
Lampang 

 
 
Vuonna 1999 videoin  Lampangin kaupungissa MacKenzie -koulun  urheilukilpailujen 
avajaiset. Kristillisten lähetysjärjestöjen perustama koulu on kaupungin vanhimpia ja  se 
oli pitkään ainoa yliopistoon johtava koulu. Nykyisin se toimii yksityisenä kouluna, jossa 
on luokkia peruskoulusta lukioon.  
     MacKenzie -koulun urheilukilpailujen avajaiset olivat toisenlaiset kuin kyläkouluissa. 
Tässä koulussa yläluokkien oppilaat ovat vanhempia ja symboliikka erilaista kuin kylien 
lapsilla. Kulkueessa on prinsessoja, kuningattaria tai missejä, ja prinssejäkin, jotka istuvat 
kulkuneuvoissa kukkameren keskellä niin kuin kaupungin juhlien kulkueissa, ja historian 
thai-sotureita yläruumis paljaana (?). Kauneutta, kauniita vaatteita, kauniita koristeita, vä-
rikäs nuorten joukko, siinä on näkyä ja sanomaa, yleisöä ei tässäkään koululaisten urhei-
lukisassa kovin paljoa ollut. 
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  607. 1999 DVD. 00 Lampang. MacKenzie-koulun urheilukilpailut. Jokaisella joukku-
eella on  maskotti vai pitäisikö häntä nimittää kisaprinsessaksi. 
  

      
 
 
608. 609. 610. 1999 DVD. 00 Lampang. 
Kansanedustaja avaa kilpailun ja pitää ava-
jaispuheen. Hän on avajaisten keskushen-
kilö, joka ottaa vastaan joukkueiden ohi-
marssin. 
 
  Joukkueiden maskottien ja kannustajien 
asut vaihtelevat, ne saattavat esittää jotain 
historiallista tai nykyajan fantasioita, kuten 
missiunelmia. Koululaistenkin hyvä elämä 
on kauneutta,  kultakruunuja.   
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611. 612. 1999 DVD. 00 Lampang. MacKenzie-koulun avajaiskulkue marssii juhlakatso-
mon ohi ja tervehtii kansanedustajaa, opettajia ja juhlavieraita. Joukkueissa on mukana 
oppilaita esikoulusta lukiolaisiin. 
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613. 614. 615. 1999 DVD. 00 Lampang. Kauniisti koristeltuja kulkueautoja, moottori-
rikshoja ja hevosajoneuvoja, niiden perässä marssivat kannustusjoukkueet ja kilpailuihin 
osallistujat.   
  

      
 
 616. 617. 1999 DVD. 00 Lampang. MacKenzie-koulussa on hyvä torvisoittokunta, joka 
soittaa tunnettuja sotilasmarsseja ja esiintyy palkkiota vastaan kaupungin juhlissa ja 
muissa tilaisuuksissa.  
 

     
 

618.  619. 620.  1999 DVD. 00 Lampang.   
Joukkueet marssivat vierasaition ohi paikoil-
leen kentälle. 
 
  Tänäkin vuonna koululaiset marssivat län-
simaisena uutena vuotena niin kuin vuonna 
1973, mutta siitä ehdin kuvata vain kulkueen 
marssia Lampangin kadulla. Koululaiskulku-
een järjestys ja roolinhaltijat ovat säilyneet 
ennallaan. Joukkueiden kärjessä ovat nimi-
kyltin, oman vaakunan tai baisrin kantajat, 
tahdinlyöjä sauvoineen, maskotit, orkesteri 
ja lippujen kantajat. Pukujen kuosi on uusiu-

tunut muodin mukana, nyt marssitaan koristeellisemmissa puvuissa, oikeastaan on kysy-
mys juhlapuvuista.  
    Kulkueet kantavat paljon kukkakoristeita, baisreja tai muita kukka-asetelmia ja omia 
koristesymboleja.  Kolmessakymmenessä vuodessa kotien varallisuus on kasvanut ja 
oman lapsen menestymisestä on tullut vanhemmille yhä tärkeämpi asia. Koululaisten pu-
kuihin on uhrattu paljon työtä ja varojakin Iloinen nuoriso on näissä kuvissa kauneimmil-
laan, heitä katsotaan, he saavat pysäyttää liikenteen. 
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621. 622. 623. 624. 625. 1999 DVD. 00 Lampang. Koululaisten uudenvuoden kulkue ete-
nee läpi kaupungin. Näin juhlistetaan uuden vuoden alku. 
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626. 627. 1999 DVD. 00 Lampang. Oma koululaisorkesteri soittaa marssia. Tyttöjen yllä 
on värikkäitä hameita kukkakoristeineen. Edessä kannetaan koulun juhlasymbolia. Kul-
kueessa kannetaan myös erilaisia koristeita ja symboleita. 
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628. 629. 1999. 00 Lampang. Kulkueissa on väriä ja näyttävyyttä. Kulkueilla halutaan 
tuoda uusi suotuisa, onnekas vuosi koululaisten ja koko kaupungin elämään. Kauniit nuo-
ret, kauniit ajatukset tuovat menestystä, kulkue on hyvä teko, joka tuo meriittiä. 
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Pallopelit 

 

 
 Tänä  vuonna  ei pohjoisten alueiden kouluIaisolympialaisia pidetty Lampangissa,  mutta 
sen tilalla olivat läänin jalkapallon mestaruuskilpailut. Jalkapallokisat alkoivat juhlallisilla 
avajaisilla niin kuin kaikki paikalliset urheilutapahtumat. Joukkueet ryhmittyivät pääaition 
eteen, maaherran edustaja avasi kisat ja piti avajaispuheen, ja  hän myös jakoi palkinnot. 
Kaikkia avajaisseremonian vaiheet käytiin läpi, torvisoittokunta oli paikalla ja  ilmapallotkin 
laskettiin taivaalle. Yleisöä oli hyvin vähän, jalkapallo ei vielä kiinnostanut suurta yleisöä. 
Kisat jäivät harrastajien keskinäiseksi katselmukseksi.  
 

 
 

     
 
630. 631. 632. 1999 DVD. 00 Lampang.  Jalkapallokisojen avajaiset Lampangin stadio-
nilla. Joukkueet seisovat asennossa. Maaherran edustaja jakaa palkintoja.  
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633. 634. 1999 DVD. 00 Lampang. Torvisoittokunta soittaa ja ilmapallot ovat valmiina 
tervehdysten lähettämiseen. Kannustusryhmä odottaa pelin alkamista. Omia kannustajia 
joukkueilla oli vähän. 
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Samanaikaisesti stadionin urheilukoulussa kisattiin tyttöjen koripallon mestaruudesta. 
Koripallopeliä oli muutettu lempeämmäksi muuttamalla korintekoa. Kori  ei sijainnut teli-
neessä eivätkä pelaajat yrittäneet saada siihen palloa, vaan telineen edessä tuolilla seisoi 
korivahti kori kädessään. Hänen tehtävänään oli napata koriin oman joukkueen pelaajien 
heittämät pallot. Korinpitäjän taito ratkaisi pelin. Erikoislaatuiset koripallokisat käytiin iloi-
sesti tosimielellä, kannustusjoukkueetkin olivat paikalla ja rummunlyöjät. 
 

    
 

    
 
635. 636. 637. 638. 1999 DVD. 00 Lampang, urheilukoulu. Korinpitäjä sieppaa heitetyn 
pallon koriin. Iloiset kannustajat ovat  mukana, jokaisesta korista nousee hurraahuuto ja 
rummutus. 
  
  Jalkapallosta on Thaimaassakin tullut urheilulaji numero yksi.  Ban Srii Muod Klaossa ja 
muissakin Lampangin kylissä on innokkaita jalkapallon harrastajia, oppilaat ja nuoret mie-
het käyvät myös muissa kylissä pelaamassa iltaisin koulujen kentillä. Monelle heistä jal-
kapallosta voi tulla ammatti. Jalkapalloa seurataan lehdistössä, myös televisiossa, se on 
kansalaistenkin keskuudessa maan suosikkiurheilua 
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 639. 8.377.05; 640. 8.381.05; 641. 8.382.05 Ban Srii Muod Klao. Koulun kentällä harjoit-
televat alueen jalkapallojoukkueet, maa on nousemassa kansainväliselle tasolle.

 
 
Nuorten ongelmat
 
 
Lampangissa on paljon ammattikouluja ja kaupungin ylpeytenä on Yonok College, jossa 
on korkeakoulutason kauppa-opisto ja opettajaseminaari.  Kilpailu on kovaa  ja laman ai-
kana ammattikoulutus ei tuo ilman muuta työtä,  yliopistotkin tuottavat maistereita  suo-
raan työttömyystilastoihin. Opiskeluaika on kuitenkin vielä täynnä  toiveita. 
  Monet puhuvat siitä, että opettajat ovat keksineet hyötyä oppilaiden kilpailusta ja van-
hempien pyrkimyksestä kouluttaa lapsensa niin pitkälle kuin mahdollista.Opettajat ovat 
ryhtyneet antamaan yksityistä tukiopetusta maksua vastaan.  Jotkut vanhemmista väittä-
vät, etteivät opettajat enää välitä opettaa oppitunneilla, vaan määräävät yhä useammat 
koululaiset tukiopetukseen. Ylimääräistä opetusta annetaan iltaisin ja siihen on osallistut-
tava, jos aikoo päästä seuraavalle luokalle. Oppilaiden päivä on käynyt yhä raskaam-
maksi. Kerrotaan myös siitä, että miesopettajat antavat tytöille hyviä arvosanoja seksipal-
veluita vastaan. Kaupungin ammattikouluja monet vanhemmat pitävät paikkoina, joissa 
huumeet ovat jo suuri ongelma, ja pelkäsivät oman lapsensa puolesta. 
   Opiskelijoiden keskuuteen ovat levinneet uuden tietoyhteiskunnan ongelmat, huumeet, 
prostituutio, AIDS, mielenterveyden häiriöt. Ankara kilpailu kouluissa on tuonut mielenter-
veysongelmia ja syrjäytymistä, jotka usein johtavat huumeiden käyttöön, jopa itsemurhiin.    
Opetusministeriön selvityksen mukaan vuonna 1997 amfetamiini oli levinnyt kaikkialle 
koululaisten ja opiskelijoiden keskuuteen. Monet koululaiset käyttävät amfetamiinia, jotta 
selviytyisivät kokeista ja opiskelun paineista; erityisen tiukkaa ja katkeraa kilpailu on kor-
keakouluihin pääsystä. Sen lisäksi yhä enemmän nuoria on sortunut myös ns. kovien 
huumeiden käyttöön.  
   Opetusministeriön selvitysten mukaan amfetamiiniin turvautuu noin 8 000 oppilasta, 
kaikkiaan huumeiden käyttäjiä olisi maan kouluissa noin 10 000 ja saman verran käytti 
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ongelmiinsa alkoholia. Valtion Huumevirasto puolestaan arvioi, että koululaisten ja opis-
kelijoiden keskuudessa on lähes 200 000 huumeiden käyttäjää ja heidän lukumääränsä 
on yli kaksinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana. Noin 1,4% varttuneemmista 
koululaisista ja opiskelijoista käyttää huumeita, ammattikoululaisista vielä useampi. Uu-
simmissa huumeviraston julkaisemissa tilastoissa huumeisiin sekaantuneiden opiskelijoi-
den määrä on jo 700 000. Tulos oli saatu tutkimalla 5,3 miljoonaa opiskelijaa, heistä noin 
90 000 oli pysyvästi huumeriippuvaisia. Sitten julkaisi Thaimaan kehitysinstituutti uutisen, 
jonka mukaan maassa on 1,2 miljoonaa huumeiden käyttäjää, ja useimmat heistä ovat 
opiskelijoita.  Eräs ongelmapaikoista on Lampang. 
   Koululaisten ja opiskelijoiden itsemurhaluvut ovat hälyttävästi nousussa, psykiatrit vaa-
tivat tehostettuja toimia. Ja sitten on seksi. Monet korkeakoulua käyvistä tytöistä ovat 
ryhtyneet myymään itseään, koska hyvätuloisten miesten keskuudessa nuorista opiske-
lijatytöistä maksetaan paljon, naisten kuukausipalkka ja enemmänkin kerralta. Tilapäiset 
seksikeikat tarjoavat tytöille mahdollisuuden hankkia kauniita vaatteita, kalliita meikkejä 
ja muuta ylellistä, jota he eivät muuten saisi. Lampangissakin on tehty tutkimus nuorten 
seksuaalikäyttäytymisestä ja seksibisneksestä. Siinä on tuotu esille toinenkin puoli. 
AIDS:in pelosta opiskelijapojat eivät enää uskalla käydä bordelleissa, vaan pakottavat 
yhä useammin tyttöystävänsä sukupuoliyhteyteen. Sitten he kiristävät tyttöjä, pakottavat 
ottamaan vastaan maksullisia asiakkaita, valokuvaavat heitä alastomina ja myyvät kuvia 
japanilaisiin pornolehtiin. Näin länsimainen vapaa seksi leviää kaikkialle globalisoituviin 
yhteiskuntiin. 
 
 
 
 
Kylähäät 

 
 
Ban Mae Kong Nya 

 
Julkiset häät ovat kylissä uutta kulttuuria. Häiden vietto on levinnyt 1970-luvulta lähtien ja 
nykyisin ne ovat jo lähes pakollisia silloin, kun halutaan solmia kunniallinen avioliitto. Häät 
pidetään morsiamen kotona, mutta kustannukset maksaa sulhanen. Niiden pitäminen siis 
koettelee tulevan aviomiehen ja hänen sukunsa rahavaroja ja on takeena sulhasen aikei-
den vakavuudesta. Ennen sulhasen tuli rakentaa vaimonsa pihaan talo ennen kuin avio-
liiton katsottiin olevan pysyvä. Nyt sulhanen kustantaa häät. Tytöt haluavat pitää häät 
kotikylässään, äitinsä talossa. Näissäkin häissä morsian on muuttanut Bangkokiin työ-
hön, löytänyt sieltä aviomiehen ja pitää häät kotikylässään, vaikkei enää tule sinne asu-
maan.   
    Paikalliset häät kuuluvat kylähäihin, niin kuin olen häitä määritellyt. Silloin morsianta ei 
siirretä omasta suvustaan sulhasen sukuun, kuten sukuhäissä, vaan nuori pari siirretään 
kyläyhteisössään naimisissa olevien joukkoon. Morsiamen ja sulhasen perhe ja suku ovat 
häissä mukana ennen kaikkea toimijoina, jotka vievät seremonioita eteenpäin. 
 Häiden kaava on seuraava: 
1. Sulhasväen kokoontuminen ja lähtö morsiustaloon 
2. Hääkulkue morsiustaloon 
3. Vastaanotto häätalon portilla, hopeavyön maksu 
4. Häähuoneeseen vienti, kultavyön maksu 
5. Buddhalainen siunaus, vanhempien siunaus 
6. Hääparin käsien sitominen, vanhempien ja sukujen vastavuoroiset lahjat 
6. Hääparin käsien sitominen, kyläläisten ja vieraiden lahjat 
7. Hääparin vuoteeseen vienti 
8. Hääateria, ohjelmallinen juhla 
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    Ban Mae Kong Nyassa pidettiin häät 10.1. 1998 talossa, joka sijaitsee lastentarhan 
aukion takana. Morsian on talon tytär ja ammatiltaan lastentarhan opettaja, sulhanen on 
armeijan aliupseeri; molemmat ovat työssä Bangkokissa.  
       Sulhanen valkoisessa armeijan juhlauniformussa odottelee suotuisaa hetkeä ja läh-
tee sitten  sulhasväkensä kanssa kylän poikien rummuttaessa kohti häätaloa. Sulhasen 
takana ovat hänen vanhempansa, vanhempi veljensä ja muut perheen jäsenet, hänen 
rinnallaan kävelee suvun naispuolinen edustaja lahjamaljan kanssa. Hän on yleensä sul-
hasen vanhempi naimissa oleva sisar tai täti (642). Sitten seuraavat muut sukulaiset ja 
sulhasen puoleiset vieraat, hänen ystävänsä. Vihkiseremonioissa hääparin viereen aset-
tuvat sulhaspoika ja morsiustyttö, jotka antavat vastalahjat. 
    Matkan varrella kulkueen kärkeen asettuvat kylän tanssijat, yleensä he ovat nykyisin 
vanhemman puoleisia naisia, jotka esittävät temppelitanssia, ns. kynsitanssia (643). Se 
tuo kulkueen osanottajille onnea niin, että häämenot ja  aloitettu uusi elämänvaihe alkaa 
suotuisasti. 
    Häätalon portilla odottaa morsiamen suku, he ovat vetäneet "hopeavyön" tien poikki 
(644). Siinä sulhasen on maksettava hopeavyön maksu, joku sopiva rahasumma, muuten 
hän ei seurueineen pääse talon pihaan. Kun hopeavyön maksu on maksettu, sulhanen 
johdatetaan häätalon portaille, jossa hän kohtaa morsiamensa.  Häätalo on vanhatyylinen 
paalutalo, jonka yläkerrassa hääseremoniat tapahtuvat.   
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642. 8.387.15; 643. 8.389.15; 644. 8.388.15 Ban Mae Kong Nya. Sulhasen puoleiset 
häävieraat saapuvat. Kylän naiset esittävät tervehdystanssin. Häätalon portilla sulhaselta 
vaaditaan hopeavyön maksu.  
   

     
 
645. 8.392.15; 646. 8.397.15 Ban  Mae Kong Nya. Sulhanen seurueineen jatkaa kohti 
häätaloa, sulhanen ja morsian kohtaavat talon rappusten edessä.  
  
   Morsian tulee alas talosta ja hääpari kohtaa portaiden alapäässä (646). Morsiamelle 
annetaan vesikuppi ja hän kaataa vettä sulhasen kenkään. Mistä tällainen tapa on tullut, 
en tiedä, ehkä naistenlehdistä, mutta sillä tavalla sulhasen jalat pestään, ja kenties mor-
sian toivottaa näin sulhasen kotiväkensä piiriin. Sitten morsian ja sulhanen lähtevät yh-
dessä kiipeämään ylös, mutta portaiden puolivälissä on jälleen morsiamen suvun naisia 
kädessään kultaketju. Nyt sulhasen on maksettava kultavyön maksu (647). Sulhaselle 
muistutetaan, että pääsy morsiamen kotiin ja hänen sukulaistensa joukkoon on kallisar-
voinen  asia. 
    Poikien rummuttaessa morsiuspari asettuu hääkoristeiden taakse seinän viereen odot-
tamaan seremonioiden alkamista. Sulhasen oikealla puolella on hänen sulhaspoikansa, 
nuori sukulainen, ja vastaavasti morsiamen vasemmalla puolella hänen kaksi morsiustyt-
töään; he avustavat vastalahjojen jaossa. 
     Morsiamen yllä näkyvät kihlat, kultainen kaulaketju (ja korvakorut?), jonka sulhanen 
on antanut. Hääparin edessä on kukkalaite, baisri, joka kuuluu kaikkiin juhliin, jossa aloi-
tetaan jotain uutta, ja sitä kannetaan yleensä kulkueissa. Kukkalaite symbolisoi suotuisaa 
tulevaisuutta, uusien asioiden onnistumista.  
 

    
 
647. 8.398.15; 648. 8.399.15 Ban Mae Kong Nya. Poikien rummuttaessa sulhanen nou-
see ylös portaita, kunnes morsiamen sisaret pysäyttävät hänet. Sulhanen maksaa kulta-
vyön maksun. Morsiuspari nousee häähuoneeseen ja asettuu vihkialttarin taakse. 
 
  Häissäkin on kuuluttaja, joka kuuluttaja kuuluttaa kaiken, mitä tapahtuu, ja antaa myös 
ohjeita, kuinka eri tilanteissa menetellään. Kuuluttajat saattavat myös ylistäen kertoa, 
kuinka paljon morsiusparin vanhemmat ja muutkin häävieraat lahjoittavat.  
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 649. 8.400.15; 650. 8.404.15 Ban Mae 
Kong Nya.  Hääparin edessä on vihkityy-
nyt, lahjamalja ja baisri. Edessä olevat pa-
ketit ovat vastalahjoja, joita morsiustyttö ja 
sulhaspoika antavat käsien sitojille. 
 
  Vihkimisseremoniat alkavat Buddhan alt-
tarin edessä, morsiuspari kumartaa kolme 
kertaa maahan asti ja sulhanen sytyttää 
alttarin kynttilät; sitten morsiuspari kumar-
taa uudestaan Sen jälkeen morsiuspari 
käy kumartamassa vanhemmilleen ja saa 

heiltä siunauksen. Sulhasen äiti siunasi poikaansa pannen kätensä hänen päälleen.    
  Siunauksen jälkeen hääparin vanhemmat antavat rahalahjan. Kylän päällikkö tulee mor-
siamen vanhempien seuratessa hääparin eteen mukanaan rahamalja ja ottaa maljasta 
kultaisen kaulaketjun, jonka sulhanen asettaa morsiamensa kaulaan (650). 
 

    
 
651. 8.407.15; 652. 8.408.15 Ban Mae Kong Nya. Morsiamen vanhemmat antavat hää-
parille rahalahjan. Sulhanen kiittää. Lahja siunataan. 
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   Maljassa näkyy olevan melkoisia nippuja rahaa, sadan bahtin seteleitä; ne ovat sulha-
sen perheeltä. Lampangin kylissä pidetään kiinni siitä, että lahjat tai palkinnot ojentaa 
joku korkea-arvoinen henkilö, joka on paikalla. Kyläpäällikön jälkeen morsiamen vanhem-
mat asettavat vuorostaan rahamaljan hääparin eteen, päällikkö seuraa sivusta. Morsian 
ja sulhanen kiittävät, sulhanen kumartaa maahan asti ja asettaa kätensä morsiamen van-
hempien käsien päälle (651). Maljan päältä otetaan pois liina. vanhemmat ja morsiuspari 
pitävät yhdessä kiinni rahamaljasta, näin rahat siunataan ja viedään sitten pois (652).  
 

    
 
653. 8.412.15; 654. 8.413.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän päällikkö vaimonsa avustamana 
yhdistää hääparin päät paksulla valkoisella punoksella. Sitten hän painaa etusormellaan 
heidän otsaansa valkoisen pisteen, asettaa sulhasen ja morsiamen kaulaan kukkakoris-
teen ja sitoo sulhasen kädet hetkeksi yhteen valkoisella narulla. 
 
    Kun kylän päällikkö on symbolisesti yhdistänyt morsiamen ja sulhasen, seuraa hääpa-
rin käsien sitominen. Valkoiset punosnauhat morsiamen kyynärvarsissa ja sulhasen ran-
teessa kuuluvat torjuntariitteihin. Käsien sitomisella sukulaiset ja kyläyhteisön jäsenet yh-
distävät avioparin, ikään kuin lopullisesti, heidän eliniäkseen. Sulhanen istuu morsiamen 
oikealla puolella, joten hänen vasen kätensä ja morsiamen oikea käsi sidotaan yhteen 
ranteesta valkoisella punoslangalla.  
  Sukulaiset ja häävieraat polvistuvat toinen toisensa jälkeen hääparin eteen, sitovat hei-
dän kätensä, toivottavat heille onnea ja antavat rahalahjan nykyisin usein kirjekuoressa, 
jossa hääkutsu on tullut. Morsiuspari kiittää kumartaen kasvonsa tyynyille ja morsiamen 
avustajat ojentavat jokaiselle vastalahjan. Se on kääritty värikkääseen punaiseen 
(joulu)paperiin, mutta vastalahjojen arvo on symbolinen, paketit sisältävät nenäliinan tai 
jotain muuta pientä. Sulhaspojalla ei ole seremonioissa juuri mitään tehtävää. 
  Käsien sitomisen aloittavat sulhasen vanhemmat.  Seuraavaksi tulevat morsiamen van-
hemmat, ensin isä, sitten äiti (655), sen jälkeen kylän arvohenkilöt ensimmäisenä varak-
kaan opettajan vaimo (656). Rikkaiden on varauduttava olemaan ensimmäisiä kaikissa 
seremonioissa, mutta heidän odotetaan myös lahjoittavan enemmän kuin muut ja ottavan 
taloudellisesti osaa kaikkiin kylän hankkeisiin.    
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655. 8.416.15; 656. 8.417.15; 657. 8.421.15; 658. 8.424.15 Ban Mae Kong Nya. Hääparin 
käsien sitominen jatkuu niin kauan kuin häälahjan onnittelijoita riittää.   
 
   Kun arvohenkilöt ovat antaneet lahjansa, hääparin omaiset, sukulaiset ja kyläläiset toi-
nen toisensa jälkeen menevät sitomaan valkoisen narun, antavat rahalahjan ja saavat 
vastalahjan. Niin käyn minäkin sitomassa ja vedän tiukan rusettisolmun, se naurattaa kat-
sojia ja hääparia. Lopuksi kuuluttaja kysyy, vieläkö löytyy sitojia. Rahaankin on jo saatu 
paljon. Takaseinällä istuvat kylän uskonnolliset johtajat. 
 

  669. 8.425.15; 670. 8.426.15 Ban Mae 
Kong Nya. Hääparin siteet poistetaan, seu-
raa häävuoteeseen vienti. 
   
  Hääpari odottaa seuraavaa vaihetta, sul-
hanen on alkanut hymyillä iloisesti, morsian 
on yhä totinen, ujon pidättyväinen, niin kuin 
morsiamen tulee häissä ollakin. Hääparin 
päästä otetaan pois sidenauha ja pannaan 
kukkakoristeen sisällä olevaan maljaan 
(670).  
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671. 8.429.15 Ban Mae Kong Nya. Häävuoteeseen vienti.  
 
  Sen jälkeen morsiuspari kuljetetaan häävuoteeseen, koristemalja seuraa mukana. Mor-
siusparin käsiin sidotaan pitkä valkoinen naru, josta kiinni pitäen "hyvänniminen" nainen 
tai morsiamen äiti johdattaa hääparin aviovuoteelle. Hyvänniminen tarkoitta sellaista, 
jonka nimessä on hyvä enne, kuten Lempi tai Onni. Se tuo avioparille onnea ja keski-
näistä rakkautta.  
 

     
 
672. 8.434.15; 673. 8.436.15 Ban Mae Kong Nya. Avioparin siteet avataan. 
   
 Häävuode on viereisessä pienessä sivuhuoneessa. Aviopari asettuu selälleen leveälle 
vuoteelle peiton alle ja heidän kätensä vapautetaan siteistä. Se kestää melko kauan sillä 
siteitä on kertynyt iso nippu. On ollut tapana heittää lattialle pikkurahoja ja hääpari alkaa 
kilpaa poimia niitä. Se joka ehtii kerätä eniten on perheen pää ja päättää raha-asioista. 
Yleensä morsian on näppärämpi ja naiset myös tavallisesti hoitavat perheen raha-asiat, 
ehkä nyt eivät päätä niiden käytöstä. Pienessä huoneessa ei rahojen heittäminen onnis-
tuisi ja muutenkin tästä tavasta ollaan luopumassa. Sinne heidät sitten jätetään lepää-
mään. 
  Aletaan odotella ruokaa. Häävieraat istuskelevat häähuoneen lattialla, kuka missäkin.  
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674. 8.437.15; 675. 8.438.15; 676. 8.445.15; 677. 8.446 Ban Mae Kong Nya. Hääateriaa 
odotellaan pienissä ryhmissä, vanhat naiset keskenään, perheet, nuoret miehet keske-
nään, morsiamen sisar istuu ystävättäriensä kanssa ja itkeskelee eron haikeutta, sisa-
rensa onnea ja hänen lähtöään perheestä.  
 

 
 
678. 8.447.15 Ban Mae Kong Nya. Pihalla pitopalveluita järjestävä liike kokoaa kyläläis-
ten avustaessa juhlatelttoja ja ruokapöytiä.  
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   Ulkona talon alla on pitkä pöytä, sieltä saa virvokkeita. Musiikki soi kaiuttimista. Talon 
alle alkaa kertyä vieraita. Pihalla on valmiina pitkiä pöytärivejä ja katoksia, joihin on tuotu 
pöytiä, juhlat jatkuvat myöhään yöhön. 
 

     
 
679. 8.450.15; 680. 6.454.15 Ban Mae Kong Nya. Mestarikokki laittaa juhlaruuan. Kylän 
naiset auttavat ruuan valmistuksessa ja pesevät talkoilla astiat niin kuin hautajaisissakin. 
 
   Hääateria laitetaan takapihalla, siellä kyläläiset auttavat. Suurissa padoissa kiehuvat 
lihakastikkeet ja riisi, naiset tiskaavat ja jakavat ruokaa tarjoiluastioihin. Vaikka astiat pes-
tään aina yhteisten aterioiden jälkeen, ne pestään uudestaan aina ennen uutta käyttöä. 
Puutarhan nurkassa kylän miesjoukko on jo aloittanut viinan juonnin ja syömisen, mieliala 
on hilpeä. Naiset ovat närkästyneitä.  
   Ruoka tarjoillaan ensin avioparille häävuoteeseen, se on usein jo valmiina tarjottimella,  
sitten häävieraat alkavat syödä ja juoda. Myöhemmin hääpari tulee ulos ja alkaa kierrellä 
vieraiden keskuudessa juttelemassa. Varakkaammat hankkivat häihin orkesterin soitta-
maan; perinteistä häämusiikkia ei ole, vaan tavallisesti häissä niin kuin muissakin juhlissa 
esiintyy paikallinen orkesteri laulusolisteineen ja esittää iskelmiä, joista kyläläiset pitävät. 
Myöhään yöllä häätalo hiljenee. Häät ovat ohi ja taloon jäävät morsiamen vanhemmat 
kahden. Nuori aviopari matkusti seuraavana päivänä takaisin Bangkokiin.  
 
 
 
 
Ban Srii Muod Klao 

 
 
Ban Srii Muod Klaossa pidettiin häät 25.1.1998. Näistä häistä on olemassa myös video, 
jonka hankin paikalliselta valokuvaajalta; se oli teknisesti niin huono, ettei siitä voinut ot-
taa kuvia. Valokuvasin häät myös toisella kameralla, jossa oli värifilmi, ja annoin kuvat 
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morsiamen vanhemmille. Häissä noudatettiin sekä thailaisia että kiinalaisia tapoja enkä 
aina kyennyt seuraamaan, mitä tapahtui. Seremonioiden yksityiskohdat selviävät luotet-

tavimmin videosta ja ehkä värikuvissakin on yksityiskohtia, 
joita ei näissä diakuvissa näy.         
   Sulhanen on Bangkokista, jossa hänen vanhemmillaan on 
vakavarainen liike, pieni tehdas. Suku on kiinalainen.  Morsian 
on kylän varapäällikön tytär ja työssä sulhasen liikkeen kont-
torissa, hänellä on kaupallinen koulutus. 
  Sulhasen perhe on halunnut kunnioittaa vanhoja paikallisia 
tapoja ja rakennutti ennen häitä morsiamen vanhempien pi-
haan uuden talon, vaikka nuori pari ei tule kylään asumaan. 
Talo on täyttä tiikkiä ja osoitus sulhasen varallisuudesta.   
  
 
682. 8.460.05 Ban Srii Muod Klao. Sulhanen valkoisessa juh-
lapuvussa. 
 

 
 
681. 8.543.05 Ban Srii Muod Klao. Häätalo. Sulhasen perheen rakennuttama vävyn talo, 
uutta kansallisromanttista tyyliä. Talossa ei ennen häitä asunut ketään. 
 
   Sulhasen suku kokoontuu naapuritalon pihalla, jossa orkesteri jo soitteli. Kulkueen 
edessä kannetaan kahta banaanin tainta ja niiden välissä kukkakoristetta, baisria, lisäksi 
mukana ovat sulhasen lahjat kahdessa punaisessa paketissa ja ruokia, jotka kuuluvat 
kiinalaisiin juhlaperinteisiin.  
  Kulkueessa sulhanen on vähän taempana sulhaspoikansa kanssa; tämä on nuori poika, 
joka on pukeutunut vanhatyyliseen thaimaalaiseen juhlapukuun. Sulhasen takana seu-
raavat hänen vanhempansa, jotka kantavat häälahjoja (683, 685). Kumistimien ja rumpu-
jen soidessa sulhasväki lähtee liikkeelle; orkesteri on koottu kylän miehistä. Kulkueen 
eteen asettuu naisia tanssimaan, he ovat naapureita ja kylän naisia, jotka haluavat osal-
listua seremoniaan ja tuoda kulkueelle, ja samalla sulhasväelle ja hääparille onnea (684). 
Naisten odotetaan tanssivan kaikkien kulkueiden edessä, se on vanha tapa.  
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683. 8.466.05; 684. 8.468.05; 685. 8.470.05; 686. 8.471.05 Ban Srii Muod Klao. Sulhas-
väen kulkue lähtee kohti häätaloa rumpujen ja kumistimien tahdissa. Naiset tanssivat kul-
kueelle onnea. Sulhasen omaiset kantavat lahjapaketteja ja kiinalaista ruokaa.  
 
  Häätalon portilla odottaa joukko morsiamen sukulaisnaisia, jotka ovat vetäneet tien 
poikki hopeavyön. Sulhasen on maksettava hopeavyön maksu. Portilla odottaa myös 
morsiusneito, joka on pukeutunut vanhaan historialliseen juhla-asuun, samoin kuin sul-
haspoikakin. 
 

    
 
687. 8.474.05; 688. 8.476.05 Ban Srii Muod Klao. Häätalon portilla vaaditaan hopeavyön 
maksu. Sulhasen ja morsiamen vanhemmat kohtaavat häätalon pihassa.  
 
  Häätalon pihalla sulhasen ja morsiamen vanhemmat kohtaavat ja juovat tervehdysmal-
jat. Kukkakoriste annetaan morsiamen isälle ja muutakin rekvisiittaa, joka antaa niitä 
eteenpäin. Sitten morsiamen vanhemmat liittyvät kulkueeseen, joka morsiamen äidin joh-
dolla etenee kohti häätalon portaita, naisten tanssiessa edelleenkin etualalla (689).  
   Portaiden alapäässä sulhaselta ja sulhaspojalta riisutaan kengät, kuten vanha tapa 
vaatii (690), ja sulhanen alkaa nousta ylös portaita. Vastassa on iloisesti nauravia uusia 
sukulaisia, morsiamen sisaret ja veli, sulhasen pitää maksaa kultavyön maksu (691).  
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689. 8.479.05; 690. 8.481.05; 691. 8.482.05 
Ban Srii Muod Klao. Hääkulkue etenee kohti 
talon rappusia. Sulhasen ja sulhaspojan 
kengät riisutaan. Portailla sulhaselta vaadi-
taan kultavyön maksua.  
 
  Morsian ja sulhanen kohtaavat toisensa 
portaiden yläpäässä. Sulhasväki lahjoineen 
ja ruokineen nousee häähuoneeseen, siellä 
morsian ja sulhanen jo seisovat rinnakkain 
(692). Tarjoilija tarjoilee hääväelle appelsii-
nin. Seinän vierellä on Buddhan alttari, sen 
edessä kauniisti koristellut häätyynyt, joiden 

taakse hääpari polvistuu. Punaisissa kartionmuotoisissa paketeissa ovat morsiuslahjat. 
Juhlakoriste baisri asetetaan vihkialttarin eteen ja sivummalle kiinalaiset juhlaruoat; siinä 
on kanaa, sianlihaa, leipää sekä muita herkkuja ja appelsiineja kuten niissä uhriruoissa, 
joita kiinalaisessa temppelissä asetetaan alttarille. Ruoat on osoitettu esi-isille, mutta se 
on samalla morsiusparin hääateria, jonka he myöhemmin syövät yhdessä. Taempana 
punaisissa paketeissa ovat vastalahjat (693). 
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692. 8.486.05; 693. 8.487.05 Ban Srii Muod Klao. Hääseremonian alkua odotellaan. Kuu-
luttaja kertoo sulhasen ja morsiamen perheestä. Vasemmalta sulhasen äiti (osittain nä-
kyvissä) ja isä, sitten morsiamen isä ja äiti. Oikealla seinällä juhlavaate ja sen edessä 
Buddhan alttari. Lattialla hääseremonian rekvisiitta. 
 

 
 
694. 8.490.05 Ban Srii Muod Klao. Hääse-
remoniat alkavat hääparin polvistuessa 
Buddhan alttarin eteen, morsian suorittaa 
riitin, sytyttää kynttilät; sulhanen  puolestaan 
sytyttää kynttilät kiinalaisen alttarin eteen. 
Alttarien edessä molemmat kumartavat kol-
masti maahan. 
  
   Sitten hääpari kävi kumartamassa maa-
han vanhempiensa edessä ja asettuu pai-
koilleen vihkialttarin taakse. Seuraa kiinalai-
nen teeseremonia. Sulhasen ja morsiamen 
nuoremmat veljet ja sisaret, ja jotkut kaukai-

semmatkin sukulaiset, jotka olivat nuoren parin ikätovereita aina kaksi kerrallaan terveh-
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tivät hääparia ja tuovat heille lahjan, joka on kirjoitettu punaiseen lappuun. Kuuluttaja lu-
kee paperilapusta, mitä kukin on kirjoittanut. Morsiuspari tarjoaa onnittelijoille kiinalaista 
teetä pienissä kupeissa ja juo heidän kanssaan. Morsiustyttö tai sulhaspoika antavat 
heille  punaiseen paperiin käärityt vastalahjat.  
   Teen juonti kuuluu kiinalaisiin riitteihin, joilla vahvistetaan sopimukset,, nyt myös avio-
sopimus. Teeseremoniaan osallistumalla nuoren parin läheisimmät sukulaiset ilmaisevat 
hyväksyvänsä avioliiton, uudet sukulaisuusiteet ja niiden tuomat velvollisuudet. Teesere-
moniaan osallistuvat suunnilleen samaa ikäpolvea olevat sukulaiset, sisaret, veljet ja ser-
kut, joiden kanssa nuori pari joutuu elämänsä varrella useimmiten tekemisiin. 
 

   
 

 
 

695. 8.491.05; 696. 8.495.05; 697. 8.498.05 Ban Srii Muod Klao. Teeseremonia. Sulha-
sen ja morsiamen nuoremmat veljet tuovat hääparille lahjan ja heille tarjotaan teetä.  
 
    Sen jälkeen sulhasen vanhemmat asettuvat hääparin eteen ja punaiset lahjapaketit 
avataan. Niiden sisällä on kaksi maljaa, joissa on rahaa ja kultakoruja; setelinipuissa on 
viidensadan bahtin rahoja.  
 

    
698. 8.501.05; 699. 8.502.05 Ban Srii Muod Klao. Sulhasen äiti ja isä tuovat sulhaslahjat, 
punaiset lahjapaketin avataan, kuuluttaja tutkii kultakoruja, arvioi niiden hintaa. 
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   Sulhanen ottaa korut, siinä on paksu kultasormus, kaulaketju ja rannerengas, ja antaa 
ne morsiamelle (700-701). Kuuluttaja selostaa kaiken yleisölle ja punnitsee mielessään, 
montako bahtia ketju painaa. Kultakorujen paino ilmoitetaan yhä bahteina, se on tässä 
tapauksessa painomitta. Hääpari vaihtoi sormuksia. Morsian pujottaa kultasormuksen 
sulhasen nimettömään sormeen, sulhanen antaa morsiamelle omat lahjansa.  

     
700. 8.508.05; 701. 8.509.05 Ban Srii Muod 
Klao. Sulhanen ripustaa kultaisen kaulake-
tun morsiamensa kaulaan ja rannerenkaan 
hänen oikeaan ranteeseensa.  
 
   Morsiamella on runsaasti kultakoruja jo 
ennestäänkin ja yllään kultabrokadilla koris-
tettu pusero ja sarong (ehkä tämä käsityö-
termi ei ole oikea, mutta morsian sanan mu-
kaisesti kimaltelee kultaa). Hän on kaunis 
morsian ja nyt rikkaan perheen miniä, ”lah-
jottu” tai ”kihlattu” perheen arvon mukaisesti 
kullalla ja hopealla. 
 
    

     
 
702. 8.511.05; 703. 8.512.05 Ban Srii Muod Klao. Lopuksi sulhanen suutelee morsianta 
poskelle ja vastavuoroisesti morsian antaa hääsuudelman sulhasen poskelle ja pyyhkii 
kiireesti huulipunan jäljet pois.    
 
   Sitten alkaa hääparin julkinen sitominen. Kylän arvohenkilöt, joukossa ainakin kunnan 
johtaja, kamnan, sitovat valkoisen punoksen morsiamen ja sulhasen päähän ja yhdistävät 
heidät näin yhteen. Samalla he ripustavat kukkalaitteen, ”lein” heidän kaulaansa, se on 
vakiintunut punottu hääkoriste. Sen jälkeen kiinalainen pappi siunaa hääparin, hän rukoi-
lee tai loitsuaa heille onnellista avioliittoa pyyhkien vertauskuvallisesti hääparia keltaisella 
kukkasudilla, ja painaa heidän otsaansa kolme valkoista pilkkua (704-705). Morsiuspari 
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tulee suojatuksi kaikelta pahalta, ”pahalta silmältä” ja ”kateilta”, jotka voisivat pilata liiton 
solmimisen ja heidän yhteisen elämänsä.  
   Häähuone on täynnä morsiamen ja sulhasen sukulaisia, ystäviä ja kyläläisiä. Alkaa 
hääparin kasien sitominen, sitä voisi ehkä nimittää vihkimiseksi. Käsien sitomisen aloittaa 
kamnan, seuraavaksi tulevat morsiamen vanhemmat (706) ja sulhasen vanhemmat (707-
708) ja sen jälkeen vanhemmat sukulaiset, sedät ja tädit, muut sukulaiset ja häävieraat.  
 

    
 
704. 8.516.05; 705. 8.521.05 Ban Srii Muod Klao. Kiinalainen pappi siunaa hääparin. 
Buddhalaiset munkit eivät osallistu avioliiton solmimiseen, mutta on mahdollista, että tu-
levaisuudessa munkkejakin aletaan pyytään häihin. Minkä roolin munkit voisivat hääse-
remonioissa ottaa? 
 

  
 
706. 8.524.05 Ban Srii Muod Klao. Morsiamen vanhemmat sitovat sulhasen ja morsiamen 
kädet yhteen ja siunaavat heidän liittonsa, toivottavat kaikkea hyvää. 
 
   Morsiustyttö ja sulhaspoika ovat valmiita antamaan vastalahjan jokaiselle lahjoittajalle, 
sekin kuuluu vanhaan aasialaiseen ajatteluun. Thaimaalainen ei voi ottaa vastaan mitään 
lahjaa antamatta jotain vastalahjaksi, kiitollisuuden velkaan ei saa jäädä, se voisi edellyt-
tää riippuvuutta ja joskus jotain vastapalvelusta. Häiden vastalahja sisältää nenäliinan, 
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jonkun vanhan lantin tai halvan korun, tärkeintä hääparille on ilo saada lahja, saada ja 
antaa jotain takaisin. 
 

     
 

707. 8.526.05; 708. 8.527.05 Ban Srii Muod 
Klao. Sulhasen vanhemmat sitovat hääparin 
kädet. Sulhanen ja morsian kiittävät syvään 
kumartaen. 
 

  
  
709. 8.331.05; 710. 8.333.05 Ban Srii Muod 
Klao. Valkoinen punos toisensa jälkeen si-
dotaan hääparin ranteisiin. Vuorossa sulha-
sen vanhempi sisar. 
 
  Sitomisseremonian jälkeen hääpari johda-
tetaan häävuoteeseen, makuuhuone on sei-
nän takana. Avioparin ranteista otetaan pois 
siteet ja he syövät keskenään kiinalaisen 

hääaterian. Avioparilla on myös mahdollisuus hetken levätä. 
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    Nuori pari jää lepäämään joksikin aikaa, mutta ilmestyy sitten pihalle tervehtimään hää-
väkeä. Morsian on kylästä ja vieraiden joukossa on paljon tuttuja. Pöydissä monet hää-
vieraat antavat morsiamelle rahalahjan ja vastavuoroisesti  morsian antaa vastalahjan, 
pienen kukan. Häälahjoja antamalla kyläläiset onnittelevat morsianta, mutta se on tarkoit-
tanut myös avioliiton hyväksymistä ja avioparin ottamista kylän perheiden jouikkoon. 
   Sulhanen tai pikemminkin hänen sukunsa maksaa lähes kaiken: häätalon, häiden kus-
tannukset, morsiuslahjat. Takana on vanha perinne. Thaimaan vahvasti matriaattisessa 
yhteiskunnassa vävy tuli taloon, avioparin asumismuotokin oli vaimonpuoleinen, uksori-
lokaalinen. Toisaalta myös kylä osallistuu häiden kustannuksiin ja auttaa uutta avioparia 
yhteisen elämän alkuun. 
    Kiinalaisiin tapoihin kuuluvat hääparin erityinen ateria ja banaanin taimet, jotka tuotiin 
häähuoneeseen, ja tietenkin teeseremonia. Avioliiton solmiminen on asia, joka täytyy 
saattaa suvun vainajien ja talon haltian tietoon. Thaimaalaiset käyvät uhraamassa haltian 
alttarilla, haltiantalolla, pyytämässä paikan yliluonnollisten asukkaiden, sekä haltian että 
esi-isien suopeutta. Kiinalaiset uhraavat aterian suvun vainajille, ateria siunataan ensin 
vainajille, jonka jälkeen hääpari syö sen häävuoteella. 
     

    
 
711. 8.540.05; 712. 6.542.05 Ban Srii Muod Klao. Talon pihalle on pystytetty telttakatok-
sia, joissa ruokapöydät jo odottavat.  
 
  Talon pihalla on esiintymislava, jossa orkesteri soittaa. Pöydissä on valmiina suuri rii-
siastia, juomat, viinapullo, tai ainakin Coca kolaa; lihakastike tarjoillaan. Hääväelle ja ky-
läläisille tarjotaan juhla-ateria. Aterian jälkeen jotkut lähtevät kotiin, toiset jatkavat myö-
hään iltaan, jos tarjoilua riittää. Seuraavana päivänä sulhasen suku matkusti Bangkokiin 
ja vastanaineet lähtivät häämatkalle. Komea häätalo jää tyhjilleen seisomaan pihaan. 
   Nykyisin avioliitot on rekisteröitävä, valtion lainsäädäntö määrittelee aviopuolisoiden ja
lasten aseman ja vahvistaa yksilön oikeudet. Kolmekymmentä vuotta sitten valtion hallin-
to ei ulottunut vielä kyliin; yksilön oikeudet turvasi suku ja kylä.   
   Itsenäisten riisikylien aikaan poika kävi iltaisin vierailuilla tytön kotona, vanhempien  sil-
mien alla.Avioliitto alkoi,  kun tyttö sammutti lampun ja poika jäi taloon asumaan. Hänen
tuli  rakentaa vaimolleen  oma talo  ennen kuin hänestä tuli vävy, perheen jäsen, ja ansait-
tava myös perheensä paikka kyläläisten keskuudessa, ennen kuin  avioliitto oli lopullisesti 
kyläyhteisön hyväksymä. Nykyiset kylähäät toteuttavat agraarikulttuurien ajan ideaa: avio-
liitto on laillinen, kun se on solmittu julkisesti, koko yhteisön edessä. Olemalla mukana hää-
menoissa kyläläiset hyväksyvät avioliiton  ja uuden perheen tulon yhtesöön.  Agraariyhtei-
söissä häät eivät olleet enää sukujen välinen siirtymäriitti, vaan kyläläisten keskeinen sere-
monia, kylähäät. Ne vahvistavat yhä paikallisyhteisöjen ajan oikeuskäsityksiä. Kun avioliit-
to on solmittu julkisten seremonioiden mukaan,se on laillinen ja liitossa syntyneet lapset
ovat  aviolapsia;  heillä on lailliset oikeudet  suvun perintöön  ja kylän yhteiseen maahan.
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XI. KANSALAISJUHLAT  
 
 
 
 
 
 
 
Opettajien juhla  
 
 
Lampangin kokeilukoulussa pidettiin 16.1.1998 opettajien päivän pääjuhla. Se on ammat-
tijuhlien kulttuuria ja yhteiskunnan poliittista haltuunottoa. Opettajat ovat maan suurin kor-
keakoulutettu ammattiryhmä, jolla on vaikutusvaltaa ja joka haluaa ylläpitää ammattinsa 
arvostusta ja keskinäistä solidaarisuutta. Lampangin läänissä on noin 8000 opettajaa.   
Opettajien juhla noudattaa julkisten tapahtumien kaavaa, johon kuuluu munkeille uhraa-
minen kello kahdeksan aamulla ja sen jälkeen varsinainen juhla koulun juhlasalissa. Mun-
keille uhrataan koulun pihalla. Sinne on asetettu pitkät pöydät, joiden takana opettajat 
asettuvat lahjoineen (547-550).    
    Munkit avustajineen kulkevat parijonossa pöytien ohi ja opettajien edustajat antavat 
heidän kulhoonsa lahjoja, jotka tällaisessa tilaisuuksissa eivät ole valmista ruokaa, vaan 
erilaisia tarvikkeita, kuten pesuaineita, säilykkeitä, mausteita, kahvia, teetä ja muita käyt-
tötavaroita. Maljan tultua täyteen munkit tyhjentävät sen avustajien pitämiin valkoisiin 
säkkeihin.  
Juhlan painettu ohjelma: 
 
OPETTAJIEN PÄIVÄN JUHLA LAMPANGIN LÄÄNISSÄ VUONNA  2541 (1998) 
 
Opettaja on viisauden valo 
Kunnioittakaamme hänen armollisuuttaan 
 
Opettajien päivä 42. kerran vuonna 2541 Khelang Nakhorn koulu, Lampangin lääni. 
Perjantai 16. tammikuuta 2541. Ohjelma.  
 
Klo 8:00 
 −  Lampangin läänin opettajien edustaja ja kunniavieraat lahjoittavat riisiä ja kuivia  
     ruokia 72 munkeille Khelang Nakhorn koulun edessä. 
Klo 8:45 
−   Lampangin läänin opettajien komitea, Lampangin kaupungin opettajien komitea, 
     opettajien päivän juhlan järjestävä komitea ja kunniajäsenet kokoontuvat Khelang    
     Nakhorn koulun auditoriossa. 
Klo 9:00 
−  Lampangin läänin maaherra ja juhlamenojen johtaja saapuvat. 
−  juhlamenojen johtaja uhraa Phraratanaraille.         
−  juhlamenojen johtaja sytyttää kynttilän alttarille.   
−  Lampangin läänin opettajien komitean puheenjohtaja lukee opetusministeriön 
    kirjoittaman esitelmän. 
−  opettajakunta kunnioittaa edesmenneitä opettajia. 
−  eläkkeelle jäänyt opettaja, Mr. Jaroon P., entinen Mae Moh’n kunnan sivistyslautakun- 
    nan johtaja kiittää kauniisti uranuurtajaopettajia. 
−  Lampangin läänin opettajain komitean puheenjohtaja pyytää minuutin hiljaisuutta                                    
    edesmenneiden opettajien kunnioittamiseksi. 
−  vanhin opettaja Mrs. Kansri S. Lampangin läänin esikoulun johtaja, johtaa     
    kaikkien yhdessä lausuman opettajien valan: 
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       Minä lupaan että (1) käyttäydyn opettajalle sopivalla tavalla, (2.) teen parhaani      
       opettaessani oppilaitani kasvamaan kunnon kansalaisiksi, (3) ylläpidän    
       opettajakunnan mainetta ja työlläni tuen ympäristöni kehitystä (hyötyä). 
 
−  munkki pitää puheen. 
−  Lampangin läänin opettaja komitean puheenjohtaja antaa raportin. 
−  Lampangin läänin maaherra ojentaa kunniakirjat ja kunniamerkit eri aineiden     
    opettajille. 
−  Lampangin läänin maaherra puhuu. 
−  Lampangin läänin opettajain komitean puheenjohtaja lahjoittaa maaherralle lahjan    
    muistoksi. 
−  uhrataan vaatteita, ruokaa, lääkkeitä thaimaalaisen uskonnon mukaisesti ja sen    
    jälkeen munkit rukoilevat kiitoksen. 
−  veden pirskottelu Buddhan patsaalla. Munkit poistuvat. Juhlat loppuvat.    
  
   Kun munkeille on uhrattu,  Khelang Nakhorn -koulun  suureen juhlasaliin alkaa vaeltaa 
opettajia tuttuja tervehtien. Heillä kaikilla on päällään tummansiniset puvut, naisilla tum-
mansiniset jakkupuvut. Opettajajärjestön edustajat asettuvat kukkakimppuineen ovelle 
vastaanottamaan kunniavieraita, maaherraa ja läänin kouluhallinnon johtoa. Odottaes-
saan naiset keskustelevat iloisesti, tunnelma on korkealla. Odotetaan ja odotetaan, kun-
nes lopulta tulee tieto, ettei maaherra ehtinyt saapua tilaisuuteen. 
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713. 9.003.00; 714. 9.020.00; 715. 9.009. 
00; 716. 9.021.00 Lampang. Juhla alkaa 
munkeille uhraamisella. 
 

   
 
717. 9.028.00;  Lampang. Opettajajärjestön 
edustajat odottavat maaherran saapumista. 
718. 9.033.00 Lampang. Suuri juhlasali on                                                                       
täynnä juhlapukuisia opettajia. 
  

  
  Tilaisuuden avaa ohjelmanjohtaja eli juon-
taja sytyttämällä kynttilät Buddhan alttarilla. 
Hän on ilmeisesti läänin opettajien komi-
tean puheenjohtaja. Näyttämöllä istuu yh-
deksän munkkia, joukossa Lampangin 
päämunkki, joka pitää rukouspalveluksen.  
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719. 9.035.00; 720. 9.036.00; 721. 9.037.00 Lampang. Lampangin korkein buddhalainen 
munkkikunta tuo juhlaan erityistä hartautta. Näyttämö on juhlallisesti koristeltu, munkkien 
käsien kautta kulkee valkoinen punosnaru saliin. 
    

 
 
722. 9.031.00 Lampang. Lampangin koululaisorkesteri soittaa kansallisia sävelmiä van-
hatyylisillä thaisoittimilla, joita ruvettu rakentamaan elvytettäessä kansallista kulttuuria.  
 
   Kokouksessa esiintyy Lampangin koululaisorkesteri, joka soittaa thai-musiikkia sekä 
alussa että lopussa.  Kuuluttaja tai pikemminkin siis tilaisuuden johtaja kuuluttaa mikrofo-
nin ääressä. Seuraa juhlapuhe. Ohjelman mukaan juhlapuhe on kirjoitettu opetusminis-
teriössä ja sen lukee läänin opettajien komitean puheenjohtaja.  Vallitsevan tavan mu-
kaan juhlapuheen pitäjä ei tuo puhetta mukanaan, vaan sen ojentaa hänelle puhujapönt-
töön naispuolinen avustaja kauniiden kansien välissä. Puhuja avaa kannet ja alkaa lukea.  
Puhe sisältää paljon tilastoja maan koululaitoksen kehityksestä, opetusministeriö haluaa 
kannustaa ja velvoittaa opettajia tekemään työnsä hyvin, heidän varassaan on maan ta-
loudellinen, tekninen ja kulttuurinen osaaminen, isänmaan hyvinvointi. 
   Puheen jälkeen lauletaan kansallishymni, joka esitetään seisomaan nousten miespuo-
lisen esilaulajan johdolla. Kansallislaulua seuraa opettajien vala, se lausutaan yhteen ää-
neen vanhimman opettajan toimiessa esilukijana, monet pitivät käsiään rukousasen-
nossa (724). Sitten pidetään buddhalainen hartaus, sen johtaa päämunkki. Munkeille lah-
joitetaan kaapuja. Myös kouluissa buddhalainen uskonto ja kuningas ovat alati läsnä. 
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723. 9.040.00; 724. 9.042.00 Lampang. Juhlapuhe ja buddhalainen hartaus. Maaherran 
puhe jäi pois ohjelmasta. 

725. 9.044.00; 726. 9.047.00 Lampang. Kunnia-
kirjojen jako.  

   

 
 
  Tilaisuuden päätapahtuma on kunniakirjojen 
jako ja niitä on paljon (725-726). Opettaja tai kou-
luhallinnon virkailija toinen toisensa jälkeen ha-
kee kunniakirjan. Ne on pantu valmiiksi kehyksiin 
ja jaetaan tietenkin järjestyksessä korkeammat 
palkinnot ensin. Ja jokaisen nimi ja ansiot kuulu-
tetaan.  Palkintojen jakoa ympäröi sankka joukko  

                                                                valokuvaajia.   
               

 
 
727. 9.056.00; 728. 9.030.00 Lampang. Koululaisor-
kesteri jatkaa soittoaan juhlaväen vapautuessa seurus-
telemaan keskenään. 
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    Paikalla on neljä filmaajaa, lehtikuvaajia ja lisäksi palkinnon saajien perheenjäsenet 
ottavat kuvia perhealbumiinsa (727).   Lopuksi nuorten orkesteri soittaa, tunnelma keven-
tyy ja tilaisuus päättyy vapaaseen seurusteluun. Palkitut istuivat kunniakirjat kädessään. 
Monille se on tunnustus vuosikymmenien työstä. Palkinnoilla on myös taloudellista mer-
kitystä, sen saaminen tietää nousua seuraavaan sotilasarvoon ja samalla korkeampaan 
palkkaluokkaan.  
   Ulos on kertynyt toiveikkaita myyjiä niin kuin kaikkiin juhliin. Opettajat nousivat au-
toihinsa ja lähtivät, parkkipaikka oli tupaten täynnä autoja. 
 

 
 
729. 9.051.00 Lampang. Kunniakirjojen jako on juhlan päätapahtuma, se täytyy tallettaa  
perheen muistoihin.   
 
    Thaimaassa opettajat  valmistuvat yliopistoissa  ja maan muuttuessa  koulutusyhteis-
kunnaksi heitä on  koulutettu paljon. Opettajat ovat Thaimaassakin olleet  kylien  ensim-
mäisiä opillisen sivistyksen tuojia,  valistajia myös sanan länsimaisessa  merkityksessä, 
ja nykyisessä koulutusyhteiskunnassa heihin kohdistuu yhä enemmän odotuksia. Kylis-
sä opettajat ovat paikallista yläluokkaa, arvostettuja uuden yhteiskunnan edustajia, joilla
on kylän sosiaalisessa elämässä, kaikissa tapahtumissa, temppelijuhlissa, hautajaisissa 
aina paikka eturivissä. 
  Opettajan ammatti on valtion virka, vaikka koulutusta yritetään siirtää kuntien vastuulle. 
Heidän palkkansa ei yllä kaupungin insinöörikunnan tasolle, mutta se tuo turvatun toi-
meentulon. Opettajat ovat keskiluokkaa, jolla on talo ja auto. Nykyisin opettajia on val-
mistunut jo liikaakin, ja nuorten vastavalmistuneiden on otettava työ vastaan kaukaisis-
sakin kylissä, mm. Ban Dongissa. Opettajien päivä on ammattiorganisaation valatilai-
suus, jossa opettajat lujittavat yhteenkuuluvuuttaan ja vahvistavat omaa asemaansa kan-
sakunnan luojina, kuninkaan ja isänmaan merkityksellisinä työntekijöinä. Palkinnot anta-
vat opettajille henkistä selkärankaa ja moraalista voimaa täyttää tehtävänsä, jota monet 
heidän kollegoistaan voivat hoitaa varsin kevyesti. 
 
 
  
  Khan Tong 
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Lampangin Hyvän Sydämen koululla on 16.1.1998  Khan Tong -juhla. Se on Chiang Main 
ravintoloiden järjestämä ohjelmallinen illallisjuhla, jonka tarkoitus on antaa turisteille kuva 
pohjoisesta kulttuuriperinteestä. Khan Tong -illalliset pidettiin  samana päivänä, kun kau-
pungissa oli opettajien juhla. Ne ovat hyväntekeväisyysjuhlat koulun toiminnan tuke-
miseksi, järjestäjinä toimivat opettajat. Illallisen hinta on 200 bahtia.  
   Hyvän Sydämen koulu on sokeain ja kuuromykkien sisäoppilaitos parin kilometrin 
päässä kaupungin eteläpuolella Mae Than tien varrella. Sen perusti amerikkalainen lä-
hetystyöntekijä, joka itse haki sokeita lapsia kylistä kouluunsa ja tarvittaessa kantoi heidät 
autosta sylissään. Nykyisin koulu on valtion ylläpitämä sisäoppilaitos, jossa on muistaak-
seni 70 oppilasta kaikkialta pohjoisilta alueilta, yksi heistä on Ban Dongista  
   Khan Tong -illallisille on tunnusomaista, että ruoka tarjoillaan matalilta pöydiltä sekä 
Khan Tong -sävelmä, jonka tahdissa esiintyjät saapuvat juhlallisessa kulkueessa yleisön 
eteen. Matalat pienet pöydät ovat kuuluneet hovikulttuuriin. Juhla on siis perinnejuhla. 
Vieraat istuvat koulun asfalttipihalla pöytien ympärillä. Riisin lisäksi pöydällä on kuusi 
pientä kulhoa erilaisia kastikkeita, juomana on Coca-Colaa, mutta alkoholiakin sai tilata 
ja monet seurueet ovat tuoneet omat viinapullot mukanaan. 
 

 
 
730. 9.058.00 Lampang. Tilaisuuden kolme kuuluttajaa, kaksi naista ja yksi mies ovat 
hekin pukeutuneet kansalliseen juhlapukuun. Taustalla juhlaorkesteri.  
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731. 9.067.00; 732. 9.071.00 Lampang. Khan Tong -orkesteri ja Khan Tong -tanssi. 
 
    Kuuluttaja kertoo ohjelmasta, esiintyjät ovat suurimmaksi osaksi Chiang Maista, he 
ovat koululaisia, opiskelijoita ja harrastajia, jotka keikkailevat erilaisissa tapahtumissa. 
Aluksi soittaa perinneorkesteri, jonka useimmat jäsenet ovat naisia (731) ja sen jälkeen 
esiintyy uusityylinen 20 nuoren orkesteri. Tilaisuuden avaa sama kansanedustaja, joka on 
puhunut muissakin kuvaamissani tapahtumissa. Sen jälkeen koulun johtaja kertoo kou- 
lun historiasta ja merkityksestä alansa erikoislaitoksena.  
 

 
 
733. 9.070.00; 734. 9.075.00 Lampang. Oh-
jelmaan kuuluu tansseja niin kuin kaikkiin 
paikallisiin juhliin. 
 
    Varsinainen ohjelma alkaa Khan tong -
tanssilla. Sarongeihin pukeutuneet nais-
tanssijat saapuvat hitaan sävelmän tahdissa 
pyörähtäen välillä ympäri ja kantaen kyntti-
löitä kädessään, pyörähtäessään he sa-
malla niiaavat.  
  Illan mittaan tanssiryhmät vaihtelevat al-
kaen perinteisestä kynsitanssista, uuden-
tyyppisiin nuorten esityksiin. 
 

 

238



735. 9.080.00 Lampang. Juhlissa esiintyy jao- ja karen-pukuisia koululaisten tanssiryh-
miä. Pääosa esiintyjien puvuista on kuitenkin uutta pukusuunnittelua, johon luodaan et-
ninen sävy päähineillä, huiveilla ja koristeilla.  
 

 
 
736. 9.086.00 Lampang. Turistiteollisuuden luomia vuoristokansojen esiintymisasuja. 
 

  
 
737. 9.083.00; 738. 9.085 00 Lampang. Illan 
mestareita ovat kaksi vuoristolaisten perin-
nesoitinten soittajaa.  
 
   Soittajien esitykseen kuuluu tiettyjä askel-
kuvioita ja vartaloliikkeitä. Näitä perinnesoi-
ton taitajia sanottiin olevan hyvin vähän jäl-
jellä. Soittimet ovat aitoja kansansoittimia ja 
sävelasteikkokin poikkeaa siitä, mihin turistit 
ovat tottuneet, mutta vaikutuksen tekee esi-
tyksen aitous.  
   Pohjoisiin perinnejuhliin kuuluu ehdotto-
masti vuoristokansojen tansseja tai esityk-
siä. Tanssijat ovat pukeutuneet vuoristolais-
ten etnisiin pukuihin. Yleensä ne ovat  
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uusfolkloristisia jäljitelmiä.  Lopuksi esitetään ääni- ja performanssiesitys koulun histori-
asta, sen perustajan uhrautuvasta työstä. Hyvän Sydämen koulu on ollut ainoa, joka on 
pohjoisessa kantanut huolta sokeista ja kuuroista lapsista.   
 
 
 
 
 
 
 
Armeijan päivä  
 
 
          
Lampangin stadionilla vietettiin 27.11.1997 Lampangin varuskunnan päivää sotilasparaa-
teineen ja historiallisine kuvaelmineen. Kentällä oli kouluissa asepalveluksensa suoritta-
neiden sotilasvalan vannomistilaisuus ja sotilasparaati. 
  

 
 

739. 9.090.00; 740. 9.095.00 Lampang. 
Läänin sotilasjohtoa, vastapäätä alokkaat. 
 
   Thaimaan armeijalla ei ole kasarmeissaan 
riittävästi koulutuspaikkoja, ja sen tähden 
osa nuorista miehistä suorittaa varusmies-
palvelunsa vähitellen koulunkäynnin yhtey-
dessä. Kasarmeissa koulutettavat asevel-
volliset valitaan arvalla.  
  Stadion on täynnä nuoria univormupukui-
sia miehiä ja ennen paraatia urheilukoulun 

tytöt ja pojat esittävät heille tansseja ja performansseja. Armeija mainosti tilaisuutta etu-
käteen marssittamalla päivää paria ennen joukko-osastoja kaupungilla. Juhlapäivänä sta-
dionin pääkatsomoon on kokoontunut sotilasläänin johtoa eri aselajeista ja myös 
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naispuolisia sotilasvirkailijoita; he istuvat juhla-aition vieressä telttatuoleilla. Juhlaa on tul-
lut katsomaan jokunen siviilikin, asevelvollisuuttaan suorittavien perheenjäseniä. 
   Odotettiin sotilasjohtajaa, joka ottaisi paraatin vastaan. Pääkatsomon suuret nahkatuo-
lit ovat vielä tyhjiä. Tässäkin tilaisuudessa on kaksi kuuluttajaa, nais- ja miespuolinen, ja 
sujuvaan tyyliin he vuorotellen puhuvat. Alokkaat täyttävät vastapäisen katsomon. Pai-
kalla on kahden TV-yhtiön kuvaajat, armeijan valokuvaaja ja joillakin asevelvollisten per-
heenjäsenilläkin on videokameroita mukana.  
   Kentälle marssii tanssin harrastajia ja koululaisia ja asettuu riveihin. Useimmat tanssi-
joista taitavat olla kaupungin urheilukoulusta, joka sijaitsee siinä stadionin vieressä. Tek-
nomusiikin soidessa täysillä he esittävät disko- ja aerobic -tanssia. 
 

  
  

     
  
741. 9.100.00; 742. 9.103.00; 743. 9.104.00 Lampang. Armeija tanssii. Koululaiset esit-
tävät nykyaikaisia voimistelutansseja. 
 
    Sitten seuraa historiallinen performanssi, ääni- ja tanssinäytelmä jostain kuvitteelli-
sesta tapahtumasta maan sotahistoriasta. Siihen kuuluu thaimusiikkia, äänitehosteita ja 
selostus; naispuolinen kuuluttaja kertoo dramaattisella äänellä, mitä tapahtuu. 
   Kentän laidalle asettuu seurue, jossa on buddhalainen munkki ja ilmeisesti ruhtinas 
naishovinsa kanssa. Ajattelin että he edustavat buddhalaista kirkkoa ja kuningasta hen-
kivartioineen ja haaremeineen. Nuoret koululaiset tanssivat heille iloisesti, näihin esityk-
siin kuuluu kaikenlaista, lähitaisteluotteita ja thainyrkkeilyn potkuja, ja hoviseurueen 
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naisetkin esittävät kynsitanssia. Yhtäkkiä iloisen elämän keskeyttää vihollisen hyökkäys. 
Kaiuttimet pauhaavat, alkaa puolustustaistelu. 
 

      
 
744. 9.108.00; 745. 99.109.00 Lampang. Performanssi thaikansan historiasta. 
 
  Kentälle ryntää niin ruhtinas kuin munkkikin, ja koko hovinaisten joukko, mutta vihollis-
joukko lyö miekallaan kaikki maahan, munkkia myöten, melkein koko thaikansa taisi 
kuolla. Mutta kyllä he siitä heräävät eloon ja taustalla pienemmät koululaiset rakentavat 
uutta ihmismuuria, varmaankin uutta kaupunkia (745-746).  
   Näytelmä esitti burmalaisten ryöstöretkeä, niitähän on tapahtunut paljon Thaimaan ja 
pohjoisen Lanna-valtionkin historiassa; voisi olla vaikka Lampangin sotasankarin Tip 
Changin aikaa. Thaimaan uudemmassa historiassa ei ole kunniakkaita sotia, maa on 
saanut olla melkein kokonaan rauhassa, myös maailmansotien aikana. Thaimaa on va-
paa myös kolonialismin perinnöstä eikä armeijalla ole sotasankarien muistokulttuuria. 
Maan perivihollinen on ollut Burma, nykyinen Myanmar. Esityksen tarkoitus on – iloisen 
huumorin varjolla − lujittaa kantahenkilökunnan ja asevelvollisuuttaan suorittavien käsi-
tystä maanpuolustuksen merkityksestä ja armeijan tehtävästä.  
  Sotilasparaatin aloittaa sinipukuinen sotilasorkesteri marssimalla pääkatsomon ohi ja 
esittämällä kentällä sotilastattoota, kuviosoittoa. Sitten saapuu kentälle lippuvartio ja sen 
jäljessä Lampangin sotilaspiirin joukko-osastot. Kierrettyään kentän joukot ryhmittyvät 
osastoittain pääkatsomon eteen.   
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746. 9.112.00; 747. 9.114.00; 748. 9.115.00; 749. 9.118.00 Lampang. Sotilasorkesteri 
soittaa kuviomarssia. Lippuvartio saapuu. 
 

 
 
750. 9.119.00 Lampang. Joukko-osastot marssivat kentälle ja ryhmittyvät pääkatsomon 
eteen. 
 
   Paraatin ottaa vastaan Lampangin varuskunnan komentaja. Hän pitää joukoille lyhyen 
avajaispuheen ja palkitsee asevelvollisuutensa suorittaneita, he hakevat todistuksensa 
komentajan kädestä. Sitten komentaja katsastaa joukot. Joukkojen eteen asettuu sotilas-
soittokunta. 
 

     
 
751. 9.120.00; 752. 9.126.00 Lampang. Komentaja puhuu. Sen jälkeen seuraa joukkojen 
tarkastus. 
  
  Komentaja ajaa ensin vossikalla kentän päähän, siirtyy siellä avoautoon ja autossa seis-
ten ajaa ohi rivistöjen; jeepin takapenkillä istuu kaksi upseeria, jotka ilmeisesti kuuluvat 
esikuntaan, ja perässä tulee upseeri toisella jeepillä. Hän varmaan vastaa alokkaiden 
koulutuksesta. Varusmiehet seisovat asennossa, soittokunta soittaa ja liput tekevät kun-
niaa. Pääkatsomon edessä autot pysähtyvät, komentaja nousee aitioonsa ja ottaa vas-
taan joukkojen ilmoituksen. Kentälle tuodaan rivi ilmapalloja, jotka kannattavat banderol-
lia, siinä on tervehdys maailmalle. Kolme upseeria asettuu mikrofonin taakse, yksi heistä 
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ilmoittaa joukot ja puhuu koulutuksen tuloksista. Komentaja kiittää ja vastaa pitäen pu-
heen.  Ilmapallot lasketaan lentoon, katsomon takana ammutaan kunnialaukaus, vai oliko 
niitä useampia, violetin värinen savu nousee ilmoille. Seuraa vala ja joukkojen ohimarssi. 
 

   
 
753. 9.131.00; 754. 9.133.00 Lampang. Ilmapallot lähetetään. Komentaja puhuu. 
  

 
 

     
 
755. 9.137.00; 756. 9.140.00; 757. 9.142.00 Lampang. Joukkojen ohimarssi ja siunaus. 
Munkki pirskottaa marssijoiden päälle pyhitettyä vettä. 
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   Buddhalainen munkki asettuu korokkeelle kentän reunaan ja joukot marssivat sotilas-
soittokunnan johdolla korokkeen ohi munkin pirskottaessa heidän päälleen pyhää vettä. 
Soittokunnan jälkeen tulee lippupatteristo ja sitten komppanioiden liput. Osastojen up-
seerit tervehtivät komentajaa paljastaen miekkansa. Ohimarssin jälkeen joukko-osastot 
palaavat paikoilleen kentälle. Lopuksi komentaja ojentaa palkintoja ja  kunniakirjoja kou-
luttajille. Sitten joukot poistuvat ja stadionin kenttä jää autioksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naisten juhla  
 
 
 
 
Ban Srii Muod Klaoon on perustettu naisyhdistys, jonka nimikyltti vihittiin 11.12.1999.  Yh-
distykseen kuuluu noin 80 jäsentä ja sen toimipaikka on  temppelin portin vieressä ole-
vassa talossa. Juhlat pidettiin talon edessä olevalla aukealla temppelin portin ulkopuo-
lella, aukiolle oli pystytetty buddhalainen juhlakatos vastapäätä naisyhdistyksen nimikil-
peä. Tilaisuuteen oli kutsuttu useampia munkkeja maalaiskunnan ja kaupungin luosta-
reista, juhlapuheen pitäjäksi oli lupautunut Lampangin maalaiskunnan (amphoen) kun-
nanvaltuuston puheenjohtaja. 
 

 
 
758. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Juhlan näyttämö temppelin portin edessä, nimi-
kilven edessä on puhujakoroke.  
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759. 760. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Munkkien juhlakatos ja naisten aitio. Paikalla 
on myös naisyhdistysten jäseniä naapurikylistä, mm. Ban Mae Kong Nyasta. Naisyhdis-
tysten jäsenten juhlapukuun kuuluu musta raidallinen sarongi ja vihreä pusero. 
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    Juhlat alkavat aamulla kello kahdeksan jälkeen, niin kuin on tapana, koska munkeille 
tarjoillaan ateria kello 11. Sitä ennen juhlat tuli saattaa päätökseen. Juhlan alkua odotel-
laan pienissä ryhmissä keskustellen, tapahtumat tahtovat yhä noudattaa thai-aikaa. Vä-
hitellen munkit ja juhlavieraat saapuvat ja asettuvat istumaan katokseen. Kunnia-aitio on 
munkkeja vastapäätä, ja siellä istuu juhlavieraina etupäässä miehiä. Naisyhdistyksen 
naisten aitio on sivussa temppelin muurin vieressä. Juhlien kuuluttaja on nuori mies, kylän 
jalkapalloilija. 
 

 
 
761. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Juhlat alkavat maalaiskunnan valtuuston pu-
heenjohtajan sytytettyä kynttilät  Buddhan alttarille. 
 
     Juhlat avataan sytyttämällä kynttilät Buddhan alttarilla. Sen tekee arvokkain paikalla 
oleva henkilö, näissä juhlissa hän oli juhlapuhuja. Kynttilät sytytettyään hän  kumarsi 
kolme kertaa maahan Buddhan patsaalle ja kerran johtavalle munkille. Ensimmäiseksi  
seremonialaulaja esitti naisyhdistyksen historiikin ja kiitti kaikkia osallistujia.  
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762. 763. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Juhla alkaa munkkien resitaatiolla. Kyläläi-
siä käy osoittamassa kunnioitustaan. 
 
   Sen jälkeen  seurasi buddhalainen palvelus, jonka aikana ihmiset saattoivat asettua 
munkkien eteen osoittamaan kunnioitustaan ja saamaan siunauksen. Ensin tulivat mie-
het, alueen ja kylän virkamiehet ja temppelineuvoston jäsenet ja muut, joukossa myös 
vanhoja naisia,  ja vähitellen naisyhdistyksen johtokuntakin  uskaltautui punaiselle ma-
tolle. Buddhalaisen palveluksen jälkeen naisyhdistyksen puheenjohtaja piti tervetuliais-
puheen ja kertoi naisten toiminnasta. Sen jälkeen vihittiin yhdistyksen uusi nimikilpi. 
Amphoen johtava pappi, joka on ollut mukana kaikissa suuremmissa juhlissa, vihki nimi-
taulun ja antoi yhdistyksen toiminnalle siunauksen painamalla sormellaan tauluun valkoi-
sia pisteitä. 
 

    
 
764. 765. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Naisyhdistyksen puheenjohtaja pitää ava-
jaispuheen ja kertoo kylän naisten toiminnasta. 
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766. 767. 768. 769. 770. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Amphoen puheenjohtaja 
vetää verhon nimitaulun edestä syrjään. Johtava munkki siunaa yhdistyksen painamalla 
nimitauluun valkoisia pilkkuja ja pirskottamalla pyhitetyllä vedellä sekä taulua että läsnä 
olijoita. Valkoinen nuora tulee Buddhan alttarilta munkkien kautta nimitauluun. 
 

     
 
771. 772. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Lampangin maalaiskunnan kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja pitää juhlapuheen, mukana kylän päällikkö.  
 
  Juhlapuheen pitäjä näyttää olevan ystävällinen ja huumorintajuinen mies, puhekin on 
humoristinen, siitä  kyläläiset pitävät; hän kutsuu viereensä myös kylän päällikön. Puheen 
päätyttyä  tilaisuuteen tuodaan tervehdyksiä ja onnitteluja, kylän miesten kehitysyhdistys 
eli pattana-ryhmä muiden mukana. Sen jälkeen munkeille annetaan lahjoja ja lopuksi ote-
taan valokuvia muistoksi, niin kuin aina. Minäkin otin aika paljon paperikuvia naisista ni-
mikilven vieressä ja annoin heille muistoksi. Valitettavasti kuvauspaikka on vasten aurin-
koa,  mutta salamavalolla sai jotenkin kelvollisia kuvia.  
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773. 774. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Juhlavieraita. Munkkien lahjat ja lautaset 
odottavat. 
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775. 776. 777. 778. 999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Naisyhdistyksen jäseniä on tullut 
munkkien eteen. Munkeille ojennetaan yhdistyksen lahjoja. Myös juhlapuhuja palkitaan. 
Takana tilaisuuden kuuluttaja. 
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779. 780. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. 
Loppupuheet, rukoukset ja siunaukset; juhla 
päättyy munkkien yhteiseen resitaatioon. 
 
 
  Kun päätöshartaus on ohi, alkaa vapaa 
seurustelu. Eri kylistä tulleilla naisilla on pal-
jon puhuttavaa. Päämunkki tulee kyläläisten 
joukkoon, hän on tästä kylästä kotoisin. 
Temppelin keittotiloissa naiset valmistavat 
ateriaa munkeille ja muillekin osanottajille. 
 
 

       
 
781. 782. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Ennen ruoan valmistumista on aikaa seu-
rusteluun ja pieneen jaloitteluun.  Uskomattoman taidokkaita tekokukkia.    
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783. 784. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Naisyhdistysten jäseniä ryhmäkuvassa.  
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785. 786. 787. 788. 789. 790. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Munkeille katetaan 
ateria temppeliin. Yhdistyksen naiset hakevat tuoleja kylän uuden luostarin varastosta.  
Yhteiseen ateriaan voi osallistua pienestä maksusta, miehetkin saavat tulla naisten pöy-
tään. 
 

     
 
791. 792. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Matot ja koristeet kannetaan takaisin temp-
peliin. Päämunkki kiertelee vielä temppelin pihalla tuttuja paikkoja katsellen.  
 
    Tätäkin tilaisuutta on videoitu ja naisyhdistyksen puheenjohtajaa on myös haastateltu. 
Kylän naiset ovat erityisen huolissaan huumeista ja nuorison käyttäytymisestä. Huume-
ongelma on vihdoin herättänyt nuorten vanhemmat. Aikaisempi  toiminta, temppelitans-
sien opetteleminen tai muut kulttuuriharrastukset eivät enää vuosiin ole innostaneet kylän 
naisia ja yhdistys on ollut vähällä kuolla. Huumeet ovat uusi uhka nuorten elämässä ja 
kyläläisten keskuudessa asenteet huumeiden käyttäjiä ja ennen kaikkea niiden myyjiä 
kohtaa ovat koventuneet. Ilmeisesti monet haluaisivat puhdistaa kylän huumeista vaikka 
väkivalloin.  
   Kylän päällikkö, Phatin poika, on jäänyt syrjään ja monet halusivat vaihtaa hänet aktii-
visempaan henkilöön. Suosittu uudeksi päälliköksi olisi kuulemma hänen vävynsä, joka 
toimii miesten yhdistyksessä ja jonka sanotaan olevan kyllin ripeä ja sumeilematon tart-
tumaan huumeongelmaan. Jo vanhaa päällikkö Phatia pidettiin kovakätisenä johtajana, 
joka saattoi omin käsin surmata rikolliset. Mene ja tiedä. Mutta kylissä on ollut tapana 
surmata ne, jotka koetaan koko yhteisön uhaksi eivätkä mistään välittämättä lopeta rikol-
lista elämäänsä. Nyt kylissä on yhteinen vihollinen ja ilmeisesti Thaimaan lukuisissa ky-
läyhteisöissä aiotaan ryhtyä taistelemaan omien lasten puolesta sellaista rikollisuutta vas-
taan, jota ei oikeusvaltion keinoin pystytä poistamaan. Huhutaan, että monet poliisit ja 
korkeat virkamiehetkin ovat huumebisneksessä mukana.  
   Naiset ovat nyt ryhtyneet taisteluun, näistä kylistä, kaikista maaseudun kylistä on jo 
lähtenyt liikkeelle vaatimus, että poliisin ja kodinturvajoukkojen on saatava oikeus elimi-
noida parantumattomat huumerikolliset. Se vaatimus on myös alkanut toteutua. 
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Joulun vietto  
 
 
 
Kaupallinen joulu on vakiintunut Thaimaahan ja myös Lampangin tavarataloissa, hotel-
leissa, ravintoloissa ja monissa tavallisissa kauppaliikkeissäkin on joulukuusi, jonka juu-
relle on asetettu värikkäitä lahjapaketteja. Bisnes on voimakkaampi kuin uskonto. Liik-
keissä soivat kansainväliset joululaulut, mutta amerikkalaistyylistä joulupukkia eli Santaa 
en ole vielä nähnyt. Thaimaalaiset lähettävät paljon joulukortteja, tosin sana joulu ei niissä 
useinkaan esiinny, vaan ne ovat vuodenajan tervehdyksiä (Seasonal Greetings).  
  Joulun aikaan on tapana ostaa myös lahjoja, mainostavathan liikkeet lahjojen antamista, 
mutta nekin käsitetään vuoden taitekohdan tervehdyksinä, vaihtuuhan sadekausi kuivaksi 
kaudeksi. Joulujuhlia ei buddhalaisten keskuudessa sentään vietetä, mutta joulun uskon-
nollinen merkitys tiedetään ja koska thaimaalaiset ovat tällaisissa asioissa suvaitsevia, 
on mahdollista, että joulun vietto leviää koteihin ainakin jossain muodossa. Joulujuhlia 
vietetään kristittyjen seurakunnissa, kirkkoihin rakennetaan seimiä ja jouluaattona tai jou-
lupäivänä on seurakunnissa yhteisiä joulujuhlia. 
  

793. 9.146.15 Ban Mae Kong Nya. Koulun 
joulukuusi.    
  
Ban Mae Kong Nyan koulun kokoontumis-
huoneessa oli värikkäästi koristettu joulu-
kuusi, jonka juurelle on asetettu pieniä lah-
japaketteja ja kukkamaljakoita. Joulupuu ei 
ole kuusi ja koristeet on tehty itse. Kun ky-
syin, aiotaanko koulussa pitää kuusijuhla, 
rehtori vastasi, ettei kuusi ole muuta kuin ha-
vainnollinen esitys kristillisestä joulukoriste-
lusta ja se kuuluu osana opetukseen, jonka 

tarkoituksena on tehdä tunnetuksi vieraita uskontoja.  
   Lampangin kristillisessä MacKenzie- koulussa on joulujuhla, jossa mm. jaetaan opetta-
jille ja muille työntekijöille tunnustuspalkintoja, joululahjoja, ja kunnioitetaan suurlahjoitta-
jia. Koulu on edelleen yksityinen eikä saa enää tukea lähetysjärjestöiltä ja valtion avus-
tuskin on pieni. Koulun rehtorin raskaimpia velvollisuuksia on hankkia lahjoituksia. Koska 
koulu on kaupungin vanhin lukio, monet paikkakunnan johtavassa asemassa olevat virka- 
ja liikemiehet ovat käyneet MacKenzie-koulua ja jatkavat nyt koulunsa tukemista olemalla 
mukana koulun alumnitoiminnassa ja muutenkin entisten oppilaiden keskuudessa vallit-
see vahva toverihenki. Tänä vuonna suurlahjoittajana kunnioitetaan kaupungin erään ho-
tellin omistajaa.  
  Oppaani Hra Phan Sreesura on MacKenzie -koulun entinen rehtori ja hän osallistuu 
tunnustuspalkintojen jakoon. Hänellä on täällä paljon ystäviä.  Phan on lähtöisin maalta 
erittäin köyhistä oloista ja nousu kaupungin maineikkaan koulun rehtoriksi on kunniakas 
elämänura.  Samana iltana olimme jouluaaton juhlassa presbyteerikirkossa, jonka jäsen 
Phan on. Sinne tulivat myös Ban Dongin seurakunnan edustajat uuden kyläpäällikön joh-
dolla. Jumalanpalveluksessa Phan rukoili kaikkien puolesta esirukouksen. Juhla päättyi 
yhteiseen ateriaan kirkon pihalla.  
    Suomalaiset helluntailähetyksen työntekijät ovat perustaneet Mae Rimin amphoeen 
Uuden Elämän Keskuksen noin 30 km päähän Chiang Maista. Se on vuoristokansojen 
lapsille tarkoitettu sisäoppilaitos, jossa opetetaan mm. thaikieltä, jotta he voisivat menes-
tyä paremmin maan kouluissa. Vuoristokansoilla ei vieläkään ole maan kansalaisuutta 
eikä kaikkia niitä kansalaisoikeuksia, jotka vaikuttavat lasten koulumahdollisuuksiin. 
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 794. 9.165.11 Mu Ban Sangkhayom. Jou-
lukuusi valmiina kuusijuhlan viettoon. 
 
     Koulussa on lapsia kaikkiaan noin 50 
karen, khmon ja akha -heimoista. Kouluko-
tia ylläpitävät suomalaiset "kummit", jotka 
ovat ottaneet huolehtiakseen kummilap-
sensa koulunkäynnistä. Lapset asuvat kou-
lulla, mutta matkustavat kotikyliinsä viikon-
lopuksi. Koulun luokkahuoneet ja asuntolat 
ovat toistaiseksi vaatimattomia bambusei-
näisiä taloja.  
  Joulujuhla pidetään koulun urheilukent 
ällä, jonka laidalle lapset ovat koristaneet                                                                        
suuren joulukuusen. Myös ohjelman lapset 
ovat suunnitelleet itse, juhlassa on 20 esi-
tysnumeroa, koska melkein jokaisen tuli 
saada esiintyä; kuuluttajia on kaksi, niin 
kuin kaikissa juhlissa. Ohjelmaan kuuluu eri 
luokkien yhteislaulua, sooloesityksiä, tans-
sia, pieniä raamattuaiheisia kuvaelmia ja 
lopuksi humoristinen näytelmä. Lopuksi ja-
ettiin joululahjat ja syötiin jouluateria. Ja 
niin kuin maassa on tapana, myös joululah-
jan ojensi vuorollaan, joku paikalla ollut ar-

vohenkilö. Yleisöä on tällä kertaa hyvin vähän, sillä kylässä on vainajan muistajaiset. 
Muuten kylän väki olisi kuulemma osallistunut joulujuhliin. 
  Joulu on vielä vuosijuhlana vain maan kristittyjen perinne, mutta turistiteollisuus ja liike-
elämä tulevat varmaankin levittämään kaupallisen joulun myös buddhalaisiin maihin. Tu-
ristihotelleissa joulua jo vietetään ja lahjojen antamisesta lapsille, perheenjäsenille ja ys-
täville voi tulla tapa, jonka thaimaalaisetkin omaksuvat elämäänsä. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
X. KALENTERIJUHLAT  
 
 
 
 
 
 
 
LÄNSIMAINEN UUSI VUOSI
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Taide ja missit 
 
 
 
Kylmän ajan markkinoiden aikana (ks. luku 6. markkinat) joulukuun viimeisellä viikolla 
pidetään kaupungin näyttelyhallissa koululaisten konsertteja ja tanssinäytöksiä. Harras-
tuksessaan edistyneille annetaan palkintoja, täten kaupunki kannustaa musiikkia ja tans-
sia harrastavia nuoria ja heidän vanhempiaan. Illalla 29.12. kaupungin hallissa esiintyy 
tanssiryhmiä ja nuorten musiikkikoululaisten orkesteri. Katsomossa esiintyjät odottelevat 
vuoroaan. Niin kuin yleensä, paikalle ei ole tullut montaakaan ulkopuolista katsojaa, 
vaikka tilaisuutta kovasti markkinapaikan yleisölle mainostetaan. Yleisön puolella istuvat 
lasten vanhemmat, tanssinohjaajat, musiikinopettajat ja muutama kaupungin kulttuuri-
henkilö. No, joka tapauksessa nyt voitiin katsastaa, mitä eri ryhmät ovat saaneet aikaan. 
 

 
 
795. 10.019.00 Lampang.  Kaupungin musiikkiopiston oppilaat esiintyvät Kylmän ajan 
markkinoilla.  
 

       
 
796. 10.001.00; 797. 10.002.00 Lampang. Esiintyjät odottelevat vuoroaan. Suurin osa 
esiintyjistä on tyttöjä. 
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   Aluksi esiintyvät perinnetanssiryhmät, sitten on orkesterien vuoro. Tanssiryhmillä pitäisi 
olla joku uusi idea, joka on tuotu mukaan vanhaan ryhmätanssiin, ns. kynsitanssiin. Se 
voi olla  tanssijan uusityylinen puku tai olemus, lattialle asetettu kukkamalja, jonka ympä-
rille koreografia on sommiteltu. Tai kokonaan uusi, kiihkeämpi tempo niin, ettei perintei-
sestä temppelitanssista ole jäänyt paljoa jäljelle. Kynsitanssin uusin tulkinta palkitaan 
aina. 
 

 
 
798. 10.009.00 Lampang. Perinteiseen temppelitanssiin halutaan luoda jotain uutta, ettei 
se kokonaan katoaisi aggressiivisten länsimaisten viihdetanssien tieltä.  
 
     Orkestereissa soittavat yleensä tytöt, vain muutama poika on mukana. Soittimet ovat 
vanhoja thai-instrumentteja, osittain teknisesti uudistettuja. Suuressa orkesterissa, joka 
soitti mm. opettajien päivillä,  on etumaisena rivistö dulcimaleja, taempana eri sävelkor-
keudella kulkevia pitkäkaulaisia jousisoittimia, viuluja, niitä kai pitäisi kutsua aasialaisiksi 
viuluiksi erotuksena länsimaisista, pojat soittavat oboesoittimia (huiluja). Ohjelmisto on  
perinteistä thaimusiikkia, oikeastaan ns. hovimusiikkia, joka nyt on siirtynyt myös paikal-
listen orkesterien ohjelmistoon. Se on erilaista kuin  kansanmusiikki, jota paikallisissa 
hautajaisissa ja temppelijuhlissa soitetaan. Kauniisti puetut lapset juoksentelevat yleisön 
edessä.  
 

    
 
799. 10.015.00; 800. 10.024.00 Lampang. Suuri perinneorkesteri on täälläkin mukana. 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 258



  Uudenvuoden aattona 31.12. esittävät taitoaan lapsiesiintyjät, esikoululaiset. Lapsia val-
mistellaan esiintymiskuntoon. Lavalle ryhmittyy valkoisiin balettiasuihin puettuja pikkutyt-
töjä ja muutama poikakin on mukana. Valkoinen balettitanssijan asu on häkellyttävä, 
mutta vanhemmat haluavat opettaa lapsilleen jotain muuta kuin rokkia. Esiintyjiä ei saada 
tekemään kovin monimutkaisia tanssiliikkeitä eivätkä kaikki pysy ollenkaan mukana, 
mutta vanhempien innostus on valtava. 
 

      
 

 
801. 10.038.00; 802. 10.041.00; 803. 10.040.00 Lampang. Pikkutytöt ovat huolellisesti  
meikattuja, iloisia ja reippaita. Heidät palkitaan ja pyydetään esiintymään uudestaan.  
 
   Äidit ja isät ryhmittyvät näyttämön reunalle ottamaan valokuvia ja videoimaan. Seuraa-
vaksi esiintyvillä perinnetanssijoilla on kädessään saviruukku, se antaa mahdollisuuksia 
uusiin ryhmäkuvioihin. Tällaiset esitykset palkitaan. Muitakin lapsiryhmiä esiintyy, eräällä 
ryhmällä on yllään historiallinen thaipuku, toisilla punainen pikkuhame. Sitten on vielä 
soolotanssijoita ja tanssipareja. Kuten arvata saattaa, tilaisuudessa on nais- ja miespuo-
linen kuuluttaja, kaupungin edustaja jakaa palkinnot.  
   Paikalla on TV:n videokuvaaja ja lehtikuvaaja, välillä me  ammattilaiset kuvaamme toi-
nen toisiamme. Sitten rävähtää musiikki soimaan missikisojen areenalla ja loputkin ylei-
söstä lähtevät sinne. Uuden vuoden aaton ohjelma huipentuu missikilpailuihin.  
   Nyt valitaan Miss Lampang. Missikisat pidetään Stadionin markkinakentän suurella 
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esiintymislavalla ja ne kestävät yli puolenyön. Myös laaja ravintolakatsomo on täynnä, 
monet katsojat tulevat syömään ja juomaan, ottamaan vastaan uutta vuotta. 
    Arvostelulautakunta tekee työtään, samaan aitioon on varattu paikka maaherralle, kan-
sanedustajille ja muille kaupungin päättäjille; nyt paikalle tulleet kansanedustajat eivät 
esiinny pikkutilaisuuksissa. Maaherra on Bangkokin juhlissa. Muutenkin kunniavierasaitio 
on aika tyhjä. Tilaisuudessa on kaksi kuuluttajaa, nainen ja mies, juhla-asussa. 
   Tilaisuuden aloittavat temppelitanssia tanssivat naiset. Niin kuin olen monta kertaa sa-
nonut, mitään arvokkaampaa tapahtumaa tai tilaisuutta ei  voi aloittaa ilman kynsitanssi-
esitystä. Missikisojen osanottajat ilmestyvät esiintymislavalle ja menevät välillä vaihta-
maan asua. Sillä välin esiintyvät suositut poplaulajat ja tanssiryhmät, missien pukukier-
rokset ja pop-laulajien esitykset jatkuvat vuoron perään.  
   Voittaja selviäisi joskus kahden aikaan aamuyöstä. Lehtimiesten aitaus, jossa minäkin 
olen, sijaitsee valtavan kaiutintornin edessä. Siitä lähtee infernaalinen ääni. Kaiutinpatteri 
puhalsi suoraan arvostelulautakunnan korviin. Miten ihmiset täällä voivat kestää tällaista 
ääntä? 
 

 
 
804. 10.054.00 Lampang. Mikään ei kiinnosta enempää kuin missikisat. Ensimmäinen 
kierros, kaikilla on samanlainen lyhyt valkoinen hame ja sininen miehusta.  Ja kasvot 
puuteroitu mahdollisimman valkoisiksi. 
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805. 10.056.00; 806. 10.065.00 Lampang. 
Kuuluttajat kuuluttavat, rokkimusiikki kaikuu. 
Missit vaihtavat asua, vuorossa juhlapuku. 
807. 10.067.00 Lampang. Ilmapallot kertyvät 
yleisön suosikin käteen. 
 
   Katsoja saattaa osallistua arvosteluun os-
tamalla ilmapallon, joka annetaan hänen 
suosikkinsa käteen. Ilmapallot alkavat ka-
sautua muutamalle tytölle.   
   Miksiköhän kauniin naisen pitää täällä olla 
mahdollisimman eurooppalaisen näköinen?  
Pyöreäposkiset herttaiset thaitytöt eivät mis-
sikisoissa menesty. Missikisat ovat  sa-
massa arvossa kuin Suomessa joskus 1950-
1960-luvulla. 
    Seuraa iltapukukierros. Se kestää kauan, 
koska kilpailijat tulevat lavalle yksitellen kuu-
luttajan esitellessä heidät yleisölle. Näyttä-
mölle astumisesta näkee, kuinka ehdokas 
hallitsee kuningattaren esiintymistyylin.  Il-
mapallot kasaantuvat jälleen samalle ehdok-
kaalle. Joku aikoo sijoittaa häneen?  
  Kun missiehdokkaan menevät vaihtamaan 
asua, on iskelmien vuoro. Kuuluisa naislau- 

                                                                      laja esittää muutamia kappaleita. Mikrofoniin 
laulaa vuoron perään nais- ja miesartisti. Sitten ilmestyy lavalle naisten tanssiryhmä ho-
peanvalkoisissa viitoissaan, niiden alla heillä on niukka bikinivaatetus, joka paljastuu kii-
vaan tanssin pyörteessä. He kai esittävät kabareetanssia, joka on vielä uskallettua, sitä 
rajoja rikkovaa länsimaista taidetta.   
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808. 10.059.00 Lampang. Uusin versio kynsitanssista. 
  
    Katsomon ulkopuolella kabareetanssijoiden ryhmä sulloutuu pieneen autoon. He olivat 
tavallisia nuoria naisia ja perheenäitejä, jotka olivat keksineet tavan ansaita hiukan rahaa. 
 
 
 
   
 
 
 
Munkkien aamulahjat 
  
 
 
 
Uudenvuoden aamuna (1.1.1998) kaupunkilaisilla on mahdollisuus antaa urheilustadio-
nilla lahjoja munkeille, kuten thaikulttuurin uutena vuotena, songkranina. Tilaisuuden il-
moitettiin alkavan kello seitsemän aamulla ja paikalle piti tulla 2000 munkkia. Munkkeja 
kerääntyykin paikalle vähitellen, ehkä kolme sataa, ja he nauttivat pöydissä aamuriisinsä. 
Kentän reunalla on munkkien  kunniakoroke  alttareineen ja saarnastuoleineen. Korok-
keella istuu päämunkki, Lampangin piispa, avustajansa kanssa. 
    Päämunkki valmistautuu puhumaan, mutta Lampangin television toimittaja tulee haas-
tattelemaan häntä. Lähellä koroketta istuu vanha nainen maassa rukoillen, ikään kuin 
suuren opettajansa jalkojen juuressa. Tilaisuuden alkamista odotellaan, kello lähestyy 
kahdeksaa. Maaherrako on myöhässä vai joku kansanedustajista? Päivä alkaa rauhalli-
sesti, munkkeja ja uhraajia saapuu vähitellen, yleisöjuhlissa noudatetaan ”thaiaikaa”, 
kaikki alkaa tuntia myöhemmin kuin on ilmoitettu. Lopulta kaikki arvohenkilöt ovat pai-
kalla. 
 

 
  
809. 10.080.00 Lampang. Uudenvuoden päivän aamu valkenee urheilustadionilla. Vuo-
denalun uhriseremoniaan kokoontuu vähitellen kaupunkilaisia.  
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   Kunniatuoleilla, jotka nykyisin ovat rottinkia eivät enää muovipäällysteisiä nojatuoleja, 
istuu maaherra ja hänen vaimonsa, kaksi parlamentin jäsentä eli kansanedustajaa ja kau-
pungin pormestari. 
  Lampangin piispa lukee alkurukouksen ja maaherra avaa tilaisuuden sytyttämällä Budd-
han alttarille kynttilän, sen jälkeen hän polvistuu alttarin eteen ja lopuksi tervehtii piispaa 
syvään kumartaen. Näin tapahtuu kaikissa läänin julkisissa tilaisuuksissa, joissa buddha-
lainen kirkko on läsnä. Paikalla oleva korkein arvohenkilö suorittaa Buddhan alttarilla kun-
nioitus- ja avausseremonian.  
      Lampangin piispa on noussut istumaan saarnastuoliin ja kohottanut nimikilpensä 
eteensä niin kuin puhetta pitävälle munkille kuuluu. Nyt on korokkeelle tullut kolmas 
munkki auttamaan resitoinnissa. Puheessaan päämunkki toivottaa kaikille hyvää uutta 
vuotta ja toivoo, että korkein varjelisi läsnä olevia jokapäiväisessä elämässä, työssä ja 
liikenteessä. Hän muistuttaa Thaimaan lamasta ja kehottaa kaikkia tekemään ahkerasti 
työtä, auttamaan toinen toisiaan, elämään kunniallisesti oman yhteisönsä ja perheensä 
jäsenenä. Hän toivoo ihmisten, perheenisien ja äitien elävän moraalisesti ja kasvatta-
maan oikein lapsensa. Hän myös kiittää lahjojen tuojia kaikkien munkkien puolesta.  
   

    
 

    
 
810. 10.081.00; 811. 10.088.00; 812. 10.091.00; 813. 10.096.00 Lampang. Päämunkki 
avustajineen pitää palveluksen. Kathin-seremonia, kansanedustaja ojentaa päämunkille 
kaavun. Pyhitetyn veden pirskotus. 
 
   Seuraa kathin-seremonia, viittojen ojentaminen munkeille. Kansanedustaja, joka osal-
listuu Lampangin tilaisuuksiin, mm. koulujen urheilukilpailuihin, ojentaa viitan pää-
munkille, toinen parlamentin jäsen seuraavalle ja pormestari kolmannelle. Buddhalaisen 
kirkon avustaja ojentaa heille viitan, jonka joku on lahjoittanut.  
   Sitten yksi munkeista alkaa siunata kansaa pirskottamalla pyhää vettä, hän istuu avo-
autossa, joka kiertää hitaasti kenttää (813). Maaherra aloittaa lahjojen antamisen eli uh-
raamisen munkeille.  Munkit asettuvat kahteen riviin ja ihmiset asettavat lahjansa heidän 
kulhoonsa; kuvia on eri suunnista. Niin kuin aina tällaisissa tilaisuuksissa, antimet ovat 
erilaisia taloustavaroita ja säilykkeitä, nykyisin yhä useammin uhrataan rahalahjoja, myös  
yksityisille munkeille. Keskellä kenttää seisoo yksinäinen munkki lipun vieressä, se on 
merkki siitä, että hän odottaa kulhoonsa rahaa. 
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814. 10.101.00; 815. 10.102.00; 816. 
10.109.00 Lampang. Munkeille uhrataan. 
 
 Yhteiskunnan muuttuminen uhkaa lopettaa 
buddhalaisuuden alkuperäisen ihanteen, 
joka velvoitti kylän munkit kerjäämään joka-
päiväisen ruokansa. Nykyisin luostarit va-
rustetaan eri tilaisuuksissa ”keittämättö-
mällä riisillä”, taloustavaroilla, uusilla viitoilla 
ja rahavaroilla. Luostarit hoitavat itse joka-
päiväisen elämänsä tarpeet. 

 

 
 817. 1999. 00 Lampang. Munkkien kulhoihin annetaan paljon kukkia temppelin, niitä käy-
tetään temppelin koristamiseen.
  
   Kun kulhot täyttyvät, lahjat kaadetaan säkkeihin, joita avustajat pitävät ja kuljetetaan eri 
luostareihin. Kentän laidalle on ilmestynyt kaupustelijoita niin kuin kaikkiin juhliin, parkki-
paikka on täynnä autoja.  
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KIINALAINEN UUSI VUOSI  
 
 
 
 
Ennen kalenterin uudistuksia kiinalainen uusi vuosi oli Lampangissa ja muuallakin Thai-
maassa kaikkein tärkein juhlakausi. Siihen sijoitettiin kylmän kauden tapahtumat ja kul-
kueet. Nykyisin länsimainen kalenteri ja thai-uusivuosi Songkran, ovat vähentäneet  kii-
nalaisen uudenvuoden merkitystä, se on jäänyt kaupungin kiinalaisten juhlaksi. Tänä 
vuonna kiinalainen uusi vuosi on  27.1.1998 ja silloin siirrytään Tiikerin vuoteen. Uuden-
vuoden käyntejä kiinalaisissa temppeleissä on kuvattu uskontoa koskevassa jaksossa. 
Seuraavana päivänä kaikki kiinalaiset kaupat ovat kiinni, mutta vain yhden päivän, ja 
uutta vuotta vastaanotetaan perhepiirissä. Kauppaliikkeitä ei tosin suljeta kokonaan uu-
den vuoden päivänäkään, vaan monen liikkeen kalteriovet ovat hiukan raollaan tai sisälle 
pääsee takaovesta, monet perheet asuvat puotinsa takana.  
   Uusi vuosi on ainoa aika vuodesta, jolloin kiinalaiset lopettavat hetkeksi työnteon ja 
juhlivat. Silloin sukulaiset käyvät vierailuilla ja yhdessä syödään juhla-ateria, jossa pitää 
olla ne 16 ruokalajia; lisäksi sukulaiset antavat lahjoja toisilleen. Ennen vanhaan kiinalai-
set liikkeet olivat kiinni koko viikon ja talouskasvun vuosina omistajat tekivät turistimatkoja 
eri puolille maata, myös ulkomaille. Nytkin maan kauppiaskunta odotti liikevaihdon nou-
sua niin kuin meillä jouluna. Laman jatkuessa juhlintaa on kuitenkin supistettu, kultakoru-
jen, ruokien ja koristeiden myyjät valittavat, etteivät kiinalaiset tuhlaa niin kuin ennen. 
Tänä vuonna kiinalainen uusi vuosi on melko aikaisin, eikä perinnekulkueita järjestetä 
kuten 1985, 13 vuotta sitten. Luang Viang Lakoon on yhdistetty Tip Changin päivään, 
mutta lohikäärmeet kiertävät kaupungilla. 
 
 
 
 
Lohikäärmejoukkueet 
 
 
Lampangin kiinalaisen koulun yläluokkien lohikäärmekulkueet keräävät avustuksia kau-
pungin kauppaliikkeiltä ja muilta yrityksiltä 4.2.1998; myös yksityiset perheet saattavat 
kutsua heidät kotiinsa. Rahat tulevat kaupungin kahden kiinalaisen koulun hyväksi. Lohi-
käärmekulkueet ovat kiertäneet kaupungilla ja kävin kiinalaisella koululla kysymässä, 
missä päin kaupunkia ne nyt olisivat. Koululla on alaluokkia opiskelemassa, opintoja ei 
tässä koulussa tarpeettomasti laiminlyödä. Koulun seinillä on joitakin kiinalaisia uuden 
vuoden toivotuksia ja punaisia palloja, muttei muuta näkyvää, eivätkä oppilaat vierailus-
tani ja valokuvaamisesta paljoa piittaa. Koulussa on kova kuri. Näiden kuhmuisten van-
hojen pulpettien ääressä kasvaa kaupungin eliittiluokka. 
   Seurasin lohikäärmeitä Sob Tuissa 4.2.1998 niiden vieraillessa Phahonlyothin ja sen 
sivukatujen verstaissa ja autoliikkeissä. Uutta täällä esikaupungissa ovat paukkupommit, 
joita riippuu liikkeiden oven päällä. Korvat ovat taas lukossa, onneksi kiinalainen opettaja 
antoi vanua, jota työnsin korviini. 
   Ryhmiä on kolme ja joka ryhmässä 23 lohikäärmettä. Ne ovat värikkäitä naamioita, joi-
den sisällä on kaksi poikaa. Kaikkiaan joukkoihin kuuluu suuri määrä keltaisiin urheilupu-
kuihin pukeutuneita poikia, jotka vuorottelevat lohikäärmenaamion sisällä, sillä naamari 
on tukahduttavan kuuma, ja lisäksi tarvitaan lipunkantajia ja rummunsoittajia. 
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Punapukuiset opettajat ohjaavat, keräävät laput ja merkitsevät muistiin talot, joissa käy-
tiin, ja summat, jonka jokainen kiinalainen kauppa tai talo antoi tai lupasi antaa.  
 

 
 

     
  
818. 10.169.00; 819. 10.171.00; 820. 10.173.00 Lampang. Lohikäärmekulkue kunnioittaa 
autokaupan haltiaa. 
 
   Rumpuja ja kumistimia työnnetään metallikärryissä (821). Kaiken aikaa kuuluu tahdikas 
rumpujen, kumistimien ja lautasten ääni, se kiihtyy rajuksi, kun kaksi tai kolme lohikäär-
mettä syöksyy sisälle taloon. Minusta tuntuu, että rummunlyöjät ovat siirtyneet enemmän 
rokkimusiikin komppeihin ja paukkupommeja ammutaan nyt enemmän kuin ennen. Kaup-
paliikkeet ovat panneet kirjekuoria ja paperilappuja oven yläpuolelle, josta lohikäärmeet 
ne nappaavat. Usein siinä roikkuu myös nippu paukkupommeja, jotka on ensin sytytet-
tävä. Lohikäärmeiden tulee tanssia paukkurakettien ympärillä, pauke on kova ja pojat 
pitävät korviaan. 
   Jossakin liikkeessä omistaja panee rahakuoren lohikäärmeen suuhun, siinä on jonkin-
lainen lautanen sitä varten, mutta kyllä naamarin sisällä oleva poika sen äkkiä sieppaa. 
Vastalahjaksi annetaan kiinankielinen onnentoivotus. Joukolla on tiedustelijoita etsi-
mässä liikkeitä tai taloja, joissa kulkue otetaan vastaan, ja löydettyään sellaisen paikan, 
he asettuvat kadulle seisomaan ja liehuttavat merkiksi keltapunaista lippuaan. 
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821. 10.125.00; 822. 10.131.00; 823. 10.160.00; 824. 10.162.00 Lampang. Rumpukärryt. 
Kiihkeän rummutuksen ja pommienpaukkinan säestämänä lohikäärme syöksyy kohti 
kauppaliikkeen oven yläpuolelle kiinnitettyä rahakuorta. Kaikkialla lohikäärmettä seuraa 
sininen savu. 
 
   Pihoihin mennessään lohikäärmeet käyvät ”liehtomassa” ja ampumassa rakettejakin 
ensin haltiantalon edessä, syöksyvät sitten sisälle liikkeeseen tai asuintaloon ja tekevät 
samalla tavalla kotialttarin edessä.   
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825. 10.157.00; 826. 10.147.00; 827. 10.148.00 Lampang. Kaksi lohikäärmettä menossa 
yksityiseen taloon. Sisällä emäntä antaa rahakuoren ja opastaa lohikäärmeitä siunaa-
maan asuintilat.  
 
    Sob Tuin omakotitalossa omistaja odottaa pihalla rahoineen; kulkue ahtautuu portista 
pihaan ja vanhanemännän ohjatessa käy haltiatalolla ja syöksyy sitten sisälle. Lohikäär-
meet ikään kuin siunaavat alttarit ja liiketilat, jotka pienissä yrityksissä ovat samalla per-
heen asuintiloja. 
   Yhdessä autoliikkeessä lohikäärmeen on otettava vesisammiosta appelsiineja ja sen 
pää kastetaan samalla veden alle. Naamioitunut talonväen edustaja kerää hedelmät pois. 
Lohikäärmeen on joissakin liikkeissä hypättävä todella korkealle tavoittamaan punaista 
korttia, mutta yhä useammin se vain käy alttarien edessä ja rahat työnnetään sen suuhun 
tai annetaan keruumaljaan.   
    Phahonlyothin kadulla lohikäärmeet liehtovat pihalla ensin autoliikkeiden haltiantalon 
edessä, ja sytyttävät siellä olevat paukkuraketit (818-820), ja ryntäävät sitten kadun puo-
lelle liikkeen ovelle (823-824). Kadun autoliikkeet käydään läpi, ne ovat tietenkin pääasi-
assa kiinalaisten omistuksessa. Lohikäärmeet kulkevat kovaa vauhtia talosta taloon, en 
tahtonut pysyä perässä.  Rahojen kerääminen kestää vain kolme päivää ja kiinalaisia 
liikkeitä ja asuintaloja on kaupungissa paljon. 
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828. 10.174.00; 829. 10.176.00 Lampang. 
Lohikäärmeet syöksyvät Sob Tuin autoliik-
keeseen käytyään ensin haltiantalolla kun-
nioittamassa talon pihapiirin yliluonnollista 
asukasta ja sytyttämässä paukkupommit. 
 
    Lohikäärmetanssi merkitsee kunnian-
osoitusta ja tuo erityisen suurta onnea tai 
siunausta niille, jotka lahjoittavat rahaa uu-
den vuoden riiteissä tai tekevät suurlahjoi-
tuksia temppelille. Lohikäärmenaamiot kuu-
luvat kiinalaisille temppeleille. Näissä kulku-

eissa ne kyllä joutuvat koville. Tulee mieleen, että samalla tavalla meillä ja muualla Eu-
roopassa naamioituneet kiertueet kiersivät kylissä vuodenvaihteessa pyytämässä ta-
loissa kestitystä. Uuden vuoden alkaessa agraariyhteisöissä haluttiin lujittaa keskinäistä 
jakamista, yhteistä selviytymistä.   
 
 
 
 
 
Luang Viang Lakon 
 
 
 
Tänä vuonna uuden vuoden suuri perinnekulkue ja Tip Changin muistojuhla on yhdistetty 
samaksi päiväksi,  ne pidetään 5.1.1998. Tip Changin eli Elefanttipojan muistoseremonia
tapahtuu pari päivää aikaisemmin ja siihen on yhdistetty läänin perinnejuhla, joka 12 vuot-
ta sitten oli  nimeltään Luang Viang  Lakoon.  Perimätiedon  mukaan Tip Chang  karkasi 
Burman vankeudesta ja erilaisten vaiheiden jälkeen perusti pohjoisen Lanna-valtion. Hän
on Lampangin  historiallinen sotasankari ja paikallisheeros.   
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830. 10.177.00; 831. 10.179.00; 832. 10.184.00; 833. 10.182.00; 834. 10.215. 00 Lam-
pang. Kulkueissa tulee aina olla baisreja, kukkamaljoja ja tällä kertaa erikoisesti pitkiä 
viirejä, kauniit koristeet tuovat iloa katsojille ja onnea niiden kantajille. 
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     Kello 7,30 on kaikkien virastojen ja amphoeiden joukkueiden määrä kokoontua entisen 
lääninviraston kentälle kansallispuvuissa, siitä oli kirjeellä annettu ohjeet samoin kuin kul-
kuekoristeistakin. Tänä lamavuonna joukkueen jäsenet kantavat vain pitkiä viirejä, kul-
kuevankkureiden rakentaminen on siirtynyt Songkraniin, thai-laiseen uuteen vuoteen.    
                                                                     

 835. 10.199.00 Lampang. Joukkueet val-
miina kentällä. Joukkueiden edessä nimikil-
ven kantaja. 
 
   Ennen lähtöä joukkueet haluavat, että ku-
vernööri ja pormestari tulisivat heidän nimi-
kilpiensä kanssa samaan kuvaan; maaher-
ralla ja pormestarilla on punaiset takit. Valo-
kuvaaminen vie jonkin aikaa.  
   Kun joukkueet ovat järjestäytyneet nelijo-
noihin kentälle, kaupungin virkamies pitää 
puheen (noin 8;30), jossa hän pyytää kuver-
nööriä osallistumaan tilaisuuteen ja joukko-
marssiin, kunnioittamaan juhlaa ja anta-
maan sille arvokkuutta. Kuvernööri lyö suu-
reen kongiin, kulkueet ovat valmiita lähtöön.  
   Joukkueilla on tietenkin nimikilvenkantaja, 
monilla myös oma perinneorkesteri; lisäksi 
mukana on sotureita, jotka kantavat keihäitä 
tai muita menneiden aikakausien aseita ja 
asettuvat perillä Tip Changin patsaan ympä-
rille vartioon.  
   Naiset kantavat virejä, kukkamaljoja, bais-
reja, banaanipuun taimia, nuoret miehet ras-
kaampia joukkueiden tunnuksia. 
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836. 10.206.00; 837. 10.227.00; 838. 10.234.00; 839. 10.237.00 Lampang.  Joukkueet 
marssivat kyltteineen, viireineen ja onnea tuottavine kukkalaitteineen rummunlyöjien lyö-
dessä tahtia; jonkun kylän orkesterikin istuu autossa ja soittaa. 
 

 
 

  
 
840. 10.206.00; 841. 10.227. 00 Lampang. Naisten ja miesten joukkue. 
 
   Kulkueeseen osallistuu perinteisesti kylien joukkueita, mutta  myös kaupungin kouluja, 
laitoksia, virastoja ja yhteisöjä, jotka halusivat näkyä kaupunkilaisille.  
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Tip Changin muisto 
 
 
Tip Changin patsaalla rivistöt ryhmittyivät paraatikentälle,  vartiomiehet  ja  lipunkantajat 
asettuivat tasanteelle patsaan ympärille. Katsomokatoksen takana nuori mies meikkaa 
kiireellä naispuolisia  esiintyjiä. Maaherra kiipeää ylös patsaan eteen ja ripustaa pitkällä 
keihäällä kukkanauhan (lein) Tip Changin pyssyn kärkeen. Sitten hän  ja hänen jälkeensä 
armeijan, kaupungin ja muiden laitosten edustajat asettavat kukkalaitteen Tip Changin 
patsaan edessä olevalle kukka-alttarille. Vuonna 1985 eri laitokset asettivat patsaan juu-
relle muistotaulut. Sitten maaherra löi siihen suureen kumistimeen. 
   Juhlan tärkein ohjelmanumero on Tip Changin elämäkertalaulu tai sankarieepos, jonka 
mieslaulaja esittää hautajaisista tutulla hakkaavalla nuotilla kaikkine kiekauksineen. Esi-
tys kestää loputtoman kauan, puolisen tuntia. Joukkueet katoavat paraatikentältä johon-
kin varjoon, toiset katselevat patsasta, ottavat siitä valokuvia, jotkut istuvat kentällä juh- 
tatansseja”.  Vanhan taiteilijan ja kotiseutumiehen pieni ryhmä, kaksi pariskuntaa, esittää
kuninkaallisen miekkatanssin kaikkine seremonioineen ja kumarruksineen. Rinnalla nuo-
rempi miestaiteilija antaa näytöksen uudemmasta miekkatanssista, johon kuuluu miekan-
käsittelyn akrobatiaa, hänellä on rekvisiittana monipuolinen miekkakokoelma.  
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842. 10.254.00 Lampang. Soturit viireineen ja aseineen vartiossa patsaalla. 
843. 10.255.00; 844. 10.256.00; 845. 10.259.00; 846. 10.262.00 Lampang. Joukkueet 
ryhmittyvät Tip Changin patsaan eteen. Maaherra asettaa patsaalle kukkalaitteen.   
 
   Muistojuhlan ohjelma on kevyempi ja ilmapiiri vapaampi kuin aikaisemmin. Tänä 
vuonna ei pidetty juhlapuheita, vaan kuunneltiin Elefanttipojan sankarieepos. Taisivat pat-
sasseremoniatkin olla osaksi paikan päällä improvisoituja.  Mutta se taito  täällä osataan.  
 

  
 

847. 10.262.00; 848. 10.272.00 Lampang. Sotilaspiirin komentajan vuoro kunnioittaa Tip 
Changia. Suuren kumistimen soittaja ja sen kantajat kuuntelevat muistolaulua. 
 
    Tänä vuonna pääohjelmaa hallitsevat naiset. Tyttöjen ja naisten joukkueet esittävät 
miekkatansseja tai tanssia miekat kädessään, hiukan hätäisesti harjoitelleina niin kuin 
aina. Mukana on myös kaksi naisten kynsitanssiryhmää, toisen rekvisiittana on päivän-
varjo, toisen pitkä punainen huivi; heidän esitystään voi kutsua huivitanssiksi. Tämä va-
lioryhmä esiintyy nykyisin monissa tilaisuuksissa. Ohjelmaan kuuluu myös hupailu, jossa 
esiintyi kurinalaisuuden ja sotilaallisuuden antisankari, ylipainoinen mies kuninkaallisine 
päivänvarjoineen. Häneltä menivät kaikki touhut päälaelleen. 
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  Ohjelmanumeroiden jälkeen alkoi vapaa seurustelu ja valokuvien ottaminen 
   

 
 
 

  

 
 

    
 
849. 10.277.00 850. 10 282.00; 851. 10.284.00; 852. 10.283.00; 853. 10.285.00 Lam-
pang. Naisten ja tyttöjen harrastelijaryhmät esittävät miekkatanssia.  

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 275



  
 
854. 10.290.00 Lampang. Naisten huivitanssi, sekin on uusi versio temppelitanssista.  
 

  
 

  
 
855. 10.295.00; 856. 10.294.00; 857. 10. 
298.00 Lampang. Muistojuhla on lopussa.   

Alkaa muistokuvien ottaminen. Viimeisessä kuvassa ovat naiset, jotka tekivät ohjelman, 
suunnittelivat, kuuluttivat ja johtivat kaiken, mikä Tip Changin muistoksi tapahtui.  
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    Patsas on vasten aurinkoa, mikä vaikeuttaa valokuvausta. Tämänvuotinen Tip Chang 
juhla on ilmeisen nopeasti järjestetty, painettua ohjelmaa ei ollut saatavilla. Joukkueet 
lähtevät pois viireineen ja symboleineen, joku vielä osoittaa kunnioitustaan patsaalle. 
Sinne jää Tip Changin patsas kaikkine koristeineen. Esiintyjät odottavat kuljetusta. Por-
tilla tapasimme kaksi naista, jotka ovat suunnitellet päivän ohjelman (857), he ovat läänin 
kulttuurityöntekijöitä.  
 

    
 
858. 10.274.00 Lampang. Muistojuhla alkaa olla lopussa, vartijat ja viirien kantajat vapau-
tuvat tehtävästään. 
 
   Seremoniat olivat toisenlaisia kuin 13 vuotta sitten, jolloin patsaalle kokoontuivat viras-
tojen, armeijan, koulujen ja muiden laitosten edustajat, virkamiehet valkoisissa juhlapu-
vuissaan. Luang Viang Lakon kesti aiemmin viikon, mutta nyt on lama. Joka tapauksessa 
jälleen on luotu koristeellinen kulkuejuhla, eri laitosten edustajat, tanssiryhmät ja perin-
neorkesterit saivat tilaisuuden esiintyä ja pienen palkkionkin harrastuksestaan. Läänien 
perinnejuhlat säilyvät vaikka ulkonaiset muodot vaihtelevat. Mutta tuskin enää saadaan 
kokoon niin innostuneita ihmisiä ja nähdään niin suuritöisiä kulkuerakennelmia kuin aikai-
semmin. Kiinalainen uusivuosi on kalenterijuhlana menettämässä merkitystään, mm. 
siksi että se noudattaa lunaarista kalenteria eikä teolliseen yhteiskuntaan tahdo enää so-
pia juhlakausi, jonka ajankohta vaihtuu joka vuosi. Thaikansan uudenvuoden juhla on nyt
virallisestikin Songkran.  
 
 
 
 
 
 
 
THAILAINEN UUSI VUOSI
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Songkran
 
 
 
 
Songkran on thailaisten oma uudenvuoden juhla 12.-15. huhtikuuta (1998).  Silloin kuuma 
kausi on kuumimmillaan ja kääntyy sadekaudeksi, näihin aikoihin tulevat ensimmäiset 
rajut sadekuurot. Vuoden viimeisen eli songkranin päivän vanhoihin tapoihin on kuulunut, 
että aamulla käytiin temppelissä pesemässä munkkien kädet, pesemässä pois heidän 
syntinsä, niin kuin sanotaan, ja valelemassa pienen Buddhan patsaan päälle vettä. Vesi 
otettiin talteen pulloihin, se oli pyhittynyttä sombloi-vettä, jota käytettiin moneen eri tarkoi-
tukseen, mm. vanhusten käsien pesemiseen.  Vuoden 1973 jälkeen en ole saanut kuva-
tuksi munkkien käsien pesua. Pyhää vettä tehdään nykyisin juhlakentällä, vesitehtaassa 
niin kuin olen sitä nimittänyt. 
   Toisena, van naw eli vainajien päivänä rakennettiin temppelin pihalle hiekkastupia, ja 
nuoret kunnioittivat vanhempiaan ja vanhoja sukulaisiaan valelemalla heidän käsilleen 
pyhittynyttä vettä ja painamalla kalkkivärillä heidän otsaansa valkoisen merkin. Vanhuk-
set siunasivat heidät ja toivottivat kaikkea hyvää. Näin tapahtuu vieläkin perhepiirissä.  
   Kolmas päivä, thalerngsok, oli ennen huvittelupäivä, jolloin kyläläiset kulkivat kulku-
eissa kylän kujilla, kastelivat itseään sateessa tai toisiaan ikään kuin merkiksi sadekau-
den alkamisesta. Nämä kyläkulkueet ovat olleet pieniä ryhmiä, joissa soitettiin kumistimia 
ja muita lyömäsoittimia ja laulettiin. Viimeiset kaksi viikkoa ennen sateita ovat pohjoisessa 
erittäin kuumaa ja tukahduttavaa aikaa, 3-4 kuukauteen ei ole satanut tippaakaan. Satei-
den tullessa luonto heräsi eloon ja alkoi riisinkylvön aika.  
   Songkrania pidetään nykyisin uuden vuoden juhlana. Virallisesti Thaimaassa on budd-
halainen ajanlasku, joka alkaa uskonnon perustajan syntymästä. Vuosien nimet noudat-
tavat kiinalaista lunaarista järjestelmää ja kiinalaisena uutena vuotena, joka tänä vuonna 
oli helmikuun alussa, siirryttiin tiikerin vuodesta (1998) jäniksen vuoteen. Maan liike-
elämä käyttää kuitenkin länsimaista tai globaalia kalenteria. Vuodenvaihteen  juhlan ajan-
kohtana Songkran on poikkeuksellinen, sillä yleensä agraarikulttuurien vuosi on loppunut 
ja uusi alkanut silloin, kun vuoden sato on korjattu. 
   Vähitellen songkranista on tullut vesijuhla, arvellaan, että taustalla ovat kylien tanssi-
kulkueet. Nuoret asettuvat katujen varsille vesitynnyreineen ja kastelevat kaikki ohi kulki-
jat ja käyvät keskenään vesisotaa ajellen autoilla ympäri kyliä ja kaupunkia. Vesisota oli 
aikoinaan toisen maailmansodan jälkeen Chiang Maissa alkanut tapa, joka houkutteli pai-
kalle turisteja.  
    Nykyisin läänit  ja kaupungit ovat tehneet songkranista kansanjuhlan, johon on  kes-
kittynyt kiinalaisenkin uuden vuoden tapoja. Songkran kestää neljä päivää,  kahtena en-
simmäisenä päivänä kaupunki järjestää kulkueita sekä ilta ja aamujuhlan, jossa munkeille 
voidaan antaa lahjoja niin kuin tammikuun 1. päivänäkin. Lampangissa uusi seremonia 
on Hopeamaljan kulkue, jolla on tarkoitus  aloittaa  viralliset juhlallisuudet. Kaupungin juh-
lat huipentuvat suureen kulkueeseen songkranin toisen päivän iltapäivällä. Songkranin 
vietto jatkuu kuitenkin paikallisissa temppeleissä. Vainajien päivä on nyt kolmantena päi-
vänä ja silloin tehdään temppelien pihoihin hiekkastupia. Neljänteen päivään on yhdistetty 
Wisaka Bucha eli Buddan syntymän ja kirkastumisen juhla, jolloin kyläläiset kokoontuvat 
temppeliin pho-puun seremoniaan ja lahjoittamaan munkeille ”elävää” eli keittämätöntä 
riisiä. Hopeamaljan kulkue, veden pyhittäminen, temppelilahjat ja pho-puun riitti ovat ny-
kyisen songkranin ydinseremonioita.  
    Kastelemista valvotaan nyt tarkoin. Vaatteet värjäävällä vedellä kastelu on kielletty, saa-
ti että kukaan uskaltaisi laittaa kasteluveteen sammuttamatonta kalkkia.

278



 
 

 
 
(878.) 10. 371.00;(915.) 10.483.00 Lampang. Hopeamaljan kulkue. Veden pyhitys.   
 
   Kadulla nuoret käyvät vesisotaa viikon päivät. Kasteleminen on alkanut ärsyttää van-
hempaa väkeä eivätkä he kulje kadulla muuten kuin autolla. Liike-elämä on pyrkinyt luo-
maan songkranista lahjajuhlan niin kuin länsimaisesta uudesta vuodesta (joulusta). Nyt 
ostetaan pieniä lahjoja munkeille ja myös perheen jäsenille. Itselleen monet  hankkivat 
uuden sinisen talonpoikaispuseron, se kuuluu songraniin ja on sitä paitsi halpa, vaikka 
menisi piloille vedellä kastelemisesta. 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 279



 
 
(1009.) 10.736.00. Pho-puun oksien tukiseipäät. 
 
     Lehdissä valitetaan, että hyvinä vuosina opittiin juhliin ostamaan viinaa ja huvittelujuh-
lana Songkran alkaa olla jonkinlainen vappu, vaikkei täällä juopunutta nuorisoa näy, niin 
kuin länsimaissa.  Mainittakoon tässä jälkeenpäin, että lehtitietojen mukaan vuonna 2001 
songkranjuhlien aikana kuoli liikenneonnettomuuksissa yli 700 ihmistä ja lähes 60 000 
loukkaantui (esim. Nation 16.4.01). Suurin osa kolariajoneuvoista oli moottoripyöriä ja 
avolavaisia pakettiautoja, joihin oli sulloutunut liikaan ihmisiä, ja melkein kaikissa kuolon-
kolareissa ajaja oli nauttinut alkoholia tai huumeita; 70% kuolleista oli miehiä. 
   

 
 Vuonna 1998 Songkranjuhlien ohjelma on seuraava: 
     
 

                 Sunnuntaina  12.4. 
                 Aamulla Smaragdi-Buddha tuodaan kaupungintalolle.  
                 14:00. Hopeamaljan kulkue Thama O:n temppelistä kaupunginpuiston juhlakentälle. Veden 
                 pyhitystä. 
                 17:00. Iltajuhla keskuspuiston kentällä. Perinneruokakilpailut. Julkisia lahjoituksia Smaragdi-
                 Buddhalle rakennetun kuljetusvaunun rakennuskustannusten peittämiseksi. Tanssiesityksiä
                 lavalla. 
                 Maanantaina 13.4. 
                 6:30. Aamutilaisuus juhlakentällä. Buddhalainen lahjaseremonia, palvelus ja veden pyhitys. 
                 Lahjoja ottaa vastaan noin 300 munkkia. 
                 9:00. Lintujen ja kalojen vapauttaminen juhlakentällä. Veden pyhitystä.  
                 13:00. Juhlakulkue, joka alkaa rautatieasemalta, etenee Chatchaita kaupungintalon ohi 
                 Boonyawatille ja päättyy virastokeskuksen (entisen maaherranviraston) kentälle.

                         Tiistaina  14.4. 
                                 14:00. Wat Ko:ssa eli Wat Kaowarukaramissa, Rantatemppelissä hiekkapagodien
                                  rakentamiskilpailu. 
                                 16;30. Palkintojen jako.  
                                  Keskiviikkona 15.4. 
                                  8:00. Pho-puun seremonia ja lahjojenanto munkeille (Wisaka Bucha). 
                                 
                                  Tätä tilaisuutta seurasin Ban Srii Muod Klaossa. 
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Toinen  ohjelma, joka ei toteutunut ihan sellaisina kuin oli tarkoitettu.  
 

                   10.-11. huhtikuuta 2541          
                   kilpailu jossa valitaan jumalten nuoret edustajat poikien ja tyttöjen kulkuetta varten. Kansanmusiikkia
                   Khelang Nakhon puistossa. 
                   12. huhtikuuta 2541 
                   9:00. Kulkue lähtee hakemaan Smaragdi-Buddhaa kaupungintalon edestä ja kiertää kaupunkia.  
                   14:30. Jumalten kulkue lähtee 12. kerran Wat Pratuu Ton Phyng temppelin edestä.  
                   16:00. Perinneruokajuhlat 8. kerran Khelang Nakhorn puistossa. 
                   16:30. Jumalten kulkue tulee Smaragdi-Buddhan pyhitysalueelle. Juhlaseremonia, jossa parhaalle 
                   kulkueautolle annetaan palkinto.  
                   Uskonnollinen seremoniaa ja kiitosrukous Buddhalle.  
                   Veden valaminen Smaragdi-Buddhalle vanhojen Lanna-thaitapojen mukaisesti.                                   
                   Puuchaa-rumpujen soittokilpailu, kansanomaiset pelit ja leikit alkavat. 
                   19:00. Perinteellisen käsityön, taiteen ja kansanmusiikin esityksiä.    
                   Vietetään uuden vuoden juhlallisuuksia Buddhan kunniaksi ja mitä kauneimmin koristellun vaunun 
                   kunniaksi Khelang Nakhorn -puistossa. 
                   Pyydetään yleisöä kunnioittamaan ja palvomaan Smaragdi-Buddhaa valamalla vettä.  
                   13. huhtikuuta 2541 
                    6:30. 300 Buddhan munkkia kiertää hakemassa lahjoja. Annetaan helppotekoisia ruokia.                                     
                   Buddhalainen seremonia. Ohjelmanjohtaja sytyttää suitsutustikut ja kynttilät Phrarattanakraille. 
                   Läänin edustajat lausuvat syvälliset sanat ja siunaavat uuden vuoden. 
                   Lampangin läänin maaherra siunaa uuden vuoden. 
                   Kansalaiset antavat lahjoja ja valavat vettä Buddhan rukouksen kera. 
                   Veden valaminen ja pirskottelu alkaa vanhimmista. 
                   9:00. Lampangin läänin maaherra edustustehtävässä vapauttaa mätikaloja Khelang Nakhorn -puiston
                   lampeen. 
                   13:00. Koristeltujen vaunujen kulkue lähtee rautatieaseman edestä. Kulkueessa ensin Smaragdi- 
                   Buddhan vaunut, muiden yhdistysten ja järjestöjen vaunut seuraavat Prasan Maitrii-katua alas Jatrchai
                   kadulle kaupungin talon eteen, jossa kuulutetaan vaunukilpailun voittajat. Kulkue jatkaa kellotornin
                   ohitse Bunyawat-kadulle ja päättyy Wat Paa Dua -temppeliin. 
                   13:00. Kansantanssia ja kansanmusiikkia kellotornin ja viiden tien risteyksen puistossa 
                   17:00. Kulkue saattaa Smaragdi-Buddhan takaisin Wat Phra That-temppeliin Kho Khamiin. 
                   14. huhtikuuta 2541 
                   16:30. Komitea valitsee parhaan temppelikilven (vaakunan). 

   
          
                                  Kylien  lapset alkavat monta  päivää ennen Songkrania varustaa vesitynnyreitä portin-
                               pieliin ja kastella ohi kulkijoita.  Kirkkaita muovisaaveja  ja  ämpäreitä  on kujien varrella 
                               vettä täynnä,  lapset leikkivät vedellä ja kastelevat toinen toisiaan,  tekevät hyökkäyksiä 
                               naapuriin ja heittävät vettä aikuistenkin päälle, mutta katsovat tarkasti, kenet kastelevat. 
                               Veden heittäminen ei ole vielä oikein luvallista, joten aikuisten ilmeitä katsotaan tarkasti 
                               eikä vihaisia ihmisiä ärsytetä.   
 

     
 
859. 10.308.00 Ban Srii Muod Klao. Lapset valmiina vesipatterinsa kanssa. Kylässä on 
paljon läpikulkijoita.   
860. 10. 313.00 Lampang. Kaupungissa koko perhe on varustautunut vesisotaan. 
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 Muutamaa päivää ennen songkrania temppelin nuoret munkit alkavat valmistella paksuja 
pho- puun seipäitä, ne maalataan keltaisiksi. 
 

    
 
861. 10.304.15 Ban Mae Kong Nya.  Pho-puun oksien tukipuuta maalataan. 
862. 10.318.00 Lampang. Kim-temppelin munkit rakentavat koristeita portin pieleen.  
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 863. 10.325.00 Lampang. Autoja vesitynnyreineen kiertää jatkuvasti kaupungin kaduilla, 
mukana on joku vanhempi, joka pitää huolta, ettei vesisota muutu tappeluksi.  
 
   Perjantaina ja lauantaina kaupungissa on jo täysi vesisota käynnissä. Katujen varsille 
rakennetaan nykyisin oikein ruohokatoksia, joissa veden heittäjät ovat suojassa aurin-
golta. Komeita katoksia on pääkadulla mm. suuren kultakaupan edessä vastapäätä KFC-
tavarataloa. Katosten jalkojen alle asetetaan vesiastiat, jotteivät muurahaiset tai muut 
pikkueläimet pääse ruohokaton heinien sekaan. Uudelle sillalle johtavan kadun varrella 
on aina rivistö pattereita, katu on vilkkaasti liikennöity eikä kohteita tai uhreja tarvinnut 
odotella. Pojat ryhmittyvät tyttöjen mopojen ympärille, kun he joutuivat pysähtymään kel-
lotornin valoihin, ja kastelevat pyörän selässä istuvat tytöt perusteellisen hartaasti. Siinä 
katsotaan tytön kärsivällisyyttä, ja kyllä neitoset ovatkin aidoimmillaan läpi märkinä, kai-
kista meikeistä puhtaaksi pestyinä 
   Aikaisempaan verrattuna katokset ovat yleistyneet ja vesisotaa on nyt alettu käydä eri-
laisilla vesipyssyillä. Ne ovat kyllä aika tehottomia aseita, ellei nyt halua ulottua erityisesti 
kulkuevaunuissa istuviin kuningattariin. Lampangissa on vesiletkut, mutta kaupungin ve-
sijohtoveden paine on niin heikko, ettei sillä saanut vettä ruiskutetuksi. Vesiletkuilla täy-
tetään tynnyreitä ja naapulla tai ämpäreillä heitetään vettä niin kuin ennenkin. Autot vesi-
tynnyreineen kiertävät katuja ja lavalla olevat nuoret heittävät ympäriinsä vettä, ja kadun-
varren vesipattereista vastataan. Kaupunki oli järjestänyt punaisia vesitynnyreitä eri paik-
koihin ja muutenkin viranomaiset halusivat pitää vesisodan kurissa ja järjestyksessä. Ve-
sijuhla sai olla iloinen ja riehakas, mutta ilkivalta ja vahingonteko oli karsittu pois. Kalkkia 
ei enää sekoitettu veteen, aikaisemmin kalkkivedellä pilattiin ihmisten juhlavaatteet. Eikä 
jääpalojakaan enää hyväksytty, jäävedellä kasteleminen on jo ilkeyttä.   
 
 
 
Hopeamaljan kulkue   
 
 
Hopeamaljan kulkue, toisen ohjelman mukaan Jumalten kulkue on uutta juhlaperinnettä 
ja sen tarkoituksena on korvata aikaisempi soturikulkue, joka liittyi elefanttipoika Tip 
Changin ympärille syntyneisiin historiallisiin kertomuksiin. Aikaisemmin vanhoihin asuihin 
pukeutuneet soturit toivat maaherralle tervehdyksen ratsastaen elefanteilla tai hevosilla 
Wang-joen yli tämän virkatalon kohdalta. Nykyisin joki on padottu pohjapadolla eikä se 
enää kuivu kaupungin kohdalla, joten sen ylitys on käynyt hankalaksi, ja elefanttejakin on 
vaikea saada paikalle. Muutenkaan soturikulkueesta ei muodostunut suurten joukkojen 
juhlaa. Naiset eivät voineet siihen osallistua. Toisessa ohjelmassa mainitaan, että Jumal-
ten kulkue kulkisi tänä vuonna 12. kerran. Uusi kulkue vastaa nykyisiä sukupuolten väli-
sen tasa-arvon vaatimuksia.  
   Kulkue on rakennettu Thaimaan vai oliko se nyt peräti maailman suurimman hopeamal-
jan ympärille. Sen oli hankkinut tai saanut lahjaksi Thama O:n varrella oleva pieni Wat 
Pratuu Ton Phyng temppeli kolme vuotta sitten. Tarkoituksena on, että kulkueen ede-
tessä kaupunkilaiset toisivat hopeamaljaan omilla uhrikulhoillaan vettä, joka sitten kau-
pungin juhlakentällä pyhitettäisiin. Kentälle on pystytetty pyhän veden tehdas, sama ra-
kennelma, joka oli toiminnassa songkranina 1985 koulu n:o 4:n kentällä. Näin jokainen 
perhe osallistuisi yhteiseen veden pyhittämiseen; kulkue symbolisoi kaupunkiyhteisön ra-
kentamista. 
    Lampangin juhlatoimikunta on esittänyt toivomuksen, että kaupunkilaiset ottaisivat juh-
lapuvuissaan vastaan kulkueen ja että siitä muodostuisi arvokas tilaisuus, ja kielsi vedellä 
kastelun. Kulkue lähtisi temppeliltä Thama O:ta pitkin yli uuden, 1982 rakennetun sillan, 
kääntyisi kohti kaupunkia ja tervehtisi maaherraa hänen talonsa kohdalla, joka on joen 
rannalla. Sieltä se jatkaisi pääpostille, sitten Tipchangia pitkin läpi kaupungin ja kellotornin 
kautta uuteen juhlapuistoon.  
  Hopeamaljan kulkue järjestäytyy Thama O:n temppelin pihalle. 
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 864. 10.330.00 Lampang. Suuri Hopea-
malja. 865. 10.332.00 Lampang. Kul-
kuevaunun vetäjät, jumalten nuoret edusta-
jat marssivat paikalle ja hakevat maljan ja 
koristeet temppelistä. 
 

 
 
 Kulkueen vaunuja työntävät erivärisiin ly-
hyisiin housuihin pukeutuneet nuoret mie-
het, joilla on yläruumis paljaana, päässään 
ja vyötäröllään valkoinen liina. Samalla ta-
valla ovat thaisoturit ennen pukeutuneet, 
heillä ei ole ollut haarniskoja eikä muitakaan 
suojuksia muuta kuin tatuointi. 

 

    
 
866. 10.334.00; 867. 10.341.00. Lampang. Kulkuekoristeet haetaan esille ja asetetaan 
juhlavaunuun. Maljaa vartoi kolme valkohousuista nuorta miestä, vanhanmallisten hou-
sujen lisäksi heillä on hopeiset rintakilvet ja käsivarsisuojat. 
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868. 10.343.00; 869. 10.348.00 Lampang. Jumalten edustaja, uhratun veden vastaanot-
taja. Kulkuevaunu rakentuu lähtövalmiiksi.  Mustahousuiset sotilaat hakevat Buddhan 
skriinin, kulkuekatoksen. 
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870. 10.335.00; 871. 10.352.00 Lampang. Kaupunkilaisia kokoontuu paikalle hopeamal-
joineen. Maaherra ja pormestari ovat saapuneet, edessä kuuluttaja. 
 
   Naispuolinen kuuluttaja merkitsee papereihinsa ilmoittautuneita kulkueita ja paikalle 
saapuneita merkkihenkilöitä; hän on paikalla miespuolisen parinsa kanssa, kuten kaikissa 
julkisissa tilaisuuksissa. Vähitellen paikalle tulee kaupungin "kerma", juhla-asuisia naisia 
ja tietenkin maaherra, kansanedustajia ja pormestari sekä kaupungin virastojen johtajia 
ja muita kaupunkilaisia (664-666); odottelijat ryhmittyvät yhteiseen kuvaan (667). 

 
872. 10. 353.00; 873. 10.355.00 Lampang. 

   

 
 
   Kulkueen lähtöä odoteltiin tunnin verran, 
sillä kuten tavallista, monet joukkueet ovat 
myöhässä ja pyysivät lykkäämään lähtöä. 
Kännykät soivat, katsojat alkavat jo pitkäs-
tyä. Vesisotaa käyviä autoja ajaa ohi, ka-
dunvarrelta vastataan. Kun katselin kadun-
varren yleisöä, panin suuren kamerani lauk-
kuun ja sadesuojat tiukasti kiinni. Onneksi 
laukku on vedenpitävä. Se oli kerta kaikki-
aan tarpeellinen varotoimi.  
   Kaupunginhallituksen kieltoa ei kauaa 

noudatettu, vaan kulkueen päälle alkaa lentää vettä ja kyllä kaikki mukana olevat kastel-
laankin perin pohjin tuolla parin kilometrin matkalla. Arvokkuus ja alkuperäinen idea hä-
visivät.  Niin märkänä en olekaan ollut enkä niin pitkää aikaa, vasta juhlakentällä vaatteet 
pääsivät kuivumaan. Seuraavat kuvat on otettu pienellä kameralla. Kukaan ei kastellut 
kameraani, vaikka minun päälleni valeltiin vettä ainakin joka viides sekunti… 
   Kulkueen sanoma on tällä kertaa seksuaalinen tasa-arvo, onhan se muotia kaikkialla 
sivistyneessä maailmassa. Paikalle on ilmestynyt transvestiitteja ja homoseksuaaleja. He 
haluavat puolustaa oikeuksiaan, niin kuin he itse sanoivat, tai niin kuin pahat kielet sanoi-
vat: tulla ulos koloistaan. Joitakin homoseksuaalisten nuorten miesten mukana olo tieten-
kin ärsytti, mutta kukaan ei puuttunut heidän esiintymiseensä. Homoseksuaaleja on ky-
lissä aina ollut muutamia. Vaikka heidät tunnetaan ja selän takana vähän naureskellaan, 
he elävät omaa elämäänsä muiden mukana, homoviha on keskitettyjen organisaatioiden, 
kuten kirkon ja valtionhallinnon luomaa yhtenäiskulttuuria ja kansalaiskasvatusta.   
    Hopeamaljan kulkue lähtee liikkeelle ja ylittää Wang joen sillan. Vakiintuneen kul-
kuejärjestyksen mukaan vaunujen edessä ja takana kävelee saattojoukko, tällä kertaa 
saattajat ovat juhlapukuisia naisia hopeisine uhrimaljoineen ja kukkineen. Maljoja ja kuk-
kia tarvitaan veden pyhittämisessä ja ne symbolisoivat kulkueen ideaa.  Kulkueen alussa 
kannetaan suuria kukkalaitteita (baisreja), ne kuuluvat kaikkiin prosessioihin, joissa siir-
rytään johonkin uuteen. Kulkueessa on luonnollisesti myös vuosien symbolit, tänä vuonna 
(1998) tiikeri, kiinalaisessa ajanlaskussa siirrytään pois tiikerin vuodesta ja edessä on 
jäniksen vuosi.  
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874. 10.356.00; 875. 10.369.00; 876. 10.370.00; 877. 10.363.00 Lampang. Kuuluttaja 
kuuluttaa, raskaan vaunun jarrut irrotetaan ja ne lähtevät liikkeelle nuorten homoseksu-
aalien tanssiessa lavalla ja vaunujen ympärillä. Perässä tulevat muut joukkueet. 
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878. 10.371.00 Lampang. Hopeamaljan kulkue etenee halki kaupungin. 
 

     
 
879 10.372.00; 880 10.402.00 Lampang. Valintakilpailun voittaneet hopeamaljan vartijat, 
jumalten edustajat. Hopeamaljan edessä istuvalla Jumalten edustajalla on kädessään 
suuri kauha, johon hän ottaa vastaan vettä, mutta sitä ei juuri kukaan ehdi kaatamaan.    
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Kulkueessa kultaisella valtaistuimella istuva nuori mies esittänee Tip Changia. Sitten tu-
leekin hopeamalja, ja sen jälkeen joukkueet kantaen tavanomaisia kulkueasetelmia, joita 
on käytetty monesti ennenkin. Jotkut joukkueet kantavat viirejä, jotkut kukkalaitteita, on 
kynsitansseja tanssivia naisia ja tietenkin kaunottaria valtaistuimillaan. Välillä marssii joku 
orkesterikin. Joukossa on myös kauniiksi puettuja ja maalattuja miehiä, seksuaalisten vä-
hemmistöjen edustajia (881). Joukkueista on vain vähän digitoituja kuvia. 
 

 
 
 881. 10.380.00, 882. 10.405.00 Lampang. 
Tanssijoiden joukossa on seksuaalisen vä-
hemmistön edustajia, jotka ovat ensim-
mäistä kertaa uskaltautuneet tulla julkisuu-
teen.  
 
  Miespuoliset tanssijat saavat vettä siinä 
kuin muutkin.  Emeralda-Buddhan patsaan 
syntylegendoihin kuuluvia henkilöhahmoja, 
kuten pyöveliä, ei tänä vuonna ole tainnut 
kulkueissa ollakaan, ne olivat muotia 1985. 
    Hopeamaljan edellä kulkevat naiset näyt-
tävät välillä jo kyllästyneiltä, mutta kyllä jat-
kuva kasteleminen sai jo hermot kiristymään 
minultakin, sitä ei vain saanut millään tavoin 
näyttää.  
   Kaupungin läpi kuljettaessa, Tipchang-ka-
dulla veden heittäminen kiihtyy, ihmisiä on 
kadun varrella tungokseen asti. 
   Mutta lyhythousuiset soturit vetävät ja 
työntävät vankkureita vääjäämättä eteen-
päin kohti juhlakenttää. Songkran on kuiten-
kin iloinen juhla, kaikki hymyilevät toisilleen, 
kuuma kausi on loppunut. 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 289



    
 
883. 10.373.00; 884. 10.388.00 Lampang. Seurojen, organisaatioiden, virastojen ja ky-
lienkin joukkueita Hopeamaljan kulkueessa. 
 

    
 
885. 10.383.00; 886. 10.393.00 Lampang. Kulkueen rouvat hopeakulhoineen. 
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887. 10.401.00 Lampang. Maaherran ja pormestarin seurue on saanut vettä niskaansa.  
 
   Kulkueen banderolli pysähtyy maaherran virka-asunnon kohdalle, siellä tapahtuu lyhyt 
tervehdysseremonia. Rivit ovat harventuneet, monet arvohenkilöt lähtevät viimeistään 
tässä vaiheessa pois kulkueesta ja siirtyvät autoihin. 
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888. 10.409.00; 889. 10.408.00 Lampang. Kulkueen koristeet, symbolit ja tarvikkeet ke-
rätään varastoon. Smaragdi-Buddhan patsas veden pyhityslaitoksessa.  
 
    Iltapäivällä Hopeamaljan kulkue saapuu kaupungin juhlakentälle, jossa pyhän veden 
tekolaitos on jo ollut toiminnassa. Juhlakentällä joukkueet ruuhkautuvat yhteen tungok-
seen eikä valokuvia saanut kuin lähietäisyydeltä   hopeamaljan vartijoista, baisrien ja lip-
pujen kantajista ja muista roolinhaltijoista. Myös kuvernööri seurueineen astelee portista 
juhlakentälle kantaen hopeista lahjakulhoa. 
 
 
 
Songkranin iltajuhla  
 
 
Samana iltana (12.4. klo 17) alkoi keskuspuistossa vähitellen kaupungin järjestämä ilta-
juhla. Ihmiset nousevat pyhittämään vettä ja uhraamaan kukkia Buddhalle. Vedenpyhi-
tyslaitos on suuri punaiseksi maalattu ja kultavärillä koristeltu teline, jonka poikki kulkee 
puinen vesikouru Buddhan patsaan yläpuolelle. Kourua pitkin vesi valuu Buddhan pat-
saan yli ja kerääntyy pyhittyneenä alapuolella olevaan säiliöön, josta sitä lasketaan kahta 
putkea pitkin ihmisten astioihin. Ihmiset tuovat uhrikulhoissaan vettä ja kukkia, kiipeävät 
portaita ylös ja kaatavat veden kouruun asettaen sinne myös kukkansa, ja käyvät sitten 
hakemassa pyhittynyttä vettä putkesta laitoksen toiselta puolelta.  
   Buddhan patsaan edessä on alttari. Useimmat kävijät poikkeavat sytyttämään suitsuk-
keen alttarille ja antavat buddhalaiselle kirkolle rahalahjan. Veden pyhitys vastaa Budd-
han patsaan pesua, joka ennen tehtiin ja tehdään varmaan vieläkin paikallisissa temppe-
leissä samalla, kun pestiin munkkien kädet. Uutena vuotena pyhitettyä vettä käytettään 
vuoden mittaan parantamiseen, puhdistus- ja suojeluriitteihin, asioiden pyhittämiseen ja 
moneen muuhun tarkoitukseen. Songkranina nuoret pesevät pyhällä vedellä vanhusten 
kädet ja saavat heiltä siunauksen.   
 

 
 
890. 10.483.00 Lampang. Veden pyhittämistä.  
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891. 10.457.00 Lampang. Emeralda-Budd-
han juhlavaunut. 
 
  Juhlakentällä ovat ensimmäistä kertaa 
nähtävänä Emeralda-Buddhan vaunut, jotka 
on juuri rakennettu (684). Vaunuja säilyte-
tään kaupungin näyttelyrakennuksessa juh-
lakentän kulmauksessa ja niillä kuljetetaan 
kallisarvoista Buddhan patsasta kaikissa jul-
kisissa juhlissa. Puiset vaunut ovat käsityö-
taidon mestariteos taidokkaine kaiverruksi-
neen, skriineineen ja muine uskonnollisine 
symboleineen ja miltei kokonaan kullattu.  
   Iltajuhlan aluksi maaherra avustajineen ot-
taa vastaan kaupunkilaisten rahalahjoja 
Buddhan vaunujen rakentamiskulujen peit-
tämiseksi. Varakkaat kaupunkilaiset, etu-
päässä liikemiehet ja -naiset ojentavat maa-
herralle rahakuoren kuuluttajan kuulutta-
essa lahjoittajan nimen ja saavat vastalah-
jaksi pienen punaiseen paperiin käärityn 
vastalahjan. Pääasia on, että vastalahja 
aina annetaan. 
  Lahjoittajien joukossa on paljon naisia, he-
hän täällä huolehtivat rahan käytöstä ja 

muutenkin edustavat perhettä, kun on kysymys uskonnollisista asioista. Lahjoittajia on 
paljon, tämä seremonia kestää kauan. 

 
892. 10.418.00; 893. 10.419.00 Lampang. 
Maaherra ottaa vastaan lahjoituksen. Juh-
lan aloittaa buddhalainen hartaus.    
 
  Yleisö hiljenee hartauteen. Arvohenkilöt is-
tuvat katoksessa, joka sijaitsee keskellä juh-
lakenttää. Kuvassa eturivin kaupunkilaiset. 
Maaherra ja kaupunginjohtaja vaimoineen 
istuvat munkkien korokkeen lähellä kun-
niasohvalla, muut ovat kaupungin ja ympä-
ristökuntien johtavia virkamiehiä. 

 
 Juhlien pääohjelma on perinneruokakil-

pailu, kahdeksannen kerran. Siihen osallistuvat jotkut kylät, koulut ja naisten joukkueet, 
joiden nimikilpiä näkyy kuvissa. Ruoan pääkokkeja ja esittelijöitä joukkueessa on kaksi.  
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894. 10.421.00; 895. 10.429.00 Lampang. Perinneruokakilpailun parhaita. 
 

 896. 10.433.00 Lampang. Kuvernööri pitää 
puheen, julistaa ruokakilpailun tulokset ja ja-
kaa palkintoja. Myös Hopeamaljan kulkueen 
parhaat joukkueet palkitaan. 
 
    Ruokakilpailussa pannan erityistä painoa 
valmistajien kätten taidolle ja esillepanon 
aistikkuudelle. Ja kyllä kattaukset ovatkin 
kauniita (687-688).  Kilpailijoiden ruokia ja 
kattauksia yleisöllä on mahdollisuus arvi-
oida. Pakollisena ruokalajina on erityinen 
salaatti, joka kuuluu pohjoiseen perintee-
seen; muutenkin esillä on paljon kasvisruo-
kia, ne ovat nyt muotia täälläkin. Kuvissa on 
näytteitä muutamien joukkueiden ruuista, 
kaikkiaan osallistujia oli kolmisenkymmentä. 
   Esiintymislavan luona on ravintolapöytiä, 
joihin tarjoillaan ruokia ja juomia. Varak-
kaimmat perheet istuvat pöydissä nauttien 
illallista ja katsellen samalla esityksiä. Joku 
ryhmä, useimmat naisia, on asettunut seu-
raamaan ohjelmaa omine pulloineen.   
   Kuin muistona vanhoista tavoista paikalla 
kiertelee kyläläisten pieniä juhlakulkueita 
erilaisine lyömäsoittimineen. Aina kun oli 

joku juhla, kyläläiset kokoontuivat soittamaan ja tanssimaan kulkueissa. Ja laulamaan. 
Nyt ei enää lauleta eikä tällaisia kulkueita kylissä näy. 
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   Lavan takana esiintyjät pukeutuvat ja valmistautuivat ohjelmanumeroihinsa, illan ohjel-
manumerot alkavat 
 

 
 

    
 
897. 10.436.00; 898. 10.437.00; 899. 10.439.00 Lampang. Eräs kaupungin tunnetuim-
mista tanssiryhmistä on luonut perinteestä nopeatempoisen ja värikkään version. 
 

    
 
900. 10.442.00; 901.10.443.00 Lampang. Etnistä väriä. Ammattimainen perinneorkesteri. 
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    Iltajuhlan ohjelmaan kuuluu tanssia ja soittoa, niin kuin aina. Tanssia esittävät naisten 
valiojoukkueet ja ohjelmassa on uudistettuja perinnetansseja, joiden tempo on paljon no-
peampi kuin perinteisten kynsitanssien; kuvissa on kiihkeä huivitanssi (690-692). Mukana 
on myös vuoristokansojen puvussa esiintyvä tanssiryhmä (693,695). Lampangissakin 
käytetään yhä vuoristolaisia etnisen kulttuurin symboleina, vaikkei heitä tässä läänissä 
asukaan. Säestävä orkesteri on koulutettu yhtye, kaupungin musiikin harrastajat haluavat 
ylläpitää paitsi ns. klassista thaimusiikkia, myös vanhaa kynsitanssi- tai temppelitanssi-
musiikkia.  
 

 
 
902. 10.444.00 Lampang. Etnistä romantiikkaa.  
 
   Ohjelman kuuluttaa jälleen sama tuttu pari, joka on esiintynyt kaikissa muissakin tilai-
suuksissa. Ilta on pimentynyt. Valokuvien teho hiipuu. 
 
 
 
Songkranin aamujuhla  
 
 
Songkranin toisen päivän aamujuhla (13.4.1998 klo 6;30-) on alkamassa. Menin ohjel-
man mukaan keskuspuiston kentälle ennen klo seitsemää, vaikka tiesinkin, ettei tilaisuus 
nyt niin aikaisin alkaisi. Tällaisissa asioissa pitäisi aina muistaa, että thaiaika on tunnin 
pari jäljessä reaaliajasta. Jotkut perheet ovat tulleet näin aikaisin pyhittämään vettä ja 
uhraamaan Buddhan alttarilla. Taempana koristellaan Buddhan katosta. Paikalla seisos-
kelee poliiseja vartioimassa vedenpyhityslaitosta ja Buddhan vaunuja, joku heistä käy 
uhraamassakin. 
    Ani varhain kentälle saapuu myös häkkilintujen myyjiä ja muita kaupustelijoita valtaa-
maan hyviä myyntipaikkoja. Ohjelmaan on merkitty yhdeksi numeroksi yleinen lintujen ja 
kalojen vapauttaminen, mutta vangittuja lintuja ei enää haluta ostaa ja myyjät saavat 
viedä suurimman osan linnuistaan takaisin. Parhaiten taitavat mennä kaupaksi arvat, kuk-
kanauhat ja määrätietoisen myyjän ilmapallot, perheet kun ovat tulleet juhlaan lapset mu-
kanaan. 
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903. 10.447.00; 904. 10.448.00 Lampang. 

Aamun ensimmäisiä uhraajia ja pyhän veden hakijoita. 

 
905. 10.449.00; 906. 10.451.00 Lampang. 
Kansansoittajat esittävät vanhaa paikallista 
musiikkia. 
 
  Nurmikolla soittelee erikoislaatuinen kan-
sanorkesteri valkoisissa paidoissa ja kirk-
kaan punaisissa housuissa (698-699). He 
ovat eläköityneitä kansansoittajia, jotka ul-
komuistista soittavat vanhaa temppelijuhlien 
ja hautajaisten musiikkia. 
  Smaragdi-Buddhan kultaiset vaunut ovat 
paikoillaan. Vähitellen tulee paikalle munk-
keja, jotka asettuvat pöytien taakse suureen 

katokseen. Vedenpyhityspaikalle alkaa myös kerääntyä yhä enemmän väkeä pyhittä-
mään vettä, uhraamaan suitsukkeen ja rukoilemaan. 
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907. 10.462.00; 908. 10.463.00; 909.10.  
466.00 Lampang. Buddhan alttarilla on uh-
raajien jono. 
 
    Vettä pyhittävät ja tuohuksia sytyttävät 
niin nuoret kuin vanhatkin. Monilla on jotain 
syvältä sydämestä tulevaa pyydettävänä 
Buddhalta. Otin nämä kuvat kauko-objektii-
villa, mutta hienotunteisuussyistä en enem-
pää, vaikka tämäntapaiset kuvat länsimaisia 
ihmisiä ehkä eniten kiinnostavat.  
 

 
 
910. 10.467.00 Lampang. 

 
  Kuten stadionilla länsimaisena uutena vuotena pidetyssä lahjoitustilaisuudessa, on tääl-
läkin aluksi hartaus, jonka toimittaa kolme munkkia. Uudenvuoden opetuspuheen pitää 
Lampangin piispa. Sen jälkeen seuraa kathin-seremonia.     

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 298



     
 
911. 10.458.00; 912. 10.486.00 Lampang. Munkit valtavat kohti pöytärivistöä. Keskikenttä 
täyttyy kaupustelijoista. Kaikkea pientä syötävää on tarjolla. 
 

 
 
913. 10.480.00 Lampang. Päämunkki, Lampangin piispa pitää hartauden ja opettaa. Hän 
edustaa korkeinta buddhalaista sanghaa, opettaa, siunaa ja rukoilee kaikissa julkisissa 
tilaisuuksissa.  
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     Tilaisuuden avaa korkein paikalla oleva 
henkilö, eli siis jälleen maaherra, sytyttä-
mällä kynttilän Buddhan alttarille, häntä 
saattaa pormestari, joka jää kauemmaksi. 
Kathin-seremoniassa mahdollisimman kor-
kea-arvoiset vieraat käyvät ojentamassa 
munkeille viitat; tässä tilaisuudessa maa-
herra ja pormestari. Avajaisseremoniaan 
kuuluu myös lipunnosto ja kansallislaulu, 
jonka nuori mies johtaa. 
   Munkkeja tulee yhä enemmän juhlakatok-
seen, heitä vastapäätä vieraiden katok-
sessa istuvat eturivissä maaherra, kaupun-
gin johto ja korkeat virkamiehet vaimoineen. 
Kunniavanhusten istuimet ovat vielä tyhjiä.  
 
914. 10.488.00 Lampang. Päämunkin puhu-
essa saarnastuolissa osa kansasta kuunte-
lee hartaana kädet yhdessä, toiset vain istu-
vat tai kuljeksivat  
 
 Ihmiset vaeltavat juhlakentällä,  tungeksivat 
myyntipöytienympärillä, laskevat ilmapalloja 
ilmaan, jotkut vapauttavat vielä lintujakin.  
 

 

 
 
915. 10.483.00 Lampang.  Veden pyhityspaikalla on jo tungosta, se jatkuu pitkälle iltapäi-
vään asti. 
 
    Alkaa munkeille lahjoittaminen. Maaherra vaimonsa kanssa aloittaa lahjojen antamisen 
häntä seuraa pormestari ja muun kansa. Paikalle ilmoitettiin saapuvan noin 300 munkkia 
ja noviisia, kirkkaine ja mustine kulhoineen. He istuvat pöytiensä takana pitäen kaksin 
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käsin kiinni kulhostaan. Munkkien takana seisoo avustajia, jotka kokoavat antimet suuriin 
säkkeihin.  
 

    
 
916. 10.501.00; 917. 10.502.00 Lampang. Munkeille uhraaminen, luostarien varustami-
nen selviytymään omillaan kiireisten viljelytöiden alkaessa on siirtynyt kaupunkien uuden-
vuodenpäivän juhlaan.  
 
    Munkkien kulhoihin lahjoittajat panevat pieniä muovipusseja, useimmissa niistä on keit-
tämätöntä riisiä ja puruteetä, miangia, mutta myös jotain muuta "kuivaa ruokaa", säilyk-
keitä, mausteita, teetä ja arkisia tarvikkeita. Lahjoja tuodaan perheen temppelikulhossa, 
koreissa tai kasseissa. Riisipusseja ja muita lahjoja on kaupustelijoilla myynnissä. 
   Antajat jakavat pieniä pussejaan useille munkeille kulkien eteenpäin pöytäriviä pitkin. 
Niin kuin temppelilahjoissakin, jokainen voi mielessään liittää antimiinsa omia pyyntöjään 
tai ajatella, kenelle edesmenneelle ne tulisivat. Munkit ovat tässä läsnä välittäjinä ihmisen 
pyrkiessä vaikuttamaan tuonpuoleiseen ja omaan tulevaisuuteensa. 
 

    
 
918. 10.498.00; 919. 10.499.00 Lampang. Uhrilahjat ovat pienissä muovipusseissa. 
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    Lahjoittajien joukossa kulkevat ilmapallojen myyjät ja kauppaavat palloja, nekin alkavat 
kuulua kaikkiin vuodenvaihteen juhliin. Ilmapallon ”vapauttaminen” ilmaan merkitsee 
kohta samaan kuin lintujen vapauttaminen lentoon. Maaherrakaan ei enää vapauta häk-
kiin pantuja lintuja, vaan emokaloja, jotka tuottavat poikasia. 
   Aamujuhlan ohjelmaan kuuluu kunniavanhusten käsien peseminen. Vanhukset ovat ol-
leet suvun matriarkkoja ja patriarkkoja, joille nuorempi polvi osoitti kunnioitusta. 
 

    
 
920. 10.508.00; 921. 10.520.00; 922. 
10.513.00 Lampang. Songkranin traditioita 
mukaillen aamujuhlassa on mahdollisuus 
valaa pyhitettyä vettä vanhusten käsille ja 
saada heiltä siunaus.  
 
   Juhlan vanhukset ovat kunniallisia, mutta 
köyhiä kansalaisia, sellaisia, joilta puuttuvat 
sukulaiset tai joiden tiedetään elävän niu-
koissa oloissa tai vanhainkodeissa. Tuoliri-
vin toisessa päässä istuvat vanhat naiset, 
toisessa vanhat miehet.  
   Kunniavanhukset edustavat ihmisiä, joihin 
voidaan kohdistaa julkinen vanhusten kun-
nioitus; sotaveteraaneja ei Thaimaassa ole. 
Jokainen kunniavanhus saa kaupungilta 
lahjoja, joita naispuoliset avustajat järjestä-
vät heidän eteensä, jokaisen edessä on 
myös hopeakulho, jonka päällä hänen käsil-
leen valellaan pyhitettyä vettä (711-713).  
   Käsien pesun aloittaa maaherra vaimonsa 
kanssa, pormestarin seuratessa jäljessä. 
Monet tulevat perhekunnittain ja lapsista 
lähtien jokainen kaataa pienellä hopeaku-
pilla sombloi-vettä jonkun vanhuksen käsille     

Tässä tilaisuudessa lapsille halutaan opettaa songkranin vanha kaunis tapa. 
   Vedenpyhityspaikalla jonotetaan, toisella puolella juhlakenttää jatkuu munkeille lahjoit-
taminen. Juhlapukuisia ihmisiä tulee koko aamupäivän vedenpyhityspaikalle hankkimaan 
sombloi-vettä, uhraamaan kukkia, sytyttämään kynttilän tai suitsukkeet Buddhan alttarilla 
ja rukoilemaan. Monet tulevat perheineen ja lapsetkin saavat kaataa vettä kouruun kuka 
hopeakulholla, kuka pienellä muoviämpärillä, monet laskevat pyhittyneen veden pulloon, 
niin kuin on ollut tapana. 
  Rukouspaikalla kynttilä- ja suitsukerivit kasvavat ja kukkia kasaantuu röykkiöksi. Ihmiset 
hakevat onnea uuteen vuoteen, rukoilevat vainajien puolesta ja tuovat Buddhalle omia 
huoliaan, sairauksiaan, perheongelmia. Uuden vuoden juhla on uusi alku, jolloin ihminen 
voi hakea siunausta omalle tulevaisuudelleen. 
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923. 10.522.00 Lampang. Kaupungin keskuspuiston juhlakenttä on täynnä väkeä 
 
  Lopuksi alkaa juhlaväen pirskottaminen pyhitetyllä vedellä. Aurinkovarjon alla nuorin 
munkeista aloittaa pyhitetyn veden pirskottamisen (924). Ihmiset kulkevat perhekunnittain 
munkin ohi ja saavat näin siunauksen. Hänen jälkeensä nousee lavalle kaupungin pää-
munkki jatkamaan ihmisten siunaamista. Kulkueen aikana suureen hopeamaljaan tuotu 
vesi oli tarkoitus pyhittää tähän seremoniaan, mutta matkan varrella hyvin harva ehti kaa-
taa kulhonsa jumalten edustajan kauhaan.  
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924. 10.525.00; 925. 10.529.00; 926. 10.532.00 Lampang. Ohi kulkevat kaupunkilaiset 
pirskotetaan pyhitetyllä vedellä. 

 
927. 10.533.00 Lampang. Kuuluttaja istuu 
tyylikkäänä korituolissa. Hänellä ei ole pal-
joa työtä tässä tilaisuudessa. 
 
   Munkeille uhraajia tulee yhä vähemmän ja 
yhä useampi munkki lähtee pois, tyhjien tuo-
lien rivit kasvavat. Munkkien pöytien takana 
säkit pullistelevat täynnä lahjoja. Kun tilai-
suus on ohi, säkit lastataan avolavaisiin pa-
kettiautoihin ja viedään eri luostareihin; 
munkit ja avustajat kiipeävät lavalle mukaan 
ja niin kuorma toisensa jälkeen lähtee koti-
temppeliinsä. Yleensä munkit palaavat 
näistä tilaisuuksista luostariinsa ennen kello 
11:tä, jolloin heillä on aikaa syödä rauhassa 
päivän ateriansa. 
  Juhlakentällä tavataan tuttavia ja vaihde-
taan muutama sana ennen kotiin lähtöä. 
Lapsia on paljon vanhempiensa kanssa, 
näissä tilaisuuksissa he oppivat nykyisen 
ajan buddhalaisuutta, mitä julkisiin tapahtu-
miin kuuluu, millainen on yleisöjuhlien eti-
ketti. Juhlissa on tapana tuoda esille myös 
menneisyyttä, paikallisyhteisöjen tapoja ja 
arvoja, jotka syntyivät vanhoissa riisikylissä, 

mutta uhkaavat nyt kuolla.   
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928. 10.549.00 Lampang. Buddhan vaunut odottavat juhlan loppumista. 
 
    Iltapäivällä alkaa kulkueohjelma. Vähitellen juhlakenttä tyhjenee, kaupustelijat purka-
vat myyntipöytiään, pikkulintujen myyjä yrittää vielä kaupata lintuhäkkiä, mutta luonnon-
suojelu on jo vahvempi kuin perinne. 
 
 
 
 
Songkranin pääkulkue  
 
 
Songkranin   kulkue lähtee kello 13  ja sitä odotellessa käydään vesisotaa kiivaasti.  Eri-
tyisesti songkranin toisena päivänä kylien nuoret tulevat autoilla kaupunkiin käymää ve-
sisotaa. Heitä kuljettaa joku kyläläinen autollaan tai he vuokraavat taksin. Näissä avola-
vapakettiautoissa istuu heti kopin takana piilossa joku vanhempi ihminen, isä tai äiti, var-
tioimassa, ettei nuorille tapahdu mitään pahaa. Ainakin perheen nuoria tyttöjä halutaan 
vartioida.  
   Songkranin kulkue järjestäytyy Sob Tuissa kuten tavallista, ja marssii Chatchaita pitkin 
kellotornille, josta se jatkaa pääkatua Boonyawatia pitkin virastokeskukseen, maaherran 
entisen virastotalon kentälle. Ennen kellotornia on uusi kaupungintalo, jonka eteen on 
rakennettu katsomo arvovieraita varten, mutta yksikään heistä ei ole paikalla. Yleensä 
vanhempi väki on alkanut karttaa kulkemista kaduilla songkranin aikana, ruuhkakin on 
niin kova, ettei autolla tahdo päästä mihinkään. Vain joku alempi virkamies istuskelee 
aulassa vartioimassa taloa. Kaupungin puolesta paikalla on orkesteri, joka soittelee reip-
paasti lähes koko ajan. Aivan kadun varrella on suuri ruohokatos ja siellä palkintopöytä, 
sen edessä kuuluttajat kuuluttavat ja jakavat joukkueille palkintoja.    
   Kulkueen reitin varteen kokoontuu yleisöä vesiastioineen, kaikki ohi menevät kastel-
laan, ketään ei säästetä. Talojen kohdalla ovat vesipatterit täysin miehitettyinä. Kaupunki 
on järjestänyt katujen varsille punaisia tynnyreitä ja vesiletkuja, joilla tynnyrit täytetään. 
Veden kulutus on nyt suurimmillaan. 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 305



    
 
929. 10.565.00; 930. 10.567.00 Lampang. Vesisotaa käyvät ajoneuvot hyökkäävät. 
 
    Ennen kulkueen tuloa ajaa Chatchaita monenlaisia nuorten autoja, jotka käyvät vesi-
sotaa kadunvarrella seisoskelevien kanssa. Peltiset tynnyrit ovat vaihtuneet muovisaa-
veihin ja ämpärit vesipyssyihin. Songkran pyörittää muoviteollisuutta. Vesipyssyt ovat 
kyllä aika tehottomia silloin, kun joku roiskauttaa sangolla vettä. Monissa autoissa on kai-
kenikäisiä lapsista aikuisiin, isät ja äidit ovat lastensa tukena ja tietenkin myös katso-
massa, ettei vesisota muutu nyrkkitappeluksi. 

 
931. 10.584.00 Lampang. Smaragdi- 
Buddha pyhittää songkranin kulkueen.  
 
    Kulkueen ohimarssi alkaa ja sitä kestää 
parisen tuntia. Kymmeniä joukkueita, laitok-
set, amphoet, kylät, koulut ja yhdistykset on 
organisoitu marssimaan. Koko ajan kulkuei-
den osanottajat saavat vettä niskaansa, 
kaikki ovat läpimärkiä.  
   Kulkueen alkupäässä heti poliisiautojen 
takana tulevat Smargdi-Buddhan uudet kul-
taiset vaunut. Niiden keulakuvana oleva 
lintu on Lampangin kukko eikä lohikäärme, 
vaikka lohikäärme on ollut yleinen myyttinen 
eläin vanhoissa kulkueissa ja niitä on mu-
kana vielä nytkin. Buddhan patsaan vartijoi-
den joukossa on vielä muutama poliisikin. 
Sotilasvallan aikana 1972 patsasta ympäröi 
kiväärein aseistettu komppania. 
    Heti Buddhan vaunujen jälkeen tulevat 
elefantit kantaen buddhalaisia temppelisym-
boleita. Lipuissa on jäniksen kuvia, nyt siir-
rytään jäniksen vuoteen. Seuraavaksi tulee 
valkoisten seebujen vetämiä baisrikukka-
pyramideja, joiden keskellä istuu nuori nai-

nen (933). Sitten tuleekin tiikeri selässään kaunis nainen ja vieressä pantteri niin ikään 
selässään kaunis nainen (934). Tiikeri on mennyt vuosi, ja se toistuu kulkueessa lukuisia 
kertoja. Tiikerin ohella toinen songraniin liittyvä kulkuesymboli on paksu keltainen pho-
puun tukihaarukka tai haarukkapäisten seipäiden kimppu.  
   Jokaisen seebun rattailla tai lohikäärmevaunuissa kukkien keskellä istuu tietenkin kau-
nis nainen, kauniiksi meikattu nainen. Mutta oli jollakin lavalla pari raavasta miestäkin. 
1980-luvulla Luang Viang Lakon kulkueessa tuotiin esille omaa kylää ja sille tunnus-
omaista, esimerkiksi kylässä harjoitettavaa käsityötä. Joku kylä tai nyrkkeilypaikka esittää 
auton lavalla thainyrkkeilyä mainostaen otteluitaan, toinen kylä mainostaa kuuluisaa 
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temppeliään tai stupaansa. Vuoristokansatkin ovat mukana, kuten nykyisin pitää olla. Joi-
takin talonpoikaiskylien esine- tai käsityörakennelmia näkyy vielä rattailla, ne ovat van-
hoja, moneen kertaan käytettyjä näyttelyvaunuja. Talonpoikainen symboliikka tulee esille 
vaatteissa, mutta muuten kylien rakennelmat ovat vähentyneet ja yleensä mainokset ra-
joittuvat banderolleihin; monet joukkueet kantavat vain erilaisia viirejä, joita oli Tip Chan-
gin päivänä pidetyssä kulkueessa. Ja naiset kantavat kauniita muovisia päivänvarjoja, 
jotka ovat samanlaisia kuin Chiang Main kuuluisat käsinmaalatut paperiset päivänvarjot. 
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932. 10.584.00; 933. 10.585.00; 934. 10.595.00 Lampang. Kulkuevaunu toisensa jälkeen 
kulkee katsojien ohi. 

 

     
 

   
 
 

 
935. 10.622.00; 936. 10.610.00; 937. 10.728.00 Lampang. Kauneuskuningatar, Buddhan 
patsas kullanvärisellä alttarilla. Viirejä kantavia nuoria tyttöjä. Tiikereitä, pho-puun tukisei-
päitä. Keltaista, punaista ja kultaa. 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 308



    
 

     
 
938. 10.635.00; 939. 10.619.00; 940. 10.620.00; 941. 10.642.00 Lampang. Missiasetel-
mia eri muodoissaan. Rouvia päivänvarjoineen. Sukupuolisen vähemmistön edustajia us-
kaltautuu näkyville enää kaksi.   
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  Ja sitten kadulle ilmestyy kauniisti pukeutunut poika, joka Hopeamaljan kulkueessa esitti 
transvestiittiä ja/tai homoseksuaalista miestä. Tällä kertaa hän saa tovereineen tylyn vas-
taanoton, mutta on hän aika lailla juovuksissakin.
 

    
 
942. 10.625.00; 943. 10.651.00 Lampang. Iloinen osallistuja.  Palkintolautakunnan pu-
heenjohtaja työssään. 
 
  Kaiken aikaa kuuluttajapari kuuluttaa ja jakaa palkintoja ohi meneville joukkueille. Kau-
pungintalon edessä istuva raati määrittelee, minkälaisen palkinnon kukin joukkue saa ja 
avustajat hakevat nopeasti palkintopöydästä palkinnon annettavaksi joukkueelle. Kara-
vaani ei pysähdy. Niin kulkue vihdoin loppuu ja viimeinen joukkue katoaa kellotornille.  
    

944. 10.649.00; 945. 10.646.00 Lampang. 
Vesipatterit vaikenevat. 
 

 
 
    Kulkueen hiipuessa kaupungintalon pat-
teri hiljenee. Lapset alkavat väsyä ja istuvat 
jo vähän väliä kadun reunalle ja rappusille. 
Ohi kävelevä poliisiupseerikaan ei enää saa 
heitä innostumaan. Jokunen auto ajaa vielä 
ohi ja liikenne ruuhkautuu kellotornin tie-
noille. Sitten loppuu vesi tynnyreistä eikä äi-
tikään enää viitsi pitää vesiletkua. Selvisin 
pois kastumatta. Tänään ei ole enää muuta   
virallista ohjelmaa. 
 

   Songkranin kulkueen tarkoitus on tuoda uudenvuoden juhlaan iloa ja kauneutta. Siinä 
salaisessa toivossa, että tuleva vuosikin olisi onnellinen. Kulkueen kauneuden kruunaa 
kaunis nainen. Karnevaali on leikkiä, mutta pienessä kaupungissa paikalliset yhteisöt, 
kylät, yhdistykset ja organisaatiot voivat esittäytyä ja yksityiset ihmisetkin tuoda itseään 
esille. Lampangin ja sen ympäristön ihmiset tapaavat toisensa kaupungin kadulla. 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 310



 
 
 
Hiekkastupat  
 
 
 
Songkranin kolmantena päivänä 14.4. klo 14;00 alkaa Wat Ko:ssa eli Wat Kaowarukara-
missa, jota olen nimittänyt Rantatemppeliksi, hiekkapagodien eli thaimaalaiselta nimel-
tään hiekkastupien rakentamiskilpailu. Palkinnot on tarkoitus jakaa noin klo 16;30. Tä-
nään ei ole muuta virallista ohjelmaa, mutta ihmiset käyvät temppelissä ja vesisota tie-
tenkin jatkui kaupungilla koko päivän.  
   Perheiden lisäksi Wat Ko:n temppeliin on tullut joku nuortenkin joukkue, mutta hiekka-
pagodien teko ei enää innostanut suuria joukkoja, niin kuin 1980 luvulla. Silloin hiekka 
haettiin joesta ja siellä lapset ja nuoret kävivät kiivasta vesisotaa. Nyt joen vesi pidetään 
korkealla ja hiekka on tuotu paikalle. Lapset leikkivät suurella hiekkakasalla.  
 

 
 

     
 
946. 10.676.00; 947. 10.667.00; 948. 10.669.00 Lampang. Hiekkastupa koristellaan vii-
reillä ja siihen sytytetään suitsuke tai kynttilä.  
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   Keskelle temppelin pihaa on valkoisista laatikoista tehty pyramidi, johon jokainen saat-
toi kantaa hiekkaa ja rakentaa yhteistä suurta stupaa. Sitä ympäröivät Thaimaan ja budd-
halaisen veljeskunnan eli sanghan pienoisliput. Rantatemppelin puolesta myydään us-
konnollisia esineitä, Buddhan patsaita, kynttilöitä ja suitsukkeita, mutta erikoisesti tänään 
hiekkapagodien koristeviirejä ja kukkia. Myyjinä toimivat nunnat niin kuin ennenkin. Pepsi 
Kolan myyjäkin on paikalla.  
 

      
 
949. 10.682.00; 950. 10.661.00 Lampang. Lapset hakevat hiekkaa suuresta hiekkaka-
sasta rakentavat stupaa. Nunna myy vainajan viirejä. 
 
   Hiekkastupia tehdään perhekunnittain, mukana ovat pienet lapset ja teini-ikäiset nuoret. 
Jotkut erottavat stupansa toisista värikkäillä aidoilla, toiset rakentavat suuremman pago-
din ympärille pikkupagodeja. Joihinkin stupiin on tehty portaat ylös huipulle niin kuin oi-
keissa stupissa. Kovin suurta vaihtelua ei stupien muotoilussa kuitenkaan voi olla, sillä 
hiekka valuu alas, vaikka sitä kuinka kastelee.  
 

      
 
951. 10.655.00; 952. 10.696.00 Lampang. Jotkut rakentajat ovat ympäröineet stupansa 
aidalla. Yhteisen hiekkastupan laatikot alkavat olla täynnä. 
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   Kun hiekkapagodi on valmis, siihen pistetään pieniä viirejä, suitsuketikkuja ja kynttilöitä, 
monet pagodit ovat kirjavanaan koristeita; niitä on paljon. Yhteinen valkoinen laatikkopa-
godi valmistuu sekin vähitellen. Nuorille pagodin teko on iloista askartelua, jotkut vanhuk-
set suhtautuvat siihen hartaudella ja kumartavat hiekkastupiaan maahan asti. He ovat 
rakentaneet stupansa vainajilleen ja haluavat kunnioittaan kuolleita omaisiaan ja rukoilla 
heidän puolestaan.   
 

 
 
953. 10.684.00 Lampang.  Hiekkastupa on koristeltu monenvärisillä vainajan viireillä ja 
uhritikkuja sytytetään. Monille perheille vainajat ovat täällä läsnä.   
 
   Nykypolvi ei enää yleisesti tiedä, miksi hiekkastupa tehdään, monet pitävät sitä vain 
vanhana tapana. Stupan rakentamisella voi osoittaa kunnioitusta buddhalaisuudelle ja 
sen ääressä on mahdollista rukoilla ja saada tuonpuoleisia ansioita. Alkuaan hiekkastu-
pien teko on kuulunut vainajien päivään.  
   Kaskikulttuureissa – se aika ei Pohjois-Thaimaassa ole kaukana takanapäin −  ja pit-
kään vielä agraarikulttuureissakin viljelty maa oli esi-isien maata, se kuului peltojen rai-
vaajille, vainajille, jotka olivat työllään ja uhreillaan hankkineet perheelleen oikeuden vil-
jellä maataan ja kuoltuaan varjelivat jälkeentulevien vilja- ja karjaonnea. Vuodenvaihde 
ajoittui sadonkorjuun aikaan, silloin myös vainajille tuli antaa osuus sadosta, jopa ensim-
mäinen osa kaikesta, mitä pellot ja karja tuottivat. Se on vainajauhrin perusta. 
   Hiekkapagodien sanotaan olleen peräisin seremoniasta nimeltään ”kivien siunaami-
nen”.  Koska Lampangin ympäristöstä ei juurikaan löydy kiviä, tilalle on tullut hiekka, jota 
sitäkin on vaikea saada muualta kuin joesta. Hiekkastupaa rakennettaessa hiekka haet-
tiin Wang-joesta ja kannettiin temppelin pihaan. Nykyisin hiekka tuodaan temppeleihin 
autolla. Stupa on peräisin vainajakultista samoin viirit. Alkuaan stupa on tehty vainajille 
niin kuin oikeatkin temppelien pagodit. Perheet joilla ei ole ollut mahdollisuutta rakentaa 
vainajilleen stupaa temppelin pihalle, ovat vainajien päivänä rakentaneet symbolisen ce-
diin ja koristaneet sen vainajien viireillä. Samanlaisia viirejä kiinalaiset pystyttävät hau-
doille vainajien muistopäivänä (ks. jaksoa Vainajien muistajaiset).  Agraarikulttuurien vuo-
denvaihteen juhlissa vainajat ovat aina läsnä ja songkranin kolmas ja neljäs päivä ovat 
nimenomaan perheen vainajien päiviä. Ne vietetään omassa temppelissä. 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 313



 
 
954. 10.697.00 Lampang. Väki harvenee, iltakin alkaa hämärtyä. Lapsille on jäänyt 
muisto jännittävästä tavasta, ehkä heille on kerrottu myös suvusta ja perheen vainajista. 
 
 
 
 
Temppelipäivä   
 
 
Songkranin neljäs päivä (15.4.1998) on omistettu temppelilahjoille. Kyläläiset menevät 
aamulla aikaisin temppeliin mukanaan kukkia, hajustettua vettä ja pitkä keltaiseksi maa-
lattu haarukkapäinen seiväs, joka asetetaan temppelin pihalla olevan suuren puun, pho-
puun juurelle kannattamaan sen alaoksia.   
  Pho on Buddhan puu. Taustalla on Buddhan elämään liittyvät legendat; Buddha syntyi 
ja kauan kilvoiteltuaan valaistui pho eli bodhi-puun juurella. Alkuperäisenä bodhi-puuna 
on pidetty baniani-viikunapuuta (tai mulperipuuta), ja tällainen pho-puu kasvaa thera-
vada-buddhalaisten temppelien pihoilla.  Pho-puun oksien tukeminen on keskittynyt Ban 
Srii Muod Klaon temppeliin, jonka pihalla kasvaa suuri viikunapuu ja muutenkin paikalli-
sissa selityksissä kylän nimi viittaa tiettyyn suureen puuhun.  
   Pho-puun oksia tukemalla tuetaan symbolisesti vanhuutta, hankitaan perheen vanhuk-
sille ja itsellekin terveyttä ja pitkää ikää. Seipään hankkimisella osoitetaan kunnioitusta 
vanhuksille samalla tavalla kuin käsien pesemisellä.  
   Songkranin viimeisenä päivänä on munkeille viety ruokaa alkavaa sadekautta varten, 
koska kylvöaikana kyläläisillä on kiire, eivätkä he ehdi aina huolehtia munkeistaan. Luos-
tarille annetaan siis etukäteen riisiä varastoon, keittämätöntä riisiä ja muuta pitkään säi-
lyvää ruokaa ja arkipäivän tarvikkeita. Näin tehtiin vielä 1980-luvulla, jolloin seurasin lah-
jojen antamista kaupungissa, mutta nykyisin temppeleissä kerätään etupäässä rahaa. 
Silloin haarukkapäisiä seipäitä tuotiin vielä vähän ja lahjat olivat pääasiassa keittämätöntä 
riisiä.  
    Ban Srii Muod Klaon temppelipäivänä lahjoituksia saattoi tehdä yli kymmenessä pai-
kassa.  Kun kyläläiset tulevat temppeliin, he (1.) vievät ensiksi haarapäisen tukiseipään 
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pho-puun oksien alle. Sitten he menevät pöydän ääreen, jossa myydään lahjatavaroita, 
ja (2.) ostavat ja sytyttävät kynttilän Buddhan alttarille antaen samalla rahalahjan 
sanghalle eli kirkolle; sanghaa symbolisoi vanhan päämunkin valokuva. Jotkut perheet 
(3.) ostavat liuskan kultakalvoa ja kiinnittävät sen kullattavana olevaan Buddhan patsaa-
seen, joka on pöydällä. Sen jälkeen perheet (4.) menevät pystyttämään viirin yhteiselle 
hiekkapagodille. Viirin he tuovat mukanaan tai ostavat myyntipöydältä. Joillakin on mu-
kanaan (5.) ruokatarjotin, jonka he vievät temppelin vieressä matalalla korokkeella istu-
van munkin siunattavaksi tai pikemminkin munkki lukee karkotusloitsun tarjottimen yli.  
   Hiekkapagodilta tultua (6.) sytytetään tuohus ”kynttiläalttarilla”, vainajien alttarilla, joka 
on pihassa temppelin portaiden pielessä. Sen jälkeen naiset kiertävät oikealta temppelin 
pääovelle, jossa (7.) lahjoitetaan rahaa ”kukka-alttarilla”. Jos haluaa, voi (8.) osallistua 
rahapuun rakentamiseen pho-puun luona. Munkkien syötyä seuraa (9.) lahjojen, eli siis 
keittämättömän riisin lahjoittaminen munkeille. Lopuksi temppelissä pidetään jumalanpal-
velus, jonka alussa (10.) on mahdollisuus osallistua lahjoituskilpailuun tai hyväntekeväi-
syyshuutokauppaan. Se pidetään temppelin sisällä ja kestää puolisen tuntia. Huutokau-
passa varakkaat kyläläiset kilpailevat kunniasta kuuluttajien yllyttäessä; summat ja nimet 
kuulutetaan kaiuttimissa ympäri temppelialueen. Ja lopuksi, (11.) munkeille on tilaisuus 
lahjoittaa tavanomaiseen tapaan myös temppelipalveluksen aikana. 
 

 
 
955. 10.701.05 Ban Srii Muod Klao. Pho-puun tukiseipäitten määrä on kasvanut, paljon 
perheitä on saapunut temppeliin. 
 
  Rahaa kerätään koko ajan, kuuluttajat mainostavat ja luettelevat summia. Munkit ja 
temppelin avustajat pystyttävät myyntipöytiä. Pitkän pöydän takana temppelineuvoston 
jäsenet myyvät viirejä, kynttilöitä, kukkia ja muita uhrivälineitä, kuten kaikissa suurissa 
temppelijuhlissa, ja ottavat vastaan lahjoituksia. Kuvat ovat suunnilleen siinä järjestyk-
sessä, kun olen ne ottanut, ei aihepiireittäin, niistä näkyy kuinka juhlat etenevät, mihin 
päivän mittaan olen kamerani suunnannut.  Kylän perheet, tosin usein vain naiset ja lap-
set, tulevat kävellen tai ajavat mopedilla tuoden mukanaan uhritarpeet, miehet tuovat tu-
kiseipään. Naiset kantavat käsivarrellaan hopeakulhoaan, jossa on kukkia, kynttilöitä, ha-
justevettä ja pieniä lahjoja munkeille; lapset kantavat hiekkapagodiin pystytettäviä viirejä. 
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956.10.702.05; 957. 10.704.05 Ban Srii Muod Klao. Temppelineuvoston pöytä. Paikalle 
tulee munkkeja muista temppeleistä auttamaan eri seremonioissa. Uutta Buddhan pat-
sasta kullataan.  
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958. 10.707.05; 959. 10.711.05; 960. 10.726.05; 961. 10.743.05 Ban Srii Muod Klao. 
Pho-puun oksien tukemisessa lapset ovat mukana. 
 

 
 
 962. 10.715.05 Ban Srii Muod Klao. Temppelin pääoven edessä on kukka-alttari, jossa 
kerätään rahaa kirkon arkkuun ja myös köyhille. Sinnekin on jo tullut uhraajia.  
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    Kun varhain keskiviikkoaamuna menin kylän temppeliin, pho-puun juurelle oli songkra-
nin aikana tuotu jo arviolta satoja seipäitä ja tänään niitä tuotaisiin lisää, kaikkialta lähi-
seudulta.  
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963. 10.713.05; 964. 10.714.05 Ban Srii Muod Klao.  Käytyään viemässä seipäänsä, mo-
net perheet pysähtyvät myyntipöydän äärelle, ostavat kultaliuskan ja kiinnittivät sen kul-
lattavana olevaan Buddhan patsaaseen.  
965. 10.722.05; 966. 10.732.05; 967. 10.731.05 Ban Srii Muod Klao. Myyntipöydältä 
useimmat perheet menevät hiekkapagodeille ja yrittävän löytää tyhjän pienen stupan, jo-
hon pistävät pystyyn pitkän viiritikun tai useampiakin. Stupat tulevat vähitellen tupaten 
täyteen viirejä. Nuori munkki tekee ämpärillä uusia hiekkastupia. 
 

    
 
968. 10.729.05; 969. 10.748.05 Ban Srii Muod Klao. Karkotusriitti. 
 
    Muutamilla perheillä on mukanaan ruokatarjotin ja hajustettua sombloivettä, he polvis-
tuvat munkin eteen, joka istuu matalalla puulavalla temppelin seinän vieressä, ei siis 
temppelissä. Munkki loitsuaa, hokee nopealla, kiivaalla äänellä lukuja ruokatarjottimen yli 
ja kaataa pyhitettyä hajustevettä perheen tuomasta pullosta suureen kulhoon, sen jälkeen 
ruokatarjotin viedään telineeseen.  
   Ruokavadin tuovat vain harvat, ne jotka ovat luvanneet antaa munkkien välityksellä vai-
najilleen ruokaa tai haltioille ilmeisesti lepyttääkseen tuonpuoleisia voimia. Yleensä mun-
kit eivät osallistu tietäjäriitteihin enkä muutenkaan saanut selvyyttä, mikä tämän toimituk-
sen tarkoitus on. Tulkitsin sanat pahan karkotusloitsuksi. Perhettä vainoaa huono onni, 
joka vaatii pahan karkottamista ja  vainajien tai haltian lepyttämistä. 
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  Useimmat perheet siirtyvät hiekkapagodilta kynttiläalttarille, joka sijaitsee maassa temp-
pelin pääportaan vieressä. He sytyttävät kynttilän pitkään matalaan telineeseen ja laitta-
vat kukkakoriin kukan tai pari ja lisäksi suitsuketikun. 
 

         
 

 
 
970. 10.734.05; 971. 10.751.05; 972. 10.758. 00 Ban Srii Muod Klao. Vainajien alttarilla 
käy yhä enemmän uhraajia, sen paikkaa siirrettiin ja uhrialttareita tuotiin lisää. 
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    Vainajien i8alttarilta naiset siirtyvät jonoon, joka kiemurtelee oikeanpuolisten sivupor-
taiden kautta kohti kukka-alttaria. Se sijaitsee temppelin terassilla pääoven edessä. Mie-
het tulevat suoraan vasemmalta eikä heidän puolellaan ole jonoa, vain joku vanha mies 
tulee vastaan vaimoaan. Naiset asettavat ensin kukkia suureen maljaan polvistuen latti-
alle, kaatavat sitten hiukan hajustettua sombloi-vettä altaaseen, muovisaaviin, ja panevat 
lopuksi rahaa raha-arkkuun sen kannessa olevasta reiästä. Kukkamaljan ja rahakirstun 
välissä on kolme lautasta, joihin voidaan myös panna rahaa, ne tulevat köyhille perheille. 
Kukat viedään sisälle temppeliin Buddhan patsaan eteen, ennen kuin jumalanpalvelus 
alkaa, mutta osa kukista jaetaan vanhoille naisille, jotka sitovat niistä uusia kukkalaitteita.  
 

    
 

 
 
973. 10.752.05; 974. 10.754.05; 975. 10. 776. 05 Ban Srii Muod Klao. Kukka-alttari temp-
pelin ovella kerää eniten uhraajia. Miehet tulevat vasemmalta jonossa, naiset oikealta. 
 
  Monissa perheissä lapset pystyttävät vainajien viirit ilman sen kummempaa hartautta. 
Vanhat naiset seuraavat entisajan hyviä uskonnollisia tapoja, polvistuvat ja kumartavat 
maahan asti osoittaen hartauttaan ja kunnioitustaan. Jotkut vanhat naiset ottavat ensin 
kengät pois jaloistaan, tervehtivät hiekkapagodeja, asettavat viirinsä hiekkaan ja lopuksi 
polvistuvat ja kumartavat maahan asti. Hiekkapagodien teko on vainajakultin perintöä,  
jonka buddhalaisuus on hyväksynyt osaksi uskonnollisia seremonioitaan. 
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976. 10.747.05; 977. 10.760.05; 978. 10.771.05 Ban Srii Muod Klao. Hiekkapagodeihin 
tuodaan uusia viirejä. Uutta väkeä saapuu kantaen uhrimaljaansa. 
 
   Pho-puun lähellä on pöytä, jossa pystytetään rahapuuta, siihen voi antaa 20-bahtin se-
telin. Rapuita käytetään koristeena mm. mainosautoissa, jotka kiertävät kaupungilla mai-
nostamassa jonkun temppelin tulevaa tapahtumaa.  
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979. 10.770.05; 980. 10.765.05 Ban Srii Muod Klao.  Rahapuuta rakennetaan. Uhraajat 
kiinnittävät setelin puuhun ja panevat nimensä kirjaan. Kynttiläalttarilla uhrataan. 
 
  Kynttilä-alttarilla temppelin pihassa uhrataan vainajille, rukoillaan heidän jälleensyntymi-
sensä puolesta ja pyydetään heidän suojelustaan tulevalle vuodelle. Uuden vuoden rii-
teissä vainajausko nousee vahvasti esille. 
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981. 10.777.05, 982. 10.789.05 Lampang. Kynttiläalttarilla on sielläkin tungosta.  
 
  Lahjoitettuaan rahaa kukka-alttarilla useimmat naiset asettuvat istumaan salaan tai se 
portaille odottamaan munkeille uhraamista ja temppeliseremoniaa (989-991). Munkeille 
lahjoittaminen alkaa sitten, kun kyläläiset ovat osallistuneet muihin seremonioihin ja jonot 
alttareilla ovat loppuneet.  
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983. 10.779.05; 984. 10.784.05; 985. 10.778.05; 986. 10.780.05 Ban Srii Muod Klao.  
Kukka-alttarilla on jatkuva jono. Kirkon ja luostarin ylläpitoa halutaan tukea. 
 
    Kello 11 munkit syövät temppelissä ateriansa. Kylän munkki kiinnittää sähköjohdon 
Buddhan patsaaseen (801). Lapsi käy kumisuttamassa suurta rumpua (775). Pikkutytöt 
ovat laittaneet itsensä kauniiksi.  
 

987. 10.807.05; 988. 10.790.05 Ban Srii 
Muod Klao. Temppelin pihassa on tapuli tai 
kastari, jossa ovat merkinantorummut. Kuu-
luttaja antaa rumpuesityksen.   
 

 
 
 Temppelipäivä tarkoittaa, että silloin koko 
aamupäivä vietetään temppelissä. Päivä on 
omistettu uhraamiselle ja rukoilemiselle, 
kaupustelijoitakaan ei paikalle ole tullut.  
  Pari vangittujen lintujen myyjää on pai-
kalla, mutta kauppa ei käy täälläkään. Ehkä 
pari nuorta naista laskee linnun vapauteen 
päivän aikana. 
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989. 10.793.05; 990. 10.795.05; 991. 10.787.05; 992. 10.839.00 Ban Srii Muod Klao. 
Naiset istuvat salaan rappusilla tai puun varjossa pienissä ryhmissä ja odottavat.  

                                                                           
993. 10.828.05; 994. 10.787.05 Ban Srii 
Muod Klao. Pho-puun luona pidetään har-
taus, jossa opettaa kylän munkki. Temppeli 
alkaa täyttyä odottajista.  
 
 Käyttäen esikuvana Buddhan elämää hän 
toivottaa läsnä olijoille ja kaikille vanhoille 
terveyttä ja pitkää ikää.  

  

 
 
   Siellä he odottavat, tutut emännät, keske-
nään jutellen, odotellen lahjojen keruuta ja 
temppelipalveluksen alkua.  Vanha paris-
kunta rukoilee salaassa olevan Buddhan 

edessä. Miehet istuskelevat temppelin lattialla, oikealla puolella seinän vieressä  tai pho-
puun varjossa. Myös jotkut naisryhmät ovat asettuneet temppelin oven suuhun (994).  
  Temppelissä kylän oma munkki viimeistelee alttarin koristeita. Pho-puun juurelle tuo-
daan edelleen tukiseipäitä. Niiden tuojat ovat kylistä tai seurakunnista, joiden temppelin 
pihalla ei ole pho-puuta. Perheen isä lastensa kanssa ajaa paikalle mopedilla tai autolla 
tuoden pitkää seivästä mukanaan, sitten hän tai paikalla oleva miespuolinen avustaja 
kiipeää puuta ympäröivän kivirenkaan yli ja asettaa seipään kymmenien muiden jouk-
koon. Myöhemmin tuodaan paikalle paksu songkranin kulkueessa ollut keltainen puu, 
joka miesvoimin raahataan puuta vasten (1002-1004). 
   Lopulta aletaan kerätä temppelilahjoja. Salaan eteen tuodaan suuria muovisaaveja, 
naiset kulkevat jonossa niiden ohi ja panevat keruuastioihin lahjansa. Tarkoitus on lajitella 
lahjat eri sammioihin, mutta se ei taida oikein onnistua. Songkranin lahjat ovat pikkuherk-
kuja, hedelmiä, teetä, teemällejä, ehkä joku pieni pussi riisiäkin. Munkkeja ei ainoastaan 
varusteta selviämään, vaan heitä halutaan ilahduttaa jollakin erikoisella pikkulahjalla.   
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995. 10.799.05; 996. 10.801.05 Ban Srii Muod Klao.Temppelipäivän rauha.Vanha paris-
kunta rukoilee salaassa. Kylän munkki kiinnittää sähköjohdon Buddhan alttarille. 
 

 
 
997. 10.813.05 Ban Srii Muod Klao. Temppelin ovella uhraajien jono lyhenee. Kukka-
alttari on moneen kertaan tyhjennetty samoin lautaset, joilla kerätään apua kylän köyhille.  
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998. 10. 812.05, 999. 10.814.05; 1000. 10.836.05; 1001. 10.817.05 Ban Srii Muod Klao.             
Vainajien alttareilla uhraaminen jatkuu, vaikka rivit harvenevat. Jotkut lapset tuovat vielä 
vainajien viirin. Näin lähestytään jo iltapäivää. 
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1002. 10.818.05; 1003. 10.821.05; 1004. 10. 823.05 Ban Srii Muod Klao. Pho-puun alle 
tuodaan vielä paksu tukiseiväs, joka on ollut mukana songkranin kulkueessa. Sitä on 
monta miestä kuljettamassa. 
 
  Kun munkeille lahjoittaminen alkaa, naiset järjestäytyvät jonoon ja laittavat lahjansa saa-
veihin. Temppelipalveluksen toimittavat kylän uuden luostarin munkit ja noviisit.    

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 329



     
 
1005. 10.829.05; 1006. 10.831.05 Ban Srii Muod Klao. Munkeille tulevat lahjat kerätään 
suuriin saaveihin.  

 

  
 
 1007. 10.848.05; 1008. 10.847.05 Ban Srii 
Muod Klao.  Temppelipalvelus alkaa. 
 
   Ennen palveluksen alkua pidetään temp-
pelissä lahjoittajien kilpailu, huutokauppa, 
jossa kuuluttaja on innolla mukana. Siinä 
kunnioitetaan niitä, joilla on varaa lahjoittaa. 
Sen jälkeen seuraa munkin päivän palvelus.  
Monet perheet antavat munkeille lahjoja ta-
valliseen tapaansa, ne laitetaan muovisan-
koihin. Palveluksen aikana nuori nainen va-
pauttaa linnun. 
 Kynttiläalttarien kynttilät valuvat sammuk-

siin, ihmiset lähtevät kotiin, temppelin piha tyhjenee vähitellen mopedeista ja autoista.  

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 330



 
 

 
 
1009. 10.736.05; 1010. 10.850.05 Ban Srii Muod Klao. Ihmiset etsivät tukiseivästään vie-
däkseen sen pois. Lahjoittamisen päivä on ohitse. Temppeliin ovat jääneet temppelineu-
voston jäsenet ja avustajat. 
 
  Ban Srii Muod Klaossa kaikki temppelille tulevat lahjoitukset menivät uuden luostarin ra-
kentamiseen. Buddhalaisuudessa temppelin rakentaminen on ollut  suurimpia  ansiotöitä 
ja  osallistuminen luostarin rakennuskustannuksiin on sekin arkielämää suurempi meriitti
tuonpuoleisuutta varten.  
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Loi Kratong   
 
 
 
Lootusveneiden yö
 
 
Loi Kratong eli kukkaveneen (kratong) veteen laskemisen juhla 14.-15. 11. 1997 kestää 
Lampangissa kaksi yötä. Ensimmäisenä yönä (perjantaina) kulkevat juhlaveneet Wang-
joella ja ihmiset kerääntyvät rantaterasseille laskemaan omat pienet kukkaveneensä ve-
teen. Seuraavana iltana (lauantaina) kulkevat juhlakulkueet läpi kaupungin niin kuin 
Songkraninakin ja sen jälkeen monet menevät ravintoloihin juhlimaan. 
 

 
 

     
 
1011. 10.851.00; 1012. 10.863.00; 1013. 10.866.00 Lampang. Loi Kratong -kulkueen ve-
neitä rakennetaan Wang-joen pohjoisrannalla. Veneet ovat ponttonilauttoja, joiden päälle 
tehdään kulkuerakennelmia. Lautan koristeissa toistuu lootuskukka, joutsen tai joku muu 
vesilintu ja Lampangin kukko. 
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   Loi Kratongin vietossa on uutta venekulkue. Kun Wang-joen alajuoksulle rakennettiin 
pohjapato, kaupungin keskustaan syntyi patojärvi, jota on alettu käyttää vesijuhlien näyt-
tämönä. Joen pohjoisranta on kivetty ja sinne on rakennettu rantaterasseja ja laitureita, 
joista rappuset johtavat veteen. Kaupungin tarkoituksena on ollut, että Loi Kratongin yönä 
Wang-joella kulkisi veneitä tai pikemminkin ponttoneita, joissa yhteisöt, koulut ja liikeyri-
tykset voisivat esitellä itseään niin kuin Songkranin kulkueissakin. Juhlaa varten joen ve-
den pintaa nostettiin kaupungin kohdalla.  
   Ainakaan tänä vuonna kulkueveneitä on vähän. Illan jo hämärtyessä muutamia lauttoja 
yhä rakennetaan Wang-joen pohjoisrannalla. Kulkueeseen osallistui muistaakseni 6-7 
ponttonia. Yksityiset perheet laskevat veteen pieniä lootusveneitä niin kuin ennenkin. Nii-
den laskupaikkoina ovat kivetyt rannat Wangkwa-kadun sillan molemmin puolin.   
   Kulkueeseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja venettä varustaneet nuoret miehet 
ovat tietoisina työnsä merkityksestä, paikallisuuden säilyttämisestä. He kokevat Loi Kra-
tong seremoniat omaehtoiseksi kulttuurityöksi. Tosin he valittavat, että innostus on vuosi 
vuodelta laantunut, mukana on enää muutamia kouluja ja liikeyrityksiä.  
    Juhlaveneiden runkona on nelikulmainen ponttoni, sen päälle kootaan kulkuekuningat-
tarien palatsit ja symboliset koristeet, eläimet, kukat tai patsaat. Ne ovat maalattua sty-
roksia. Lautan toisessa päässä käy aggregaatti, joka tuottaa sähköä veneen valoja ja 
kaiuttimia varten, lauttaa työnnetään sauvoilla hitaasti eteenpäin. Veneet kulkevat täy-
dessä valaistuksessa pimeällä joella, musiikki pauhaa  ja kuuluttajat mainostavat.  
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1014. 10.865.00; 1015. 10.864.00; 1016. 10.870.00 Lampang. Veneiden rakennelmia. 
Joissakin veneissä oli oma orkesteri, joka soitti elävää musiikkia.  Juhlan kuningattaret 
ovat aina mukana. Ilman kauniita nuoria naisia ei kulkuevenekään ole esiintymiskelpoi-
nen.  
   Loi Kratongin koristeiden pääaiheita ovat lootuskukat ja joutsenet. Pieni kynttilävene on 
lootuksen muotoinen ja kulkueissa toistuu lootus tai vesilintuaihe, nykyisin myös Lampan-
gin kukko. Veneen kuningatar istuu lootuskukan keskellä.    
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1017. 10.871.00; 1018. 10.882.00 Lampang. Yhdessä kulkueveneessä istuu prinssi, 
miespuolisten hanuman-tanssijoiden seisoessa kahden puolen vartiossa. Toisessa ve-
neessä koristeita on paljon ja erilaisia, joella lipuessaan se loistaa ja sädehtii eri värejä. 
 
  Yön mittaan juhlaveneet lipuvat joella yhtenä valo- ja äänimerenä. Eriväriset valot lois-
tavat ja vilkkuvat, kaiuttimet pauhaavat täysillä, niin kuin maan juhlissa on tapana, ja kuu-
luttajat esittelevät rakentajayhteisöä, firman tuotteita ja osallistujien sponsoreita.  
 

     
 
1019. 10.857.00; 1020. 10.873.00 Lampang. Kulkuelautan runko on teräsputkea ja kel-
lukkeina on tynnyreitä. Ne on kaupunki teettänyt. Kulkuerekvisiittaa on myös valmiiksi 
saatavissa, sama varustus voidaan käyttää seuraavana vuonna uudestaan.  
 
    Alun perin Loi Kratong syntyi, kun ihmiset alkoivat laskea pieniä kukkaveneitä, joille ja 
kanaville. Nytkin perheet kokoontuvat illalla joen rannoille laskemaan veteen lootusvenei-
tään, joissa palaa kynttilä. Läheisten temppelien munkit tulevat katsomaan hekin ja tie-
tenkin paikalle saapuvat kaupustelijat. Rannalla taitava räiskäleen paistaja paistaa vai-
monsa kanssa todella hyviä lettuja; räiskäle käännetään ilmassa niin kuin pitääkin.   
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1021. 10.892.00; 1022. 10.883.00 Lampang. Perhe on tullut laskemaan lootusveneensä 
veteen. Yön mittaan sadat pienet veneen kynttilöineen kelluvat lauttoina pimeällä joella. 
 
    Lapset haluavat tietenkin sytyttää kynttilät ja laskea perheen kukkaveneen veteen. 
Kun pohjapato hidastaa joen virtausta, kukkaveneet kelluvat hitaasti jokea alaspäin, ja 
kaupungin edustalle kerääntyy kukkaveneiden lauttoja, jotka välkehtivät joella niin kauan 
kuin kynttilät palavat. 
 Perimätiedon mukaan pienet veneet on laskettu jokea alas uhrina ja rukouksena vai-
najille. Veneiden lähettäminen on ilmeisesti tapahtunut silloisissa vuoden vaihteen juh-
lissa, jolloin vainajia on aina muistettu. Näin vainajille on lähetetty heidän osuutensa vuo-
den sadosta. Thaimaassakin, niin kuin laajalti maailman kansojen keskuudessa, on us-
kottu, että Tuonelan joki erottaa vainajien asuinsijan elävien maailmasta. Pienet lootus-
veneet ovat kulkeneen vertauskuvallisesti alas Tuonelan virtaa vainajien puolelle. 
 
 
 
 
Kulkueiden yö 
 
  
Seuraavana  iltana kaupungin halki vaelsi  Loi Kratongin kulkue, josta olen ottanut muu-
taman hajakuvan. Koko Loi Kratong -juhla tapahtuu yöllä säkkipimeässä ja valokuvaus 
vaatii parempia valaistuslaitteita kuin mitä minulla on diakuvien ottamiseen. Tämäkin vuo-
tuinen juhlakulkue on vakiintunut, kulkuevaunujen rekvisiitta ja symboliikka on sama kuin 
aikaisemminkin, kauniit tytöt valtaistuimillaan kyllä  vuosien mittaan vaihtuvat.    
   Joissakin vaunuissa kullan kimallus ja kukkakoristeiden upeus on häikäisevä. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että kukat ovat muovia ja kullanväriset koristeet ovat eri tilaisuuksissa 
jatkuvasti käytössä. Uusi ja ensi silmäyksellä erikoinenkin on joku valotorni tai ilmapallo, 
joka yön pimeydessä leijui kulkueen yläpuolella.  
 

 
 
1023. 10.898.00 Lampang. Loistelias kukkavaunu prinsessoineen tai kuningattarineen. 
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    Ratsastustallit ovat mukana hevosineen, samoin Lampangin vossikat. Sarong-pukuis-
ten thainaisten joukkue toinen toisensa jälkeen kulkee ohi, ja mukana on myös vuoristo-
laisia baisreineen: ekaweja, yaoja ja valkopukuisia kareneita. He taitavat olla kulkueiden 
ammattilaisia. Ja sitten on myyttinen lintu naisten ympäröimänä, Lampangin kukko.   Or-
kestereita on monta, valkopukuinen koululaisorkesteri on kaikkein komeimpia, se on 
MacKenzien koulusta (1028). 
 

 
 
1024. 10.905.00 Lampang. Kaupungin vossikat ovat varustaneen mukaan oman va-
nunsa.  
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1025. 10.911.00; 1026. 10.913.00; 1027. 10.910.00; 1028. 10.915.00 Lampang. Kul-
kuelinnut, kaupungin symboli kukko ja muut symboliset eläimet, kaunottaret upeissa pu-
vuissaan, etniset ryhmät, orkesterit – siinä vuotuisten juhlakulkueiden ydinaiheet.  
 
 Boonyawatin loppupäässä kulkueet pysähtyvät ja hajaantuvat, siinä monet kulkueeseen 
osallistuneet odottavat kuljetusta kotiin. Loi Kratongin yönä on tapana mennä ravintolaan 
syömään ja juomaan. Ravintolat ovat koristaneet ovensa ja porttinsa, koko ravintolasalin, 
ja hankkineet soittajia viihdyttämään juhlavieraita.  
 
 
 
 
 
Kuninkaan päivä   
 
 
 
 
 Aamuseremonia   
 
 
Maan virkakunta viettää vuosittain 5.12. kuninkaan päivää. Vuonna 1997 kuningas Bhu-
mibol täytti 70-vuotta, mutta suuret juhlat ovat vasta kahden vuoden päästä vuonna 1999, 
jolloin on hänen kruunajaistensa merkkivuosi. Vuoden 1997 juhlallisuudet noudattivat va-
kiintunutta kaavaa, sen sijaan vuonna 1999 seremoniat ovat paljon juhlavammat, niitä 
olen kuvannut videolle.  
  Vuonna 1997 kuninkaan päivää vietetään virastokeskuksen kentällä niin kuin ennenkin. 
Kuninkaan kuva ja kunniakoroke on pystytetty kentän eteläreunaan niin, että aurinko 
paistaa sen edessä olevalle puhujakorokkeelle ja tietenkin myös kentällä seisoviin virka-
miesrivistöihin. Näin esiintyjät tulevat paremmin videokuvaan.  
 

 
 
1029. 10.948.00 Lampang. Kuninkaan päivä.  
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    Virkamiehet saapuvat juhlapuvussa, päällään valkoiset takit kunniamerkkeineen ja -
nauhoineen, miehet mustissa housuissa ja naiset mustassa hameessa. Kentälle tultuaan 
he tervehtivät kuninkaan kuvaa nostamalla käden virkalakin lippaan, ja kirjoittavat ni-
mensä vieraskirjaan (995). Paikalle tulee myös maaherra vaimoineen ja kirjoitettuaan ni-
mensä vieraskirjaan he siirtyvät katsomon kunniapaikalle. 
 

  
 

  
    
1030. 10.920.00; 1031. 10.924.00; 1032. 
10.930.00 Lampang. Seremoniaan osallis-

tuvat kirjoittavat nimensä vieraskirjaan. Kuvernööri tervehtii sanghan johtoa. 
 
   Munkkien katoksessa istuu ensimmäisenä Lampangin piispa. Kuuluttaja kuuluttaa. 
Maaherra käy tervehtimässä tuttuja korkea-arvoisia pappeja polvistuen heidän eteensä. 
Seremonia alkaa, kuten aina virallisissa tilaisuuksissa, maaherran sytytettyä kynttilät ja 
suitsukkeet Buddhan alttarille   
   Munkit aloittavat resitaation. Heitä vastapäätä istuvat nojatuoleissa arvokkaimmat vie-
raat, maaherra vaimonsa kanssa, kansanedustaja kaupunginjohtajan ja varuskunnan joh-
tajan keskellä ja johtavat virkamiehet (1034). Virkamiesten sotilasarvo näkyy kunnianau-
han väristä, ja varmaan kaluunoistakin. Ylimmän virkamieskunnan rinnalla istuvat kau-
punginhallituksen jäsenet ”siviilipuvuissaan” ja taaempana sivukatoksessa istuivat viras-
tojen, kuten sairaaloiden ja koulujen edustajat omissa juhlapuvuissaan. 
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1033. 10.933.00; 1034. 10.937.00 Lampang. Juhlallisuuksien korkeimmat istuimet. Ku-
ninkaan päivänä katsastetaan läänin virkakunnan hierarkia. 
 
    Hartauden jälkeen seurasivat seremoniat kuninkaan kuvan edessä. Juhlavieraat aset-
tuvat rivistöiksi kentälle. Maaherra käy kunnioituskäynnillä kuninkaan korokkeella ja aset-
taa kukkanauhan, lein alttarilla olevan pienoispatsaan kaulaan. Sen jälkeen hän pitää 
virallisen puheen. Virkamiesrintama kuuntelee, edessä maaherratar, sitten rivistön kär-
jessä parlamentin jäsen, joka on tuttu jo 1980-luvulta. Soittokunta soittaa kansallislaulun 
ja kuningashymnin, virkamiesrivistö seisoo kunnia-asennossa käsi lakin lipassa; siviili-
henkilöt kumartavat, joku nainen niiaa toisen polvensa maahan, niin kuin kuninkaan 
edessä tehdään.  
 

    
 

     
 
1035. 10.939.00; 1036. 10.942.00; 1037. 10.944.00; 1038. 10.947.00 Lampang. Maa-
herra osoittaa kunnioitusta kuninkaalle ja pitää juhlapuheen. Kansallislaulu ja kuningas-
hymni. 
 

       
 
1039. 10.951.00; 1040. 10.946.00 Lampang. Munkeille lahjoittaminen. 
 
  Monet juhlaan osallistujista antavat munkeille lahjoja, joukossa maaherra ja muut 

340



arvovieraat. Ne ovat keltaisissa muovisangoissa, joita myydään kaupoissa valmiiksi pa-
kattuina. Seuraa ylennysseremonia. Joukko virkamiehiä saa ylennyksen. Sen jälkeen 
päämunkki painaa jokaisen ylennettyjen taulussa olevan nimen kohdalle valkoisen pilkun 
ja siunaa näin ylennyksen saaneen  (1042).  
 

    
 
1041. 10.954.00;1042. 10.956.00 Lampang. Ylennysseremonia. Ylennettyjen siunaami-
nen. 
 
   Viralliset seremoniat päättyvät. Munkit lähtevät. Virkamiehet alkavat valokuvata toisiaan 
kuninkaan seremoniakuvan ja kuningas Taksinin patsaan edessä.  Maaherra saa seistä 
monessa ryhmäkuvassa milloin minkin viraston edustajien kanssa; ryhmäkuvia ottivat in-
nokkaimmin naiset. Maaherra keskustelee naisryhmien kanssa (1043-1044). Naiset ovat 
eri virastoista, sairaanhoitajakoulusta, sairaalasta, ja hänen omasta virastostaan. Kunin-
kaan jättikokoisesta kuvasta ole tullut yhtään valokuvaa. Se seisoo vasten aurinkoa. 
 

    
 

1043. 10.959.00; 1044. 10.961.00; 1045. 
10.964.00 Lampang. Juhlallisuuksien jäl-
keen alkaa vapaa seurustelu ja ryhmäku-
vien otto. 
 
   Aamuseremoniaan osallistui kaupungin 
virkamieskunta. Koululaisia ja opistojen 
opiskelijoita ei ole paikalla, he tulevat ilta-
seremoniaan klo 19. Myöskään köyhille 
rikshanajajille ei jaeta huopia. Tavallista  
kansaa ei tule seuraamaan seremoniaa ja 

paikalle tullut lintukauppias samoin kuin ruokien ja juomien myyjät saivat palata tyhjin 
toimin kotiinsa. Kukaan ei ostanut mitään. Äänenvahvistimien hoitajat tekivät työtään niin 
kuin kaikissa muissakin tilaisuuksissa. Meritokratia ylläpitää omaa kulttuuriaan, se on ot-
tanut haltuunsa valtiokulttuurin ja kuninkaan.  
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Iltajuhla
 
 
Illansuussa paikalliset popbändit alkavat soittaa virastokeskuksen kentällä, mutta niillä ei 
ole kovin suurta menestystä. Noin kello 19 aikaan kentälle saapuvat koulujen ja opistojen 
edustajat lippukulkueina ja asettuvat kyltteineen rivistöiksi, monilla on kuninkaan kuvakin 
mukanaan (1011-1012). Koulujen opettajakuntaa on paikalla, jotkut yhtenäisissä pu-
vuissa hekin. Paikalla on myös poliisiopisto ja poliisien soittokunta soittaa.  
 

     
 

     
 
1046. 10.972.00; 1047. 10.973.00; 1048. 10.976.00; 1049. 10.983.00 Lampang. Läänin 
koulujen oppilaita opettajien johdolla odottaa iltaseremonian alkua. Kuninkaan kuvan on 
viety onnea tuottavan kukkakoriste ja baisrit. Voiton kynttilät on sytytetty.   
 
   Koulujen johtajat vievät kuninkaan kuvan eteen seremonialahjansa, kullalla (valkokul-
lalla) tai hopealla päällystetyn baisrin, joka muistuttaa stupan huippukoristetta, kuninkaan 
päähinettä, kruunua. Sama lootuksen muoto toistuu lukuisissa koristeissa, symboleissa 
ja päähineissä, myös Buddhan päähineessä ja kuninkaan valtaistuimen muodossa. Jo-
kaisella laitoksella on tällainen heraldinen tai regaalinen koriste, hiukan muista poikkeava, 
ja sitä käytetään eri tilaisuuksissa. Nyt ne asetetaan riviin kuninkaan kuvan juurella ole-
ville hyllyille ja korjataan tilaisuuden loputtua pois. 

 
1050. 10.989.00. Lampang. Seremonian jäl-
keen palavan kynttilän voi laittaa erityiseen 
telineeseen. 
  
   Meille kaikille jaetaan pieni kynttilä. Pai-
kalle on tullut myös maaherra, joka asettaa 
lopuksi oman onnittelukoristeensa keskialt-
tarille ja sytyttää kynttilän kauempana ole-
valle pienelle pöydälle (1013); kuvassa oike-
alla näkyy baisrien rivistöä.    Maaherra pitää 
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puhujapöntöstä puheen, jota kuunnellaan palavat kynttilät kädessä. Puheen jälkeen lau-
letaan kuningashymni; poliisien torvisoittokunta säestää. Monet laulavat suorastaan hur-
miossa kynttilämeren valaistessa säkkipimeää yötä. Lopuksi sytytetään raketit kuninkaan 
onnittelutaulun ympärillä, virallinen ohjelma loppuu rakettien paukkeeseen.     
   Kynttilät voi asettaa telineisiin, jos ne vielä palavat, ja jättää siihen. Monet vievät kyntti-
länsä kuningas Taksinin patsaalle. 
 

      
 
1051. 10.992.00;1052. 10.995.00 Lampang. Monet nuoret vievät kynttilänsä kuningas 
Taksinin patsaalle. Taksin oli kuningas, joka ajoi burman joukot pois maasta 1771; häntä 
arvostetaan etenkin pohjoisessa muinaisen Lanna-valtion alueella. 
 
   Kuninkaan päivä on samalla Thaimaan kansallispäivä, jolloin virastot koristautuvat li-
puilla ja monet yksityisetkin vetävät maan lipun parvekkeillensa liehumaan. Vossikat ko-
ristavat vaununsa ja asettavat kukkaseppeleen hevosen päähän. Suuri kuninkaan kuva 
pystytetään kellotornille kaupungintalon pihaan. Varakas liikemies ja kansanedustaja on 
omalla kustannuksellaan pystyttänyt suuria kuninkaan kuvia kaikkien kaupungista lähte-
vien moottori- ja valtateiden risteyksiin, ne seisoivat siellä ainakin kuukauden. 
 
 
 
Kuninkaan juhlavuosi 
 
 
Aamuseremonia
 
 
Vuosi 1999 (2542) oli buddhalaisen 12-vuotiskalenterin mukaan kuningas Phumibolin 70-
vuotisjuhlien  varsinainen merkkivuosi, ja hänen syntymäpäiväjuhlansakin huipentuivat 
vuoden 1999  kuninkaan päivään,  5. päivään joulukuuta länsimaisen kalenterin mukaan. 
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Lampangissa pidettiin silloin tavallista juhlavampi kuninkaan päivän onnitteluseremonia 
uudessa Khelang Nakhorin keskuspuistossa. Tänä vuonna kuninkaan kuvia on paljon eri 
puolilla kaupunkia, kaikki kauppaliikkeet, pankit ja muut laitokset haluavat osoittaa isän-
maallisuuttaan muistamalla jollain tavoin kuningasta.  
Ohjelma on  lyhennettynä seuraava: 
 
1.  Aamujuhla 
  
Klo 7:00 Lahjojenantoseremonia Khelang Nakhorn  puistossa 
- 73 Buddhan munkkia saapuu puistoon 
- munkeille tarjotaan aamuateria  
- Lampangin läänin maaherra aloittaa lahjojen antamisen ja muu yleisö jatkaa  
  Pukeutuminen: herroilla thailainen kauluspaita-asu tai vastaava juhlapuku, naisilla  
  thaiasu tai vastaava juhlapuku 
Klo 8:30 Syntymäpäiväseremonia. 
- nimien kirjoittaminen onnittelukirjaan 
Klo 9:00  
-  ohjelmanjohtaja sytyttää kynttilät ja suitsutustikut Praratanaakoraille 
-  virkailija pyytää Buddhan munkkia aloittamaan seremonian 
-  yleisö asettuu riviin kuninkaan muotokuvan (patsaan) eteen 
-  ohjelmanjohtaja kirjoittaa nimensä onnittelukirjaan ja kiittää kaikkia 
-  ohjelmanjohtaja asettaa tuoreita kukkia patsaalle  
-  ohjelmanjohtaja lukee (lausuu) puhujakorokkeelta  ylistyssanat kuninkaalle  
-  ylistysrunon loputtua kaikki osoittavat kunnioitusta (tervehdys) 
-  päämunkki vahvistaa kuninkaan suojelun saarnallaan 
-  torvisoittokunta esittää juhlahymnin  kuninkaalle 
- ohjelmanjohtaja ja yleisö uhraavat ruokaa monikerroksisissa astioissa ja lahjoittavat 
   viittoja, lääkkeitä ym. kymmenelle Buddhan munkille 
-  Buddhan munkit lausuvat kiitoksensa, osoittavat suopeutta  ja lähtevät 
-  aamupäiväjuhlat loppuvat 
Vaatetus: valtion virkamiehet pukevat virka asut kunniamerkkeineen, muut henkilöt 
pukeutuvat thai-asuun tai vastaavaan juhlapukuun. 
 
 
2.  Iltajuhla 
 
Kynttilän sytytysseremonia kuninkaan kunniaksi 
 
Klo 17:30     
- Buddhan munkkien ja virkamiesten kulkue kuninkaan kunniaksi, kokoontuminen 
  Thammasatin yliopiston Lampangin yksikön edessä 
Klo 18:30     
-  kulkue lähtee liikkeelle ja kulkee Kellotornin kautta  Khelang Nakhorn puistoon        
   kuninkaan patsaan eteen 
-  kuninkaan lippua kantava kulkue nousee lavalle 
-  osastojen edustajat lahjoittavat rahaa 
Klo 19:45      
-  ohjelmanjohtaja avaa juhlat laittamalla kukkia kuninkaan juhlalipun tai kuninkaan kuvan  
   oikealle puolelle, antaa rahalahjoituksen ja osoittaa kunnioitusta 
-  ohjelmanjohtaja sytyttää voiton kynttilän kuninkaalle, yleisö  sytyttäen kynttilänsä 
Klo 19:59 
-  ohjelmanjohtaja lausuu ylistyksen kuninkaalle ja kiitokset myös kuninkaan patsaalle, 
   sen jälkeen torvisoittokunta soittaa kuningashymnin niin, että ohjelmanjohtaja laulaa 
   laulun ensimmäisen säkeistön. (Laulun päätettyä sammutetaan valot lavan alueelta.) 
-  torvisoittokunta soittaa Maharacha kuninkaan laulun, ohjelmanjohtaja laulaa kaksi 
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   ensimmäistä säkeistöä ja sen jälkeen koko yleisö ja kansa yhtyvät lauluun 
-  sytytetään  onnittelutuli ilotulitustelineeseen 
-  viihdeohjelma alkaa 
Pukeutuminen: Sotilaat ja poliisit pukeutuvat valkoisiin asuihin ilman hattua ja asetta,
käsineet. 
Hallituksen virkamiehet ja ammattikunta pukeutuvat valkoisiin asuihin ilman hattua,
tai  pitkähihaisiin juhla-asuihin.  
Muut henkilöt:  miehet pukevat thaiasun pitkillä tai lyhyillä hihoilla tai kansainvälisen 
puvun; naisilla thaipuku tai vastaava juhla-asu.  
 

 
 
1053. 1999 DVD. 00 Lampang.  Juhlaväkeä alkaa tulla kaupungin juhlapuistoon.   
 
   Maaherra ja kansanedustajat eivät olleet paikalla, vaan Bangkokin valtakunnallisessa 
juhlassa, joka lähetettiin kaikilla TV-kanavilla. Pormestaria ei myöskään näkynyt. Siitäkö 
lienee johtunut, että ohjelmaa noudatetaan aika löysästi ja vieraat myöhästyvät tavallista 
enemmän. Varuskunnan komentajaakin odotetaan ties kuinka kauan.  
   Keskuspuistoon on rakennettu suuri onnittelukoroke kuninkaan kuvineen, ja seremo-
niakatokset buddhalaisia munkkeja ja juhlavieraita varten. Aamulla on tilaisuus antaa 
munkeille lahjoja niin kuin suurissa vuotuisjuhlissa. Juhlapukuun pukeutuneet vieraat,  kir-
joittivat nimensä onnittelukirjaan. Juhlakatoksessa kunniapaikalla istuvat kaupungin ja 
lääninhallituksen osastonjohtajat, varuskunnan upseerit ja  kaupunginhallituksen sihteeri 
vastapäätä läänin ja kaupungin johtavia munkkeja.  
   Tilaisuuden avasi siis seremonian johtaja sytyttämällä kynttilät Buddhan patsaalla ja 
hän myös luki juhlapuheen. Lääninvirastoon on palkattu virkamies, joka muiden tehtä-
viensä ohella hoitaa  vaimonsa kanssa maaherran esiintymistehtäviä, avaa juhlia ja näyt-
telyitä. Tällöin ei juhlien järjestäjät pety, vaikka kiireinen maaherra ei lupauksistaan huo-
limatta ole ehtinyt paikalle. Puheet olivat lyhyitä, päämunkkikin puhui vain muutaman mi-
nuutin. Seremonioiden jälkeen alkoi keskinäinen seurustelu ja valokuvaaminen. Tärkeintä 
oli kirjoittaa nimensä kuninkaan onnitteluadressiin. 
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 1054. 1055. 1056. 1057. 2058. 1999 DVD. 00 Lampang.  Tässäkin tilaisuudessa on nyt 
mahdollisuus lahjoittaa munkeille. Ensimmäiseksi kirjoitetaan nimi kuninkaan onnitteluad-
ressiin.   
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1059. 1999 DVD. 00 Lampang. Nuoria virkamiehiä on avustamassa onnittelijoita.  Munk-
kien lahjat ja läänin baisri ovat valmiina odottamassa seremonioita. 
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1060. 1061. 1062. 1999 DVD. 00 Lampang. Seremonia alkaa. Ohjelmanjohtaja sytyttää 
kynttilät Buddhan alttarille, vie läänin baisrin kuninkaan kuvan juurelle ja lukee ylistyspu-
heen kuninkaalle.  
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1063. 1064, 1065. 1999 DVD. 00 Lampang. Läänin päämunkki rukoilee kuninkaan puo-
lesta. Kunniavieraiden aitiossa istuu myös kunnanvaltuustojen puheenjohtajia, jotka ovat 
siviilipuvussa.  
 

    
 

 
 
1066. 1067. 1068. 1999 DVD. 00 Lampang. Hartaustilaisuuden jälkeen virkamiehet uh-
raavat ohjelmanjohtajan johdolla juhla aition johtaville munkeille. Munkit siunaavat ja läh-
tevät pois. 
 
  Sen jälkeen on tauko, jonka aikana valokuvaaja ottaa yhteiskuvia virastojen työnteki-
jöistä.   
   Keskuspuiston paviljonkiin rakennettukaan elämää koskeva näyttely, joka avataan päi-
väseremonian päätteeksi. Paviljongissa ovat säilössä songkranin kulkueen suuri hopea-
malja ja Smaragdi-Buddhan  kulkuevaunut. Kuninkaan näyttely ei ollut kovinkaan laaja, 
pääasiassa kuvia ja  julisteita kuninkaan elämän vaiheista ja hänen johtamistaan  avus-
tusprojekteista, kuningas mm. pyrki edistämään pohjoisten vuoristokansojen siirtymistä 
pois kaskiviljelystä ja oopiumin kasvattamisesta. 
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1069. 1070. 1999 DVD. 00 Lampang. Seuraa tunnustuspalkintojen jako. Läänin kehitys- 
tai sivistystoimen johtajan (?) pidettyä katsauksen, ohjelmanjohtaja jakaa palkinnot ja sti-
pendit. 
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1071. 1072. 1999 DVD. 00 Lampang. Ohjelmanjohtaja avaa kuninkaan elämänvaiheita 
koskevan näyttelyn.  Lopuksi sotilassoittokunta esittää juhlahymnin kuninkaalle.  
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1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1999 DVD. 00 Lampang. Päivätilaisuus päättyy.  Virasto-
jen ja laitosten työtekijät ottavat ryhmäkuvia kuninkaan kuvan ja Buddhan vaunujen 
edessä. Monet kävivät näyttelyrakennuksessa katsomassa näyttelyä.   
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Iltajuhla
 
 
 
 
Illalla osanottajat marssivat kuninkaan kunniaksi läpi kaupungin keskustan, sytyttävät ku-
ninkaalle voiton kynttilän ja laulavat kuningashymnin, niin kuin muinakin vuosina. Tänä 
vuonna illan viihdeohjelmaan kuului lukuisia tanssiesityksiä, joita eri ryhmät koululaisista 
alkaen esittivät kuninkaan kuvan edessä. Kaikkia en saanut videoiduksi. 
 

 
 

    
 
 
1078. 1079. 1080. 1999 DVD. 00 Lampang. Kulkueet kokoontuivat entisen maaherranvi-
raston kentälle ja marssivat soittokuntien tahdissa kaupungin juhlapuistoon. 
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1081. 1082. 1999 DVD. 00 Lampang. Armeijan koulutettavat tervehtivät  kuningasta. 
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1083. 1084. 1999 DVD. 00 Lampang. Ohjelmanjohtaja avaa vaimonsa kanssa tilaisuuden 
viemällä kukkia kuninkaan kuvan eteen, samalla hän asettaa läänin juhlabaisrin kunnia-
korokkeelle ja antaa rahalahjan. Sen jälkeen ovat vuorossa laitosten, opistojen ja koulu-
jen edustajat, hekin vievät juhlasymbolinsa ja antavat rahalahjan. 
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1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1999 DVD. 00 Lampang. Kun lahjat on annettu ja 
ylistyspuhe pidetty, alkaa kynttiläseremonia. Ohjelmanjohtaja sytyttää kynttilänsä ja juh-
lavieraan seuraavat. Kaikki laulavat yhdessä Kuningashymnin palavat kynttilät kädes-
sään. Sen jälkeen kynttilät viedään  telineisiin, johon ne jäävät palamaan.  
 
    Maharacha kuninkaan laulu aloitetaan siten, että soittokunnan soittaessa ohjelmanjoh-
taja laulaa kaksi ensimmäistä säkeistöä ja sitten yleisö  yhtyy lauluun. Esitys paisuu mah-
tavaksi,  monet laulavat täydestä sydämestä, ikään kuin hurmoksissa. Virallisen ohjelman 
päätteeksi sytytetään onnitteluraketit tai -tuli taivaalle. 
  Ilta jatkuu viihdeohjelmalla. Aluksi esiintyvät iskelmälaulajat ja rokkitanssijat, niin kuin 
uudenvuoden missikilpailuissakin. Lukuisat harrastajaryhmät ovat valmistaneet tanssiesi-
tyksiä kuninkaan juhlaan. Temppelitansseista on erilaisia uusia versioita, ja naisten juhla-
asuun, saronkiin, monet tanssiryhmät ovat lisänneet värikkäitä huiveja ja koristeita. Tans-
seihin on tullut yhä enemmän vauhtia ja fysiikkaa, kuviot ovat monimutkaisempia ja lii-
kehdintä rajumpaa kuin entisajan temppelitansseissa.  
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1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1999 DVD. 00 Lampang. Monet ryhmät 
ovat etsineet näyttävää rekvisiittaa, päivänvarjoja, jopa ruukkuja. Huivi ei enää riitä. 
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1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 
1999 DVD. 00 Lampang. Ohjelmanumeroita
kuninkaan kunniaksi. 
 
  Tanssiryhmä toisensa jälkeen tulee aree-
nalle. Uutta esityksissä ovat nostot, yksi tai 
useampikin tanssijoista nostetaan ilmaan 
muiden keskelle, esitys huipentuu usein sii-
hen. Yhdessä koululaisten esityksessä tytöt 
vaipuivat lopuksi kasvoilleen lattialle kunin-
kaan kuvan eteen (1104). 
  Kylissä perinteiset temppelitanssijoiden 
harrastusryhmät ovat käyneen vähiin. Tans-

siharrastus on siirtynyt kaupunkeihin, harrastusryhmät löytyvät nyt työyhteisöistä ja tutta-
vapiireistä, kouluissa ja opistoissa soitto ja tanssi ovat tyttöjen suosituimpia harrastuksia.  
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1106. 1999 DVD. 00 Lampang. Iltajuhla päättyy tanssiesityksiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
1107. 1108. 1999 DVD. 00 Ban Mae Kong Nya.
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XI.  KUOLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
HAUTAJAISET  
 
 
 
Ban Mae Kong Nya 1 
 
 
Pohjois-Thaimaan kylissä kuolinriitteihin kuuluu neljä vaihetta: 1. valvojaiset, 2. hautajai-
set tai pikemminkin polttajaisjuhla, jonka aikana vainaja saatetaan polttopaikalle ja ruumis 
poltetaan 3. tuhkan sammuttaminen ja 4. muistajaiset 100 (tai 50) päivän kuluttua ruumiin 
polttamisesta. Kun ihminen kuolee, häntä pidetään kotona tai temppelissä hautajaispäi-
vään saakka. Sinä aikana sukulaiset ja kyläläiset valvovat vainajan arkun ääressä ja ta-
loon kutsutaan joka ilta munkki tai useampia resitoimaan suat-säkeitä, ne käsitetään 
usein jonkinlaisiksi loitsuiksi, joiden avulla vainaja saadaan lähtemään kuolleiden puo-
lelle.     
    Ruumista valvottaessa valmistellaan samalla hautajaisia, jonka käytännössä organisoi 
kylän hautajaisyhdistys. Sopiva hautajaispäivä käydään kysymässä temppelin apotilta tai 
maallikkojohtajalta, temppelin opettajalta (azan wat). Hautajaisiin kuuluu lähtöjuhla   vai-
najan kotona tai temppelissä, jonka jälkeen arkku kuljetetaan kulkueessa, hautajaissaa-
tossa, polttopaikan kappeliin. Siellä pidetään buddhalainen siunaus ja kathin-seremonia 
eli viittojen lahjoittaminen munkeille. Sen jälkeen ruumis viedään polttoarinalle ja arkku 
sieluntaloineen sytytetään tuleen. Tuhkan sammuttaminen tarkoittaa vainajan palamatta 
jääneiden luiden ja tuhkan keräämistä pois polttoarinalta. Aikoinaan vainajan katsottiin 
viipyvän entisessä elinympäristössään 100 tai ainakin 50 päivää. Nykyisin tämä aika on 
suruaikaa, jonka kuluessa vainajan omaiset vievät säännöllisesti temppeliin ruokaa, joka 
tulee vainajalle. Kun sata päivää on kulunut, vainajalle pidetään viimeinen seremonia, 
muistajaiset. Se on jäähyväisjuhla, jonka jälkeen vainaja on lopullisesti siirtynyt sielujen 
maailmaan. Vainajan siirtymäriitit päättyvät siihen. 
    Kylissä on päätetty, että hautajaisiin osallistuu jokaisen perheen edustaja, periaat-
teessa koko kylä. Hautajaisyhdistykseen kuuluvat kaikki. Lisäksi kutsutaan vainajan su-
kulaiset ja ystävät kauempaa muista kylistä sekä joitakin arvovieraita, kuten kamnan ja 
muitakin virkamiehiä. Kutsukorttien pohja on valmiiksi painettu. Aikaisemmin kutsukirjeet 
lähetettiin vain kauempana asuville, nykyisin jotkut lähettävät niitä myös kyläläisille. Taus-
talla saattaa olla kaupunkien tapa, siellä hautajaisiin ei voi mennä ilman kutsua. Hauta-
jaisissa kutsukirjeet kerätään pois ja niistä nähdään, ketkä ovat tulleet paikalle saatta-
maan vainajaa. 
   Tämän teoksen kylissä hautajaisiin saapuvat kaikki, jotka pääsevät tulemaan, eikä 
oman kylän väelle ole ollut tapana jakaa kutsukortteja. Vanhat ihmiset voivat myös mennä 
auttamaa hautajaisten valmisteluissa. Hautajaisiin osallistuminen, anteeksipyyntö ja jää-
hyväiset vainajalle ovat olleet entisajat riisikyläläisille tärkeä asia, vainajan kanssa oli 
eletty yhdessä jopa lapsuudesta asti, hänet tuli saattaa onnellisesti tuonpuoleiseen, ja 
tärkeää oli myös se, ettei jäänyt vainajan vihoihin.  
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    Nykyisin kylien yhteisöllisyys alkaa kadota. Suuri osa työikäisistä käy kylän ulkopuo-
lella palkkatöissä; hautajaisiin tulevat pääasiassa sukulaiset, kyläläisistä paikalla on van-
hempaa väkeä, nuoria ja keski-ikäisiä on vähemmän. 
   

    
 
1109. 111.006.15; 1110. 11.026.15 Ban Mae Kong Nya. Nykyisin vainaja säilytetään pa-
kastimessa hautajaispäivään. Vainajan arkku sielunpalatsissaan odottaa hautajaistalon 
pihalla polttopaikalle lähtöä. Kyläläiset käyvät arkulla jättämässä jäähyväiset ja pyytä-
mässä anteeksi, jos ovat vainajaa jotenkin loukanneet.  
 

    
 
1111. 11.007.15; 1112. 11.008.15 Ban Mae Kong Nya. Munkkien korokkeen päässä on 
Buddhan alttari. Pihapiirin yliluonnollisten haltioiden on saatava tietää talon asukkaan 
kuolema ja niille on annettava uhri. 
 
   Talon haltioille (vainajille) on pantu viisi uhrituokkosta puupylvääseen aidan viereen. 
Uhrituokkosia valmistavat kylän viisaat, jotka kuuluvat usein myös temppelineuvostoon. 
Palmunlehdestä tehdyissä uhrituokkosissa on kukkia, hiukan keitettyä riisiä ja hedelmiä. 
Niiden kulmiin on pantu pystyyn erivärisiä pienoislippuja, vainajien viirejä. 
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Kun joku perheestä kuolee kotona, hänen lähiomaisensa pesevät ruumiin pyhitetyllä 
somploi-vedellä ja voitelevat hunajalla tai yrteillä, jotka estävät mätänemistä. Nykyisin 
kuollaan sairaalassa ja siellä ruumiiseen ruiskutetaan jo valmiiksi formaliinia; hautausfir-
moilla on myös suuria pakastearkkuja, joissa vainaja kotona säilytetään. Ruumis kääri-
tään valkoiseen vaatteeseen ja sidotaan ohuella narusiteellä. Vainajan arkku asetetaan 
korokkeelle asuinhuoneeseen, kurkihirren suuntaan ja pidetään kotona tavallisesti 3-4 
vuorokautta riippuen siitä, mikä on lähin suotuisa polttamispäivä. 
   Hautajaisiin saakka vainajaa valvotaan yötä päivää. Sopiva polttajaispäivä käydään ky-
symässä "temppelin opettajalta", azan watilta, joka on neuvonantaja erityisesti perheasi-
oissa. Azan wat on arvossa pidetty maallikko, usein seurakunnan johtaja. Yleensä hän 
on entinen munkki, joka on palvellut temppeleissä pitkiäkin aikoja; hänessä yhdistyy 
buddhalainen ja maallinen elämänviisaus. Usein juuri azan wat on myös kylän tietäjä ja 
huolehtii maagisista riiteistä, joita munkit eivät voi tai halua tehdä. 
    Azan watin kanssa keskustellaan yhä suotuisista päivistä, vaikka vaihtoehtoja on vä-
hän; hautajaiset niin kuin häätkin on pidettävä länsimaisen kalenterin mukaan viikonlop-
puna, tavallisesti lauantaina, jotta työssä käyvät ihmiset voivat niihin osallistua. Thaimaan 
kylistä löytyy hyvin harvoin astrologeja, kuten esimerkiksi Burman temppeleistä. Päivän 
määrääminen perustuu perinnetietoon tai katsotaan almanakasta, Thaimaassa julkais-
taan almanakkoja, joissa on tarkoin lueteltu niin suotuisat kuin epäsuotuisatkin päivät ja 
tunnit. 
 
 
 
 
Valvojaiset  
 
 
 
Hautajaispäivään saakka vainajaa ”valvotaan” tai ”muistellaan” ja samalla valmistellaan 
hautajaisjuhlaa.  Hautajaisten edellisenä päivänä (7.1.-98) pidetään valvojaisjuhla, siihen 
mennessä talonväki on sukulaisten ja naapurien avustamana laittanut kaiken kuntoon ja 
nyt vietetään yhteistä iltaa syöden, juoden ja vainajaa muistellen. Valvojaisista on tullut 
juhla, koska ilman kestitystä kyläläiset eivät tahdo  tulla paikalle.  
   Vainaja on talon vanhaemäntä ja suku on varakasta, mm. läheinen huvikalastuspaikka 
on heidän yrityksensä. Arkku on olohuoneessa kukkien keskellä, suurikokoinen vainajan 
kuva on TV-kaapin ovessa. Kylän emäntiä istuu hautajaiskatoksessa, arvokkaimmat van-
hat rouvat munkkien kunniakorokkeen yläpäässä, niin kuin hautajaisissakin. Miehiä saa-
puu vasta illemmalla, kun tarjoilu alkaa. Myös kylän hautausyhdistyksen edustajat tulevat, 
pystyttävät pöytänsä ja keräävät lahjoituksia.  
   Arkun vieressä on valmiina munkkien viittoja ja muitakin tavaroita kathin-seremoniaa 
varten, ja arkun pääpuolessa on vainajalle aina ruokaa, joka vaihdetaan kolme kertaa 
päivässä. Polttamisen jälkeen vainajasta pidetään huolta viemällä erityisiä ruokauhreja 
temppeliin. Arkun pääpuolessa on myös suitsukeruukku, johon valvomaan tulleet sytyttä-
vät suitsukkeita. 
Ennen polttajaisia taloon kutsutaan joka ilta munkkeja rukoilemaan kuolleen puolesta, 
suorittamaan suat-riitit, ja ottamaan vastaan vainajalle annetut lahjat. Heidän tulee olla 
eri munkkeja eri iltoina, joten paikalle kutsutaan munkkeja myös lähikylien temppeleistä. 
Arki-iltojen valvojaisiin kokoontuu sukulaisia ja kyläläisiä, he jäävät istumaan lattialle vai-
najan arkun äärelle, nauttivat talonväen tarjoamaa ruokaa ja juomaa, ja katsovat TV:tä.  
Yhä vielä valvojaisiin ja hautajaisiin kokoontuvat uhkapelurit, jos kylän päällikkö ei sitä 
kiellä.  
   Kuollutta valvotaan ja muistellaan iloisesti seurustellen, ja viinaa juoden, niin kuin on 
tehty myös Euroopan kyläyhteisöissä. Valvojaisten aikana talonväki rakentaa vainajalle 
sielunpalatsin, käytän siitä myös nimitystä sieluntalo. Hautajaisjuhlaa varten talon pihaan 
pystytetään hautajaiskatos ja munkkien kunniakoroke kunniavaatteineen. 
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1113. 11.009.15; 1114. 11.011.15; 1115. 
11.014.15; 1116. 11.016.15; 852. 11.018.15 
Ban Mae Kong Nya. Valvojaisjuhla hautajai-
sia edeltävää iltana.  
 
  Vanhoja naisia istuu munkkien korokkeen 
edessä matolla. Siinä ovat ensin varakkaim-
mat ja arvossapidetyimmät emännät, taa-
empana on naisia suuri joukko, jotkut heistä 
valmistavat vielä kukkalaitteita.  Ruokapöy-
dät ovat valmiina ja pihalla talon takana nuo-

remmat naiset valmistavat ruokaa (1115-1116). Heitä on siellä paljon.  
   Muutama nainen istuu tuoleilla juttelemassa keskenään. Miehiä ei paljoa näy, he tulevat 
illemmalla syömään ja juomaan, joitakin vanhempia miehiä istuu tuoleilla puiden varjossa 
kujan puolella pihaa. Koska vainaja on nainen, kylän naiset tulevat muistelemaan häntä 
ja hautajaisia edeltävän illan muistajaiset ovat melkein yhtä suuri juhla kuin varsinaiset 
polttajaisetkin. Silloin syödään, juodaan ja jutellaan.   
    Viimeistään hautajaisia tai siis ruumiin polttajaisia edeltävänä päivänä kyläläiset tulevat 
talkoisiin valmistamaan talon juhlakuntoon. Temppelistä haetaan Buddhan alttari, munk-
kien istuinkoroke, telttakankaiset juhlakatokset, pöydät, tuolit ja muut kalusteet, ja hauta-
jaisten näyttämö pystytetään talon pihalle. Kalusteet omistaa yleensä kylän temppeli, 
koska niitä käytetään myös temppelijuhlissa. Katosten pystyttäminen, pöytien ja tuolien 
järjestäminen paikoilleen, juhlapaikan koristaminen muovikukilla ja ruoan laittaminen ovat 
niitä töitä, jotka tehdään talkoilla; usein jo talkoopäivänä syödään yhteinen ateria niin kuin 
näissäkin valvojaisissa. Aikaisemmin sukulaiset ja naapurit valmistivat myös vainajan sie-
lunpalatsin, kulta- ja hopeapaperilla koristetun pahvisen palatsin, joka asetetaan vainajan 
arkun päälle, mutta nykyisin sieluntalo ostetaan.  
   Kaupungissa, jossa talkoita on vaikea järjestää, hautaustoimistot hoitavat yleensä 
kaikki järjestelyt ja hautajaistilaisuuskin pidetään jossakin temppelissä, niiden yhteydessä 
olevassa juhlarakennuksessa, salaassa. Myös Ban Srii Muod Klaossa, jossa talojen 
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pihatkin käyvät jo ahtaiksi, suunnitellaan uuden modernin polttopaikan rakentamista 
temppelin alueelle ja hautajaiset siirtyvät silloin  kylän uskonnolliseen keskukseen. 
  
 
 
 
Hautajaisjuhla  
  
 
 
 Hautajaiset alkavat noin yhdeksän aikaan aamulla, kun vainajan arkku kannetaan talosta 
ulos kylän päämunkin johdolla ja asetetaan vankkureille tai ruumisauton lavalle talon por-
tin pieleen. Sielun palatsi tuodaan esille ja nostetaan arkun päälle, vainajan pääpuolelle 
asetetaan suitsutusalttari ja ruokaa; vankkurit koristetaan kukilla ja niihin ripustetaan 
myös valkoiselle styrox-levylle liimatut  surunvalitteluadressit, jotka tulivat muotiin pari-
kymmentä vuotta sitten. Niitä ei kyllä enää näy kovin paljoa.  Arkun vieressä on vainajan 
valokuva ja valkoinen kuolleen viiri. Paikallisen thaiorkesterin alkaessa soittaa kyläläiset 
kokoontuvat paikalle. Buddhalaisia seremonioita johtaa tavallisesti kylän luostarin johtaja, 
mutta näissä hautajaisissa päämunkki on sama kuolinriitit hallitseva vanhempi vanha-
pappi. 
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1117. 11.031.15; 1118. 11.032.15;1119. 11.033.15; 1120. 11.034.15;1121. 11.035.15 
Ban Mae Kong Nya. Hautajaisissa, vainajien muistajaisissa ja temppelijuhlissakin perin-
teiset thaiorkesterit yhä soittavat paikallista musiikkia. 
 
   Kylissä on yleensä oma orkesteri tai ainakin muutamia musiikin harrastajia, jotka soit-
tavat lähikylien paikallisissa orkestereissa ja saavat siitä tuloja. Hautajaisorkesteriin kuluu 
aina bambuksylofoneja, joista toinen on sopraano- ja toinen alttosoitin sekä pieni tai suuri 
gongi-piiri, jossa on metallisia gongeja tai kumistimia soittajan ympärillä. Lisäksi pitää olla 
klarinetti ja rumpuja, ne ovat usein jo länsimaisia pop- tai rockorkesterien rumpuja, jopa 
kokonainen patteristo. Tällä orkesterilla on muitakin käsirumpuja. Orkesterin ääni vahvis-
tetaan ja tässäkin tilaisuudessa musiikki tuli täysillä. Olen monta kertaa valittanut, että 
täällä kaiuttimet pidetään liian kovalla  eikä nytkään voinut edes keskustella, kun orkesteri 
soitti. Musiikkikin meni pilalle. Olen äänittänyt muutamille kaseteille orkesterien soittoa ja 
tässä kylässä myös videoinut vuonna 1999.  
 

    
 
1122. 11.037.15; 1123. 11.038.15 Ban Mae Kong Nya. Vanhemmat naiset ja miehet is-
tuvat juhlakatoksen lattialla munkkien kunniakorokkeen edessä, munkkien jalkojen juu-
ressa. Naiset ja miehet omana ryhmänään. 
 
   Taloon tullessaan hautajaisvieraat pysähtyvät ensin arkun äärelle, sytyttävät suitsuk-
keen ja pyytävät anteeksi vainajalta, jos ovat häntä vastaan sattuneet jotain rikkomaan. 
Talon pihalla tulijat pysähtyvät kylän hautajaisyhdistyksen pöydän eteen, jättävät siihen 
mahdollisen kutsukirjeensä ja antavat rahalahjan; kaikki summat merkitään tarkoin tilikir-
jaan.  
   Aamun viileydessä kyläläiset istuvat ja juttelevat, kauempana pihan takaosassa naiset 
alkavat valmistaa ruokaa. Temppelineuvoston jäsenet ja muut arvossapidetyt vanhat mie-
het istuvat lähinnä päämunkkia, siinä he ovat tutut hahmot, kylän päällikkökin saattaa 
istua siinä hetken aikaa.  Orkesteri soittaa. Paikallinen thaimusiikki on koettava siinä ym-
päristössä, johon se on syntynyt. Soitto on merkki siitä, että ihmiset ovat kokoontuneet 
yhteen, ilman musiikkia ei vainajan juhlaan synny yhteistä tunnelmaa. Puisten ksylofonien 
sävelet helmeilevät surumielisenä, ja niin kuin aikoinaan kirjoitin, ”voi kuvitella, niin kuin 
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näkymätön nauha se sitoo yhteen elävät ja kuolleet sukupolvet. Munkit ajavat autolla, 
puheet kaikuvat kovaäänisestä, mutta yhä soittaa thaiorkesteri kaikissa polttajaisissa. Sil-
loin rock-radiot vaikenevat”. Valitettavasti musiikki ei enää helmeile vaan vyöryy ulos 
kaiuttimista ja vaatii kyläläisiä tulemaan hautajaisiin. 
 

 
          

 
 
1124. 11.040.15;1125. 11.049.15; 1126. 11. 
047.15 Ban Mae Kong Nya. Hautajaisten 
päämunkki alkaa rukouksella. Vainajan no-
viisit puetaan. 
 
   Vähitellen muutkin munkit saapuvat taloon 
ja asettuvat istumaan korokkeelleen kunnia-
vaatteen eteen. Päämunkki alkaa rukouk-
sen, ottaa vainajan noviiseiksi neljä hänen 
sukulaistaan ja lähettää heidät pukeutu-
maan.  Buddhalaisilla seremonioilla on va-
kiintunut järjestyksensä. Ensin vihitään vai-
najan munkit, kahdesta neljään nuorta poi-

kaa tai miestä, ja sitten munkit pitävät palveluksen, jossa puhujaksi kutsuttu munkki opet-
taa; hautajaisiin kuuluu myös erityisiä rukouksia ja suat-säkeitä, joita munkit resitoivat. 
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   Vainajan noviisit ovat olleet tavallisesti nuoria poikia, vainajan lapsenlapsia, jotka vih-
kiytyvät munkeiksi auttamaan hänen sielunsa siirtymistä kuolleiden olotilaan, ja tekemään 
vainajalle tuonpuoleisia ansioita mm. välittämällä hänelle ne lahjat, jotka omaiset tuovat 
temppeliin. Ennen aikaan vainajan munkit viettivät luostarissa ainakin 2-3 viikkoa, mutta 
nykyisin ehkä päivän tai pari, koska nuorten on käytävä koulua. Nuorten poikien sijasta 
vainajien munkeiksi valitaan aikuisia sukulaisia, kuten näissä hautajaisissa. Vainajan no-
viiseista vain yksi on nuori poika, muut ovat vanhoja miehiä. Vainajan munkkien (novii-
sien) päät on ajeltu paljaaksi jo ennen hautajaisia. 
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1127. 11.050.15;1128. 11.052.15; 1129 (alla). 11.055.15  Ban Mae Kong Nya. Vainajan 
munkkien vihkiminen.  
    
    Pukeutumisen jälkeen vainajan noviisit 
otetaan muodollisesti sanghaan lyhyessä 
seremoniassa. Vihkimistä näyttävämpi toi-
mitus on oikeastaan munkinkaapujen puke-
minen, joka on yllättävän vaikeaa; siinä 
heitä auttavat temppelin nuoret munkit tai 
joku sukulainen, joka on ollut luostarissa ja 
tuntee pukeutumissäännöt. Vihkimisen jäl-
keen vainajan munkit asettuvat istumaan 
munkkien korokkeelle sen viimeiseen pää-
hän tai syrjemmälle erillisille istuimille.  
 

 
 

 
1130. 11.958.15 Ban Mae Kong Nya.  Puhumaan kutsuttu munkki aloittaa rukouspalve-
luksen.Hän  on Lampangin johtavia munkkeja ja  vainajan sukulainen. 
 

    
 
1131. 11.061.15; 1132. 11.065.15 Ban Mae Kong Nya. Hautajaisväki kuuntelee istuen, 
lähemmät tutut omissa ryhmissään.  
 
  Tavallisesti kello 11, heti buddhalaisen palveluksen jälkeen, tarjotaan juhla-ateria, koska 
munkit eivät enää puolenpäivän jälkeen saa syödä mitään, ja sen jälkeen vainajan arkku 
kuljetetaan kulkueessa kylän polttopaikalle, kun azan watin määräämä polttamisajan-
kohta alkaa lähestyä.  Vainajan vaunut ovat pihalla portin pielessä odottamassa.  
   Hautajaisateria tarjotaan ensin munkeille vainajan noviisit mukaan lukien. Sitten naiset 
alkavat kantaa ruoka-annoksia pöytiin. Keittopaikalla toiset naiset jakavat annoksia ja 
asettavat tarjottimia suuriin telineisiin odottamaan. Astiat pestään ennen käyttöön ottoa.  
Näissä hautajaisissa syödään pitkissä pöydissä, paitsi vanhat miehet ja naiset, he syövän 
matolla munkkien edessä. Paikallisen tavan mukaan ruoka syödään syvistä lautasista 
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lusikalla, veitsiä ja haarukoita ei käytetä eikä niillä ole täällä mitään tekoakaan. Syöminen 
käy loppujen lopuksi melko nopeasti. Se on oikeastaan aika kummallista, ikään kuin olisi 
kiire. Nykyisin taitaa kaikilla ollakin jo kiire.  
 

     
 

 1133. 11.068.15; 1134. 11.078.15; 1135. 
11. 079.15 Ban Mae Kong Nya. Ensin tarjo-
taan ateria munkeille, heidän syötyään ate-
rioi hautajaisväki. Naiset jakavat ruokaa. 
 
   Hautajaisyhdistysten järjestämissä hauta-
jaisissa ruokalajit ovat joka kerta samat: kei-
tettyä valkoista riisiä, johon on sianlihasta 
valmistettu vahva vihanneskastike, lisäksi 
on salaatteja ja jälkiruoaksi vanukasta tai 
jäätelöä. 

 
    Aterian jälkeen annetaan munkeille lahjoja, niin kuin kaikissa buddhalaisissa tilaisuuk-
sissa. Lahjat voidaan antaa erilaisissa paketeissa tai astioissa, tässä tilaisuudessa ne 
ovat suurissa värikkäissä paketeissa. 
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1136. 11.083.15; 1137. 11.081.15; 1138. 11.085.15;1139. 11.088.15; 1140. 11.091.15 
Ban Mae Kong Nya. Munkkien lahjat on jaettu. Vainajan munkit ja nuoret noviisit ovat 
saanet sukulaisiltaan paljon lahjoja. Vainajan puolesta resitoidaan. 
 
   Munkit resitoivat ja rukoilevat vainajan puolesta ja lukevat säkeitä, joita nimitetään ni-
mellä suat. Niissä vainajaan kehotetaan jättämään tämän puoleinen maailma. Munkkeja 
on tullut lisää, heitä on jo toistakymmentä. Tässä vaiheessa vedetään alttarilta valkoinen 
voima- tai energianaru munkkien kautta tai lahjojen yli, lahjat menevät symbolisesti vai-
najalle. Buddhan patsaalta tuleva naru antaa lahjoille ja läsnäolijoille erityistä voimaa ja 
suojelua. 
    Ennen polttopaikalle lähtöä tapahtuu myös ventaan-seremonia. Siinä azan wat tai joku 
muu kylän seremoniajohtaja, esittää rytmikkään kiitoslaulun, jossa hän vakiintunein sa-
nakääntein kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet näihin hautajaisiin, toistaen hautajaiset 
järjestäneen perheen ja sukulaisten nimiä. Vieraita kiitetään siitä, että he ovat kunnioitta-
neet läsnäolollaan sen ja sen perheen, niiden ja niiden perheenjäsenten järjestämiä hau-
tajaisia lahjoittamalla rahaa tai muuten auttaneet polttajaisten valmistelussa ja tukeneet 
vainajan omaisia. Hyvät työt saatetaan kyläläisten ja myös vainajan tietoon. 
 

1141. 11.097.15 Ban Mae Kong Nya. Vai-
najan saatto polttopaikalle alkaa. Vainajan 
munkin asettuvat kulkueen eteen. 
 
 Sukulaiset, ystävät ja naapurit käyvät vielä 
arkulla sytyttämässä suitsukkeen, jättä-
mässä jäähyväiset. Toisinaan myös munkit 
hyvästelevät vainajan osoittaakseen, että 
hän on ollut hurskas buddhalainen ja kuului 
hengellisten ihmisten joukkoon.  
   Vielä kymmenkunta vuotta sitten poltto-
paikalle oli mahdollista lähteä vasta kello 14 

ja polttamiseen suotuisa aika oli illansuussa kello 17 tienoilla. Lähtöä odotettaessa 
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pidettiin puheita ja muisteltiin vainajaa, maallikkolaulaja saattoi esittää vainajan muisto-
laulun, hänen elämänvaiheensa, ja paikalliset poliitikot tulivat hekin puhumaan. Orkesteri 
jatkoi välillä soittamista. Näin kului aika. Kylä oli hautajaispäivän toistensa seurassa. 
   Nykyisin lähdetään polttopaikalle mahdollisimman pian aterian jälkeen. Teollisessa yh-
teiskunnassa elämänkausiriittienkin on sopeuduttava uusiin ajankäytön vaatimuksiin. En-
nen agraarisen elämänjärjestyksen aikana polttajaiset kestivät koko päivän, nyt niistä sel-
vitään jo puolta nopeammin.  
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1142. 11.092.15; 1143. 11.103.15 Ban Mae Kong Nya. Vainaja saatetaan yhdessä polt-
topaikalle. 
 
     Kymmenkunta vuotta sitten vainajan vankkurit vedettiin yhteisvoimin läpi kylän poltto-
paikalle saakka. Näin tapahtuu Ban Mae Kong Nyassa vieläkin. Vetoköyden päästä pitä-
vät kiinni vainajan noviisit kävellen ensimmäisinä, sitten muut saattajat, lähimpänä arkkua 
kulkivat omaiset, jotkut heistä työnsivät vankkureita tai vain kävelivät mukana. Orkesteri 
seuraa heti kulkueen perässä, se soittaa auton katolla.  
   Ban Mae Kong Nyan polttopaikka on melko lähellä, noin kilometrin päässä keskustasta. 
Tässä kylässä on säilynyt myös tapa, että kulkueen edellä kävelee ruumiin polttaja kan-
taen kädessään vainajan tunnusviiriä ja sen jälkeen kuljetetaan vainajan suurikokoista 
valokuvaa. Hautajaissaatto kulkee halki eteläpellon kylän eteläisen portin kautta valta-
tielle, siitä polttopaikka onkin jo parin sadan metrin päässä valtatien varressa.    
 
 
 
 
Polttoseremonia 
 
 
Polttopaikan kappelissa munkit pitävän hartaushetken, resitoivat tilaisuuteen kuuluvia 
tekstejä ja siunaavat pois lähteneen. He resitoivat myös suat-säkeitä, joissa vainajalle 
vakuutetaan, että hän on kuollut ja kehotetaan lähtemään toiseen maailmaan, hän ei 
kuulu enää elävien puolelle. Vainajan sielun oli päästävä vainajien puolelle, hänestä ei 
saanut tulla sijatonta sielua, joka kummitteli ja ahdisteli eläviä. Munkkien luota lähtee val-
koinen voimanaru vainajan arkkuun, sitä pitkin siirtyy pois menneeseen Buddhan siu-
naus, energia. 
    Resitaation jälkeen alkaa munkinkaapujen jako eli kathin-seremonia. Samanaikaisesti 
vainajan omaiset jakavat sytytyskukkia. Arvokkaimmat vieraat asettivat vuoron perään 
keltaisen viitan korokkeella istuvien munkkien eteen, Ennen viitta asetettiin vainajan 
vankkurien reunalle, josta munkit vuorollaan hakivat sen ja valuttivat samalla hiukan py-
hitettyä vettä maahan. Siitä on kuvia vanhemmissa kokoelmissa.  Hautajaisten ohjaajat 
ovat nykyisin keskittäneet kathin-seremoniankin sisälle kappeliin, jäähyväismenot tapah-
tuvat näin nopeammin kuin ennen. Vainaja vankkureineen jäät yhä enemmän syrjään.  
 

    
 
1144. 11.114.15; 1145. 11.115.15 Ban Mae Kong Nya. Kathin-seremonia.  
 
   Hautajaisyhdistyksen seremoniajohtajien tai jonkun omaisen kuuluttaessa kaiuttimella 
paikalle kutsutut kunniavieraat: kunnan ja ylän päällikkö, koulun johtaja ja kenties joku 
korkeampikin läänin virkamies sekä kylän rikkaimmat liikemiehet ja suurimmat maan-
omistajat käyvät vuoron perään hakemassa viitan, kohottavat sen kunnioittavasti vainajan 
suuntaan ja vievät sen jollekin munkeista, jotka istuvat rivissä kunniakorokkeellaan kap-
pelin seinustalla.   
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   Sitten seuraa seremonia, joka vastaa viittojen arkulle panoa, varsinaista kathin-sere-
moniaa. Kaikkein arvokkaimmat läsnäolijat, kuten kylän päällikkö, asettavat viittoja erilli-
selle pöydälle ja neljä (tai kuusi) munkkia hakee ne pois resitoiden joitakin säkeitä, ja 
lopuksi jollekin arvostetulle vanhalle munkille, tavallisesti seremonioiden päämunkille, an-
netaan vielä erikoislahja, joka pannaan suureen kullan väriseen maljaan. 
   Näissä seremonioissa munkit voivat kaataa pyhitettyä vettä maljaan. Kaikki viitat on 
hankkinut vainajan perhe ja niitä pitää olla vähintään neljälle munkille, mutta tämä vara-
kas suku jakoi paljon viittoja. Maan tavan mukaan julkisen lahjan tai palkinnon ojentaa 
joku paikalle kutsuttu arvohenkilö, oli sitten kysymyksessä stipendien jakotilaisuus tai ur-
heilukilpailut. 
   

    
 
1146. 11.116.15, 1147. 11.119.15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan ruumisvaunut vedetään 
polttopaikalle. 
 
    Siunaustilaisuus on päättynyt ja vainajan sukulaiset kokoontuvat vankkurien eteen ryh-
mäkuvaan. Kuvia omaisista ei tässä nyt ole, kun otin ne toisella kameralla ja annoin vai-
najan omaisille. 
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1148. 11.124.15;1149. 11.123.15; 1150. 11.125,15 Ban Mae Kong Nya. Vainaja vapau-
tetaan siteistään ja hänen kasvonsa valellaan kookosmaidolla.  
  
    Kun ryhmäkuvia on otettu, vankkurit vedetään polttoarinan viereen. Vainajan arkku las-
ketaan maahan ja avataan, ruumiinpolttaja katkaisee kirveellä narun, jolla vainajan kädet 
ja jalat on sidottu, halkaisee kookospähkinän kirveellä (1149) ja vainajan noviisit valelevat 
kookosmaidolla hänen kasvonsa. Polttajat hakkaavat vielä reikiä arkkuun, jotta ruumis 
palaisi paremmin. 
   Sitten arkku nostetaan arinalle, sielun palatsi asetetaan sen päälle samoin kukkakoris-
teet ja surunvalittelutaulut. Vielä muutamia vuosia sitten oli tapana, että saattoväki kulki 
jonossa arinan ympäri ja heitti sytykekukkansa tuleen. Nykyisin sytykekukat ovat symbo-
lisia, ne annetaan takaisin vainajan omaisille, jotka luovuttavat ne edelleen polttajaisten 
järjestäjille.  
 

    
 
1151 11.130.15; 1152. 11.131.15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan sielunpalatsin paperisei-
nät ovat hulmahtaneen tuleen, palatsin runko jää palamaan. Vainajan sielu vapautuu 
maallisista siteistään ja nousee savun mukana korkeuksiin. 
 
  Tulen sytyttää kylätemppelin johtaja tai joku muu munkki ja nykyisin se tehdään käyttäen 
sytytysrakettia. Kappelin nurkalta on arinalle vedetty rautalanka, jota pitkin raketti syöksyy 
sieluntalon katolle ja sytyttää bensiinisäiliön. Vainajan arkku sieluntaloineen ja koristei-
neen hulmahtaa tuleen. Muuten ei polttajaisissa raketteja enää ammuta, kuten 1980-lu-
vulla, jolloin ne tulivat muotiin. Kun arkku on syttynyt kaikki lähtevät kotiin. Paikalle jäävät 
vain polttajat, jotka valvovat läpi yön, että ruumis palaa kunnolla tuhkaksi.  
 
 
 
Ban Mae Kong Nya 2 
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Hautajaisjuhla 
 
 
Ban Mae Kong Nyasta on kuvia kahdesta muustakin hautajaisjuhlasta. Nämä hautajaiset 
pidettiin 22.1.1998, ja hautajaistalo on keskellä kylää, eteläisen pääkujan varrella. Vainaja 
on talon vanha emäntä.  
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1153. 11.139.15, 1154. 11.140.15;1155. 11.147.15; 1156. 11. 142.15 Ban Mae Kong 
Nya. Vainajan arkku on pihassa odottamassa tulijoita. Orkesteri soittaa. Kylän vanhat 
naiset ja miehet on asettuneet munkkien korokkeen eteen. 
 
    Hautajaisissa näkyy vanhuuden arvovalta: iäkkäät naiset ja miehet istuvat maassa 
munkkien edessä; siellä ovat kylän uskonnolliset maallikkojohtajat, vanha kiinalainen 
puutarhuri, entisen kyläpäällikön vävy ja monet muut tutut, myös vainajan aviomies on 
tässä joukossa. Maton reunasta alkavat pöytärivit, joissa istuvat muut, ensin keski-ikäiset 
avioparit lapsineen, sen jälkeen taaempana on miesten ja naisten pöytiä.  

  

 
 

 
 
1157. 11.164.15; 1158. 11.162.15;1159. 
11.173.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän hauta-

jaisyhdistyksen edustajat ottavat vastaan kutsukirjeet ja vieraiden lahjoitukset. 
  
   Kylän hautajaisyhdistyksen edustajat istuvat ensimmäisen pöydän päässä, he keräävät 
kutsukirjeet, pistävät arkkuun rahalahjoitukset ja kirjaavat kaikki tilikirjaan.  Tilikirjoista 
nähdään, ketkä perheistä ovat tulleet ja mitä he ovat lahjoittaneet. Yleensä perheiden 
kesken vallitsee tiukka vastavuoroisuus ja hautajaiskassaan annetaan saman verran ra-
haa, mitä itse on kultakin perheeltä saatu. Kylän hautajaisyhdistys maksaa hautajaisten 
kustannukset, mutta jokaisen on tietenkin osallistuttava, vähintään 20 bahtia pitäisi kunkin 
maksaa, varakkaammilta odotetaan enemmän. Kirstun vartijat ovat ruvenneet laskemaan 
rahoja.  
    Neljä nuorta poikaa vihitään vainajan noviisiksi, heille annetaan viitat ja puetaan heidän 
päälleen. Munkkeja on täälläkin toistakymmentä, rukouksia johtaa sama munkki kuin ai-
kaisemmissa hautajaisissa.  Hän osaa suat-säkeitä ja puhuu kansanomaisesti, rivistössä 
toisena on kylän vakituinen munkki, muut ovat tulleet lähitemppeleistä. Vainajan omat 
munkit ovat rivistön loppupäässä. 
    Munkit pitävän palveluksen ja resitoivat. Edessä istuva vanhempi polvi kuuntelee har-
taasti, eturivin pöydissä istuvatkin ovat hiljaa, taaempana pihan perällä ruokaa laittavat 
naiset puhelivat iloisesti, ja jatkuva puheen sorina kuuluu koko ajan myös nuorten naisten 
pöydistä. Sinne ei munkin puhe juuri kuulukaan.   
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1160.11.150.15; 1161.11.153.15; 1162. 

11.156.15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan munkit vihitään. 
 
    Peremmällä naiset laittavat ruokaa, jauhavat sähkömyllyllä pippuria, pilkkovat vihan-
neksia, odottavat kun riisi ja liha kiehuu suurissa kattiloissa.  
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1163. 11.166.15;1164. 11.170.15;1165. 11.167.15;1166. 11.169.15 Ban Mae Kong Nya. 
Ateria valmistuu. Naiset kerääntyvät pieniin ryhmiin laittamaan tietyn ruuan. Hautajaisiin 
on tullut kauempaa sukulaisia, joilla on paljon kerrottavaa. 
 
    Kohta ruoka alkaa olla valmista. Munkit resitoivat hautajaissäkeitä. Kyläläiset eivät ym-
märrä hautajaismessun kieltä, mutta ovat oppineet tuntemaan, mihin yhteyteen eri säkeet 
kuuluvat, niissä on eri rytmi ja sävykin. Hartauden jälkeen munkeille jaetaan lahjat. 
 

    
 
1167. 11.174.15; 1168. 11.175.15 Ban Mae Kong Nya. Munkeille jaetaan lahjat. 
 
   Sen jälkeen tarjoillaan munkeille ruoka, sen tuovat naiset ja he myös asettavat ruoka-
astiat munkkien eteen, vaikka vanhemmat miehet usein ottavat tämän viimeisen vaiheen 
hoitaakseen. Lääkintäupseerin anoppi, joka kuuluu arvossapidettyjen vanhojen naisten 
joukkoon, tarjoilee vainajan noviiseille, siinä on hänen  tyttärenpoikansa mukana. 

 
1169. 11.184.15 Ban Mae Kong Nya. Hau-
tajaisateria tarjoillaan ensin munkeille. 
 
  Näissä hautajaisissa naiset ojentavat tar-
jottimet munkeille, jotka asettuvat pieniksi 
ryhmiksi ruoan ympärille ja alkavat kiirehti-
mättä aterioida. Sitten alkaa naisrivistö 
tuoda ruokatarjottimia pöytiin. Enää ei odo-
teta, että munkit olisivat lopettaneet ruokai-
lunsa. 
   Vanhat miehet ja naiset aterioivat matolla 

munkkien korokkeen edessä, muut pöydissä. Orkesteri alkaa soittaa ja soittaa koko ruo-
kailun ajan. Pöydissä on mukavampi syödä, jos on pikkulapsia mukana, kauempaa tulleet 
sukulaiset syövät (glutiiniriisiä) sisällä varastorakennuksessa, jossa he majailevatkin 
(1171). Nykyisin yhä useammat nuoret ovat muuttaneet pois kylästä ja tulevat käymään 
häihin ja hautajaisiin. 
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1170. 11.188.15; 1171.11.197.15; 1172. 11.190.15; 1173. 11.192.15 Ban Mae Kong Nya. 
Hautajaisateria nautitaan orkesterin soittaessa. 
 

 1174. 11.200.15 Ban Mae Kong Nya. As-
tiatkin on jo pesty.  
 
   Vainajan noviisit ovat jo syöneet ja kohta 
muukin hautajaisväki.  Sitten astiat kerätään 
kiireesti pois ja pestään kovalla kiireellä, 
sillä kaikki odottavat lähtöä polttopaikalle. 
Vanhempi munkki vielä puhuu, kiittää kai-
kesta talonväkeä ja kyläläisiä.  
  Hautajaisjuhla on loppunut ja vainajaan 
aletaan viedä polttopaikalle. Väkeä alkaa 
kerääntyä arkun luokse sanomaan jäähyväi-

siä. Vainajan sieluntalo on upea ja ehkä kalliskin. Kulkue järjestäytyy, vainajan noviisit 
asettuvat köyden päähän. 
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1175. 11.198.15; 1175. 11.201.15 Ban Mae Kong Nya, Vainajan noviisit odottelevat polt-
topaikalle lähtöä. Päämunkki rukoilee ja kiittää hautajaisväkeä. 
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1176. 11.202.15; 1177. 11.204.15;1178. 11.203.15; 1179. 11.206.15 Ban Mae Kong Nya. 
Vainajan saatto järjestäytyy lähtemään polttopaikalle. Kulkueen edessä kulkee kylän tie-
täjä ja ruumiin polttaja kantaen vainajan viiriä.  
 
    Hautaussaatto taivaltaa paahtavassa auringossa sateenvarjojen suojassa. Nytkin 
mennään eteläistä tietä peltojen halki ja eteläisen portin kautta, koska silloin ei tarvitse 
kulkea niin pitkää matkaa valtatietä pitkin. Kulkueen kärjessä on ruumiinpolttaja viiri kä-
dessään, sitten kannetaan vainajan valokuvaa. Järjestys on sama kuin edellisissä ja kai-
kissa muissakin hautajaisissa. 
 

     
 
1180. 11.208.15; 1181. 11.211.15 Ban Mae Kong Nya. Hautaussaatto matkalla eteläpor-
tista valtatielle. Kulkueen takana tulee orkesteri auton katolla. 
 
    Arkun takana tulevat soittajat auton katolla istuen ja soittavat koko matkan. Mukana on 
myös virallinen valvoja, jonka velvollisuuksiin kuuluu seurata, että vainaja poltetaan ase-
tusten mukaan. Ruumiistahan  voi levitä sairauksiakin. Niin hautaussaatto kääntyy polt-
topaikan tietä alas. Ruumiinpolttaja on jostain lähitienoolta, alkoholisoitunut mustan 
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magian harjoittaja, joka ei tiennyt minusta mitään ja alkoi hätistellä ja manata minua pois 
valokuvaamasta, mutta lähellä olleet kielsivät. Tapasimme myöhemmin ja hän murisi jo-
tain silloinkin, mutta kun hän  huomasi, ettei minusta saa henkistä yliotetta, hymyilimme 
leveästi toisillemme.  
 
 
 
Polttoseremonia 
 
 
Polttopaikan kappelissa seremoniat ovat samat kuin muissakin hautajaisissa ja olen ot-
tanut niistä vain muutaman kuvan. Osaksi se johtuu siitäkin, ettei varjoisassa sementti-
kappelissa oikein saa hyviä kuvia. Munkit asettuvat korokkeelleen ja resitoivat suat-sä-
keitä vainajalle. Sitten arvokkaat vieraan vievät kaapuja munkeille. Näissä hautajaisissa 
jaetaan munkeille avoimesti myös rahakuoret. Munkeille tulee nykyisin antaa rahaa hei-
dän palveluksistaan.  
    Kathin-seremonia tapahtuu nykyisin kappelin pöydän ääressä. Kylän päällikkö on pan-
nut pöydälle viitan seremonioita johtaneelle munkille ja kylän omalle munkille. Vanha 
munkki saa erikoislahjan, ja esittää lyhyen kiitosrukouksen (1183); lahja asetetaan pöy-
dälle suureen maljan. Sitten siirrytään ulos arkun äärelle, jossa otetaan valokuvia, vai-
najan noviisit ja osanottajat vuorollaan arkun edessä.  
 

    
 
1182. 11.213.15;1183. 11.216.15 Ban Mae Kong Nya. Munkeille lahjoitetaan viittoja. 
Hautajaisseremonioita johtanut vanhempi munkki saa erikoislahjan. 
 
    Vainaja vedetään vaunuissaan polttoarinalle orkesterin soittaessa, he soittavat koko 
ajan, kun vainajaa kuljetetaan. Sieluntalo nostetaan pois ja arkun kansi avataan. Vanhin 
vainajan noviiseista itki hiljaa kyynelten vieriessä pitkin poskia. Yleensä hautajaisissa ei 
enää itketä. Vainaja poltetaan arkisin menoin, polttoriiteissä on tärkeintä, että vainaja va-
pautetaan ja hänen kasvonsa ikään kuin kirkastetaan matkalle tuonpuoleiseen. 

 
 1184. 11.224.15 Ban Mae Kong Nya. Polt-
toareenalla vainajan kasvot valellaan koo-
kosmaidolla. 
 
   Ruumiinpolttaja aukaisee paljain käsin 
vainajan siteet. Tavallisesti käytetään kir-
vestä, mutta hän halusi olla ronski ja pelot-
tava otteissaan. Sitten hän rikkoo kookos-
pähkinän ja valuttaa kookosmaitoa vainajan 
kasvoille. Näissä polttajaisissa vainajan no-
viisit katsoivat vierestä, he ovat nuoria poikia 

eivätkä osallistuneet vainajan kasvojen pesuun.  
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   Nykyisin ei vainajaa useinkaan oteta pois arkusta, jotta siihen voitaisiin hakata reikiä. 
Arkku palaa muutenkin, koska käytetään  polttonestettä. Sytytyskukat kerätään pois ja 
pannaan maljaan vainajan sukulaisnaisten kiittäessä. Arkku sytytetään jälleen raketilla, 
polttonestesäiliö syttyy ja tuli leviää pahviseen sieluntaloon, joka palaa suurella liekillä, ja 
vähitellen arkkukin kaikkine koristeineen syttyy tuleen.  
 

     
 
1185. 11.220.15; 1186. 11.227.15 Ban Mae Kong Nya. Polttoarina kunnostetaan. Arkku  
on sytytetty ja tuli alkaa levitä sielunpalatsin rakenteisiin.  
 
  Kun hautajaisväki on lähtenyt, ruumiin polttajat hakevat puita ja auton renkaitakin, 
vaikka se on oikeastaan kiellettyä. Ruumiin polttaminen kestää myöhään yöhön, joskus 
läpi yön, ja polttajille pitää omaisten paitsi maksaa palkkio, myös varata riittävästi viinaa.    
   Omaiset tulevat seuraavana aamuna ”sammuttamaan tuhkan”, hakemaan pois vai-
najan tuhkaa ja palamatta jääneet luut. Ban Mae Kong Nyassa vainajan tuhkaruukku on 
haudattu talon pihaan tai pidetty hyllyllä sisällä talossa. Tuhka voidaan haudata myös 
polttopaikalle ja rakentaa hautapaikalle pieni cedi, mutta täällä ei sellaista tapaa näyttänyt 
olevan.  
 
 
 
 
 
Ban Mae Kong Nya 3 
 
 
 
 
Valvojaiset 
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Ban Mae Kong Nyan kolmannet hautajaiset pidetään temppelin salaassa. Vainaja oli yk-
sinäinen mies, 52-vuotias, eikä hänellä ollut kylässä taloa, jossa hautajaiset voitaisiin pi-
tää. Hänellä oli kuitenkin sisaria lähiseudulla,  yksi sisar oli naimisissa englantilaisen 
kanssa ja asui Lontoossa. Valvojaiskuvat ovat hautajaisia edeltävältä päivältä.  
 

    
 
1187. 11.229.15; 1188. 11.231.15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan sisar rukoilee ja sytyttää 
suitsukkeen. Suvun vanhat rouvat ovat tulleet valvojaisiin ja istuvat lähinnä arkkua.   
 
   Vainajan sisar on juuri tullut Lontoosta ja sytyttää suitsukkeita arkun pääpuolessa 
(1187). Arkulle on asetettu vainajan kypärä, hän ajoi juovuspäissään moottoripyörällä ko-
larin ja menehtyi. Sellainen on ”paha kuolema”, ja liikenneonnettomuudessa kuolleen ruu-
mista pidetään hautajaisiin asti temppelissä. Siellä munkit valvovat kuollutta ja varmista-
vat, ettei hän jää kummittelemaan preet-sieluna eli pahana henkenä, joka ei pääse vai-
najien puolelle vaan jää etsimään pääsyä takaisin elämään. Arkun päällä vilkkuu neon-
valo. 
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1189. 11.235.15, 1190. 11.236.15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan valvojaiset salaassa. 
 
    Näihin viimeisen päivän valvojaisiin on tullut melko paljon vanhempia naisia, jotka is-
tuvat salaan lattialla. Jotkut syövät sitkeää riisiä, arkku on salaan perällä, siellä Lontoosta 
tullut sisar haluaa valokuvan, jossa hän seisoo arkun luona veljensä valokuvan vieressä. 
Miehet istuvat salaan toisessa päässä, Buddhan alttarin puolella, ja katselevat televisiota. 
Niitä on kaksikin, ei tule erimielisyyttä ohjelmasta. 
  

 
 
1191.11.233.15 Ban Mae Kong Nya. Talkooväkeä on asettunut istumaan temppelin sei-
nustalle. 
 
   Ryhmä nuoria miehiä istuu ulkona temppelin seinustalla. He ovat kantaneet tuoleja ja 
pöytiä, ja pystyttäneet juhlakatoksia. Temppelin edessä autokatoksen luona hautausliik-
keen työntekijät kokoavat sielun palatsia. Sen ohuista rimoista tehtyyn runkoon kiinnite-
tään niittipistoolilla kauniita punaisia ja kullanvärisiä paperikoristeita, pitsireunuksia, ja pu-
nainen harsokin.  Paperikoristeet ovat painettua sarjatyötä, metritavaraa.   
   Haastatteluissa monet pohtivat sielunpalatsin merkitystä ja valittavan sen kalleutta. 
Mutta toistaiseksi kukaan ei hautaa vainajiaan ilman sielun palatsia, siitä nousisi kylässä 
arvostelua. Kyläläiset, nuo lattialla istuvat  vanhat naiset sanoisivat,  etteivät omaiset ra-
kastaneet vainajaa sen vertaa, että olisivat suoneet hänelle kunnollisen asunnon tuon-
puoleiseen maailmaan. Ennen sieluntalo tehtiin valvojaisissa talkoilla ja sitä kauniimpi, 
mitä pidetympi vainaja oli. Paperikoristeet leikattiin käsin. Nyt ei miehillä ole juuri muuta 
tekemistä kuin TV:n katseleminen. Itse tehdyllä sieluntalolla oli yhteisöllinen sanoma, ny-
kyajan standardituotteissa kyläläisiä kiinnostaa vain niiden hinta.  
 
 
Hautajaisjuhla 
 
 
Hautajaiset alkavat lauantaiaamuna tavalliseen aikaan, temppelin pihalla odottavat vie-
raskatokset ja pöydät, oli vainaja kuka tahansa. Vainajan arkku on viety auton lavalle 
temppelin portin pieleen kadun puolelle ja sen ylle on nostettu suuri varjo. 
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1192. 11.247.15. Ban Mae Kong Nya. Vainajan arkku, auton eteen laitetaan sielun altta-
ria, arkun kyljessä valkoinen vainajan viiri, ruumiinpolttajan tunnus.  
 
   Hautausyhdistyksen edustajat ovat raha-arkkuineen valmiina pöydän päässä heti por-
tista tultaessa. Taempana näkyy istuvan jo päällikkökin ja muita kylän johtomiehiä. Or-
kesteri soittaa.    
 

 
 
1193. 11.250.15 Ban Mae Kong Nya.  Hautajaisyhdistys on heti aamusta paikalla. 
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1194. 11.253.15; 1195.11.256.15; 1196. 
11.257.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän orkes-
teri soittaa jälleen. Lyömäsoittimia vaihde-
taan välillä ja säveltaso muuttuu. 
  
   Munkkeja on tullut salaan kunniakorok-
keelleen ja vanhempi väki asettuu lattialle 
heidän eteensä.  Kuvista näkyvät ne tavan-
omaiset virvokkeet, jotka asetetaan munk-
kien eteen. Siihen kuuluu vesipullo, jäitä ter-
moskannussa, juomalasi, teemällejä emali-
lautasella, jos munkin tiedetään niitä imes-

kelevän, sekä (emalinen) sylkykuppi, johon  munkit voivat sylkeä loppuun imeskellyn mäl-
linsä. Tupakkaa ei munkeille tarjota, vaikka monet heistä kyllä polttavat. 
 

 
 
1197. 11.263.15 Ban Mae Kong Nya. Hautajaisjuhla temppelin juhlatiloissa. 
 
   Vainajan noviisit kutsutaan tai vihitään ja he asettuvat istumaan munkkien kunniakorok-
keen viimeiseen päähän. Munkkien lahjat ovat valmiina.  Kylän oma munkki on aina mu-
kana kunniakorokkeella, mutta hän ei ole johtanut palvelusta eikä opettanut. Vainajan 
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omaiset ovat kutsuneet Lampangista tunnetun munkin puhujaksi. Hän asettuu opetta-
maan ja resitoimaan kultakoristeiselle saarnastuolille. Munkeille jaetaan lahjoja keltai-
sissa muoviämpäreissä, kuten on tapana, ja lahjojen yli vedetään Buddhan alttarilta val-
koinen naru. 
 

 
 

     
 
1198. 11.265.15; 1199. 11.268.15;1200. 11.271.15 Ban Mae Kong Nya.  Hautajaissere-
moniat etenevät tottua kaavaa. Puhumaan kutsuttu munkki opettaa. Munkeille jaetaan 
lahjat.  
 
   Vainajan noviiseja on neljä, eikä heille anneta munkkien lahjoja. Maallikkolaulaja esittää 
kiitoslaulun ja kiittää isäntäväen puolesta kaikkia, jotka ovat kunnioittaneet tilaisuutta läs-
näolollaan. Hän seisoo päämunkin edessä mikrofoni kädessä. Hän on tämän perinteen 
ylläpitäjä naapurikylästä, jossa vainajan sisaria asuu, muttei juuri osannut kertoa perin-
teensä taustoista. Kiitoslauluissa on vakiosäkeitä ja sanontoja, joissa muuttuvat vain isän-
täväen ja muiden henkilöiden nimet, mutta on osattava myös improvisoida ja sitä taitoa 
hän ei osannut sen paremmin selittää, sanat vain tulevat hänen suuhunsa. 
    Munkit resitoivat suat-säkeet ja loppurukoukset. Valkoinen nuora keritään pois. Van-
hempi väki istuu hartaana salaan lattialla, siellä ovat jälleen kaikki arvokkaimmat vanhat 
naiset ja miehet. Kylän päällikkökin istuu tällä kertaa vanhojen miesten joukossa 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 388



saarnastuolin edessä. Salaan edessä juhlakatoksen pöydissä naiset istuvat myös har-
taina, temppelin toisella puolella, missä naiset valmistavat ruokaa, ei munkkien hartaus-
palveluksesta tiedetä mitään. 
 

    
 

     
 
1201. 11.272.15;1202. 11.278.15; 1203. 11.274.15; 1204. 11.279.15 Ban Mae Kong Nya. 
Hautajaispalvelu päätyy loppuresitaatioon. 
 
    Sitten tuodaan munkeille ruoka ja he istuvat ryhmiin aterioimaan, vainajan sisar tarjoi-
lee heille; munkkeja on tullut lisää. Orkesteri alkaa soittaa. Vanhemmat ihmiset ja monet 
vainajan sukulaiset syövät juhlatilan lattialla, muu väki syö pöydissä. Aterialla ovat mu-
kana liikenneohjaajat, jotka nykyisin joudutaan palkkaamaan hautaussaaton turvaksi  
   Temppelin toisella puolella, jossa on mm munkkien asunnot ja keittiörakennukset on 
ollut kymmeniä naisia laittamassa ruokaa. He myös syövät siellä luostarin alustassa. Täs-
säkin kylässä  ruoan laitto käy rutiinilla, samoin astioiden korjaaminen ja tiskaaminen. 
Suurin osa kylän nuorista emännistä ei taida kokea hautajaisista muuta kuin talkootyön, 
pöydissä he istuvat silloin, kun lapset ja aviomies ovat mukana. 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 389



 

 
 

 
 
1205. 11.286.15; 1206. 11.281.15; 1207. 

11. 288.15 Ban Mae Kong Nya. Hautajaisateria nautitaan eri puolilla temppelialuetta, ku-
kin omassa ryhmässään. Kun kaikki ovat syöneet, siivotaan pöydät ja  astioiden pesu 
alkaa.  
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1208. 11.304.15; 1209. 11.301.15; 1210. 11.299.15; 1211. 11.298.15 Ban Mae Kong 
Nya. Siitä lähtevät likaiset astiat naisten ketjua myöten viimeisiin huuhteluvesiin. Paikal-
lisissa riisikylissä opittiin aikoinaan tekemään yhteistyötä.  
 
   Työn organisaatio on todella tehokasta, ketjutyötä, eikä taida kulua kuin 10-15 minuut-
tia, kun astiat on pesty ja voidaan lähteä polttopaikalle. 
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1212. 11.311. 15 Ban Mae Kong Nya. Temppelin portin pieleen on pantu ne viisi uhri-
tuokkosta, siinä on sementtipylväät haltia- ja vainajauhreja varten. 
 
    Nuoret miehet ja pojat eivät osallistu hautajaisten seremonioihin, he ovat syrjemmällä 
mopedeineen ja moottoripyörineen. Virvokkeiden myyjä lapsineen on asettunut temppe-
lin ulkopuolella pysäkkikatokseen.  

  
1213. 11.312.15 Ban Mae Kong Nya. Arkku 
on valmiina auton lavalla. Suuri varjo on 
saatava alas sähköjohtojen välistä.  
 
   Munkit ja suuri osa vieraistakin lähtee au-
toilla, kuka kotiinsa, kuka polttopaikalle. Sit-
ten vainajan noviisit tarttuvat köyteen ja al-
kavat johtaa kulkuetta.  
   Temppeliltä hautaussaatto lähtee suoraan 
pääkujaa koulun ohi valtatielle ja kääntyy 
etelään kohti polttopaikkaa, joka on noin ki-
lometrin päässä. Kulkueen edessä ajaa pu-
naista valoa vilkuttava yksityinen partioauto 
ja valkopukuiset liikenteen ohjaat pysäyttä-
vät liikenteen, kun hautaussaaton on ylitet-
tävä valtatie päästäkseen tien vasempaan 
reunaan ja polttopaikan kohdalta takaisin 
tien yli.  
  Punaista vilkuttavan auton jälkeen kävelee 
polttaja kantaen valkoista vainajan viiriä, ja 
arkun takana ajaa auto, jonka katolla soittaa 
soittokunta. Kulkue kääntyy alas polttopai-
kan kappelille, sinne kertyy myös polttajais-
vieraiden autoja koko kenttä täyteen.  
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1214. 11.314.15; 1215. 11.321.15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan saatto lähtee liikkeelle 
ja vaeltaa kohti kylän polttopaikkaa johtoauton punaisten valojen vilkkuessa.  
 
 
 
 
Ban Srii Muod Klao 4 
 
 
 
Valvojaiset 
 
 
Ban Srii Muod Klaossa pidettiin hautajaiset myöhemmin kuivalla kaudella (29.3.1998). 
Vainajan perhe oli arvostettu ja valvojaisia pidettiin monta päivää; kuvat ovat kaksi päivää 
ennen hautajaisia. Vainaja on vanhaisäntä, 87 v. ja hautajaistalo sijaitsee suunnilleen 
keskellä kylää pääkujan varrella. Se on vanhatyylinen paalutalo, jossa alakerta on osa 
juhlatilaa. Vainaja on arkussaan yläkerrassa, siellä monet käyvät sytyttämässä suitsuk-
keen. Arkun pääpuolessa on ruokaa ja sen ympärillä on paljon  kukkia, ylös seinälle on 
asetettu surunvalitteluadresseja, jotka nekin ovat värikkäitä. 
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 1216. 11.325.05; 1217. 11.328.05. Ban Srii Muod Klao. Vainajan arkku.  Vainajan valvo-
jaisissa naiset valmistavat mällejä, niihin laitetaan teen lehtiä ja suolaa ja kääritään ba-
naanin  tai palmun lehteen; käärö suljetaan tikulla. 
 
    Alakerrassa on pääasiassa vanhempaa väkeä valmistamassa hautajaisia. Tänään 
pystytetään juhlakatokset.  Naiset valmistavat kukkakoristeita, sytykekukkia ja teemällejä, 
ja puhdistavat ruokatarpeita; lapsetkin ovat mukana. Näissä hautajaisissa sytykekukat 
myös poltetaan eikä kerätä takaisin.  Miehet valmistavat pieniä bambupulloja pyhitettyä 
vettä varten, niihin pannaan pieni rautalankalenkki, josta munkit niitä kantavat (1219). 
 

    
 
1218. 11.330.15; 1219. 11.329.15 Ban Mae Kong Nya. Tässä kylässä pidetään kiinni 
vanhoista tavoista. Valvojaisissa istutaan ja valmistetaan jotain hautajaisjuhlassa tarpeel-
lista, kaiken juttelun ja yhdessäolon lomassa.  
 
   Valvojaisissa, joita nimitetään oikeastaan vainajan muistamiseksi eli muistajaisiksi, ke-
rätään rahaa kuten hautajaisissakin ja valmistetaan ruokaa. Talkooväki syö yhteisen ate-
rian, jonka he ainakin osittain maksavatkin yhteisesti. Viimeinen yhteisateria syödään 
hautajaisia edeltävän illan valvojaisissa, silloin on jo suurempi joukko väkeä tullut hauta-
jaistaloon.  
   Paikalle on tullut kortinpelaajia, koska kylän päällikkö on antanut heidän pelata. Monet 
kyläläiset ovat siitä vihaisia. Pöydän päässä istuu kuuluisa musta leski, mustiin pukeutu-
nut nainen, joka elättää itsensä ja perheensä ammattipelurina. Täällä pelaajat ovat am-
mattimaisia pokerinpelaajia, jotka tulevat kaupungista tai jostain kauempaa. Pelureiden 
keskuudessa tiedotetaan kaikista hautajaisista, joissa voidaan pelata, ja he maksavat ta-
lolle pienen korvauksen. 
  Kaksi miestä valmistaa munkeille pieniä bambupulloja, jossa on kantokahva ja korkkikin. 
Niistä munkit valavat polttopaikalla arkun vieressä pyhitettyä vettä maahan, niin kuin on 
ollut tapana. Ban Mae Kong Nyassa tällainen perinne oli jo kadonnut ja kathin-seremo-
niakin muuttanut muotoaan.   
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1220. 11.330.05; 1221. 11.333.05 Ban Srii Muod Klao. Valvojaisissa on keitetty yhteinen 
ateria. Valmiit ruokalautaset ja -tarjottimet asetetaan metalliseen telineeseen, josta tarjoi-
lijat ne hakevat. 
 

 
Hautajaisjuhla     
 
 
 
Hautajaiset ovat sunnuntaina (29.3.-98) ja 
tulin paikalle vasta buddhalaisen palveluk-
sen loppupuolella, koska olin kahden vai-
heilla, pitäisikö hautajaisia vielä valokuvata. 
Kuviahan on jo satoja. Tässä vaiheessa kuu-
muuskin oli jo ahdistava. Hautajaisiin kan-
natti tulla, sillä polttopaikan seremoniat nou-
dattavat vanhaa kaavaa.  
   Vainaja on vaunuissa kadun puolella odot-
tamassa lähtöä. Hautajaisia kunnioitti suuri 
määrä munkkeja ja muutenkin kyläläiset oli-
vat suurella joukolla saattamassa vainajaa. 
Piha on ahdas ja juhlakatos hämärä. Vai-
najan noviisit istuvat kauimpana pää-
munkista. Munkeille jaetaan lahjat ja valkoi-
nen nuora vedetään niiden yli. 
  
1223. 11.335.05 Ban Srii Muod Klao. Vai-
najan arkku on pääkujalla ruumisauton lave-
tilla. 
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1224. 11.337.05; 1225. 11.340.05; 1226. 11.342.05 Ban Srii Muod Klao. Hautajaisissa oli 
munkkeja ja noviiseja yhteensä yli kaksi kymmentä. Lahjat on jaettu, ja myös rahakuoret 
ovat tikussa munkkien ja noviisien edessä. Lahjasanko on ruostumatonta terästä. Vanhat 
naiset ja miehet eivät istu lattialla maton päällä, vaan kaikki istuvat pöydissä. Hautajais-
katoksesta on tulossa ravintolatyyppinen tila, samanlainen kuin häissä. 
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1227. 11.343.05; 1228. 11.344.05 Ban Srii Muod Klao. Sama hautajaismunkki johtaa jääl-
läkin buddhalaisia seremonioita. Vainajan noviiseja on kolme, heitä ohjaava munkki istuu 
heidän kanssaan. Vainajan munkeillekin on annettu rahakuori. 
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1229. 11.345.05;1230. 11.350.05 Ban Srii Muod Klao.  Aterian jälkeen lähdetään poltto-
paikalle. Tässä kylässä hautaussaatto ei kävele polttopaikalle, vaan menee autoilla. Ruu-
misvaunuissakin on oma moottori.  
   
   Vainajan noviisit asettuvat ruumisvaunujen eteen, ja kulkevat sen edessä vähän mat-
kaa pääkujaa pitkin. Kulkueen matkaa vaikeuttavat sähköjohdot, joita kulkee kujan yli. 
Sielunpalatsin korkein huippu kääntyy alas ja kaksi avustajaa nostaa sähköjohtoja pitkillä 
haarapäisillä bambuseipäillä. Vähän matkaa kuljettuaan myös noviisit nousevat ruumis-
vaunun etupenkille kuljettajan viereen, vaunut ajavat kylätietä etelään, saattoväen aja-
essa autoilla perässä.      
 
 
 
 
Polttoseremonia 
 
 
Ban Srii Muod Klaon polttopaikka sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä etelästä tulevan 
kanavan varrella. Se on naapurikylien kanssa yhteinen.  

 
  1231. 11.356.05 Ban Srii Muod Klao. Hau-
tajaissaattue etenee pääkanavan reunaa, 
sähköjohtojen nostajat kulkevat moottori-
pyörällä edellä seipäineen ja nostavat mata-
lalla roikkuvia sähköjohtoja. 
 
  Polttopaikalla seremoniat noudattavat sa-
maa kaavaa kuin 1980-luvulla. Munkit istu-
vat kappelin kunniakorokkeella ja resitoivat 
polttajaisiin kuuluvat säkeet.  
  Seuraa munkinkaapujen lahjoittaminen. 

Seremoniakaavan mukaan kuuluttaja pyytää tiettyä henkilöä viemään viitan, jonka hä-
nelle ojentaa kaksi vainajan tytärtä (1234). Viitan antaja kohottaa käsiensä välissä viitan 
vainajan arkkua kohti, ja vie sen sitten järjestyksessä seuraavan munkin eteen. 
    Sen jälkeen alkaa kathin-seremonia vainajan arkun äärellä. Arkun reunalle viedään 
neljä viittaa, jotka munkit hakevat ja kaatavat bambupullostaan hiukan vettä maahan. En-
sin hakijoina on kolme munkkia yhtä aikaa ja sen jälkeen seremonioita johtava munkki 
yksinään, lausuttuaan jäähyväissäkeet, hän ottaa viitan ja kaataa vettä maahan (1237). 
Sen jälkeen munkit resitoivat yhdessä viimeiset suat-säkeet ja sukulaiset ryhmittyvät ar-
kun eteen yhteiseen valokuvaan. 
 

    
 
1232. 11.357.05; 1233. 11.359.05 Ban Srii Muod Klao. Munkit istuvat kappelin kunnia-
korokkeella. Heidän edessään on pieni bambupullo, jossa on pyhitettyä vettä.  

398



    
 
1234. 11.361.05; 1235. 11.362.05 Ban Srii Muod Klao. Vainajan tyttäret jakavat kathin-
viittoja. Kuuluttaja kuuluttaa, kuka läsnäolijoista ojentaa viitan munkille. Viitan antaja kiit-
tää,  tervehtii vainajaa ja vie viitan seuraavan munkin eteen.  
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1236. 11.367.05; 1237. 11.368.05; 1238. 11.369.05; 1239. 11.271.05 Ban Srii Muod Klao. 
Munkit noutavat arkun reunalle laitetun viitan ja valuttavat pyhitettyä vettä maahan. Niin 
kuin maahan kaadettu vesi katoaa, ei kuollut voi enää palata viimeiseltä matkaltaan. Lo-
puksi sukulaiset ja vainajan noviisit asettuvat arkun eteen yhteiseen valokuvaan, ennen 
kuin vainaja viedään poltettavaksi. 
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1240. 11.372.05; 1241. 11.373.05; 1242. 11.375.05; 1243. 11.378.05 Ban Srii Muod Klao. 
Vainajan noviisien pitäessä köydestä ruumisvaunut ajavat polttoarinan luokse. Sielupa-
latsi otetaan pois ja arkun kansi avataan. Ruumiinpolttaja poistaa valkoisen liinan vai-
najan kasvoilta ja kaataa kookospähkinän nestettä vainajan kasvoille. Tällä kertaa ei polt-
taja käyttänyt kirvestä eikä vainajalla näytä olevan siteitäkään. Sen sijaan hänen sie-
raimensa on tukittu. 
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1244. 11.379.05; 1245. 11.381.05; 1246. 11.382.05 Ban Srii Muod Klao. Sitten arkun 
kansi pannaan takaisin ja sielun palatsi nostetaan arkun päälle. Arkku koristeineen syty-
tetään, sieluntalo hulmahtaa tuleen ja pahvikoristeen palavat nopeasti, arkku ja mustunut 
sieluntalon runko syttyvät nekin vähitellen. Heitettyään sytykekukkansa tuleen polttajais-
vieraat nousevat autojen lavalle ja ajavat kotiin. Arkku jää palamaan.  
 
 
 
 
 
 

 
 
1247. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Kylän temppeli, juhlakatos oikealla.   
 
 
 
Hautajaiskuvia 1999
 
Ban Mae Kong Nya 5
Ban Srii Muod Klao 6 
 
 
 Hautajaisista on kokoelmissani noin 1300 diakuvaa eikä niistä voi koskaan julkaista 
muuta kuin  osan. Digitoituja kuviakin on jo runsaasti, mutta lisään kuitenkin vielä DVD-
videoista otettuja kuvia, joilla voi täydentää joitain yksityiskohtia. Videoin vuonna 1999 
kolme hautajaistilaisuutta. Lisäkuvia on sellaisista yksityiskohdista, joista ei tullut aikoi-
naan digitoitua kuvia. 
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1248. 1249. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Vahvaa tupakkaa ja puruteetä. Iäkkääm-
män naiset  pitävät yllä vanhaa hautajaistapaa. 
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   Entisaikaan valvojaisissa tehtiin aina teemällejä (miang) ja kotitekoisia savukkeita. Tee-
mälli tehdään fermentoiduista teenlehdistä, joka on käynyt muutaman kuukauden tynny-
reissä omassa liemessään ja maustetaan vahvasti suolalla. Purutee on vahvaa, se ”jy-
säyttää” tajunnan auki eikä kukaan nukahda, vaikka hautajaiset kestäisivät koko päivän.  
Vielä nykyisinkin jotkut vanhat ihmiset käärivät valvojaisissa teemällejä ja paksuja kes-
susavukkeita, vaikka niitä ei enää kovin paljoa kulu. Purutee on niin väkevän makuista, 
etteivät makeisiin tottunet nuoret niitä laita suuhunsa, ja kessusätkien tilalle hautajaisissa 
tarjotaan tehdastekoisia savukkeita. 
   

 
 

    
 
1250. 1251. 1252. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Viisaat miehet valmistavat uhri-
tuokkosia. Uhriin kuuluu kukkia, kookospähkinää, kurkkua, kurpitsaa, vihanneksia,  yrt-
tejä.  
 
   Hautajaisista on kerrottava talon haltialle ja suvun vainajille ja muistettava heitä uhrilah-
joilla. Neliskulmainen uhrituokkonen valmistetaan banaanin tai palmun lehdestä ja 
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sidotaan tikuilla, jokaiseen  kulmaan asetetaan pystyyn suitsukekynttilä tai pieni lippu, 
viiri. Uhriantimina on hedelmiä, kukkia ja kasveja, joita kulloinkin on saatavilla. Lihaa ei 
haltia- eikä vainajauhreihin laiteta, se mätänisi nopeasti ja keräisi ympärilleen hyönteisiä, 
ja voisi houkutella uhripaikalle rottia.  
    Ban Mae Kong Nyan temppelin takana on betonipylväitä, joiden päähän vainajien uhrit 
asetetaan. Haltioille ja vainajille uhraaminen on säilynyt, vaikka buddhalainen uskonto ei 
vainajakulttia ja haltiauskoa halua hyväksyä. Sen vuoksi uhrituokkosista sanotaan, että 
ne on tarkoitettu ”enkeleille”, thewadoille,  ne ovat olentoja, jotka esiintyvät buddhalai-  

sessa kirjallisuudessa.
 
1253. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. 
Kylässä hautajaiset pidetään vielä kotona ja 
vainajaa säilytetään erityisessä pakastear-
kussa. Hautajaiskoristeita vainajan viiriä 
myöten on  jo valmiina.  Vainajan arkulla on
aina myös ruokaa.  
   
 
  Hautajaismusiikki elää vahvasti, ilman or-
kesteria hautajaisista puuttuu tunnelma. Ky-
lissä on harrastajia, jotka soittavat vanhaa 
musiikkia ja kokoontuvat yhteen harjoittele-
maan. Thaiorkesterissa ovat etusijalla pui-

set tai metalliset lyömäsoittimet,  ksylofonit, niistä lähtee vanhalle musiikille ominainen 
helmeilevä juoksutus. Rytmiä täydentävät rummut ja kirkasääniset pikku lautaset. Tässä 
orkesterissa oman ryhmänsä muodostavat puiset puhaltimet, joilla juoksutetaan esityk-
sen sävel. Orkesteriin kuuluu jäseniä useammasta kylästä ja kokoonpano saattaa vaih-
della eri hautajaisissa. 
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1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong 
Nya. Ksylofonit, puupuhaltimet ja lyömäsoittimet. 
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   Minulla ei ole aasialaisen musiikin eikä soittimien tuntemusta, mutta julkaisen tässä ku-
vasarjan kahden hautajaisorkesterin kokoonpanosta. Orkesterien esityksiä on videoitu ja 
niistä on pitkiä jaksoja kuultavana. Ksylofoneista toiset ovat kirkasäänisempiä (ranat ek) 
ja toiset matalampia (ranat rhum). Orkesterin puiset puhaltimet, huilut, ovat vanhoja ja 
kuhmuisia, mutta niillä soitetaan yhä, sävelasteikko poikkeaa länsimaisesta ja sävelet 
juoksevat aasialaisessa rytmissä. 
  Toisen orkesterin perussoittimet ovat samoja kuin edellisessä ja soittajatkin samoja, 
mutta he  ovat vaihtaneet välillä soittimia ja soittavat toisentyylistä musiikkia. Pääosassa 
ovat vanhat ”kiinalaiset” jousisoittimet ja nykyaikaiset kitarat, puhallinsoitin on nokkahuilu. 
Soittimien vaihtaminen tuo musiikkiin vaihtelua. Kun hautajaiset kestävät kauan, orkesteri 
joutuu soittamaan moneen otteeseen pitkiä aikoja, repertoaariin oli saatava laajennusta. 
Ehkä musiikkimaku ja soittimetkin muuttuvat iskelmämusiikin mukana. 
 

 
 

      
 
1263. 1264. 1265. Alla: 1266. 1267. 1268. 1269. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. 
Soittimet ovat vaihtuneet, monet soittajista ovat ryhtyneet harrastamaan kitaransoittoa ja 
saattaa olla, että hautajaismusiikki muuttuu lähemmäksi populaarimusiikkia. 
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  Vainaja on temppelin edessä valmiina lähtöön ja hautajaisiin tullessaan kyläläiset poik-
keavat  arkulla jättämässä jäähyväiset vainajalle. 
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1270. 1271. 1272. Vainajan arkku suuren aurinkovarjon alla. Kyläläiset käyvät hyväste-
lemässä vainajaa ja sytyttävät alttarille suitsukkeen. 
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1273. 1274. 1275. 1276. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Temppelin salaassa  sere-
monioita johtavan päämunkin saarnastuoli, munkkien lahjat ja muu rekvisiitta on valmiina 
vakiopaikallaan. Alttarin eteen asettuvat istumaan vanhat miehet, kauempana munkkiri-
vistön korokkeen juurella istuvat vanhat naiset.  
 
   Kylätemppelin salaa on vanha temppelijuhlien pitopaikka, siellä on valmiina hautajais-
juhlien koko näyttämö, munkkien istuinkoroketta myöten. Taloissa hautajaisten järjestelyt 
riippuvat siitä, minkälaiset tilat ovat käytettävissä. Temppelistä on tullut yhä keskeisempi 
kokoontumispaikka ja juhlatila, sieltä kyläläiset lähtevät myös viimeiselle matkalleen.      
   Vainajan vaunut ovat valmiina temppelin edessä, paikalle tullessaan jokainen voi siinä 
jättää jäähyväisensä. Nuoret miehet pystyttävät tottuneesti telttakatokset, kantavat pöy-
dät ja tuolit; keittiötyötkin sujuvat vakiintuneen kaavan mukaan. Naiset tuntuvat viihtyvän 
ruuanlaitossa keittiötiloissa luostarin alustassa. Ateriaa ei tarvitse valmistaa maassa vaan 
pöydän ääressä. Tärkein uutuus  ruuanlaitossa on astiateline, johon valmiit ruoka-annok-
set ja pestyt astiat laitetaan. 
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1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Seremoniaa 
johtavalle munkille annetaan myös tiedot vainajasta.  Temppelin esilaulaja esittää kiitos-
laulun ja pirskottaa pyhitettyä vettä. Kylälaulajien perinnettä taitava laulaja viihdyttää hau-
tajaisvieraita, kun odotellaan polttopaikalle lähtöä. Hautajaisyhdistyksen pöydässä on kir-
janpitäjä, joka laatii kiitoslaulun osallistuneista perheistä. 
 
  Temppeliseremonioissa on säilynyt vanhaa lauluperinnettä: vainajan esittely ja kylän kii-
toslaulu. Kylän temppelilaulaja, joka esiintyy monissa tilaisuuksissa, esittää kiitoslaulun, 
jossa luetellaan kaikki perheet, jotka ovat osallistuneet hautajaisiin, kunnioittaneet vai-
najaa. Joskus hautajaisiin tulee myös kylälaulujen esittäjä, joka on halunnut säilyttää van-
han perinteen, vaikka sillä ei enää ole harrastajia; hän taisi olla näissä kylissä ainoa lau-
laja. Kylissäkin monet yrittävät pitää kiinni vanhoista tavoista, vaikka ”nykyaikainen työ-
elämä”  ja  kaupallinen viihde uhkaavat muuttaa hautajaisten kulkua ja niiden ohjelmaa.    
 

    
 
1283. 1284. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Hautajaisateria valmistuu. 
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1285. 1999 DVD. 05 Ban Srii Muod Klao. Vahva kastike syntyy hautajaistalon keittiöti-
loissa, lattialla, niin kuin kaikki työn aikoinaan tehtiin. 1286. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong 
Nya. Jokainen perhe tuo hautajaisiin pienessä muovipussissa kilon riisiä.  
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1287. 1288. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Ruoka jaetaan lautasille ja tarjoillaan 
hautajaisvieraille.  Yhä harvempi nuorista ja keski-ikäisistä syö enää lattialla. Pöydät tu-
levat juhliin niin kuin koteihinkin. 
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1289. 1290. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Salaassa munkkien ruokailu ja lahjojen 
antaminen sujuvat nekin rutiinilla. 
 

 
 

1291. 1292. 1999 DVD. Ban Mae Kong Nya. 
Aterian jälkeen alkaa pesulinja toimia. Sere-
monioita johtava munkki siunaa ja lukee vii-
meiset suat-luvut. 
 
 Kohta aterian jälkeen aletaan lähteä poltto-
paikalle. Ennen suotuisa polttamisajankohta 
oli noin viiden tienoilla illalla. Nykyisin elämä 
on käynyt kiireisemmäksi eikä hautajaisissa 
haluta viettää turhaan aikaa, kylälaulut ovat 
katoamassa, munkkien opetukset ja muu 
ohjelma ei taida kiinnostaa niin kuin ennen.   
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1293. 1294. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Munkit lähdössä polttopaikan kappeliin. 
Kylässä käytetään yhä ruumisvaunuja, joita voidaan yhdessä vetää ainakin alkumatkan. 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 415



    
 
1295. 1296. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan matka. Arkun kuljetusvaunussa 
on moottori ja ohjauslaite. Se on rekisteröity kulkuneuvo.  
 
   Ban Mae Kong Nyassa on otettu uusia käytäntöjä polttopaikan seremonioihin. Kaikki 
seremoniat tapahtuvat nyt kappelissa pyhitetyn veden valamista myöten. Munkeille jae-
taan viittoja, muita lahjoja ja rahakuori heidän eteensä kunniakorokkeelle, mutta se lisäksi 
vanhemmille munkeille järjestetään erityinen kathin-seremonia. Vainajan omaiset pyytä-
vät arvovaltaisia läsnäolijoita asettamaan kathin-viitan pienellä pöydällä olevaan maljaan, 
josta asianomainen munkki sen ottaa ja valuttaa bambuputkesta pyhitettyä vettä pöydällä 
olevaan juomalasiin. Tähän seremoniaan kutsutaan vanhemmat vakituiset munkit, viimei-
senä hautajaisiin erikoistunut munkki, joka tämänkin teoksen hautajaiskuvissa on johta-
nut seremonioita. Seremonioiden lopuksi läsnäolijat kääntyvät vainajan arkkuun päin ja 
munkit lausuvat hänelle viimeiset suat-luvut, samalla jokainen voi jättää vainajalle mie-
lessään viimeiset   jäähyväiset ja toivotukset. Polttopaikalla tapoihin näyttää vakiintuneen 
polttoarinan raketilla sytyttäminen, sitä hiukan paheksuttiin kymmenkunta vuotta siten, 
mutta Ban Mae Kong Nyassa polttoarina sytytetään raketilla, joka voi olla myös värillinen. 
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1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Munkeille uh-
raaminen ja Kathin-seremonia polttopaikan kappelissa. Valkoinen nuora kulkee uhripöy-
dän kautta vainajan arkulle. 
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1303. 1304. 1305. 1306. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Viimeinen tervehdys.  
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1307. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Vanhan tavan mukaan vainajan vankkurit ve-
detään yhdessä polttoarinalle, kun arkun ääressä on otettu ensin yhteinen valokuva. Kär-
jessä vainajan noviisit. 
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1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Osanottajille  jaetaan 
sytytyskukat, jotka ennen heitettiin sytykkeeksi arkun päälle, mutta nykyisin kerätään 
yleensä takaisin, kun polttoarina sytytetään raketilla. Vainajan kasvot pestään kookos-
maidolla. Arkku on sytytetty raketilla. 
  
 
 
 
 
Tuhkan sammuttaminen  
 
 
 
Tuhkan sammuttamisesta ei ole kuvia, mutta selostan tapaa viitaten aikaisempiin kirjoi-
tuksiini.  Ruumiin polttamista seuraavana aamuna, tai kolmen - neljän  päivän kuluttua,  
vainajan lähiomaiset menevät polttopaikalle "sammuttamaan tuhkan" tai "pesemään 
luut",  valelemaan polttoarinalle jääneitä luunkappaleita pyhitetyllä sombloi-vedellä. Aikai-
semmin vainajan luita ja tuhkaa otettiin kannelliseen ruukkuun ja tuotiin kotiin, siellä 
ruukku haudattiin pihaan tai asetettiin hyllylle eteisen katon rajaan heti portaiden yläpää-
hän.  
    Kaskikaudella, sukukulttuurin aikana, joka täällä ei ole kovin kaukana, vainaja haudat-
tiin metsään ilmeisesti lähelle viljelyksiään tai johonkin syrjemmälle talon pihalle. Vainaja 
jäi haltiaksi, asuinpiirinsä yliluonnolliseksi asukkaaksi ja vartijaksi, ja saattoi inkarnoitua 
uudelleen sukuunsa. Sukurakenteisiin perustuvassa yhteiskunnassa vainajien haudat  
vahvistivat suvun oikeuksia omaan asuinpaikkaansa ja viljeltyyn maahan. Vainajille ja 
paikan yliluonnollisille asukkaille on pihan kulmaan tehty asunnoksi haltiantalo, se muis-
tuttaa palatsia niin kuin vainajan arkun päälle rakennettu sieluntalo, vainajan palatsi.     
   Nykyisin polttopaikalle pyydetään mukaan munkki, joka lukee rukouksia vainajan puo-
lesta samaan tapaan kuin muidenkin uskontojen hautaamismenoissa. Varakkaat perheet 
saattavat haudata jäännökset polttopaikalle tai temppelin alueelle ja rakentaa vainajan 
muistoksi pienen stupan (cediin eli pagodin). Sekin on siis jonkinlainen vainajan talo, ja  
kuninkaiden stupat esimerkiksi Ayuthayan vanhassa pääkaupungissa ovat olleet suuria, 
melkein kuin pyramideja. Vainajan hautakiviä eivät thaimaalaiset vielä pystytä, vaikka ne 
ovat tapana sekä paikallisten kiinalaisten että kristittyjen keskuudessa. 
   Nykyisin kyläläiset eivät puhu mitään vainajan tuomisesta kotiin, se olisi vastoin budd-
halaista opetusta. Sekä Ban Srii Muod Klaon että Ban Mae Kong Nyan temppelin muu-
rissa on paikka, johon tuhka voidaan viedä. Kuten aikoinaan luterilainen kirkko Suo-
messa, buddhalainen kirkko on ottanut vainajan maalliset jäännökset haltuunsa lopet-
taakseen vainajakultin. Buddhalainen kirkko ei tosin anna määräyksiä siitä, kuinka tuhka 
pitäisi säilyttää, eikä ilmeisesti halua ryhtyä perustamaan hautausmaita. 
   Jotkut omaiset tuntuvat ajattelevan, että vainajan tuhka ja luut on korjattava pois ennen 
kuin seuraava ruumis poltetaan ja hautaavat vainajan jäännökset esimerkiksi pahvilaati-
kossa johonkin polttopaikan nurkkaan, jossa ne nopeasti mätänevät. Polttopaikat ovat 
mahdollisimman kaukana asutuksesta, koska jäljelle jääneet mätänevät ruumiinosat hou-
kuttelevat paikalle hiiriä ja rottia, ja ne puolestaan käärmeitä. Ban Srii Muod Klaossa 
suunnitellaan temppelin taakse nykyaikaista polttopaikkaa, jollaisia on kaupungissa. Ne 
toimivat hygieenisesti kaasulla, mutta tulevat kalliimmiksi kuin nykyiset arinat.  
 
 
 
 
 
VAINAJAT
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Vainajan muistajaiset 
 
 
Naistenpuoleisessa yhteiskunnassa, jossa tyttäret jäävät avioiduttuaan kotitaloonsa, nai-
set ”omistavat” kuolinriitit ja huolehtivat myös vainajan muistamisesta; naiset yleensäkin 
hallitsevat elämäkausiriittejä. 
   Ensimmäiset vainajan muistajaiset ovat 100 (50) päivän kuluttua kuolemasta ja toiset 
vuoden päästä.  Kuolinriitit päättyvät muistajaisiin. Monet uskovat, että kuoleman jälkeen 
vainajan sielu jää joksikin aikaa entisille asuinpaikoilleen. Muistajaisiin mennessä vai-
najan sielu on kulkenut läpi maallisen elämänsä, hyvät ja pahat tekonsa ja siirtyy nyt lo-
pullisesti tuonpuoleiseen, vainajien puolelle tai näkymättömään sielujen maailmaan. 
Muistajaisiin saakka vainaja on ns. liminaalitilassa (välitilassa), sen jälkeen hänen on kat-
sottu siirtyneet lopullisesti pois ihmisten puolelta.   
  Muistajaisia vietetään eri tavoin. Naiset ystävineen voivat mennä kylän temppeliin muis-
tamaan vainajaa ja istua siellä keskenään jutellen. Muutenkin vainajan leski voi muista-
jaisiin asti mennä jopa päivittäin temppeliin istumaan vieden munkeille ruokaa ja lahjoja.  
Kotona voidaan pitää suurempia tai pienempiä muistajaisjuhlia suvun ja naapurien kes-
ken.  
    Nykyisin muistajaisiin kutsutaan myös munkkeja ja ne alkavat aamulla, koska mun-
keille tarjotaan juhla-ateria  kello 11 aikaan, ja annetaan  lahjoja.  Munkkien tehtävä on 
suorittaa wientan-seremonia, resitoida rukouksia ja suat-lukuja. Vainajan sielua pyyde-
tään ottamaan vastaan kaikki ne hyvät teot, so. ruoka ja lahjat, jotka munkkien välityksellä 
hänelle on osoitettu. Puolelta päivin munkit lähtevät pois, mutta vainajan sukulaiset ja 
ystävät jatkavat syömistä ja juomista aina iltaan saakka.  Kaikki ovat hilpeitä ja huutelevat 
minullekin kaikenlaisia ystävällisiä ehdotuksia. Muistajaisissa vainajaa ei enää surra, pi-
kemminkin hänestä on vapauduttu ja vainajan sielu jatkaa kohtalon hänelle määräämää 
kiertokulkua. Vainajan sielullekin pitää järjestää vähän iloa.   
   Muistajaisissa temppelin munkeille annetaan viimeiset lahjat, jotka on tarkoitettu vai-
najalle hänen matkalleen. Tästä lähtien omaiset eivät enää vie vainajalle ruokaa tai muita 
uhreja temppeliin, he saavat siis lopettaa vainajan sielusta huolehtimisen ja samalla hei-
dän tuli lakata suremasta turhaan vainajan poismenoa. Kuollut oli lakannut olemasta yk-
silö, identifioitu henkilö, hän siirtyi kuolleiden suureen kollektiiviin ja olemassa olemisen 
suureen kiertokulkuun.   
 
 
 
Vainajan juhla 
 
 
   Perhe voi järjestään jollekin tunnetulle ja arvostetulle vainajalleen pidot joskus myö-
hemmin vuosien kuluttua ja  ajan mittaan useampiakin kertoja. Tällaiset muistajaiset ovat 
suuri juhla; niistä on kuvia sekä vuosien 1873 että 1985 kokoelmissa. Taloon rakennetaan 
juhlakatos ja pystytetään lahjapöytä, jonne asetetaan ruokaa, vuodevaatteita ja muita ta-
varoita, joita vainajan katsotaan tarvitsevan uudessa olinpaikassaan. Paikalle kutsutaan 
thai-orkesteri,  naiset juovat viinaa ja tanssivat keskenään. Näin he saavat yhteyden vai-
najan sieluun. Vainajan sielun ”omistaa” suvun matriarkka, hän valvoo tanssijoita ja välit-
tää heille vainajan viestejä. 
    Vuonna 1999 videoin Lampangin kaupungissa vainajan muistojuhlan, jonka kaupalli-
nen palveluyritys järjesti omaisille; samanlaisesta tilaisuudesta on aikaisempiakin kuvia.   
Juhlassa soittaa thai-orkesteri, niin kuin hautajaisissakin. Juhlan alussa tanssitaan miek-
katanssi ja miekoilla puhdistetaan tai pyhitetään vainajille ateria, joka myöhemmin syö-
dään. Tässäkin tilaisuudessa tanssijat ovat pääasiassa naisia, mutta ilmeisesti perheen 
miespuolisia jäseniä on päässyt mukaan, he myös palvelevat naisia. Kaikilla tanssijoilla 
on juhlavaatteet ja punainen huivi, myöhemmin päällimmäisiä hameita ja huiveja vaihdet-
tiin. Tanssijat nauttivat täälläkin viinaa ja polttavat paksuja sätkiä.  
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1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1999 DVD. 00 Lampang. Orkesteri soittaa rytmikästä mu-
siikkia. Miekkatanssijat kiertävät pikkupöydät, joille ateria on katettu.   
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1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1999 DVD. 00 Lampang. Naiset tanssivat, vaihtavat hui-
veja, päähineitä,  vaatteita. Koristelevat hiuksensa kukilla. Kaikki ovat kauniita, iloisia. 
Taustalla  on hylly, jossa on koreihin pantu vainajalle tarkoitetut uhrit. 
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Kuolinriittien vaiheita 
 
 
 
Ruumiiden polttaminen on otettu käyttöön viranomaisten toimesta ja Lampangin läänissä 
se on yleistynyt vasta toisen maailmansodan jälkeen. Sitä ennen vainajat haudattiin pi-
hapiiriin tai läheiseen metsään, kylissä oli vielä riittävästi maata. Pihapiiriin hautaamista 
on tapahtunut vielä nykyisin elävän vanhan polven aikana. Hautajaisyhdistyksiä alettiin 
perustaa jo silloin, kun polttohautaus vakiintui, ja aina 1970-luvulle se oli kylien ainoa 
"nykyaikainen järjestö".   
   Kyläläiset ovat tehneet päätöksen, että hautajaisiin osallistuu vähintään yksi edustaja 
jokaisesta perheestä. Hautajaisissa käyminen on siis kyläläisen velvollisuus. Lisäksi jo-
kainen perhe tuo yhteistä ateriaa varten  vähintään kilon riisiä ja antaa  rahalahjan yhdis-
tyksen kassaan. Hautajaisjuhlan järjestämisestä ei koidu vainajan perheelle kustannuksia 
elleivät omaiset erityisesti halua osoittaa vieraanvaraisuutta tarjoamalla valvojaisissa ja 
muistajaisissa runsaasti viinaa tai antamalla munkeille paljon lahjoja.  
   Valvojaisten keskipisteenä on vainaja itse, hänen elämäänsä ja persoonaansa muistel-
laan sukulaisena, hyvänä ystävänä ja naapurina, jonka elämä on päättynyt. Vainaja kuu-
luu silloin vielä niihin, jotka ovat eläneet   kanssaan ja kokoontuvat hänen arkkunsa ym-
pärille. Hautajaisjuhlassa vainaja on julkista kulttuuria, hänen ympärilleen rakentuu yh-
teiskunnallinen näytelmä, jossa manifestoidaan näkyviin meidän kylä, paikallisyhteisö.  
   Vainaja makaa arkussaan talon portin pielessä, kylän kujalla, hän on oikeastaan syr-
jässä, ulkopuolinen omissa kuolinriiteissään. Tapahtumat keskittyvät yhteiseen juhlaan, 
yhteiseen ateriaan, juhlapuheisiin ja buddhalaisuuden ylläpitämiseen. Vasta polttopai-
kalle lähdettäessä vainaja tulee keskelle rituaalia. Polttopaikan kappelissa nostetaan 
esille yhteisön sosiaalinen hierarkia ja kulttuurin järjestys. Kaikesta huolimatta hautajais-
juhla tarjoaa yhä  sellaisia yhteisöllisyyden kokemuksia, joita nykyaikainen kuluttava ih-
minenkin voi arvostaa.  
   Jokaisessa kuolinriitissä paikallinen kylä uusintaa omaa yhteisöllisyyttään, kollektiivisia 
kokemuksiaan, ja antaa yhä uudestaan ja uudestaan vastauksia ihmiselämän perimmäi-
siin kysymyksiin. Polttajaisissa munkit toistavat paikalliskulttuurien etiikkaa. He puhuvat 
kunniallisuudesta, lähimmäisyydestä, toinen toisensa auttamisesta, vanhempien ja lasten 
velvollisuuksista. Läsnä ovat kyläuskontojen ikuiset normit, yhteiselämän käskyt, ja usko 
siihen että hyvä ihminen sai tuonpuoleisessa elämässä palkkansa.  Kuinka kauan yhtei-
söllisyys voi jatkua? Suurin uhka on ajan puute. 
   Riisinviljelijöiden kylän kollektiivisuus, keskinäinen suku- ja naapuriapu on lakannut, 
mutta työläisten ja virkamiesten kylässäkin yhteisöllisyyttä yhä kaivataan. Kylän yhteisöl-
lisyys on se, joka erottaa heidät kaupunkilaisista. Juhlat,  erityisesti hautajaiset,  ovat 
tilaisuuksia, joissa vielä on mahdollisuus tehdä jotain yhdessä, leppoisasti jutellen ja leik-
kiä laskien. Vaikka naiset tekevät suurimman  työn ruoan laitossa, myös miehet voivat 
olla mukana. Miehet kantavat pöydät ja tuolit, pystyttävät telttakatokset, vetävät tarvitta-
essa sähköjohdot ja panevat paikoilleen kaiuttimet.  
   Vanhat naiset sitovat kukkakoristeet, kukkien sitomisen perinne on heidän käsissään. 
Juhlissa jokainen voi kokea kuuluvansa johonkin, ja että yhteys muihin saman kylän asuk-
kaisiin säilyy, vaikkei yhteistä arkea enää olisikaan. Haastateltujen mielestä kaupunkielä-
mässä on kauheinta se, ettei enää voi mennä naapuriin ilman kutsua eikä tehdä mitään 
yhdessä muiden kanssa. 
   Hautajaisyhdistyksen järjestämät hautajaiset ovat periaatteessa samanlaiset vainajan 
sosiaalisesta asemasta riippumatta, mutta kyläjuhlat ovat aina myös näyttämö, jolla esi-
tellään omaan menestystä tai käydään hiljaista kilpailua sosiaalisista palkinnoista. Kulu-
tuskulttuurin aikana kyläjuhlista on tullut kuluttamisen performanssi tai statusriitti, jossa 
vahvistetaan kyläyhteisön sosiaalinen hierarkia. Hautajaistalon yhteiskunnallinen status 
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ja vainajan osakseen saama arvostus näkyy mm. siinä kuinka paljon vieraita polttajaisiin 
tulee, kuka osallistuu polttopaikan kathin-seremoniaan. 
  Arvovaltaisten ihmisten hautajaisista ei voi jäädä pois. Ja toisinpäin. Jokaisen perheen 
on arvioitava, mitä heiltä odotetaan, kuinka heidän asemassaan tulee menetellä ja vas-
tattava yhteisön odotuksiin. Juhlat ovat tärkeitä niille perheille,  joilla on resursseja esiin-
tyä kyläyhteisön sosiaalisen kulttuurin  ylläpitäjinä.  
   Yhteisöllisyyden näyttäminen alkaa jo siitä, kuinka monta munkkia polttajaisiin kutsu-
taan ja keitä he ovat. Nykykäytännön mukaan munkeille maksetaan uskonnollisista toi-
mituksista rahapalkkio, joka on suhteessa heidän asemaansa ja  hengellisiin ansioihinsa. 
Kuuluisa munkki on hautajaisten kunniahenkilö. Hengellisenä opettajana hän vetää pai-
kalle kyläläisiä,  hänen läsnäolonsa antaa hautajaisille erityistä arvoa ja todistaa niistä 
uhrauksista, joita suku on tehnyt vainajan hyväksi. Vainajan osakseen saamaa kunnioi-
tusta on osoittanut ja osoittaa vieläkin sielun palatsi. Ennen palatsin rakensivat vainajan 
omaiset, ystävät ja naapurit talkoilla, se tehtiin kunnioituksesta vainajaa kohtaan ja osoi-
tukseksi siitä, että tämä oli ollut rakastettu henkilö niin omiensa kuin kyläläistenkin kes-
kuudessa. 
   Nykyisin sielun palatsi ostetaan ja kuluttamisen hierarkiassa sielunpalatsin "laatutason" 
tulee vastata vainajan ja hänen perheensä varallisuutta. Buddhalaisuuden piirissä sielun-
palatsin rakentaminen tai ostaminen on kuolinriittien anakronismeja, sen taustalla on esi-
isien kultti, Thaimaassa varmaan myös kiinalainen uskonto. Vainajalle haluttiin antaa par-
hain kuviteltavissa oleva asuinpaikka ja hyvä kuolemanjälkeinen elämä. Nekin jotka pitä-
vät sieluntaloa rahan haaskauksena, selittävät, että ellei sitä osteta, kyläläiset alkavat 
takanapäin puhua, kuinka kylmästi omaiset kohtelivat vainajaa eivätkä olleet valmiit uh-
raamaan rahaa hänen puolestaan. Nykyajan kuolinriiteissä vainajan asunto on yhtä vält-
tämätön kuin ennekin, se on sosiaalinen merkki, jota yhä luetaan ja tulkitaan kyläläisten 
keskuudessa. Sen avulla vainajan omaiset voivat osoittaa varakkuutensa ja hyvän per-
heyhteytensä, vakuuttaa julkisesti, että vainaja oli heille läheinen. Toisaalta sielun palatsi 
on näyttävä koriste,  ilman sitä arkku olisi ikään kuin alaston,  paljas ja yksinäinen, vailla 
sitä loistokkuutta, jolla vainaja halutaan viimeisellä matkalla ympäröidä. 
   Tietenkin haastatteluissa on myös kyynisiä puheenvuoroja, joissa viitataan hautajais-
näytelmien ulkokohtaisuuteen ja koristeiden ylellisyyteen ja munkeille annettujen raha-
lahjojen suuruuteen, ja rakettien ampumiseen. Rakettien ampuminen polttopaikalla tuli 
muotiin 15 vuotta sitten ja siitä  haastatellut toteavat, että se on vain rikkaiden tapa näyt-
tää varallisuuttaan. Näissä hautajaisissa raketteja ei ammuttu, muuta kuin arkkua syty-
tettäessä. Polttonesteen sytyttäminen kävi raketin avulla turvallisesti.   
   Jotkut pitävät hautajaisia keinotekoisina yhteisöjuhlina. Kuinka jokainen  kyläläinen 
voisi kuoltuaan muuttua ikään kuin kaikille tärkeäksi henkilöksi, vaikkei hänestä hänen 
eläessään ole erikoisemmin pidetty  eikä suurin osa häntä lähemmin edes tuntenut. Ky-
lissä on yhä enemmän ihmisiä, joita ei tunneta. Ja on niitäkin, jotka eivät käy hautajaisissa 
ja katsovat, että kun he itse kuolevat, hautajaisyhdistyksen ei tarvitse siihen puuttua. En 
tiedä, en ole kysynyt,  voiko joku kuolla ilman hautajaisyhdistyksen hautajaisia? Toden-
näköisesti kylän ruumiiden polttamista valvova virkamies  hoitaa tällöin polttamisen ja 
toimittaa ruumiin  kaupungin krematorioon. 
  
 
 
Vainajausko 
 
 
Mutta mitä ihmiselle kuoleman jälkeen todella tapahtuu? Buddhalaisen uskon mukaan 
ihminen joutuu kilvoittelemaan yhä uudessa ja uudessa olomuodossa kunnes on päässyt 
rauhaan, nippanaan. Yhtenäistä buddhalaisen opin mukaista uskoa ei kyläläisillä ole. Mo-
net haastatelluista ajattelevat vainajien jatkavat olemassaolonaan sukunsa piirissä, 
omissa jälkeläisissään, ja toivovat jokaisen uuden sukupolven saavan yhä paremman ja 
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rikkaamman elämän. Esi-isien kulttiin kuuluvat käsitykset, että kuollut jää asuinsijoilleen, 
perheensä ja sukunsa piiriin, ja kenties syntyy uudelleen jossakin suvun jäsenessä.  
    Sukusidonnaisissa yhteisöissä oli tärkeää vahvistaa sukulaisuuteen perustuva talou-
dellinen, oikeudellinen ja moraalinen järjestys.  Esi-isät vartioivat jälkeläistensä oikeuksia 
ja elämää. Jotkut haastatelluista  ovat kokeneet, kuinka vainaja on polttajaisten jälkeen 
liikkunut kotitalossaan; he ovat kuulleet tohvelien tutun läpsytyksen  tai muuten tunteneet 
vainajan läsnäolon silloin, kun sukua koskevista asioista on päätetty. Monet kyläläisistä 
uskovat yhä, että ihminen voi uudelleensyntyä jossain suvun jäsenessä ja  jatkavan elä-
määnsä sukunsa jälkeläisissä, jotkut ovat varmoja siitäkin, kuka suvun vainajista on syn-
tynyt uudelleen heidän lapsissaan. Sen vuoksi on tärkeää, että lapselle annetaan oikea, 
jälleensyntyneen vainajan nimi.  
   Jos vauva sairastelee tai itkee paljon öisin, kutsutaan tietäjä määräämään oikea nimi ja 
lapsen ranteeseen sidotaan valkoinen kierretty lanka merkiksi siitä, että häneen on nyt 
kiinnitetty oikea sielu.  Kyläläisillä on omakohtaisia kokemuksia, kuinka heidän lapsensa 
on parantunut, kun nimi on vaihdettu. Usko ihmisen yksilölliseen jälleensyntymiseen tai  
sukureinkarnaatioon ei ole riippuvainen kyläläisten koulutuksesta, heidän tietämykses-
tään ihmisen perinnöllisyydestä tai geeniteknologiasta.  
   Sukuyhteiskunnan jälleensyntymisusko antaa yhä henkistä voimaa. Kovassa kilpai-
luyhteiskunnassa se antaa lohtua, ettei oma epäonnistunut elämä ole lopullisesti merki-
tyksetön eikä se työ, jonka he ovat tehneet lastensa hyväksi, mene hukkaan; yksilö on 
mukana jälkeläistensä ja sukunsa jäsenten tulevassa elämässä, suku on tulevaisuuden 
toivo. 
  Toisten mielestä on pelkkää kuvittelua, että vainaja vielä liikkuisi kotipiirissään ja syntyisi 
uudestaan. Ehkä useimmat ajattelevat jollain tavoin buddhalaisuuden oppeja noudattaen, 
että poltettaessa ruumis vainajan sielu vapautuu elämän ikuiseen kiertokulkuun syntyäk-
seen joko parempaan tai huonompaan elämään sen mukaan, kuinka paljon hän on hank-
kinut tuonpuoleisia ansioita ja jalostanut persoonallisuuttaan, kuolematonta sieluaan. Jot-
kut viittaavat munkkien teksteihin, joiden mukaan ihmisellä on ainakin 32 sielua ja yhtä 
monta elämää. 
    Yhä useammat ehkä ajattelevat, ettei omaisten tai suvun huolenpito voi enää vainajaa 
auttaa. Polttajaisten jälkeiset sukuriitit: tuhkan sammuttaminen,  ruokauhrit temppeliin  ja 
sadannen päivän muistajaiset  ovat jääneet vähemmälle tai privatisoituneet. Usein vai-
najan puoliso saattaa noudattaa vanhoja tapoja ja elää vainajan kanssa niin kotona kuin 
temppelissäkin viimeiseen muistajaispäivään saakka, mutteivät muut perheenjäsenet. 
Nykyisin kuolinriitit keskittyvät kylän yhteiseen hautajaisjuhlaan. 
    Sukukulttuurin väistyessä vainajauskoon on tullut ristiriitaisuutta, jota ei sen paremmin 
ajatella. Toisaalta vainajien toivotaan jollain tavoin jäävän suvun piiriin ja olevan läsnä 
elävien elämässä, toisaalta kuolleista halutaan päästä eroon ja siirtää heidät rajan yli 
kuoleman lopullisuuteen. Thaimaalaisten niin kuin monien muidenkin kansojen käsityk-
sen mukaan kuolinriittien ulkopuolelle jäänyt vainajan sielu vaeltaa pahana henkenä 
(thaiksi preet) vaatien eläviltä osaansa. Kummitteleva vainaja ei ole päässyt sielujen val-
takuntaan, suku ei ole pitänyt hänestä huolta. Tai kuolleelle on jäänyt niin voimakkaita 
siteitä eläviin, ettei hänen sielunsa ole saanut rauhaa. Rikoksen tehneen ihmisen sielu 
etsii anteeksiantoa, vääryyttä kärsineen sielu hyvitystä tai kostoa. Jotkut ahneet ihmiset 
käyvät kuolemansa jälkeenkin laskemassa omaisuuttaan.  Kyläläiset kertovat esimerkiksi 
tapauksista, kuinka hylätty, itsemurhan tehnyt vaimo kiusasi petollista aviomiestään. 
    Kuolinriiteissä munkit ovat saaneet samaanin tehtävät. Suat-resitaatioissa (jonkinlai-
sissa suat-loitsuissa) vainajan sielulle  mm. vakuutetaan, että se on kuollut, ja  käsketään 
lähtemään ruumiin mukana; sielu ei saanut jäädä ihmisten ilmoille häiritsemään eläviä. 
Kuolinriiteissä mukana olevat munkit takasivat, ettei vainaja palannut takaisin,  vaan kävi 
lävitse siirtymävaiheensa ja otti vastaan uuden kohtalonsa, uuden olomuotonsa jossain 
ikuisessa tulevaisuudessa. 
    Thaimaan kuolinriittien kokoavana ideana voidaan pitää anteeksi antoa ja sovitusta. 
Polttajaismenoihin tultiin jättämään jäähyväiset pois menneelle ja pyytämään häneltä  an-
teeksi;  jokaiselle on tärkeää, ettei jäisi huonoihin väleihin vainajan kanssa. Ettei mikään 
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tuonpuoleinen toisi hänen elämäänsä huonoa onnea. Kuolinriiteissä mukana olevat ha-
luavat kokea, kuinka paljon omaiset rakastivat vainajaa ja kuinka ihmisen hautajaiset kos-
kettivat heidän sisintään ja antoivat uskoa moraaliseen elämänjärjestykseen. 
    Buddhalaisessa kulttuurissa kuolinriitit ovat myös tilaisuuksia, joissa voi tehdä hyviä 
töitä (bun) itselleen ja osallistuessaan lahjaseremonioihin jokainen hautajaisvieras hank-
kii samalla kuolemattomia ansioita omalle sielulleen. Thaikylässä hyvä elämä on ollut pai-
kallisuutta, ja vanhusten mielissä on yhä tärkeää, että heidän elämänsä voisi päättyä ai-
kanaan kotona, siellä missä he ovat eläneet yhdessä sukulaistensa ja naapuriensa 
kanssa, kasvattaneet oman riisinsä ja tulleet omillaan toimeen. Tämän päivän pirstoutu-
neessa yhteiskunnassa moraaliongelmat nousevat yhä voimakkaammin esille ja monet 
kyläläisistä haluavat uskoa, että ihmisen on sovitettava tekonsa tuonpuoleisessa olomuo-
dossaan, että on kirjaimellisesti olemassa taivas ja helvetti. Nämä elämän ja kuoleman 
tulkinnat eivät kuitenkaan ole ainoita. Jotkut haastatelluista ovat sitä mieltä, että kaikki 
päättyy kuolemassa ja ihmisruumis hajoaa luontoon, ja että hautajaiset ovat vain näy-
telmä, jota pitää yllä yhteinen ateria ja sosiaalinen yhdessäolo.  
 
 
 
 
Paha kuolema 
 
 
Ban Dongin tiellä, Ban Mae Ang Nokin mutkassa nuori moottoripyöräilijä ajoi ulos tieltä ja 
kuoli. Se on paha kuolema. Kolaripaikalle hänen vanhempansa ovat pystyttäneet pitkän 
punaisen viirin korkean bamburiu’un päähän, se pyörii siinä kelan varassa. Myöhemmin 
he ovat tuoneet kuolinpaikalle hiekkaa, tehneet hiekkastupan, rajanneet alueen valkoi-
sella narulla ja pistäneet täyteen pieniä valkoisia lippuja. On siinä ollut kukkalaitekin. 
 

 
 
1323. 11.472.00; 1324. 11. 474.00 Ban Mae 
Ang Nok. Kuoleman paikka. 
 
    Kolaripaikoille tuodaan nykyisin punainen 
viiri, jos siinä on joku kuollut. Punaisia viirejä 
on moottoriteiden varrella aika paljon. Val-
koiset liput kertovat, että siinä on vainajan 
sielu eronnut ruumiista, onnettomuuteen 
joutunut on kuollut. 
  Tälläkin tiellä ajetaan minun mielestäni 
liian kovaa, vaikka se on kapea, mäkinen ja 
mutkainen. Ajoin mielestäni Ban Dongin 
tiellä kohtuullisen reippaasti, mutta aina il-
mestyi perään joku, jonka piti päästä väkisin 

ohi. Tietä on muutama kilometri.  
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   Ehkä viirin ja pienten lippujen valmistaminen lieventää omaisten surutyötä. Ennen ko-
larissa kuollut haudattiin maahan niin kauaksi aikaa, että hänen katsottiin puhdistuneen, 
noin neljäksi kuukaudeksi, joskus häntä ei poltettu ollenkaan. Onnettomuudessa kuollut 
on jotenkin saastainen, huono-onninen, paha ihminen, jolla on huono karma. Nykyisin 
kolareissa kuolleita on niin paljon, että heidät haudataan siinä kuin muutkin; liikenneon-
nettomuudessa voi kuolla kuka tahansa.  
 
 
 
 
 
 
Haudoilla käynti 
 
 
 
 Kerran vuodessa, tänä vuonna 5.4.1998, Lampangin kiinalaiset menevät hautausmaalle 
muistamaan vainajiaan ja syömään heidän kanssaan juhla-aterian. Haudoilla käyntiä olen 
valokuvannut ensimmäistä kertaa 1973. Nyt tarkastelen muutoksia, joita on tapahtunut, 
ja lainaan kenttäpäiväkirjaani kirjoittamaani kuvausta.  
   Esi-isien haudoilla käynti tapahtuu kuivan kauden kuumimpaan aikaan, jolloin hautaus-
maa on ruskeaksi palanut. Puista ovat lehdet tippuneet ja heinä kuivunut. Tämän hau-
tausmaan haudat ovat pääosin kellarimaisia hautakumpuja, joiden edessä on kaareva 
muuri ja sen keskellä hautakivi. Haudan edessä on betonitasanne, siihen perhe voi aset-
tua istumaan ja syömään. On myös hautoja. joissa on vain pysty hautakivi, mutta niiden-
kin edessä on kivitasanne ja pieni koroke kukkia, suitsukkeita ja ruokaa varten.  
   Aamulla hautausmaa näyttää tyhjältä ja haudat ovat koristamatta, mutta vähitellen pai-
kalle tulee yhä enemmän perheitä, ainakin käymään. Välillä autoja on hautausmaan tie 
tungokseen asti täynnä, pääasiassa henkilöautoja ei enää avolavaisia pakettiautoja. Sitä 
ajaa perheen nuori opiskelijatyttö tai -poika. Autoja tulee ja menee. Useimmat perheet 
viipyvät haudalla vain puolisen tuntia.  
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1325. 11.398.00; 1326. 11.388.00;1327. 11.399.00 Lampang. Aamuvarhaisesta alkaa kii-
nalaiselle hautausmaalle saapua perheitämuistamaan vainajiaan. 
 
   Vähitellen kävijöitä tulee lisää. Melkein joka hautakummulle ilmestyy vainajan viirejä tai 
kukkia ja  vainajan suku asettuu hautakiven edessä olevalle kivetylle tasanteelle.  
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1328. 11.394.00; 1329. 11.421.00; 1330. 11.405.00;1331. 11.421.00 Lampang. Joillakin 
haudoilla on paljon ruokaa ja paljon koristeita, toisille haudoille ovat tulleen suvun vanhat 
naiset, toisille yksinäiset naiset ja miehet. 
 
    Monille haudoille on asetettu tiheitä rivejä erivärisiä pieniä viirejä tai levitetty paperi-
nauhoja niin, että ne melkein peittävät koko hautamummun. Perheet  tervehtivät vainajia 
ja asettavat hautakiven eteen kukkia ja sytyttävät kynttilöitä ja suitsukkeita.  Monet vanhat 
ihmiset rukoilevat pitkään haudan edessä polvillaan.  
    Hautakiven eteen tasanteelle asetetaan ruoat joksikin aikaa. Kiinalaiseen juhla-ateri-
aan kuuluu riisiä, kanaa, sianlihaa ja hedelmiä, ainakin appelsiineja, ja tietenkin kalaöljyä. 
Vainajien kanssa ei enää syödä niin kuin ennen. Kuviin on sattunut vain muutamia per-
heitä, jotka söivät aterian haudalla, mutta keskustellessani heidän kanssaan, he ilmoitti-
vat yleensä olevansa pitkän matkan takaa, useimmat Chiang Maista.  
   Jotkut perheet polttavat haudan ulkopuolella kultapaperia eli vainajien rahaa (1329, 
1336). Paukkupommeja ammuskellaan nyt ehkä enemmän kuin ennen ja pamausten 
ääni on koventunut. Olisi taas pitänyt olla kuulosuojaimet. Yksi perhe lähettää ilmaan 
kuumailmapallon, jossa riippuu lentokone. 
 

 
 

    
 
1332. 11.431.00; 1333. 11.422.00; 1334. 11.425.00 Lampang. Haudoille tulee koko 
perhe, suuret ruokakorit mukanaan. Elämässään yksin jääneet käyvät hekin muista-
massa läheisiään.  
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    Joukossa on perheitä, jotka pystyttävät haudalle muovikankaisen katoksen tai suuren 
aurinkovarjon ja istuvat pitempään sen varjossa. Heillä on myös aikaa vaihtaa muutama 
sana tuttujen naapurien kanssa.  Mukana on paljon nuoria, yleensä perheet ovat tulleet 
suurella joukolla. Haudoilla istuttiin ja juteltiin suvun historiasta.  
  Vähitellen hautausmaa alkoi tyhjentyä. Useimmat perheet keräsivät ruoan pois ja veivät 
sen kotiin, jossa vasta syödään juhla-ateria. Vainajille riittää jo lyhyempikin aika. Kappelin 
luona paloi uuni, jossa voi polttaa kultapaperia vainajille, kuten kiinalaisten temppelienkin 
pihassa. Lähtiessään monet veivät ruokansa vielä hetkeksi hautausmaan kiinalaisen 
”temppelihaltian” alttarin eteen, samalla tavalla kuin  kaupungin temppeleissä (1338). 
Hautausmaan (thailaiset) haltiantalotkin on koristeltu kukilla, mutta kiinalaiset eivät niiden 
luona juurikaan poikkea. Juhla-ateria  tarjottiin siis esi-isille ja hautausmaan haltialle, 
mutta syötiin vasta kotona. 
 

 
 

     
 
1335. 11435.00;1336. 11.444.00;1337. 11.452.00 Lampang. Haudalla voidaan ampua 
raketteja, laskea ilmapalloja ja polttaa vainajien rahaa, kultapaperia. 
 
   Hautoja eivät kovinkaan monet enää kunnosta haudoilla käydessään, vaan teettävät 
työn etukäteen palkatuilla työntekijöillä. Jotkut kuitenkin maalasivat punavärillä hautakir-
joituksia. Hautausmaan mäki on enää puolikas, toisen puolen kaupunki on käyttänyt so-
ranottoon, heti harjanteen takana alkaa sorakuopan jyrkkä rinne. Vuonna 1973 haudatun 
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riisikauppiaan hauta on siirretty pois. Vangittujen lintujen myyjiä kiertelee hautausmaalla 
häkkeineen, mutta eipä niitä moni näytä ostavan. Nyt vapautetaan paukkupommeja ja 
ilmapalloja. Ilmapallot vievät vertauskuvallisesti sanoman jonnekin toiselle puolelle, mutta 
mikä on paukkupommien sanoma?  Niillä karkotetaan jotain pahaa, ehkä hautausmaal-
lakin on pahoja voimia, joista halutaan päästä eroon. 
   Hautausmaan tiellä näkee, kuka omistaa yksityiset henkilöautot tässä kaupungissa.  Li-
sääntyvätkö haudat, joille ei ole tuotu mitään, ei edes kukkia. Lampangin kiinalaisten su-
kujen lapset hajaantuvat eri puolille maata, niin kuin muutkin kouluja käyneet nuoret. Si-
teet johonkin paikkaan ja siellä eläneisiin esi-isiin heikkenevät. 
 

  
 

  
   
1338. 11.459.00; 1339. 11.462.00; 1340. 
11 463.00 Lampang. Hautausmaalla on 

uuni, jossa voidaan polttaa kultapaperia vainajille ja hautausmaan haltian kappeli, johon 
jotkut perheet tuovat hetkeksi ruokatarjottimensa ennen kotiin lähtöä. Hautausmaan pie-
net thaityyliset haltiantalot on myös koristeltu.  
 

1341. 11.446.00 Lampang. Iltapäivällä hau-
tausmaa alkaa jo tyhjentyä. 
 
    Lampangin varakkain liikemies on raken-
tanut kaupunkiin hautapuiston, jossa on hä-
nen sukunsa haudat. Hautapuisto patsai-
neen ja tekolampineen on julkinen paikka, 
siellä voivat kaupunkilaiset kävellä. Puisto 
on sata raita, toistaiseksi siellä on kaksi hau-
taa, kumpikin omalla kumpareellaan. Perus-
tajan oma hautamonumentti on pienen teko-

lammen rannalla, se on kumpuhauta kaarevine muureineen, joihin on tehty historiallisia 
muraaleja mm. kuninkaallinen lohikäärmevene. Puistonvartija asuu pienessä paaluta-
lossa. Rikas kiinalainen voi perustaa sielulleen paratiisin ja jatkaa tuonpuoleista olemas-
saoloaan luonnon rauhassa, eivätkä kaupunkilaiset voi hänen muistoaan unohtaa. 
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XII. USKONTO 
 
 
 
 
 
Kylätemppelit 
 
 
Ban Srii Muod Klaon temppelin takana on laaja puisto ja sen edessä aukio, jonka toisella 
puolella sijaitsee kylän uusi koulu. Varhaisimmat kuvat temppelistä ovat vuosilta 1972-
73, jolloin siellä toimi tilapäisesti koulu. Temppelirakennuksen vieressä sen itäpuolella, 
edestä katsoen oikealla, on salaa, kokoontumishalli, ja pääportaiden edessä on pieni bur-
malaistyylinen kappeli, ”tapuli”, jonka sisällä ovat rummut. 
 

 
 

  1342. 12.003.05; 1343. 12.014.05 Ban Srii 
Muod Klao. Kylän temppeli ja Buddhan alt-
tari. 
 
  Temppelin peräseinällä on suuri Buddhan 
patsas, joka on nimeltään ”Maran voittami-
nen” tai alistaminen. Ikonostaasissa on pie-
nempiä patsaita ja alttari, johon voidaan sy-
tyttää kynttilöitä ja suitsukkeita. Ikonostaa-
sin koristeet vaihtuvat, koska munkit mielel-
lään koristelevat temppelinsä Buddhan 
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merkkipäivien ja niihin liittyvien legendojen mukaan.  Temppeli on hyvin hoidettu, sen 
leikkauksin koristellut ikkunakehykset loistavat kullan värisinä.  
 

 
 
1344. 12.029.05; 1345. 12.035.05 Ban Srii 
Muod Klao. Kylän juuri valmistunut luostari-
rakennus. Munkkien oleskeluhuone. 
 
   Hiukan kauempana puistossa on uusi 
luostari, jonka vihkiäisjuhlat olivat 14.-15.3. 
1998. Se on suuri tapahtuma, josta olen ot-
tanut paljon kuvia. Uusi luostarirakennus on 
kauneimpia, mitä olen nähnyt. Se noudattaa 
pylvästalotyyliä, munkkien asuinhuoneet 
ovat toisessa kerroksessa ja rakennuksen 
alla on oleskelutila.  

    Rakennuksessa on kolme solua, omaa rakennusta erillisine kattoineen. Solussa on 
keskushuone ja siinä munkkien koroke, jossa he voivat syödä ja opiskellakin yhdessä; 
keskushuoneen kahden puolen ovat munkkien kammiot.  
     Rakennuksen edessä on puutarha suihkulähteineen. Luostarin portaat ja muukin si-
sustus on täyttä tiikkiä, lattiat laatoitettu ja ikkunoissa taidokkaat ristikot. Luostarin raken-
tamiseksi kylän jokaiselta perheeltä kerättiin 500 bahtia, mitä monet pitivät raskaana, li-
säksi kuningas on antanut rakennusrahastoon tukea 1940-luvulla tapahtuneen vierai-
lunsa muistoksi. 
   Temppelin salaa eli kokoontumishalli on karumpi kuin Ban Mae Kong Nyassa, jossa 
sen seinät on koristettu maalauksilla. Salaan toisessa päässä on värikäs alttari, sielläkin 
on suuri istuvan Buddhan patsas, jonka asento on sama kuin temppelissä, edessään 
kolme pienempää patsasta, joista yksi on seisova Buddha, englantilaiselta nimeltään il-
meisesti ”reflecting” eli siis reflektoiva Buddha. Pääpatsaan molemmin puolin seisoo pal-
velija.  
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   Ulkona portin pohjoispuolella on pieni luostarin puutarha lammikoineen, siellä on kivi-
kummulla valtaistuin, jossa istuu isovatsainen kuningas, buddhalaisessa perinteessä se 
esittää muistaakseni kuningas Asokaa. Mikähän syntykertomus tähän puistoon nyt liit-
tyikään. Olikohan se kuninkaan vierailu kylässä. Luostarin puutarha on perustettu kunin-
kaan vierailun muistoksi.  
    Luostarissa ei vielä asunut ketään ja muutenkin kylässä on vain yksi vakituinen munkki 
ja hänen lisäkseen neljä nuorta poikaa. On ollut aikoja, ettei kylässä ole ollut omaa vaki-
tuista munkkia, koska heille ei ole ollut kunnollista asuntoa. Kylän munkki on nuori ja 
tarmokas, ehkä hän hankkii luostariinsa myös munkkeja.  
    Tässä kylässä mopedit ja autotkin ajetaan suoraan pääportaan eteen. Vähän kauem-
pana temppelin pääovesta on kuuluisa pho-puu. Temppelin pääoven edessä on terassi, 
josta portaat johtavat kolmeen suuntaan. 
   Ban Mae Kong Nyassa temppelialue on ahdas, aidalla ympäröity nelikulmainen tontti, 
joka on jo täyteen rakennettu. Puistoa ei ole eikä luostarin puutarhaa, joitakin suuria puita 
kasvaa luostarin takana. Salaa on temppelin itäpuolella, luostari on erillinen rakennuk-
sensa portista vasemmalle (länsipuolella) ja samalla puolella heti portin pielessä vasem-
malla keittiörakennus, jossa valmistetaan temppelijuhlien yhteinen ruoka sekä varasto, 
jossa säilytetään juhlakalustoa, tuoleja pöytiä ja katoksia. 
 

 
 
1346. 12.040.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän temppelin porttia vartioivat leijonapatsaat. 
Taustalla luostarirakennus. 
 
  Kylän temppelin ulkoseinät ovat kokonaan mosaiikkia ja koristetiiltä, kullanväriset koris-
tekuviot ja kuva-aiheet loistavat kauas. Portin pylväiden päällä seisovat pahaa karkottavat 
myyttiset leijonapatsaat (leijona-aarnikotkat), jotka ovat tavallisia myös esim. Burman 
temppeleissä. 
   Temppelin ikonostaasissa on istuva Buddha, samassa asennossa kuin Ban Srii Muod 
Klaossa, seiniä kiertävät freskot esittävät tapahtumia Buddhan elämästä. Freskot kiertä-
vät myös salaan seiniä, niitä näkyy mm. hautajaiskuvissa. Näistä temppelimaalauksista 
on kuvia myös aikaisemmissa kokoelmissa enkä ole pyrkinyt niitä systemaattisesti tallen-
tamaan. Niitä ovat maalanneet kiertävät temppelimaalarit ja myös luostarien omat munkit, 
jotka usein käyttävät vapaa-aikansa koristelemalla temppeliään. 
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1347. 12.045.15; 1348. 12.046.15 Ban Mae Kong Nya. Temppelin pääalttari ja Buddhan 
patsaita. Kylän temppelin seinät on kuvitettu freskoilla. 
 
   Kylän luostarissa asuu yksi elinikäinen munkki; hänen asuntonsa on luostarin   toisessa 
kerroksessa. Se on nykyaikainen huoneisto huonekaluineen ja jääkaappeineen, mutta 
munkin yösija on lattialla maton päällä Buddhan patsaan edessä, mestarin jalkojen juu-
ressa. Kylän apotti on toimelias uskonnollinen johtaja, joka vähän vanhempana miehenä 
puhui pitkään kehityksestä, entisistä ja nykyisistä ajoista, ja yhteiskunnan moraalisesta 
tilasta. Hän piti kylän taloudellista kehitystä kohtuullisen hyvänä, elintaso on noussut ja 
kyläläisten aineellinen varallisuus kasvanut, mutta raha on tuonut mukanaan  taloudellista 
kilpailua, joka hajottaa kyläyhteisöä, viinan juominenkin on yleistynyt. 
    Munkki valitteli kyläläisten uskonnollista välinpitämättömyyttä ja tapojen löystymistä 
niin kuin munkit yleensä. Buddhalaisuus on alkanut menettää merkitystään kyläläisten 
elämässä, vaikka temppeli on kylä keskeinen kokoontumispaikka.  Noviiseja on nykyisin 
kylässä vähän, nuoret eivät koe määräaikaiseksi munkiksi menoa enää tarpeellisena. Us-
konnollisiin tilaisuuksiin, kuten hautajaisiin, on pyydettävä munkkeja monista luostareista. 
Sekulaaristuminen alkaa ulottua myös paikallisiin kyläyhteisöihin. 
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1349. 12.054.15; 1350. 12.055.15; 1351. 12.059.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän luostari-
rakennus ja apotin asuinhuone. 
 
   Ban Dongin temppeli on vihdoinkin valmistunut oltuaan rakenteilla kymmeniä vuosia, 
sen alttarilla on istuva Buddha ympärillä kolme hiukan pienempää ja kuninkaan kuva; 
pääpatsaan symboliikka on sama kuin muissakin kylissä. Tänään on munkin päivä ja ky-
läläiset ovat kokoontuneet temppeliin lahjoineen, tuomiset jätetään pöydälle temppelin 
ovella. Saarnastuoli puuttuu vielä ja munkki opettaa istuen tavallisella tuolilla. Yleisö on 
pääasiassa naisia. 
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1352. 12.062.35; 1353. 12.076.35; 1354. 

12.064.035; 1355. 12.068.35 Ban Dong. Kylän uusi temppeli ja temppelin munkki. 
 
   Temppelipalveluksen jälkeen kyläläiset lähtevät suoraan kotiin. Kylän munkki on nopea 
ja suorapuheinen nuori mies, josta monet kyläläiset pitävät, ja lastentarhan lapsille oikea 
isähahmo, jonka syliin kaikki halusivat kiivetä. Koko ikäänsä hänkään ei tässä kylässä 
jaksanut olla, olisikohan ollut viisi vuotta, mutta temppelin hän sai valmiiksi. Se oli niin 
kauan rakenteilla, että alkoi jo raunioitua. 
    Kun vuotta myöhemmin kävin kylässä, hän oli lähtenyt ja silloinen munkki oli hiljainen 
maalaispoika, joka kuului Ban Mae Angin luostariin, mutta kävi hoitamassa kylän papin 
tehtäviä. Munkkien kannalta Ban Dong on kuin karkotuspaikka, jossa joutuu niukkoihin 
oloihin, jopa näkemään joskus nälkääkin, mutta ehkä se otetaan huomioon seuraavaa 
palveluspaikkaa määrättäessä ja koituu siunaukseksi pappisuralla.   
     

    
 
1356. 12.083.35 Ban Dong. Eläintarhatemppeli raunioituu. 1357. 12.084.00 Lampang. 
Uusi Wat Ko eli  Kaowarukaram, Rantatemppeli on nykyisin kaupungin seremoniatemp-
peleitä, jossa  rakennetaan songkranina hiekkastupia ja vihitään poliisikoulun oppilaat. 
Vasemmalla on luostarirakennus ja keskellä uusi temppeli. Temppelin puistossa on pieni 
kiinalainen temppeli, ja stupa, jonka sisällä on sarkofagi.  
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    Ban Dongin tienvarren temppeleistä Ban Mae Angin temppeli ja polttopaikka ovat en-
nallaan, mutta moottoritien ja Kew Lomin tien haarassa oleva eläintarhatemppeli on hä-
vinnyt. Asiaansa innostunut munkki rakensi sinne 13 vuotta sitten turistipaikkaa, jonka 
vetonaulana olisivat olleet eläinpatsaat; olihan menossa luontobuumi. Munkin rakentama 
eläinpatsaiden halli on hävinnyt, mutta ulkona on joitain eläinpatsaita ja stupia jäljellä, ja 
muutamia rakennuksiakin. Sangha on halunnut sulkea koko paikan, mutta perustajamun-
kin ystävät ovat asettuneet vastustamaan päätöstä. Luostaria ei voida lopettaa niin kauan 
kuin siellä asuu vähintään kolme munkkia ja niinpä paikalla päivystää jatkuvasti lähitemp-
peleiden munkkeja. Temppeli on nyt ns. munkin leiri tai asuinpaikka ja saattaa sellaiseksi 
jäädäkin.  
 

1358. 12.092.11 Chiang Mai. Doi Suthep.   
 
   Kallion kielekkeellä noin kilometrin kor-
keudessa Chiang Main yläpuolella on Doi 
Suthepin temppeli, eräs Pohjois-Thaimaan 
kuuluisimmista turistikohteista, josta otin en-
simmäisiä kuvia 1973.  
   Sen Lohikäärmeportaita autopaikalta ylös 
temppeliin kulkee jatkuva ihmisvirta; por-
taissa on 282 askelmaa. Doi Suthep on rikas 
ja hyvin hoidettu temppeli. 
   Wat Phra Tat kimaltaa kultaisena, kaikki-
alla on kullalle kimaltavia sivutemppeleitä, 
alttarikatoksia, Buddhan patsaita, seinille on 
maalattu freskoja, mm. salaan seinät on ko-
ristettu maalauksilla ja seinänvieriä kiertää 
rivi patsaita. Joukossa on saman kuninkaan 
patsas kuin Ban Srii Muod Klaon temppelin 
puistossa.  
   Kaikkialla voi tehdä lahjoituksia, ja jopa ar-
poa vastauksia kysymyksiinsä niin kuin kii-
nalaisissa temppeleissä. Tasanteelta näkyy 
vuorille ja alas kaupunkiin; selkeitä valoku-
via Chiang Maista en saanut, koska kaupun-
gin yllä leijui utuinen saastepilvi. 
 Temppelialueen juurella, mihin autot tule-

vat, on laaja markkina- ja ravintola-alue niin kuin kaikissa suurissa turistipaikoissa. Vuo-
ren juurella tien varrella on munkin patsas, jonka edessä käydään pyytämässä onnea 
matkalle. Onnea vuoristotiellä tarvitaan.           
   Buddhalaiset temppelit ovat varustautuneet olemaan kylien kokoontumis- ja juhlapaik-
koja. Niiden varastoissa on juhlavarusteita temppelijuhliin, hautajaisiin ja häihin. Kylissä 
ei vieläkään ole muuta yleistä kokoontumispaikkaa kuin temppeli. Kaupungissa on mui-
takin areenoita ja juhlatiloja, kokoontumispaikkoina taitavat kilpailla jo ravintolatkin. Kylis-
säkin on alettu turvautua palvelun tarjoajiin. Hautajaisten ja  häiden järjestäminen  anne
taan pitopalvelufirmoille, jotka pystyttävät juhlakatoksen, tuovat pöydät ja tuolit,  tekevät 
vainajan kuolinpalatsin. 
   Temppelin salaan kokoonnutaan buddhalaisina merkkipäivinä, uskonnollisessa elä-
mässä on säännöllisesti pyhäpäiviä eli munkin päiviä, jolloin pidetään temppelipalvelus. 
Buddhalainen ajanlasku on ollut lunaarinen, ja nykyisin munkin päivä ja Buddhan merk-
kipäivätkin on sovitettu länsimaiseen kalenteriin. Munkin päivä on joka toinen sunnuntai. 
Buddhalaisuus niin kuin muutkin uskonnot ovat joutuneet sopeutumaan länsimaiseen ka-
lenteriin ja teollisen yhteiskunnan ajankäyttöön. 
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Luostarin vihkiäiset      
                    
 
 
 
Kansanjuhla 
 
 
Ban Srii Muod Klaossa on munkkien asuinrakennus ollut huono ja sitä sanottiin syyksi, 
ettei kylään ajoittain saatu yhtään vakituista munkkia. Kylään on nyt rakennettu uusi luos-
tarirakennus. Sen vihkiminen oli kahden päivän juhla 14.-15.3.1998, jonka ohella kylässä 
pidettiin puoli viikkoa markkinoita.  Luostarin vihkiminen vastasi entisajan eurooppalaisia 
kirkkomessuja (Kirmes) markkinoineen ja kansanjuhlineen. 
 

 
 
1359. 12.488.05 Ban Srii Muod Klao. Uusi luostari vihitään 14.-15.3.1998. 
  

     
 
1360. 12.250.00; 1361. 12.281.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän temppelijuhlia mainostettiin 
kaiutinautolla Lampangin kadulla muutamia päiviä aikaisemmin. Vielä juhlapäivän aa-
muna on rakennustöissä viimeisteltävää. Kylän munkki johtaa töitä.  
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1362. 12.036.05 Ban Srii Muod Klao. Munk-
kien oleskeluhuone. 
 
  Markkinat ovat olleet käynnissä iltaisin 
koulun kentällä. Paikalle on tullut pikkutava-
roiden myyjiä kojuineen, niin kuin Lampan-
gin kylmän ajan markkinoille, kentällä on 
lapsille karuselli, auto ja junarata ja rivi am-
pumakojuja. Kauemmaksi kentälle on pysty-
tetty thainyrkkeilyareena ja aidattu korkealla 
peltiaidalla. Esiintymislavalla on illan mit-
taan esiintynyt orkestereita ja iskelmälaula-
jia, mutta pääohjelmana ovat olleet nyrkkei-
lykilpailut. Tässä kylässähän toimii alan yri-
tyskin. Lauantaiaamuna koulun kenttä näytti 
roskaiselta. Markkinat ovat jatkuneet myö-
hään edellisenä iltana. kyläläiset ovat ma-
leksineet katsomassa markkinoita ja kuun-
telemassa iskelmiä. Nyrkkeilykilpailut hui-
pentuvat lauantai-iltana mestaruusottelui-
hin.  
  Lauantaina on ohjelmaa koko päivä. Silloin 
on enemmän kansanjuhla, jossa esiintyvät 
kansanlaulajat ja ihmiset kiertelevät tutustu-
massa uuteen luostariin. Sunnuntaina ta-
pahtuu luostarin vihkiminen ja paikalle tulee 

läänin buddhalainen johto. Kumpanakin päivänä vihkiäisiin tulee paljon munkkeja eri luos-
tareista huolehtimaan temppelipalveluksesta ja ottamaan vastaan uhrilahjoja. 
 

 
 
1363. 12.355.05 Ban Srii Muod Klao. Kansanjuhla ja markkinat. Etualalla luostarin juhla-
katsomo, takan tivolikenttä. 
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   Aamupäivällä on buddhalainen palvelus, kello yhdeltätoista munkit syövät aterian ja sen 
jälkeen on virallisissa seremonioissa lepotauko. Iltapäivällä alkaa läheisistä kylistä tulla 
lahjakulkueita onnittelemaan kylää sen uudesta luostarista. Koulun kentällä pyörivät tivo-
lihuvit ja lanna-orkesteri esittää koko päivän aina myöhäiseen iltaan luuk thung musiikkia. 
Sellainen on lyhyesti lueteltuna päivän ohjelma. Ihmisillä on aikaa kierrellä juhlapaikalla, 
viettää aikaa markkinoilla, jossa lapsille on tarjolla monenlaista huvia, ja tavata tuttuja. 
 

    
 
1364. 12.266.05; 1365. 12.272.05 Ban Srii Muod Klao. Temppelineuvoston myyntipöytä. 
Koulutyttöjä on avustamassa juhlien tarjoilussa. 
 
   Aamusta lähtien alkaa väkeä tulla paikalle. Nuoret tytöt koulupuvussaan kiertelevät kat-
selemassa luostaria, heidän tehtävänään on jakaa juomia, mutta vielä ei sitä työtä ole. 
Temppelin pihaan on pystytetty suuret juhlakatokset, yksi on katsojille, toisessa on munk-
kien istuimet, omassa katoksessaan temppelineuvoston ja naisyhdistyksen jäsenet ja 
muut vapaehtoiset työntekijät valmistautuvat myymään kynttilöitä, kukkia ja uskonnollisia 
pikkuesineitä (amuletteja), ja ottamaan vastaan lahjoituksia. Temppelineuvoston pöy-
dässä seurakunnan johtajat ottavat vastaan lahjoituksia ja koristavat rahapuuta, joihin voi 
antaa 20 bahtin setelin. Ja kuuluttaja kuuluttaa, pyytää lahjoituksia.  
 

    
 
1366. 12.276.05; 1367. 12.277.05 Ban Srii Muod Klao. Uuden luostarin aidan eteen on 
pystytetty Buddhan patsas ja alttari, jonka edessä voi rukoilla, sytyttää kynttilän tai suit-
sukkeen ja kiinnittää kullattavana olevaan patsaaseen liuskan lehtikultaa.  
 
  Katsomokatoksen takana puutarhalammikon rannalla on kongitelineitä, joita pojat varo-
vasti tutkivat. Sitten alkoi paikalle tulla munkkeja viimeistelemään alttareita ja kaikella kii-
reellä kiinnitetään luostarin kullanväriseen aitaan vielä yksi lahjoittajan nimilaatta (1361). 
Munkkeja alkoi kerääntyä omaan katokseensa, joku järjestelee alttarin koristeita, suurin 
osa istuu paikoillaan tai käy keskustelemassa munkkituttavansa kanssa.  Vihkiäisjuhlien 
aikana  kullataan uusi Buddhan patsas, joka sijoitetaan luostarin tiloihin, ja monissa pai-
koissa juhlavierailla on tilaisuus lahjoittaa temppelille, tällaisena päivänä uhraaminen tuo 
erityisesti ansioita tulevaa elämää varten.  

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 442



1368. 12.255.05 Ban Srii Muod Klao.    
Temppelin takapihalla naiset valmistavat 
ruokaa; siellä myös Hra Sayom haastattelee 
juhlien järjestäjiä, naisyhdistyksen edusta-
jaa.  
 

 
 
1369. 12.290.05 Ban Srii Muod Klao. Lam-
pangin päämunkki johtaa tänään seremoni-
oita, hän on ollut nuoruudessaan Ban Srii 
Muod Klaossa munkkina. Kylän nykyinen 
munkki antaa hänelle lahjoja ja keskustelee 
käytännön järjestelystä.  
     
   Katsomon lavalla esiintyy lähes koko päi-

vän lanna-laulajien ja soittajien ryhmä (1370-1372). He ovat ammattilaisia ja tulleet Chi-
ang Maista. Nais- ja mieslaulaja laulavat lanna-lauluja, ”historioita”, ”kupletteja”, ”arkki-
veisuja”. Ne kertovat kylien tapahtumista, sattumuksista, ne ovat usein humoristia kerto-
muksia, voivat olla pilkkalaulujakin. Kansanlaulujen taitajia on enää vähän. Yhtyeen pää-
solisti on nainen, hänestä on paljon kuvia.  
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1370. 12.285.05; 1371. 12.287.05; 1372. 12.294.05 Kansanjuhlan puolella esiintyy lanna-
orkesteri solisteineen.  
 
  Yhtyeessä on kolme puuhuilun soittajaa ja kitaristi, joka iskelmiä esitettäessä soittaa 
sähköurkua. Mutta pääasiassa ryhmä esittää lanna-laulua, naispuolinen päälaulaja pitää 
siitä huolen ja sitä varten heidät on paikalle kutsuttukin. 
   Aluksi he laulavat kylän uuden luostarin syntyhistorian kaikkine vaiheineen ja kertaavat 
sen päivän mittaan, kun yleisö vaihtuu. Myöhemmin iltapäivällä he siirtyivät ”rahvaan-
omaisempiin” luuk thung -lauluihin, pila- ja seksilauluihin, välissä on pilanäytelmäkin, se 
kertoi juopuneen miehen kommelluksista.  Huilunsoittajan poskipussien liikkeistä näkee, 
että hän on ammattisoittaja, soittanut koko ikänsä. Uskomattoman liikkuvat poskipussit!  
 

    
 
1373. 12. 327.05; 1374. 12.324.05 Ban Srii Muod Klao. Esiintymiskatoksen tuolirivit täyt-
tyvät kuulijoista. 
 
  Kaksi nuorta tyttöä on tullut esittämään nykypäivän iskelmiä ja tanssia sätkyttelevät mi-
nihameissaan. Se kuuluu nykyaikaiseen esitystyyliin. Lanna-ryhmän pääsolisti tosin pitää 
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huolta siitä, etteivät he juurikaan saa lauluvuoroa. He istuvat lavalla sitkeästi odottamassa 
saadakseen esittää muutaman kappaleen. Siitä voi alkaa heidän uransa.  

 

 
 

1375. 12 322 05: 1376. 12.369 .05 Ban Srii Muod Klao. Lanna-laulaja esittää kertomuk-
sen kyläjuopon matkasta. Nuoret tytöt esittävät nykyiskelmiä, yksi laulaa, toinen tanssii.  
   
   Laulajan ja soittajan ammatti on kovaa. Yhtye aloitti aamulla kello 9 ja jää vielä esiinty-
mään, kun puoli kuuden maissa illalla lähden pois, mitä nyt välillä syövät, peseytyvät ja 
vaihtavat pukua. Lähes koko esiintymisensä ajan laulajat ja soittajat istuvat lavalla, solisti 
polvillaan, tyyny sylissään, se kuuluu lanna-tyyliin. Uusia iskelmiä lauletaan ja sätkytel-
lään seisoaltaan. 
   Iltapäivällä lanna-orkesteri aloittaa jälleen esityksensä, vuorossa on mm. laulukerto-
mus, kuinka juoppo tulee kotiinsa (1087). Esitys naurattaa emäntiä, ja nuorempiakin nais-
kuulijoita; naisia on katsomossa enemmistö. 

 
1377. 12.352.05 Ban Srii Muod Klao. 
Lanna-laulajat vaihtoivat vaatteita ja jatkoi-
vat taas. 
 
  Lauloivat he minustakin, kiittelivät, kun olin 
tullut tallentamaan vanhaa perinnettä. Käyt-
tävät nimeä Herra Tik. Lauloivat he välillä 
minulle englanniksikin, sanat olivat niitä pe-
ruslauseita, joita koulussa opetetaan. Mutta 
tärkeintä on huvittaa kuulijoita.  
  Yleisö istuu esiintyjien ympärillä ja tuo 
heille lahjoja, jotkut esittävät välillä omia toi-

vomuksiaankin. Ryhmän esitys on sitä vanhaa luuk thung -musiikkia, jonka useimmat 
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vastaajat asettavat kyselyssä ensimmäiseksi. Sävel ei paljoa vaihtele, sanat ovat tärkeitä. 
Laulajilla täytyy olla varastossa kylälauluja ja täytesäkeitä, repliikkejä ja kaskuja kyetäk-
seen laulamaan tuntikausia. Lanna-laulu on nopeatempoista kerrontaa, periaatteessa siis 
laulukerrontaa niin kuin meillä vanhamittainen runous, joskin nopearytmistä. Nykyisin se 
on kansanperinnettä, jota yritetään elvyttää. Kerrottiin, että naispuolinen lanna-laulaja on 
ammatiltaan opettaja, mutta siirtynyt ammattilaulajaksi. 
 

 
 
1378. 12.302.05 Ban Srii Muod Klao. Yleisöä tulee jalkaisin, autoilla ja mopedeilla.  
 

     
 
1379. 12.329.05; 1380. 12.337.05 Ban Srii Muod Klao.  Juhlakansaa istuu eri puolilla. 
 
    Lanna-laulajien kanssa esiintyy kilpaa kuuluttaja, joka temppelineuvoston katoksessa 
perää lahjoituksia ja lukee yleisölle julki, mitä kukin on lahjoittanut. Lukee hän muutaman 
paalinkielisen rukouksenkin niille, jotka sitä pyytävät. Kaikki lahjoitukset merkitään kir-
jaan. Vastalahjana on pieni punainen paketti.  Kyläläiset hiukan kilpailevatkin siitä, kuka 
enemmän lahjoittaa.  Välillä yrittivät mukaan maailmanpyörän mainoskaiuttimet ja bän-
deille tarkoitetun esiintymislavan kaiuttimet, ne työntävät levyiltä ulos iskelmiä. Kaikilla on 
oma kaiutinpatteristonsa. Mutta kyllä lanna-laulajat vievät äänen kovuudessakin voiton. 
Unohdin taas ottaa pumpulia korviin, täytyi repiä paperia.  
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1381. 12.345. Ban Srii Muod Klao. Takana luostari, vasemmalla yleisökatos, oikealla 
munkkien istuinkatos, johon sunnuntaina tuli useita kymmeniä munkkeja.  
 
   Ihmiset käyvät katsomassa uutta luostarirakennusta. Se on koristettu keltaisella kan-
kaalla, monet perheet ottavat valokuvia luostarin edessä. Buddhalainen palvelus alkaa.  
munkeilla on katoksessaan oma mikrofoninsa ja kaiutinlaitteistonsa.  

 

 
 
1382. 12.303.05; 1383. 12.035.05 Ban Srii 
Muod Klao. Uusi luostari on koristeltu budd-
halaisuuden väreillä ja symboleilla. Munk-
kien oleskeluhuone, ympärillä asunnot. 
  
    Johtava munkki opettaa ja avustavat 
munkit resitoivat. Korokkeen juurella, munk-
kien jalkojen juuressa istuu täälläkin van-
huksia, vanhoja naisia ja miehiä. Nuorem-
mat naiset istuvat juhlakatoksen tuoleilla.  
   Luostarin puutarhan uusi suihkulähde 
suihkuttaa vetää ilmaan. Nuoret munkit siu-
naavat toisiaan. 
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1384. 12. 317.05 Ban Srii Muod Klao. Luostarin puutarhaa, vasemmalla munkkien kun-
niakoroke ja sen takana temppelirakennus, taustalla markkinakenttä.  
 

    
 

    
 
1385. 12.308.05; 1386. 12.310.05; 1387. 12.311.05; 1388. 12.336.05 Ban Srii Muod Klao. 
Vihkiäisjuhla etenee leppoisasti. Koulutytöt ottavat juomapulloja esiin kylmäarkusta. Ky-
län naisyhdistyksen naiset odottavat uhrirahojen vaihtajia ja lahjoittajia, kolikoita on val-
miina kupeissa.    
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1389. 12.330.05; 1390. 12.331.05; 1391. 

12.321.05 Ban Srii Muod Klao. Yhdentoista tienoissa munkit kokoontuvat temppeliin ruo-
kailemaan. Kylän munkki ottaa vastaan paikalle tulevia munkkeja, antaa lahjoja ja siunaa.  
 
   Buddhalaisen palveluksen loputtua munkit kerääntyvät temppeliin syömään, kello on 
siis yksitoista. Vanhoille naisille tarjotaan ateria munkkien katoksessa, he syövät matolla 
istuinkorokkeen edessä niin kuin hautajaisissakin. 
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1392.12.366.05 Ban Srii Muod Klao. Uudelle Buddhan patsaalle uhrataan ja samalla uh-
raajat päällystävät sen lehtikullalla.    
 

    
 
1393. 12.343.05; 1394. 12.356.05 Ban Srii Muod Klao. Lapset ovat mukana yhdistyksen 
naisten huolehtiessa ruoanlaitosta. Vanhan naiset on asettuneet luostarin alustaan.  
  
  Uuden luostarin avonaisessa alakerrassa on näyttely kuningasparin käynnistä kylässä 
sodan jälkeen. Vierailu Lampangissa taisi kestää pari tuntia ja oliko se niin, että silloiselle 
lentokentälle mentäessä jäi hiukan aikaa yli ja kuninkaan seurue poikkesi kylään. 
    Munkkien katoksessa vanhat naiset lopettelevat ateriaansa, syötyään monet vanhat 
naiset lähtevät kotiin ruokalevolle. Kello lähestyy kahtatoista, on tauon aika.  
   Iltapäivällä lanna-laulajat aloittavat jälleen konserttinsa, he ovat käyneet myös syö-
mässä, peseytyneet ja vaihtaneet vaatteita (1377). Lanna-laulajille on kertynyt lavalle jo 
monenlaisia lahjoja. Yleisöä on melkein katsomo täynnä. Nuoret iskelmätytöt pääsevät 
hekin lopulta esiintymään. Jotkut perheet istuvat luostarin alustassa, siellä on vähän vii-
leämpää, väkeä vaeltaa tutustumaan uuteen rakennukseen. 
 

    
 
1395. 12.357.05; 1396. 12.371.05 Ban Srii Muod Klao. Väkeä kulkee tutustumassa luos-
tariin. Iloinen naisryhmä istuu ravintolan pöydässä. 
 
    Buddhan patsaan kultaaminen jatkuu uuden luostarin aidan edessä (1392). Paikalliset 
iskelmätytöt ovat päässeet välillä esiintymään, lanna-nainen pitää taukoa. Temppelin por-
tin pielessä on pöytä, johon joukko naisia on istuutunut juomaan hiukan olutta, minun 
tuloni kameran kanssa riemastuttaa ja hiukan hävettääkin heitä. He valmistautuvat tans-
simaan lahjakulkueiden edessä, kun niitä alkaa tulla lähiseudun kylistä. 
   Monissa ravintolapöydissä on olutta ja viinaa, jota sekoitetaan veteen. Paikalle ovat 
tulleet myös kylän juopot viinaa kerjäämään, jotkut ovat jo ympäri päissään ja tahtovat 
esiintyä kameran edessä. Mutta muuten ei pieni viinan juonti näy muuta kuin hiukan vielä 
ystävällisemmässä hymyssä ja iloisessa keskustelussa.   
   Koulun kentän puolella ovat markkinat käynnissä. Karuselli pyörii, lapset ajavat sähkö-
autoilla ja törmäilevät toinen toisiinsa. Siellä on virvokkeiden myyjiä, räiskäleiden paistaja, 
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vai vohveleitako hän tekee, ja muita pikkuruoan tekijöitä, niin kuin kaikissa yleisötilaisuuk-
sissa. 
 

 
 
1397. 12.355.05 Ban Srii Muod Klao. Markkinoiden karuselli ja autorata tuovat lapsille 
elämyksiä. 
 

 
 
1398. 12.375.05 Ban Srii Muod Klao. Ensimmäinen naapurikylän onnittelujoukkue saa-
puu, oman kylän naiset johdattavat sen tanssien juhlapaikalle.  
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   Noin kolmen aikaan iltapäivällä tuli ensimmäinen naapurikylän lahjakulkue.  Ban Srii 
Muod Klaon paitaan pukeutuneet rummuttajat ovat heitä vastassa pienellä kentällä temp-
pelin porttien ulkopuolella. Muutamat kylän naiset tulevat vieraiden kanssa tanssimaan 
kulkueen eteen, niin kuin kulkueiden saapuessa on tapana. Kulkueessa tuodaan rahapuu 
ja muita lahjoja, jotka viedään seremonioita johtavalle munkille, tällä kertaa hän on kylän 
apotti. Lahjakulkueita saapuu lisää ja yleisö kääntyy tuoleillaan katsomaan. 
 

 
 
1399. 12.376.05 Ban Srii Muod Klao. Kulkueen kärkeen asettuu kylän vastaanottaja kuk-
kamaljan kanssa, hän on temppelineuvoston puheenjohtaja.  
  

    
 
1400. 12.383.05; 1401. 12.392.05 Ban Srii Muod Klao. Kulkue toisensa jälkeen saapuu 
naisten tanssiessa ja rumpujen soidessa.  
 
    Naapurikylien kulkueet tulevat autoilla ja järjestäytyvät temppelin portin edessä tai 
temppelin pihassa ja aloittavat marssin kohti munkkien katosta. Tanssijoiden takana mie-
het kantavat telineessä rahapuuta rummuttajien ympäröiminä. Joillakin kylillä on mukana 
omat rummuttajat ja kumistimen soittajat, mutta tarvittaessa Ban Srii Muod Klaon vaat-
teissa esiintyvä ryhmä rummutti käsirumpuineen. He ovat mestareita alallaan, lahjakul-
kueen tulo ei jää huomaamatta. 
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Kulkueen edessä tanssivat naiset ja heidän 
joukkoonsa liittyy Srii Muod Klaon naisia, 
varsinkin kun he ovat  juoneet hiukan olutta. 
Rahakulkueen  tulo  on  pelkkää  hymyä  ja 
iloa. 
  Näin rahapuu toisensa jälkeen kannetaan 
kulkueessa temppelin portista sisälle ja 
edelleen munkkien katokseen. Rahapuita 
on eri mallisia, samoin telineitä, joissa niitä 
kannetaan. Toisissa on seteleitä niin kuin 
perinteisesti on ollut tapana, toisissa on kut-
sukirjeet, joiden sisällä on rahaa.  

 
1402. 12.388.05 Ban Srii Muod Klao. Rahapuuta ympäröi rumpuorkesteri. 
 

     
 
1403. 12.381.05; 1404. 12.384.05 Ban Srii Muod Klao. Kylien rahapuut ovat telineessä, 
joka on koottu lattiaharjoista. Se on tavara, joka on ollut tapana viedä tuliaisena uuteen 
taloon. Kukkalaitetta, baisria, kantaa kylän temppelineuvoston jäsen. 
 
    Kulkueen vanhemmat miehet polvistuvat matolle ja asettavat rahapuun vastaanottavan 
munkin eteen, muut kulkueen jäsenet jäävän vähän kauemmaksi. Kylän munkki pitää 
lyhyen rukouksen. Kukista viedään osa Buddhan patsaalle, joka on kullattavana luostarin 
aidan luona.Moniin telineisiin on ripustettu luutia ylösalaisin, ja lisäksi muita tavaroita, ku-
ten kuppeja, saippuapaketteja ja muita jokapäiväisiä käyttöesineitä. Jääpallomailan muo-
toiset luudat ovat suosittu koriste, niitä sojotti pystyssä monessa telineessä.  
   Kyllähän munkit lakaisevat ahkerasti temppelin pihaa niin, että luutia kuluu, mutta nyt 
niitä tuli monen luostarin tarpeiksi. Lahjojen tuonnin aikana munkkeja on istuinkorokkeella 
ja muualla ajoittain parisen kymmentä, heitä tulee ja menee, tai paremminkin heitä tuo-
daan ja viedään autoilla. Muut eivät saa autolla pihaan ajaakaan. 
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1405. 12.401.05; 1406. 12.398.05; 1407. 12.393.05 Ban Srii Muod Klao. Rahapuu  tulee 
ja viedään kylän munkille, luostarin apotille kuuluttajan kertoessa mistä kylästä tulijat ovat 
ja mikä on heidän terveisensä. 
 
   Välillä soittaa ja laulaa lanna-orkesteri, samalle lavalle on ilmestynyt kolmaskin paikal-
linen tyttö odottamaan lauluvuoroa. Ehkä he oppivat jotain vanhasta laulutyylistä.  Illalla 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 454



laulujen sävy muuttuu kaksimieliseksi, monessa pöydässä syödään ja juodaan Ja vielä 
päivän jo hämärtyessä saapuu joku lahjakulkue kumistinorkestereineen. Temppelin vih-
kiäiset on tapahtuma, jossa vanhat perinteen palaavat.  Näin kyläläiset kokoontuivat en-
nen, kun oli jotain aihetta, soittamaan ja tanssimaan kujalle. Nykyisin kulkueita ei enää 
kulje muuta kuin tällaisissa erityistilaisuuksissa. 
   Ensimmäisen päivän äänimaailmaa on nauhoitettu muutaman tunnin verran. Nauhalle 
tallentui pääasiassa lanna-laulajia, kaiuttimien pauhua ja lahjakulkueiden rummutusta. 
Laulajat toistivat samoja numeroita. Karuselli ja autorata koulun kentällä eivät herättäneet 
paljoakaan kiinnostusta. Tivolipuoli herää ehkä henkiin myöhemmin illalla, silloin on thai-
nyrkkeilyn loppuottelut. 
 
 
 
Vihkimisjuhla 
 
      
Ban Srii Muod Klaon uuden luostarin vihkiminen jatkuu sunnuntaina 15. 3.  Kun aamulla 
tulin paikalle karusellit on kasattu autoihin ja nyrkkeilyareenakin hävinnyt. Tivolipuoli ei 
tainnut kannattaa. Tänään on buddhalaisten seremonioiden vuoro eikä ohjelmassa juuri 
muuta olekaan.        
   Buddhalaiseen palvelukseen osallistuu kymmeniä munkkeja Lampangin läänin temp-
peleistä ja vaeltajamunkkeja lisäksi. Ajoittain heitä lienee ainakin 50. Vanhat miehet soit-
tavat kumistimia ja rumpuja katsomokatoksen takana tekolammen rannalla. He verestä-
vät vanhoja taitoja ja tapailevat erilaisia sävelmiä vai komppejako ne ovat. Kumistimet 
olivat lahjakulkueita varten, mutta niitä ei tarvittu. Vanhat naiset koristelevat saarnastuolin 
ympäristöä. Temppelin vanhimmat laskevat rahoja kassakirstun äärellä. Keski-ikäiset nai-
set löytyvät jälleen temppelin takaa laittamasta ruokaa. Joukossa on lähikylienkin naisia, 
tänään syövät kaikki päättäjäisaterian. 
 

 
 
1408. 12.417.05 Ban Srii Muod Klao. Vanhat kyläsoittajat verestävät vanhoja kappaleita. 
Siinä on miesten nurkkaus naisvaltaisessa ympäristössä. 
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  Eräs vanhus on istunut teemällin tekoon luostarin alle. Koulutytöt tiskaavat juomakup-
peja, naiset laittavat jäävettä kannuihin (1409), toiset jakavat riisiannoksia valmiiksi pus-
seihin (1413), toiset pilkkovat kurkut, leipäpuun hedelmät ja muut vihannekset ja survovat 
mausteita.  
   Astiat tiskataan uudestaan ennen käyttöä (1412). Vaikka ruoka laitetaan ulkona beto-
nipihalla, se on hygieenistä. Täälläkin olisi iso uutinen, jos temppelijuhlan väki saisi vat-
sataudin. Ja sitten ovat kokkimestarit, jotka keittävät riisin ja lihat ja pääkokki, joka maus-
taa ruoan. Eilen oli sianlihaa, nyt jauhelihaa. Jotkut naiset keskustelevat intensiivisesti 
ystävänsä kanssa (1410). Näin syntyy taas juhla. 
 

    
 

    
 
1409. 12.423.05; 1410. 12.424.05; 1411. 12.433.05; 1412. 12.429.05 Ban Srii Muod Klao. 
Juhlan onnistumisen takana on kylän naisyhdistys, jonka jäsenet organisoivat käytännön 
työt. Tuttu kokkimestari maustaa ruoan.  
 
   Temppelijuhliin niin kuin muihinkin yhteisiin tilaisuuksiin kylän naiset pukeutuvat juhla-
pukuun, sarongiin. Miehillä on vielä sinisiä talonpojan asuja päällään, niistä on tullut juh-
lapukuja. Temppelineuvoston jäseniä lukuun ottamatta miehillä on itse juhlissa vähäinen 
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rooli. Heidän tehtävänään on ollut juhlanäyttämön rakentaminen, ja he tulevat esille, kun 
juhla on ohi ja rakennelmat puretaan. Juhlissa he ovat taka-alalla, istuvat pöydissä syr-
jemmällä. Juhlat eivät ole mitään ilman naisten kauniita pukuja, koruja ja vahvaa meikkiä. 
Naiset pitävät näitä seremonioita yllä, heidän varassaan ovat kylän juhlaperinne.   
 

  
   

 
 
1413. 12.436.05; 1414. 12.431.05; 1415.  
12.434.05 Ban Srii Muod Klao. Ruoan laitto 

käy naisilta tottuneesti, vaikka päällä on sarongi ja kultakorut.  
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1416. 12.440.1417. 12.450.05; 1418. 12.453.05 Ban Srii Muod Klao. Seremoniat alkavat, 
ihmiset saapuvat kuuntelemaan, kyläyhdistyksen naiset jatkavat työtään.  
 
   Luostarin vihkimispalvelus alkaa, ihmiset kokoontuvat istumaan katsomon tuoleille. 
Senkin ajan yhdistyksen naiset odottelevat temppelin pöydässä ostajia ja lahjoittajia 
(1417), takapihalla naiset jatkavat ruoan laittoa, lapset istuvat luostarin muistolaatan 
edessä. Yleisön katoksessa suoraan vastapäätä on kaksi kunniasohvaa, mutta ne ovat 
olleet tyhjiä. Tänään yhdessä sohvassa istuu tylynnäköinen silmälasipäinen herra, korkea 
virkamies tai suurlahjoituksen tehnyt liikemies. Vaimo kyyhöttää hiukan kauempana soh-
van nurkassa. Otan herrasta kuvan suoraan edestä, mutta ilmekään ei värähdä. Taitaa 
ehkä hivenen hymyillä sisäänpäin. Myöhemmin kunniaistuimille tuli arvohenkilöitä ja lah-
joittajia, joille pidettiin kiitosseremonia.  
     Paikalle on tullut pohjoisen alueen päämunkki (chaokhana phark) Chiang Maista ja 
Lampangin korkea-arvoiset munkit, Lampangin läänin ja kaupungin piispat. He istuvat 
kunniapenkeillä Buddhan patsaan ja saarnastuolin edessä. Munkkeja on niin paljon, että 
nuorimmat istuvat katokset takana tuoleilla. Vanhat miehet istuivat matolla munkkien 
edessä niin kuin on tapana.  
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1419. 12.444.05; 1420. 12.447.05; 1421. 
12.461.05 Ban Srii Muod Klao. Chaokhana 
phark puhuu. Ja lähtee hoitajansa saatta-
mana. 
 
   Pohjoisen alueen piispa pitää puheen. Mi-
nusta se vaikutti keveältä, vai halusiko hän 
esiintyä kansanomaisena. Melkein heti 
saarnansa jälkeen hän nousee läänin munk-
kien saattamana mustaan henkilöautoon, 
joka ajetaan paikalle. Hänen valkopukui-

sella hoitajallaan taitaa olla rahakuori kädessään.  
   Resitaatio jatkuu läänin päämunkin johdolla, ihmiset kuuntelivat kunnioittavasti kädet 
yhteen liitettyinä. Uuden luostarin alustakin on täynnä kuulijoita. 
 

   
 
1422. 12.468.05; 1423. 12.470.05 Ban Srii Muod Klao. Katsomon täyttävät naiskuulijat. 
Mutta missä ovat miehet. 
 

 
 
1424. 12.497.05 Ban Srii Muod Klao. Uuden luostarin alusta täyttyy kuulijoista. Kymme-
nien munkkien resitaatio saa kuulijat pysähtymään.  
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1425. 12.476.05; 1426. 12.460.05; 1427. 12.467.05 Ban Srii Muod Klao. Välillä kaikille 
munkeille ojennetaan paikallisen liikemiehen lahjoittama salkku. Resitaatio jatkuu.  
 
  Seremoniat jatkuvat. Munkkien kunniakorokkeella istuvat Lampangin läänin uskonnolli-
set johtajat, ensimmäisenä läänin piispa (chaokhana changwat). Heitä on tullut valokuva-
tuksi monissa juhlallisuuksissa.  
    Munkeille annetaan lahjoja ja valkoinen nuora vedetään niiden yli. Eräs liikemies on 
lahjoittanut kaikille munkeille kangassalkun, sellaiset ovat muotia nykyisin. Kylän munkki 
piti toverinsa kanssa huolta siitä, että jokainen paikalle tullut munkki sai kirjekuoren ja 
lahjoitettua tavaraakin jaettiin muihin temppeleihin.  
   Juhlaseremonia noudatti pääpiirteissään vakiintunutta buddhalaista palveluskaavaa ja 
päättyy pitkään maallikon esittämään kiitoslauluun, jossa kiitettiin kaikkia korkea-arvoisia 
vieraita, jotka ovat kunnioittaneet tilaisuutta läsnäolollaan. Olisiko siinä ollut luostarin ra-
kentamisen vaiheitakin. Äänitin senkin. Rahankerääjä kuulutti silloin tällöin lahjoituksista, 
mutta taisi olla vähäistä rahan tulo enää tänään.      
   Uuden temppelin vihkiäisissä kylän temppelille lahjoitettiin paljon rahaa ja tavaraa, josta 
lähiseudun muut kylätemppelit saivat osansa. Juhlissa kävi vierailemassa paljon ulkopuo-
lisia munkkeja, jotka saivat henkilökohtaisen rahalahjan. Luostaritkin ovat muuttuneet 
mukavammiksi, kylän uudessa luostarirakennuksessa munkeilla on oma huoneensa, 
jossa he voivat elää yksityiselämäänsä.   
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1428. 12.458.05; 1429. 12.457.05 Ban Srii 
Muod Klao. Lapsiesiintyjät odottavat, koska 
he pääsevät esittämään kynsitanssia.  
 
  Näissä temppelijuhlissa kynsitanssia esit-
tää vain lapsiryhmä, joka on huoltajansa joh-
dolla tullut paikalle. Hänen lapsiryhmänsä on 
esiintynyt kaupungin kulttuurijuhlissa ja käy 
temppelijuhlissakin esittämässä perinteistä 
temppelitanssia. 
   Vihkimispalveluksen jälkeen alkoi juhla-
ateria ja munkit siirtyivät temppeliin ja osa 
salaan, johon heille oli katettu pöydät  
 

     
 
1430. 12.483.05; 1431. 12.484.05 Ban Srii Muod Klao. Vihkimisseremonian lopuksi 
vanha munkki pirskotti kuulijoita pyhitetyllä vedellä. Sen jälkeen munkit vaeltavat ruokai-
lemaan temppeliin ja salaan. 
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1432. 12.500.05; 1433. 12.499.05 Ban Srii 
Muod Klao. Johtavat munkit aterioivat temp-
pelin alttarin edessä. 
 
    Munkkien syödessä nuoret tytöt esittivät 
kynsitanssia, he kuuluvat harrastajaryhmiin, 
joita olen aikaisemminkin kuvannut. Jotkut 
perheet tutkivat munkkien katoksen juhlaka-
lusteita.  Munkit lopettelevat ruokailuaan ja 
ateria tarjotaan muillekin. Vanhat naiset ja 
miehet syövät munkkien katoksessa maton 
päällä, muut yleensä pöydissä. Sitten juhlat 
loppuvat, munkit lähtevät pois ja vanhempi 

väki kotiinsa ruokalevolle. 
 
     Sunnuntai on ollut kylän oma juhlapäivä, johon kuului arvokas temppeliseremonia, 
läänin korkein munkkikunta saapui kylään ja suuri joukko tavallisia munkkeja lähiseudun 
temppeleistä. Ban Srii Muod Klaossa on nyt tyylikäs luostari, joka tuo sen temppelille 
mainetta ja houkuttelee munkkeja asettumaan kylään.  
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1434. 12.490.05; 1435. 12.492.05; 1436. 12.493.05 Ban Srii Muod Klao. Pienet kynsi-
tanssitytöt esiintyvät liikuttavan hartaasti. 
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1437. 12.502.05; 1438. 12.503; 1439. 12.505.05; 1450. 12.507.05 Ban Srii Muod Klao. 
Munkkien syötyä ruokaa tarjotaan juhlaan osallistuneille. Aterian jälkeen vierailevat mun-
kit nousevat autoihin ja lähtevät pois. 
 
   Tapahtumien äänitys jäi vähäiseksi. Alussa sain kuitenkin talteen oikeaoppista kumis-
tusta, jota esittivät vanhat miehet vanhoilla telineissä riippuvilla rummuilla, kumistimilla ja 
käsilautasilla. Ja äänitin senkin, kun pienet tytöt esittivät kynsitanssia. Buddhalaisen pal-
veluksen lisäksi ei muuta ohjelmaa ollutkaan.  
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Munkiksi vihkiminen 
 
 
 
Perheen munkit
 
 
Buddhalainen kirkko on joutunut organisoimaan uudelleen perusopetuksensa. Ennen 
nuoret miehet menivät temppeliin määräaikaisiksi munkeiksi, tai pikemminkin noviisimun-
keiksi (bikhuni). Kylän luostarissa he oppivat buddhalaisuutta, elämän viisautta, mutta 
saattoivat opetella myös lukemaan ja kirjoittamaan. Temppeli oli aikansa koulu. Nykyisin 
munkiksi meno on edelleen osa buddhalaista perusopetusta. Uskonnollisten perheiden 
poikia vihitään munkeiksi loma-aikoina ja he menevät temppeliin 20 päiväksi opiskele-
maan buddhalaisen uskonnon perusteita, se vastaa luterilaisen kirkon rippikoulua. Us-
konnon kurssit ovat suositus työelämässä, ja tänä kuninkaan juhlavuonna monet virka-
miehet vihkiytyvät munkeiksi parin viikon ajaksi. 
   Nuoria miehiä vihitään vielä myös noviiseiksi ja munkeiksi. Munkkius on silloin tietoinen 
elämänuran valinta. Luostareissa munkeilla on mahdollisuus opiskella ja suorittaa tutkin-
toja jopa yliopistoissa. Buddhalaisen papin ammatti on muuttunut. Munkeille maksetaan 
rahapalkkioita palveluksistaan ja  monet suoritut, karismaattiset munkit ovat varakkaita.
Munkkiudesta voi aina myös luopua ja siirtyä maalliseen elämään.  
 

     
 

    
 
1452. 12.109.00; 1453. 12.112.00; 1454. 12.115.00: 1455. 12.121.00 Lampang. Munkiksi 
vihkiminen. Vihittävien kulkue saapuu temppeliin naisten tanssiessa edellä. Kulkue kier-
tää kolmasti temppelin, omaiset kantavat munkin varusteita. Temppelin portailla vihittävät 
heitelevät riisinjyviä ja lehtiä ympärilleen astuessaan sisälle temppeliin.  
 
   Pääpostin kanssa samassa korttelissa on Wat Paa Dua temppeli, joka tänään kunin-
kaan päivänä on koristanut kuninkaalle oikein alttarikatoksen (1452). Sinne kaartaa au-
toja, joiden kyydissä on valkoisiin pukeutuneita nuoria miehiä. Temppelissä vihitään 
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noviiseiksi ja munkeiksi nuoria miehiä, jotka haluavat mennä ainakin joksikin ajaksi luos-
tariin. Saattajien kulkue järjestäytyy temppelin pihalla ja kiertää kolmasti temppeliraken-
nuksen naisten tanssiessa kulkueen edessä (1453).  
    Ennen vanhaan munkiksi vihittävät nuoret miehet kuljetettiin norsun tai hevosen se-
lässä, nykyisin ei kaupungissa ole mahdollista järjestää juhlakulkueita, mutta temppeli 
voidaan kiertää.  Kulkue kiertää temppelin kolmasti, näin munkiksi vihittävät saatetaan 
kunniavarjon alla temppeliin rumpujen kumistessa, sukulaiset kantavat baisrit, viitat ja 
lahjat. Yksi äitikin tanssii joukon kärjessä. Munkiksi vihittävillä on kädessään kukka-
kimppu, josta nousee esiin kynttilä ja kaksi suitsuketta. Nuorten miesten päällä on pitsi-
koristeiset valkoiset viitat, temppelin rapuille tultaessa he heittävät ilmaan riisinjyviä ja 
kuivia lehtiä, joita saattajat kilpaa keräävät (1455).  
   Temppelissä noviisit polvistuvat vihkijöittensä eteen, mutta kääntyvät sitten ja kumarta-
vat ensin kolmasti lattiaan asti vanhempiensa edessä pyytäen lupaa vihkiytyä munkiksi. 
Sen jälkeen he kumartavat otsansa lattiaan myös päämunkille pyytäen tulla otetuksi 
munkkiveljestön jäseniksi. Vihkijä pitää heille puheen korostaen munkkiuden velvoitteita. 
Sitten noviisit puetaan keltaiseen munkin kaapuun ja he kumartavat jälleen vihkijälleen. 
 

      
 

     
 
1456. 12.123.00; 1457. 12.126.00; 1458. 12.128.00; 1459. 12.130.00 Lampang. Vihittä-
vät pyytävät vanhemmiltaan luvan vihkiyty munkiksi, ja vihkijää vihkimään heidät. Vihittä-
vien päälle puetaan keltainen viitta.   
  
   Vihkijän avustaja lukee sääntöjä ja käskyjä, joita noviisien ja munkkien tuli noudattaa. 
Sen jälkeen vihkijä ripustaa noviisien olkapäälle heidän kerjuukulhonsa. He ovat nyt en-
simmäisen vaiheen läpikäyneitä noviiseja. Sen jälkeen uudet noviisit menevät temppelin 
ovelle kaksi kerrallaan, siellä avustava munkki resitoi heille Buddhan käskyt, joita munk-
kien on noudatettava, ja johdattaa heidät takaisin vihkijän eteen. Näin heidät erotetaan 
noviisin asemasta ja liitetään munkkiveljeskunnan jäseniksi. Uudet munkit kumartavat jäl-
leen vihkijälleen ja antavat munkin lupauksensa.  Sitten seuraa vihkimisseremonia, jonka 
jälkeen vihkijä kirjoittaa todistuksen ja tunnussäkeen kunkin uuden munkin opintokirjaan. 
Lopuksi on lyhyt resitaatio. Sen jälkeen uudet munkin kulkevat omaisten muodostamaan 
kunniakujaa myöten ulos kirkosta ja ottavat vastaan heidän lahjansa.  
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1460. 12.137.00; 1461. 12.139.00; 1462. 12.142.00; 1464. 12.145.00 Lampang. Vihkijä 
vihkii noviisit ja antaa heille kerjuukulhon. Noviisit johdatetaan temppelin ovelle, jossa 
heidät vihitään veljeskunnan sääntöihin ja velvollisuuksiin. Lopuksi vihkijä kirjoittaa uusille 
munkeille todistukset. Vihkijä on Lampangin päämunkki, tuttu jo Ban Srii Muod Klaon 
ajoilta. 
 

     

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 467



1465. 12.148.00; 1466. 12.149.00 Lampang. Uudet munkit tulevat ulos temppelistä 
omaisten kunniakujaa pitkin ja ottavat vastaa seremonialahjoja, kynttilöitä, suitsukkeita ja 
kukkia.  
 
   Vihkimisseremonia päättyy. Vihkijä puhuu paikalla oleville munkeille, joita pitää olla vih-
kimistilaisuudessa niin paljon, että he muodostavat ikään kuin suojamuurin ulkomaail-
maan vastaan. Vihityt munkit jäävät keskustelemaan omaistensa kanssa. Perheillä on nyt 
oma munkki joka välittää heidän lahjansa ja siunaa heitä.  
 
 
 
 
 
Poliisiopiston munkit 1998 
 
 
 
Kuninkaan päivän aikoihin Lampangin poliisiopiston päättävät oppilaat menevät Wat Ko-
hon eli Kaowarukaramiin (Rantatemppeliin) munkeiksi kymmenen päivän ajaksi. Luosta-
rissa opiskelu on virkamiehille yhä ansioksi, mutta erityisesti valmistuville poliiseille halu-
taan opettaa buddhalaista etiikkaa ja painottaa niitä kunniallisuuden vaatimuksia, joita 
tältä ammattikunnalta odotetaan. Poliisit ovat kansalaisia lähellä olevia lain ja järjestyksen 
vartijoita, joilta odotetaan ammatissaan erityistä kunniallisuutta ja nuhteettomuutta.  
 

     
 

    
 
1467. 12.155.00; 1468. 12.156.00; 1469. 12.157.00; 1470. 12.161.00 Lampang. Polii-
siopiston oppilaiden iltajuhla. Joukossa on myös virkamiehiä.  
 
   Poliisikoulun oppilaita vihitään vuosittain noin 170, lisäksi mukana voi olla joku virka-
mies tai kanslainen.  Vihkiminen kestää kaksi päivää.  Ensimmäisenä päivänä (5.12.)
vihittävät kokoontuvat Rantatemppelin salaan iltajuhlaan. He ovat pukeutuneet valkoi-
seen noviisin kaapuun ja kantavat käsissään kukka-suitsuke koristettaan. 
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   Iltajuhlassa soittaa orkesteri ja kaksi laulajaa, mies ja nainen, esittävät perinteisiä lau-
luja ja puhuvat mm. munkkiuden velvoitteista (1470). He ovat buddhalaisia maallikkolau-
lajia, jotka esiintyvät temppelijuhlissa, laulavat, kuuluttavat, opettavat buddhalaista maa-
ilmankatsomusta ja neuvovat, miten vihkimisseremoniat tapahtuvat.  
 

 
 
1471. 12.164.00 Lampang. Äiti sitoo valkoisen punoksen poikansa käsivarteen. Illan mit-
taan oppilaiden omaiset siunaavat perheen poliisiksi valmistuvia nuoria miehiä ja sitovat 
heidän ranteeseensa valkoisen punoksen. Noviisit kumartavat maahan omaistensa 
edessä.  
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1472. 12.170.00 Lampang. Seuraavana aamuna vihittäville jaetaan munkin kaavut. Pu-
kemisessa tarvitaan apua. 
 
    Vanhemmat haluavat jo illalla tavata poikiaan, monet heistä ovat tulleet kaukaa eri 
puolilta maata. Äidit ja isät, ja muutkin sukulaiset sitovat valkoisen punoksen vihittävien 
ranteeseen. Valkoisesta punoksesta on tullut siunauksen ja onnen side, vaikka se oike-
astaan kuuluu tietäjäperinteeseen, ja naru sidotaan nykyisin kaikissa elämän käännekoh-
dissa. Se on vähän niin kuin baisri, joka täytyy olla kaikissa siirtymäriiteissä.  
   Seuraavan päivänä tapahtuu munkiksi vihkiminen. Päivän ohjelmaan pitäisi kuulua en-
sin luvan kysyminen vanhemmilta. Aamulla aikaisin vanhemmat asettuvat tuoleille salaan 
ulkopuolelle ja noviisit polvistuvat heidän eteensä. Monet myöhästyvät tästä seremoni-
asta ja se jää huomaamattomaksi. 
   Kello 8;30 ja noviiseille jaetaan munkin kaapu, jonka he panevat päälleen. Siinä tarvi-
taan avustajia. Kun vuotta myöhemmin kuvasin vihkimistä, vanhemmat antoivat kaavut 
noviiseille edellisenä iltana. Tällä kertaa kaavut ovat pöydällä salaan päässä ja noviisit 
hakevat ne. Sen jälkeen seuraa hartaustilaisuus ja ruokailu. 
 

    
 
1473. 12.173.00; 1474. 12.176.00 Lampang. Temppelin salaassa pidetään yhteinen vih-
kimispalvelus. Sen jälkeen oppilaat hajaantuvat eri temppeleihin vihittäviksi. 
     
   Sanghan sääntöjen mukaan munkeiksi vihitään kolme noviisia kerrallaan ja se tapahtuu 
temppelissä. Täällä salaassa pidetään vihkimisjuhla, jonka puheissa ja opetuksissa no-
viiseille painotetaan munkin etiikkaa ja kunniallisuuden vaatimuksia. Salaassa vihkimistä 
johtaa Lampangin piispa. Noviisit ovat suorissa riveissä polvillaan hänen edessään ja 
kumartavat kolmasti maahan saakka (1473-1474).  
   Vihkimispalveluksen jälkeen poliisioppilaat menevät yhteiseen valokuvaan temppelin 
eteen. Siellä on suuri teline, johon noviisit asettuvat seisomaan. Eturiviin asettuu istu-
maan poliisiopiston opettajia ja poliisin johtoa. Kerrotaan että korkeita poliisiupseereita, 
jopa maan korkein poliisikomentaja olisi tullut Bangkokista seuraamaan tapahtumaa. En-
simmäisessä tuolirivissä istuu poliisijohdon lisäksi vihkimistä johtava päämunkki ja Lam-
pangin korkeinta buddhalaista munkkikuntaa. 
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1475. 12.177.00; 1476. 12.182.00; 1477. 
12.190.00; 1478. 12.193.00 Lampang. No-
viisimunkeiksi vihittävät poliisiopiston oppi-
laat ryhmäkuvassa. 
 
   Ryhmäkuvan jälkeen vihittävät palaavat 
salaan. Varsinaiset vihkimismenot alkavat 
temppelin puolella ja muutamissa muissa lä-
heisissä temppeleissä, osa noviiseista saa 
kerjuukulhonsa ja lähtevät vihittäviksi joko 
Kim tai Chiangrai -temppeliin. Ne ovat siinä 

lähellä.  Muut syövät salaassa klo 11:n aterian. 
    Kuuluttaja kertoo aterian ja vihkimisen järjestelyistä, naiset sitovat kukkia, ottavat vas-
taan rahalahjoituksia. Seremonioiden päämunkki johtaa lyhyen hartauden ja ruokaru-
kouksen, sitten odotetaan ruokaa. Se tarjoillaan ensin johtaville munkeille. Kunniapaikalla 
on myös  luostarin vanhin, 68-vuotias munkki, joka kertoo olleensa 30 vuotta tässä luos-
tarissa.   
 

    
 
1479. 12.201.00; 1480. 12.203.00 Lampang. Temppelin vanha munkki. Ateria tarjotaan 
ensin läänin ja kaupungin päämunkeille. 
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   Paikalla olevat omaiset ostavat ruokaa tai syövät omia eväitään. Aterian jälkeen noviisit 
menevät majoitustiloihinsa keskustelemaan perheensä kanssa. Temppelin kaikki luosta-
ritilat ja kokoontumishallit on otettu käyttöön. Välillä vihittävät asettuvat ryhmäkuvaan 
omaistensa kanssa. Näin vietetään aikaa. Koska vihittäviä on paljon, joutuvat monet odot-
telemaan pitkään ennen kuin heidän vuoronsa tulee. 
 

   
 
1481. 12.199.00; 1482, 12.211.00 Lampang. Tilaisuuden aikana temppelille kerätään ra-
haa. Vihittävien omaiset viettävät aikaa. Monet oppilaista ovat perheellisiä. 
 
  Eri temppeleissä noviisit vihitään munkeiksi kolme kerrallaan toisten odottaessa vuoro-
aan. Vihkiminen tapahtuu sanghan sääntöjen mukaan, joista on olemassa englanninkie-
lisiä käsikirjoja. Niin kuin seremoniaan kuuluu, noviisit asettuvat kerjuukulhoineen temp-
pelin ovelle, josta heidät haetaan ja liitetään munkkiveljien joukkoon. Vihityt munkit pa-
laavat salaan, jonka edessä odottavat omaiset, ja kulkevat omaisten rivistön ohi ottaen 
vastaan heidän antamansa seremonialahjat (1484). 
 

 
 
1483. 12.212.00 Lampang. Noviisit vihitään munkeiksi kolme kerrallaan.  
 
   Sitten he hyvästelevät perheensä ja siirtyvät luostarin puolelle. Koska munkkeja on 
paljon, osa heistä joutuu leiriytymään luostarin puutarhaan (1486).  
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1484. 12.216.00; 1485. 12.222.00; 1486. 12.221.00 Lampang. Vihityt munkit kulkevat 
omaisten rivistön editse. Vihkimistilaisuuden jälkeen monet poliisiopiston oppilaat leiriy-
tyvät luostarin puutarhaan. 
 
    Luostarin puutarhassa on pingotettu naruja puiden väliin, niihin munkit ripustavat mos-
kiittoverkkonsa ja vaatteensa. Valkoisella kalkkiviivalla on jokaiselle erotettu pieni nelikul-
mainen tila, siellä on maton päällä koko omaisuus, mitä luostarissa tarvitaan. Näin kou-
lunsa päättävät nuoret poliisit asuvat kymmenen päivää, tai ainakin viikon, luostarin puu-
tarhassa osallistuen munkkien elämään ja opiskellen buddhalaista viisautta. Jokaisella 
on oma henkilökohtainen mietelauseensakin meditoitavana. 
    Buddhalainen kirkko on valtionkirkko ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnassa. Poliisikou-
lun oppilaat antavat munkkilupauksen ja vakuuttavat noudattavansa niitä eettisiä periaat-
teita, jotka munkkeja sitovat. Ehkä nämä ohjeet seuraavat heitä myöhemmin työssään. 
Poliisikunnan moraali on varmaakin parantunut vähitellen ja informaatioyhteiskunnassa 
heidän työnsä on yhä enemmän joutunut avoimen tarkastelun kohteeksi.  
  Poliisikaan ei juuri voi salata omia väärinkäytöksiään, pikemminkin on niin, että poliisi 
on kaikkein herkimmin julkisuuden hampaissa. Poliisikoulu ja virkamiehet yleensäkin me-
nevät luostariin kuninkaan päivän kunniaksi, se on samalla Thaimaan kansallispäivä ja 
opistosta valmistuvat poliisit osoittavat samalla halunsa palvella isänmaataan.  
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Poliisiopiston munkit 1999 
 
 
Noviisien päivä 
 
 
Kuninkaan virallisena juhlavuonna monet virkamiehet haluavat mennä luostariin viikon 
parin ajaksi osoittaakseen kunnioitusta buddhalaisuudelle ja isänmaalleen. Wat Kao-
warukaramissa eli Rantatemppelissä on 2.-3. 12.1999 tavallista juhlavampi vihkimistilai-
suus, jossa  poliisikoulun oppilaiden lisäksi on mukana vanhempia kansalaisia. Wat Kao-
warukaramiin on rakennettu uusi suuri temppeli ja luostari, paikasta on tullut kaupungin 
sanghan juhlapaikka, jossa mm. vihitään munkkeja. Temppelissä on jäljellä myös vanha 
puinen luostari, jota ei enää käytetä.    
   Aamulla 2.12. poliisikoulun opettajat ilmoittavat koulustaan tulevat poliisikokelaat temp-
pelin munkeille ja sen jälkeen oppilaat pyytävät vanhemmiltaan lupaa mennä munkiksi 
polvistumalla heidän eteensä. Temppelin pihalla on rivi tuoleja, joihin vanhemmat istuu-
tuvat. seremonian lopuksi he siunaavat poikansa. Tässä tilaisuudessa on läsnä myös 
Lampangin päämunkki, jolle virkamiehet esittäytyivät ja pyytävät erityistä siunausta. 
Taustalla temppelin munkit ja maallikot asettelevat koristeita vihkimisjuhlaa varten. 
 

    
 

    
     
 
1487. 1488. 1489. 1490. 1999 DVD. 00 Lampang. Munkkien istuinkoroke. Munkeiksi tu-
levat kaupunkilaiset esittäytyvät vihkijälle. Poliisikoulun oppilaat saapuvat temppeliin au-
tosaattueessa läpi kaupungin, etumaisessa autossa on kuninkaan kuva. 
 
   Iltapäivällä alkaa noviisien vihkiminen Wat Kaowarukaramin salaassa. Valkoisiin kaa-
puihin pukeutuneet vihittävät täyttävät laajan juhlatilan, vihittävien omaiset seuraavat ta-
pahtumia salaan ulkopuolella.  Thaiorkesteri alkaa soittaa. Seremoniaa johtaa tunnettu 
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perinnelaulaja, hän laulaa pitkiä isänmaallis-uskonnollissävyisiä lauluja, pitää moraalises-
ti velvoittavia puheita, kuuluttaa ja johtaa seremonioita.  
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1491. 1492. 1493. 1494.1999 DVD. 00 Lampang. Seremonia alkaa.  Ohjelmanjohtaja 
laulaa, puhuu ja rukoilee baisripuun juurella. Omaiset seuraavat tapahtumia. 
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1495. 1496. 1497. 1999 DVD. 00 Lampang. Alkuseremonian jälkeen vihittävien omaiset  
tulevat juhlatilaan tapaamaan poikiaan ja aviomiehiään. 
 

     
 

     
 

     
 
1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1999 DVD. 00 Lampang. Isät ja äidit sitovat poi-
kansa ranteisiin valkoisen punoksen ja siunaavat heitä.  
 
   Valkoinen punos tunnetaan parannusriiteistä. Suku-uskonnon aikana,  kun vastasynty-
nyt lapsi sairasteli, katsottiin, että sille oli annettu väärä nimi; hänessä olikin jälleensynty-
nyt joku toinen sukulainen. Kun lapselle oli annettu oikea nimi, hänen ranteeseensa si-
dottiin valkoinen punos. Se vahvisti  parantumisen. Nykyisin punoksesta on tullut kaiken 
hyvän vahvistava amuletti tai symboli, se sidotaan kun ihmisen elämään halutaan kiinnit-
tää pysyvästi joku uusi suotuisa, positiivinen ja onnea tuottava asia, myös se hyvä tuon-
puoleinen ansio, jonka munkiksi vihkiytyminen tuo tullessaan. 
  Tilaisuus on täynnä ohjelmaa. Kolme avustajaa kiertää vihittävät kolmasti palavat kynt-
tilät kädessä. Ohjelmanjohtaja käy tarjoamassa vihittäville lusikalla pyhää vettä suuhun.  
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1504. 1505. 1506. 1999 DVD. 00 Lampang.  
Ohjelma jatkuu, orkesteri soittaa. Kolme 
avustajaa kiertää kynttilät kädessä kolmasti 
salaan, ohjelman johtaja tarjoaa halukkaille 
lusikalla sombloi-vettä. 
 
  Seuraa puhdistusseremonia. Ohjelman-
johtaja sytyttää nipun kynttilöitä, ”pyyhkii”  
kynttilöiden liekillä baisripuuta ja läheisyy-
dessä olevia vihittäviä  ikään kuin puhdis-
taakseen kaiken ympärillä olevan. 
 Sen jälkeen alkaa resitaatio ja ohjelmanjoh-
taja lukee noviisin lupauksen, jonka vihittä-

vät toistivat hänen jäljessään. Lupauksen päätteeksi vihityt kumartavat kolmasti maahan 
kunniakorokkeella istuvaa vihkijää kohti. Vihkijä vahvistaa ja siunaa uusien noviisien ase-
man. Seuraavana päivänä heidän vihitään määräaikaisiksi munkeiksi. 
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1507. 1508. 1509. 1999 DVD. 00 Lampang. Ohjelmanjohtaja sytyttää kynttilät, 
puhdistaa ja pyhittää niiden liekillä tapahtumapaikan ja osallistujat. 
 

    
 

    
 
1510. 1511. 1512. 1513.  1999 DVD. 00 Lampang.  Vihittävät antavat noviisin lupauksen
ja kumartavat kolmasti vihkijälle. 
 
    Kun vihittävät on siunattu noviiseiksi,  heille jaetaan keltaiset munkin viitat  seuraavan 
päivän seremonioita varten.  Noviisit asettuvat jonoon ja polvistuvat viitan antajan  eteen 
kumartaen kolmasti maahan. Ensimmäisenä iltana viittoja jaetaan poliisikoulun oppilaille, 
vain joku vanhempi henkilö on mukana. Viitan antaja on noviisin isä, äiti, puoliso tai muu
lähiomainen tai poliisikoulun opettaja, ellei sukulaisia ole paikalla. Virkamiehet ja muut ta-
valliset kansalaiset vihitään seuraavana aamuna. Ilta alkaa pimentyä ja kuvien laatu heik-
kenee.  Ensimmäinen päivä päättyy munkin viitojen  jakoon. Kun viitat on jaettu,  noviisit 
vaeltavat yhteiseen valokuvaan. 
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1514. 1515. 1999 DVD. 00 Lampang.  Munkin viittojen  jako alkaa. Noviisit odottavat 
vuoroaan. Jompikumpi vihittävien vanhemmista tai poliisikoulun opettaja ojentaa viita. Vi-
hittävät polvistuvat heidän eteensä ja kumartavat syvään. Poliisikoulun oppilaita on  pal-
jon. Lampangin piispa on jo lähtenyt pois, valvomassa on luostarin apotti.
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1516. 1999 DVD. 00 Lampang. Viitat viedään odottamaan seuraavaa päivää. 
 

 
 
1517. 1999 DVD. 00 Lampang. Ensimmäinen päivä päättyy ryhmäkuvaan. 
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Munkkien päivä 
 
 
 
Aamulla 3.12.  noviisit kokoontuvat Wat Kaowarukaramin salaan, jossa pidetään aamu-
hartaus, se on samalla kunnianosoitus kuninkaalle. Aluksi jaetaan viitat virkamiehille ja 
muille vihittäviksi tulleille, jotka eivät olleet päässeet edellisen illan tilaisuuteen. Kävin klo 
11-12 välissä kuvaamassa MacKenzie -koulun urheilupäivän avajaisia, se oli Phanille tär-
keä asia.  
 

     
 

 
 
1518. 1519. 1520. 1999 DVD. 00 Lampang. Vihittävät otetaan noviiseiksi sanghaan. Vih-
kijä resitoi vihkimiseen kuuluvia säkeitä noviisille kuuluvista velvollisuuksista ja ottaa hei-
dät vastaan luostarilaitokseen. Noviisien on puolestaan ajateltava, mitä määräaikainen 
munkkius merkitsee. Sen jälkeen noviiseille jaetaan viitat. 
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 1521. 1999 DVD. 00 Lampang. Uudet noviisit ovat saaneet munkin viitan. 
 

 
 
1522. 1999 DVD. 00 Lampang. Toisen päivän seremoniat alkavat.  
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   Välissä monet poliisikoulun opettajista osoittivat kunnioitusta päämunkille ja antoivat 
hänelle rahakuoren. Toinen päivän vihkimistilaisuus alkoi kynttiläseremonialla.  Poliisi-
koulun opettajat, noviisit ja monet noviisien vanhemmatkin suorittavat kynttilätervehdyk-
sen Buddhan alttarin, päämunkin ja kuninkaan kuvan edessä. Poliisikoulun johtaja avasi 
tilaisuuden sytyttämällä kynttilät Buddhan alttarille,  päämunkki resitoi, kuuluttaja luki kan-
salaisvalan ja osanottajat lauloivat yhdessä kansallislaulun ja kuningashymnin. 
 

     
 
1523. 1524. 1999 DVD. 00 Lampang. Aamuseremonia alkaa. Vihittäville noviiseille on 
jaettu kynttilät. Kansallinen anthem-seremonia alkaa. Kynttilät on sytytetty. 
 

      
 

     
 
1525. 1526. 1527. 1528. 1999 DVD. 00 Lampang.  Kansallislaulun ja kuningashymnin 
jälkeen kynttilät vietiin kuninkaan kuvan edessä olevaan suureen vatiin, jossa ne roihusi-
vat suurella liekillä. Tässä tilaisuudessa aamuhartaudella  haluttiin erityisesti kunnioittaa 
kuningasta hänen juhlavuotenaan. Vihittävien edustaja puhuu vihkijälle. Sen jälkeen oli 
buddhalainen palvelus, jota päämunkki johtaa.  
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   Tässä välissä olin poissa. Kun tulin, aamupäivän seremoniat ovat loppumassa ja novii-
sit lähtevät yhteiskuvaan.  Sen jälkeen syötiin päivän ateria temppelin salaassa.  
 

 
 

 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 485



 
 

 
 
1529. 1530. 1531. 1532. 1999 DVD. 00 Lampang.  Aamupäivän seremoniat päättyvät 
yhteiseen resitaatioon. Ryhmäkuvassa käyminen kuuluu yhteisten tapahtumien kaavaan. 
Sen  jälkeen syötiin päivän ateria temppelin salaassa. 
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1533. 1534. 1535. 1536. 1999 DVD. 00 Lampang. Munkkien pöytää katetaan, heillä on 
tänään monipuolinen ateria. Aterian alussa resitoitiin ruokarukous.  
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1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1999 DVD. 00 Lampang. Seurasi viimeinen rukous, jonka 
noviisit toistivat esilukijan perässä. Sen jälkeen noviiseille jaettiin kerjuukulhot ja he ha-
jaantuivat eri temppeleihin vihittäviksi. 
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1542. 1999 DVD.00 Lampang. Määräaikaisten munkkien vihkiminen Kim-temppelissä. 
 
   Iltapäivällä noin klo 13 alkavat varsinaiset vihkimismenot Wat Kaowarukaramissa ja lä-
heisissä temppeleissä. Sääntöjen mukaan noviiseja vihitään aina kolme kerrallaan, joten 
parinsadan noviisin vihkiminen kestää kauan ja sen vuoksi vihkimismenoja suoritetaan 
myös lähistön temppeleissä. Kuvasarja on Kim-temppelistä Boonyawatin varrelta.  
 

 
 

   
 
1543. 1544. 1545. 1999 DVD. 00 Lampang. Noviisit haetaan temppelin ovelta. Loppu-
matkan vihittävät tulevat polvillaan.  
 
  Kim temppelissä on Buddhan alttarin edessä vihkijä ja hänen edessään kahdella puo-
lella avustavat munkit, jotka hakivat vihittävät ulko-ovelta ja resitoivat vihkimiseen kuulu-
via säkeitä. Taustalla istuu toistakymmentä munkkia, jotka suojelevat vihkipaikkaa. Vihit-
tävät noviisit asettuivat temppelin ovelle kolme kerrallaan ja avustavat munkit hakivat hei-
dät lukien ovella kaikki ne käskyt, joita  munkkien tuli noudattaa. Avustajat palasivat pai-
koilleen ja päämunkki antoi noviiseille luvan tulla vihittäväksi. Viimeiset metrit noviisit 
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tulivat polvillaan ja kumarsivat syvän kumarruksen vihkijälleen tai  asettuivat kunnioitus-
asentoon. Resitoituaan vihkimiskaavan kuuluvia lukuja vihkijä otti vihittäviltä munkin lu-
pauksen; vihittävät lausuivat lupauksen vihkijän perässä  yksi kerrallaan.  
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1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1999 DVD. 00 Lampang. Munkiksi vihkiminen. Noviisit 
lausuvat munkkilupauksen vihkijän perässä jokainen erikseen. Avustava munkki resitoi. 
Lopuksi vihkijä koskettaa vihittävän kerjuukulhoa ja lausuu loppusanat. 
 
      Avustavat munkit resitoivat pitkään munkkiveljeskunnan sääntöjä ja eettisiä normeja, 
joita munkkien tuli noudattaa. Lopuksi uudet munkit kumarsivat maahan  ja  vihkijät kos-
kettavat kädellään heidän kerjuuastiaansa tai sen kantohihnaa ja siunasivat heidät. Näin 
noviisit oli vihitty määräaikaisiksi munkeiksi. 
   
 
 
 
 
Pikkunoviisit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i luostariin ja ihkiytyä ”Pikkubudd-hiksi”. Wat Kaowarukaramin eli Rantatemppelin salaassa on 4.4.1998 nuorten 10-15 -vuotiaiden poikien vastaanottotilaisuus, johon kuuluu ateria. Pojat syövät yhdessä temp-pelin vakituisten munkkien valvonnassa. Poikia tulee jatkuvasti temppelin salaan ja he pukeutuvat keltaiseen kaapuun. Paikalla on myös paljon poikien vanhempia. Aterian jäl-keenkin tulee lisää poikia, hekin saavat harjoitella munkin kaavun pukemista. Kaavun pukeminen on vaikea äkkiseltään.    Sen jälkeen pidetään hartausseremonia, jonka lopuksi uudet temppelipojat kumartavat kolmasti maahan Buddhan alttaria kohti. Sen jälkeen otetaan perhekuvia muistoksi ”rip-
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Buddhalaisuus on Thaimaan valtionuskonto, jota opetetaan koulussa, mutta sen lisäksi 
kaupungeissa uskontoa on ruvettu siirtämään tuleville sukupolville pitämällä nuorille po-
jille uskonnon kursseja. Koululaiset voivat mennä loma-aikoina 20 päiväksi luostariin ja 
vihkiytyä ”Pikkubuddhiksi”. Wat Kaowarukaramin eli, Rantatemppelin salaassa on 
4.4.1998 nuorten 10-15 -vuotiaiden poikien vastaanottotilaisuus, johon kuuluu ateria. Po-
jat syövät yhdessä temppelin vakituisten munkkien valvonnassa. Poikia tulee jatkuvasti 
temppelin salaan ja he pukeutuvat keltaiseen viittaan. Paikalla on myös paljon poikien 
vanhempia. Aterian jälkeenkin tulee lisää poikia, hekin saavat harjoitella munkin kaavun 
pukemista, se on äkkiseltään yllättävän vaikeaa. 
   Pukeutumisen jälkeen pidetään hartausseremonia, jonka lopuksi uudet temppelipojat 
kumartavat kolmasti maahan Buddhan alttaria kohti. Sen jälkeen otetaan perhekuvia 
muistoksi ”rippikouluun” menosta.  
 

    
 

    
 
1551. 12.229.00; 1552. 12.234.00; 1553. 12.238.00; 1554. 12.239.00 Lampang.  Temp-
peliin tultuaan pojat pukevat ylleen keltaisen kaavun ja syövät yhteisen aterian. Lopuksi 
pikkubuddhat kumartavat kolmasti alttarin suuntaan. Ulkona otetaan perhekuvia. 
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    Pojat elävät luostarissa vanhempien munkkien kanssa ja heidän opetettavanaan. Wat 
Kossa on päivisin paljon poikia, useita kymmeniä. He kulkevat puutarhan käytävillä ja 
istuvat oppitunneilla. Joutoaikaa he voivat viettää Wang-joen rantavalleilla. Noviiseiksi tai 
munkeiksi koululaisia ei varsinaisesti vihitä, mutta keltaisissa viitoissaan he voivat kokea, 
millainen paikka luostari on ja millaista elämää munkeiksi vihkiytyneet elävät. Heidän ope-
tukseensa kuuluvat ainakin ne seitsemän normia, Buddhan käskyä, jonka jokaisen kylä-
läisen tulee tietää ja joiden varassa ihmisyhteisöt ylipäätään voivat olla olemassa.  
 

     
 
1555. 12.248.00; 1556. 12.249.00 Lampang. Ja vieläkin tulee lisää poikia ja he etsivät 
itselleen sopivaa munkinkaapua. Pikkubuddhat viettävät vapaa-aikaa Wang-joen laitu-
reilla.    
   
   Buddhalaisuus on läsnä kouluissa ja muussa elämässä,  mutta monet vanhemmat  ha-
luavat vahvistaa poikiensa uskonnollisuutta lähettämällä heidät joksikin aikaa oppiin luos-
tariin. Nuorisokasvatus on myös  sanghan intresseissä, se haluaa liittää nuoret kiinteäm-
min valtionkirkkoon. Buddhalaisuus ei enää ole itsestään selvä uskonto niin kuin se on ol-
lut riisinviljelykylissä. Koululaitos on korvannut buddhalaisen kirkon tehtäviä,  Thaimaahan 
on levinnyt muitakin uskontoja ja filosofioita, ja sekulaaristuminen leviää kyliin asti.  Budd-
halaisuus on organisoitunut keskitetyksi kirkoksi ja alkanut puolustautua, se ei ole yhtä 
vapaamielinen ja suvaitsevainen kuin ennen, ja haluaa liittää kansalaiset nuoruudesta 
lähtien suojiinsa. 
   Munkiksi meneminen on saanut uutta arvoa. Luostarielämä tulkitaan osoitukseksi yksi-
lön halusta kehittää itseään eettisesti korkeatasoisena ihmisenä. Kyläkulttuurin aikoihin 
munkkina oleminen auttoi pääsemään parempiin naimisiin, koska nuoren miehen katsot-
tiin silloin olevan moraalisesti ja eettisesti valistunut ihminen. Nykyinen temppelipalvelus 
auttaa koulunkäynnissä ja virkauralla; se on osoitus yhteiskunnan palvelukseen hakevan 
nuoren miehen itsekurista ja luotettavuudesta.  Buddhan opetuksiin sitoutumisessa on 
yhä sellaista ihanteellisuutta, jota kunnioitetaan myös nykyajan ihmiselämässä.   
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   Temppeliseremonioissa ja juhlatilaisuuksissa, myös hautajaisissa, on munkkien jou-
kossa keltaiseen viittaan puettuja nuoria miehiä jopa poikia, jotka eivät ole varsinaisia 
munkkeja. Munkiksi (bikkhu) vihkimisessä on taustalla vanha kyläuskonnon kerrostu-
mansa. Kylissä nuoret miehet menivät luostariin määräajaksi, tavallisesti kolmeksi kuu-
kaudeksi (sadekaudeksi) ja heitä nimitettiin munkeiksi, todellisuudessa he olivat noviisi-
munkkeja (bikhuni). Määräaikaisten munkkien, kuten poliisikoulun oppilaiden vihkimisse-
remoniat ovat samanlaisia kuin ne, joilla nuoret miehet ennen liitettiin kyläluostarin vel-
jeskuntaan. Vainajan palvelijoiksi vihityt nuoret pojat ja pikkubuddhat kantavat hekin kel-
taista kaapua, vaikka he eivät oikeastaan ole munkkikandidaatteja. Määräaikaiseksi 
temppelimunkiksi menevän nuoren miehen tulee olla täysi-ikäinen ja armeijan käynyt.   
Varsinaiseksi (elinikäiseksi) munkiksi, eli papiksi tai pappismunkiksi pääsy edellyttää vä-
hintään kahden vuoden luostaripalvelua ja pappiskoulutusta. 
  Näissä vihkimisseremonioissa, joita olen kuvannut, on oikeastaan kysymys noviisimun-
kiksi (bikkhuni) vihkimisestä. Papeista käytetään nimen edessä nimitystä Phra, joka vas-
taa kristinuskon puhuttelua 'isä'. Kyläuskonnosta keskitetyksi kirkoksi muuttunut buddha-
lainen uskonto on organisoinut myös pappiensa koulutuksen; munkkius on nykyisin vir-
kaura, joka edellyttää jatkuvaa kouluttautumista ja tutkintoja niin kuin muidenkin uskonto-
jen piirissä. Thaimaassa on kaikkiaan noin 300 000 buddhalaista pappia eli varsinaista 
munkkia, Lampangin läänissä heitä on noin 2100 ja noviiseja 2800.  
 
 

 
 
1557. 1999 DVD. 00 Lampang. Määräaikaiseksi munkiksi vihkiminen. 
 
 
 
 
 
Luostarilaitos
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Thaimaassa on luostareita moitittu  siitä, että ne pyrkivät rikastumaan ja  keräävät rahaa 
enemmän kuin arkiseen elämään ja luostarin ylläpitoon tarvittaisiin. Luostarit käyvät kil-
pailua pyhiinvaeltajista, turisteista ja kävijöistä, jotka hakevat apua ongelmiinsa. Monet 
luostarit haluaisivat erottautua toisista ja löytää jonkun vetovoimaisen nähtävyyden tai 
ihmeen, jota ihmiset tulisivat katsomaan. Luostarit käyvät yhä näkyvämmin kilpailua py-
hiinvaeltajista ja turisteista. Talouskasvun vuosina monet temppelit rakensivat jonkun ve-
tonaulan, ellei muuta niin suunnattoman suuren cedin tai Buddhan patsaan. 
  Luostareihin on rakennettu toinen toisistaan suurempia, useita kymmeniäkin metrejä 
korkeita Buddhan patsaita, jotka herättävät huomiota. Lampangissa ihmeitä tekevän 
Buddhan asemaan on noussut Smaragdi-Buddha, jota matkailumainoksen mukaan sitä 
on viimeiset 30 vuotta säilytetty Wat Phrakaew Dontaon luostarissa kaupungin pohjois-
puolella, siellä on myös 50 metriä korkea kultahuippuinen stupa, jonka sisällä säilytetään 
Buddhan hiusta. Lampangin läänissä on myös muita kuuluisia temppeleitä, kuten 20 stu-
pan temppeli (Wat Cedi Sau), josta olen ottanut kuvia. Temppelien rikkaus riippuu siitä, 
pääsevätkö ne matkailumainoksiin. 
    Buddhalaista kirkkoa syytetään kaupallistumisesta. Munkkien uhrilahjat ovat muuttu-
neet yhä enemmän rahaksi ja yksityistyneet, munkit voivat pitää saamansa rahat itsel-
lään. Joistakin munkeista on tullut karismaattisia esiintyjiä, parantajia ja sielunhoitajia, 
joille ihmiset lahjoittavat suuria summia. Munkeilla on jo selkeä hierarkia, kyläpapin ylä-
puolella ovat tambonin, amphoen ja changwatin papit, ja arvojärjestys näkyy seremoni-
oissa, joita olen kuvannut. Kaikille heille maksetaan palveluksista yleensä arvoaseman 
mukaan, eikä kukaan voi kontrolloida, käyttävätkö he saamansa palkkiot luostarinsa hy-
väksi vai panevatko he ne omalle pankkitililleen.  
   Munkkius on muuttunut ammatiksi, joka tuo hyvät tulot ja monien uskotaan vihkiytyvän 
papiksi hankkiakseen pääomia, jotta he voisivat myöhemmin toteuttaa maallisia päämää-
riään, esim. ryhtyä yrittäjiksi tai elää mukavasti säästöillään. Monesti mainitaan, että mun-
keilla on nykyisin pankkitilit, jonne he tallettavat saamansa rahalahjat, ja suositut munkit 
ovat upporikkaita. Lehdissä on uutisia munkeista, joilla on Mercedes Benz tai joku muu 
kallis auto, ja muutakin omaisuutta.  Suurissa kaupungeissa heillä on yksityisasuntoja, 
monet munkit ovat naimisissa tai pitävät tyttöystäviä. Munkit eivät elä köyhyydessä ei-
vätkä ole kovin riippuvaisia seurakuntalaistensa ruoka-almuista, vaikka käyvätkin aamui-
sin kerjuukierroksella. 
     Ainakin vuoden päivät on lehtien otsikoissa ollut Dhammakaya-temppeli lähellä Bang-
kokin lentokenttää. Maan uskontoviranomaiset halusivat lopettaa luostarin toiminnan ja 
asettaan sen apotin oikeuden eteen. Hänen väitettiin ottaneet omille tileilleen satojen mil-
joonien bahtien arvosta lahjoituksia, joukossa maaomaisuutta eri puolilla maata. Hänen 
aikanaan tämä luostari nousi suosituksi meditaatiotemppeliksi, sen suuriin halleihin ko-
koontui sadoittain kävijöitä harjoittamaan mietiskelyä.  Apotti julkaisi omia hartauskirjo-
jaan, sen oppeja toiset pitivät reformistisina ja kritiikkinä vallitsevaa buddhalaisuutta koh-
taan. Liike haluaa opettaa "puhdasta" Buddhan oppia ja karsia pois animismia eli kan-
sanuskoa tai tietäjyyttä, jota on sekoittunut paikalliseen uskontoon. Toisaalta Dhamma-
kaya-lahkon on katsottu olleen läheisessä yhteydessä Wat Asoka-liikkeeseen, joka on 
ajanut paikallista omavaraisuutta ja perustanut luonnonmukaisesti eläviä omavaraisyh-
teisöjä eri puolille maata.   
    Oikeustoimia ajoi maan uskontohallitus, sanghan ylin johto on ollut melko passiivinen 
ja korostanut luostarien itsenäisyyttä.  Buddhalaisen veljeskunnan päämunkki eli siis ark-
kipiispa tyytyi aluksi paimenkirjeeseen. En saanut selvää, mikä oli uskontoviranomaisten 
tavoite. Halusivatko virkamiehet nostaa esille uskonnon varjolla tapahtuvat rahankeruun, 
jota harjoitetaan kaikissa temppeleissä, vai kohdistaa hyökkäyksen reformiliikkeeseen,  
joka toi esiin liian fundamentaalisia oppeja ja jolla oli yhteyksiä kulutuksen vastaisiin, luon-
nonmukaista elämää korostaviin vaihtoehtoliikkeisiin. Dhammakaya-liikkeen tuhannet 
kannattajat nousivat kadulle puolustamaan luostarin apottia ja vastustamaan viranomais-
ten puuttumista luostarien vapauteen.  
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    Lehdistön keräämien tietojen mukaan. (Bangkok Post 18.3.2001) buddhalaisen kirkon 
keräämät varat nousevat todella suuriin summiin eikä niiden käyttöä voida valvoa. Kan-
sallisen tilastotoimiston mukaan maassa on yli 30 000 temppeliä. Vuonna 1996 yli 16 
miljoonaa uskovaista perhettä lahjoitti temppelilleen keskimäärin 64 bahtia kuukaudessa 
eli lähes 800 bahtia vuodessa. (Tämä luku on kyllä yliampuva.) Monissa lääneissä temp-
pelien saama rahamäärä on suurempi kuin julkisen hallinnon budjetti. Temppelien tulot 
riippuvat siitä, minkälaisia uskonnollisia "ihmeitä" ne kykenevät tarjoamaan tai kuinka 
kuuluisaksi sen apotti, munkki tai joku muu pyhä henkilö nousee kansan keskuudessa. 
Ihmiset haluavat lahjoittaa ihmeitä tekevälle Buddhan patsaalle tai temppelille, joka on 
jostain syystä kuuluista, ja papille, jonka opetusta tai työtä he pitävät arvossa. 
    Jotkut apotit ovat suorastaan maankuuluja ja he johtavat projekteja, joiden tavoitteena 
on auttaa köyhiä ja sairaita, suojella luontoa tai eläimiä, kuten temppelien apinoita. Ny-
kyisin kerätään rahaa myös vanhojen temppelien restauroimiseen ja vanhan kulttuurin 
elvyttämiseen. Kuuluisuutta hankkiakseen monet temppelit ovat rakentaneet satoja mil-
joonia maksaneita stupia, puutarhoja tai erikoisia Buddhan patsaita ja kuuluisissa temp-
peleissä voi olla kymmeniä alttareita, joiden ääressä kävijät voivat tehdä lahjoituksia eri 
tarkoituksiin.  
   Luonnonsuojelu kuuluu jo buddhalaisenkin kirkon perusoppeihin. Suurissa juhlissa on 
ollut tapana laskea vapauteen pikkulintuja, joita myydään pienissä häkeissä. Niiden va-
pauttaminen toi tuonpuoleisia ansioita. Luonnonsuojelun ja eläinten suojelun aate on kui-
tenkin levinnyt kaikkialle eikä lintujen pyydystämistä enää yleisesti hyväksytä. Kuninkaan 
päivien ohjelmassa on ollut kohta, jossa kuvernööri laskee vapauteen lintuja, mutta ny-
kyisin hän laskee vapauteen kaloja, jos enää niitäkään. Pikkulintujen pyydystäminen on 
ollut köyhien keino saada vähäisiä ansioita, nyt sekin näyttää loppuvan. Pieniä lintuhäk-
kejä ei osta juuri kukaan, monet jopa moittivat lintujen myyjiä, vaikkei toisen ihmisen asi-
oihin ole yleensä puututtu. Linnut ovat pihoilla eläviä varpuslintuja, luulisin, vapautettuina 
ne palaavat takaisin ja saattavat joutua uudemman kerran pyydystäjän häkkiin.     
   Luostarin varoista vastaa apotti joko yksinään tai temppelineuvoston (komitean) 
kanssa. Kaiken kaikkiaan 1990-luvun taloudellisen kasvun vuosina buddhalainen kirkko 
sai runsaasti varoja yli jokapäiväisten tarpeiden ja ne on käytetty paitsi yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin, myös usein suureelliseen rakentamiseen ja temppelien koristamiseen. Se 
näkyy myös Lampangin läänin temppeleissä. Apoteilla on käsissään todellista rahavaltaa. 
Uutisissa kerrotaan erään luostarin apotista, joka on kerännyt kampanjoillaan Thaimaan 
valtionvelan lyhentämiseen kaikkiaan 2000 kiloa kultaa, jotka hän luovutti pääministerille. 
    Se mitä tapahtuu suurissa kaupungeissa, ei ole mahdollista Lampangissa. Munkkina 
oleminen on kokenut muutoksia, mutta läänin korkeinta buddhalaista johtoa myöten pai-
kallinen sangha elää kansan keskellä ja nauttii seurakuntalaisten kunnioitusta. Munkit 
joita kunnioitetaan ja haluavat palvella ihmisiä, kyläläisiä niin häissä kuin hautajaisissa. 
Ja julistaa kyläyhteisöjen elämänohjeita, Buddhan käskyjä, joiden varassa paikalliset rii-
sinviljelykylän ovat eläneen tuhansia vuosia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Päällikön siunaus 
 
 
 
 
Thaimaan kuninkaan juhlavuonna Ban Mae Kong Nyan pidetty päällikkö hra Boon Yen     
sai kuninkaan palkinnon ja nimityksen kamnaniksi eli tambonin päälliköksi ja hän piti 2.12.  
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1999  kyläläisille juhlan, jossa hänet siunattiin tuleviin tehtäviinsä. Päällikkö on lähtöisin 
vaatimattomista oloista, mutta päässyt tarmokkuudellaan kunnioitettuun asemaan. Muis-
tan hänet jo vuodelta 1985, kun hän oli järjestämässä hautajaisia. Hän omistaa  raken-
nusliikkeen, joka on mm. päällystänyt kylän kujat betonilla, ja kyläkaupan ohella muitakin 
yrityksiä. Hänen firmansa on selvinnyt lamasta ja politiikassakin hän on päässyt eteen-
päin. Kyläläisten haastatteluissa häntä kiiteltiin erityisesti siitä, että hän oli saanut huu-
meiden myynnin kylässä loppumaan. Hänestä on tulossa kamnan, hänet nähdään arvo-
vieraana kaikissa  hautajaisissa ja juhlissa.        
   Päällikön talossa on komea portti  ja pihan puolella vartioi suurikokoinen rottweiler. Por-
tista tultaessa oikealla on kauppapuoti ja perheen asunto, kaupan edessä ravintolakatos  
ja sen takana perheen keittiö ja muut asuinhuoneet. Vasemmalla puolella pihaa on ko-
kous- tai juhlarakennus,  jonka sivussa on laaja terassi. Asuintalon ja terassin välistä me-
nee katettu käytävä takapihalle, puutarhan puolelle. Siinä säilytetään perheen autoja.  
 

    
 
1558. 1559. 1999 DVD. 15 Ban Ma Kong Nya. Kyläläisiä on tullut laittamaan juhlapaikkaa 
kuntoon. Siunaustilaisuuden näyttämö runsaine maan hedelmineen.  
  
  Edellisenä päivänä kyläläisiä kokoontui talkoisiin päällikön taloon. Vanhemmat naiset 
istuivat välikössä käärimässä teemällejä ja vahvoja savukkeita. Kylän tietäjät, viisaat,  val-
mistivat uhrituokkosia, niihin  pannaan hiukan riisiä, erilaista hedelmää, kukkia,  tähän 
aikaan vuodesta kaikkea on saatavilla. Tietäjinä on kylän temppelineuvoston jäseniä, 
hurskaita maallikoita. Kujan varrelta päällikön poika ja muutama muu mies kaatavat van-
han banaanipuun  ja verhoilevat sen oksilla tai lehtiruodeilla kodan,  jossa päällikkö vai-
monsa kanssa siunataan. Tienhaaraan temppelin puolelle tietä pystytetään esiintymis-
lava  katoksineen. Talon pihalle talkooväki kantaa tuolit ja pöydät, koristelee seremoniati-
lan ja asentaa kaiuttimet seuraavan päivän juhlia varten; ja lopuksi  syö yhteisen aterian. 
     Onnitteluseremoniat kestävät koko seuraavan päivän. Aamulla on buddhalainen siu-
naustilaisuus ja illalla ravintolajuhla, jossa soittaa paikallinen orkesteri. Buddhalaisen se-
remonian jälkeen  on ruokailu, niin kuin aina juhlissa, joissa on munkkeja. Kylän naiset 
valmistavat ruoan talon takana puutarhan puolella. Siinä välissä kylän opettajien lähe-
tystö tulee onnittelukäynnille. Aterian jälkeen on tauko. Monet kyläläiset tulevat paikalle 
vasta illalla syömään ja juomaan kujalla olevien pöytien ääressä ja kuuntelemaan ohjel-
maa esiintymislavalta. Iltatilaisuudessa soittaa paikallinen viihdeorkesteri, mutta tällaisiin 
väenkokouksiin saapuvat mielellään myös kansanedustajat ja kunnallispoliitikotkin. Nyt-
hän on mahdollisuus nousta puhujalavalle onnittelemaan päällikköä. Olin mukana vai aa-
mujuhlassa. Kokemus on osoittanut, ettei iltatilaisuuksista tahdo saada valokuvia, eikä 
niissä mitään kuvattavaa olekaan, ihmiset  etupäässä juovat ja kuuntelevat orkesteria.  
    Juhlat menivät muuten hyvin, mutta juuri kun päällikkö piti kiitospuhetta, kompastuin ja 
rojahdin terassilta alas sementtikäytävälle kaikkine kameroineni ja laukkuineni. Kame-
roille ei käynyt kuinkaan, ei naarmuakaan. Minä tietenkin olin haljeta harmista. Ja juhla-
väki nauroi makeasti, kun huomattiin, ettei siinä sen pahemmin käynyt. Päällikön puhe 
kyllä vähän kärsi välikohtauksesta, muttei hänkään siitä pahastunut.   
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  Videoin päällikön juhlan melkein kokonaan ja otin sekä paperikuvia että dioja. Tässä 
kerron vain päällisin puolin, mitä seremonioissa tapahtui. Päällikkö ja hänen vaimonsa  
asettuvat istumaan siunauskotaan ja munkit sen ympärille, kaikkiaan heitä on seitsemän 
joukossa myös kylän oma munkki. 
 

 
 
1560. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Päällikkö vaimoineen asettuu juhlanäyttämön 
keskelle hedelmä− kukka− kynttiläkotaan. Heitä ympäröivät banaanit, kookospähkinät, 
maan hedelmien runsaus, paikalliset  kasvun symbolit.  
     
    Siunaustilaisuudessa vanhemmat munkit resitoivat vuoron perään ja johtavat palve-
lusta. Aluksi päämunkki sytyttää kynttilät uhrituokkosiin ja ne jaetaan eri puolille kotaa ja 
munkit jakoivat ne eri puolille kotaa. Munkit ovat tosin vähän huvittuneita tuokkosten ja 
kynttilöiden määrästä. Uhrituokkoset kuuluvat oikeastaan taikuuteen, tietäjäkulttuuriin. 
Läsnä on Lampangin läänin johtavia munkkeja, pyhiä miehiä, monista kuvista tuttuja. He-
kään eivät enää voi kieltäytyä uhrituokkosten sytyttämisestä loukkaamatta isäntäväkeä ja 
kyläläisiä. Sitä paitsi uhrituokkoset osoitetaan nykyisin thewadoille, enkeleille. 
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1561. 1562. 1563. 1564. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Johtava munkki sytyttää  
kynttilöitä  uhrituokkosiin, jotka jaetaan eri puolille kotaa, ja pirskottaa pyhitettyä vettä. 
Kynttilän liekki symbolisoi valaistumista, se antaa lämpimän, turvallisen ja suojaavan va-
lon ympärilleen.  
 
  Sitten päällikkö sytytti edessään olevan kynttilän ja  kodan ympäri vedettiin Buddhan 
alttarilta valkoinen nuora. Päällikköä ja hänen vaimoaan ympäröivät siten joka suunnalta 
munkit ja Buddhan voima. 
 

      
 

    
  
1565. 1566. 1567. 1568. 1999. DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Päällikkö sytyttää kynttilän 
baisriin ja Buddhan alttarilta vedetään valkoinen punosnaru munkkien käsien kautta ym-
päri kodan. Seremonia voi alkaa.  
 
Päämunkki alkaa resitaation, joka jatkuu eri muodoissa ja eri munkkien johtamina. Ohjel-
maan kuuluu myös samanlainen palvelus kuin temppeleissä, sen rukouksiin kyläläiset 
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osallistuvat temppelilaulajan johdolla. Palveluksen päätyttyä johtava munkki sitoo päälli-
kön ja hänen vaimonsa ranteisiin valkoisen punoksen. Seuraa resitaatio, jonka jälkeen 
siunaustilaisuus päättyy. Kota puretaan ja hedelmät viedään pois. Kylän opettajien lähe-
tystö onnittelee päällikköä ja johtajaopettaja pitää hänelle puheen. 
 

 
 
1569. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Munkit alkavat resitoida, seremoniat etenevät, 
niiden keskiössä ovat päällikkö ja hänen vaimonsa. 
 
  Terassin takaosassa istuvat kylän maallikkojohtajat, temppelineuvoston jäsenet ja van-
hempi väki, joka tällaisissa tilaisuuksissa aina istuu munkkien jalkojen juuressa. Nuorem-
mat ottavat tuolin tai istuvat pihalla pöytien ääressä. Ja niin kuin kylien juhlissa aina käy, 
keski-ikäiset perheenäidit tekevät kauempana ruokaa iloisesti keskustellen, heille ei se-
remonioista kuulu eikä näy juuri mitään. 
  

      
 
1570. 1571. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Vanhempi väki etsii paikkansa matolta 
mahdollisimman läheltä näyttämöä.  
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1572. 1573. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Päällikön kunniakirja ja uusi virkalakki. 
Lahjapöytä täyttyy. Tässäkin tilaisuudessa kyläläiset voivat hankkia myös itselleen tuon-
puoleisia ansioita uhraamalla munkeille. 
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1574. 1575. 1576. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Buddhalaisessa palveluksessa 
vanhemmat munkit resitoivat vuorotellen, myös kyläläiset rukoilevat yhdessä temppeli-
laulajan johdolla. 
 

  
  

     
 
1577. 1578. 1579. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Temppelipalveluksen päätyttyä 
johtava munkki sitoo päällikön ranteisiin valkoisen punoksen, ja koska hän ei voi sitoa 
punosta naisen ranteeseen, hän ojentaa  päällikön vaimolle valmiit lenkit, jotka tämä pu-
jottaa ranteisiinsa. Lopuksi hän pirskottaa kummankin päälle pyhitettyä vettä. 
 
   Lopuksi  seuraa lyhyt loppuresitaatio ja ennen ruokailua munkit pitävät lyhyen hartaus-
tilaisuuden, siunaavat ruoan, ja kyläläiset antavat lahjoja, hankkivat meriittejä. Kylän 
maallikkojohtajiin kuuluva puuseppä esittää kiitoslaulun.  Lopuksi eräs munkeista pirskot-
taa pyhitettyä vettä. Päällikön siunaustilaisuus päättyy ja alkaa väliaika, jolloin kyläläiset 
voivat tulla onnittelemaan ja keskustelemaan päällikön ja hänen vaimonsa kanssa. Tässä 
vaiheessa astuu esiin kylän opettajien lähetystö johtajaopettajan johdolla. He tuovat suu-
ren kukkakorin ja kirjekuoren.  
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1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1999 DVD. 15 Ban mae Kong Nya. Lyhyen resitaation ja  
ruokaruksen jälkeen kodan päälle pirskotetaan vielä pyhitettyä vettä. 
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1585. 1586. 1587. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Kylän opettajat saapuivat lähetys-
tönä onnittelemaan päällikköä. Lyhyen puheen piti johtajaopettaja ja kukkakorin ojensi 
naisopettaja.  Päällikkö vastasi ja kiitti onnittelusta. Sitten hymyiltiin ja otettiin valokuvia.  
 
   Onnittelujen jälkeen  alkaa  juhlapaikalla kiitosseremonia. Päällikkö pirskottaa kukalla 
pyhitettyä vettä eri suuntiin, jonka jälkeen alkaa loppuresitaatio, siihen kuuluu rukous, 
johon kyläläiset jälleen osallistuvat, ja kylän temppelilaulajan kiitoslaulu munkeille ja kai-
kille, jotka ovat tulleet onnittelemaan päällikköä. Sitten päällikkö jakaa lahjat munkeille, 
päämunkki puhuu ja lyhyen rukousresitaation jälkeen päällikkö pitää kiitospuheen. Tilai-
suuden päätteeksi yksi munkeista pirskottaa sombloi-vettä eri puolille, missä ihmiset is-
tuvat. Sitten alkaa ruokailu. 
      Pihakatoksessa suurin osa kylän naisista on valmistanut ruokaa, niin kuin aina. He  
istuvat pienissä ryhmissä iloisesti jutellen. Jokaisella ryhmällä on oma tehtävänsä, mutta 
jokainen voi myös vaihtaa työtä milloin haluaa. Täällä näkee, ketkä kylän perheenemän-
nät osaavat laittaa taitavimmin ruokaa eikä väistä ikäviäkään tehtäviä.   
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1588. 1589. 1590. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Päällikkö pirskottaa  pyhitettyä 
kukkavettä, jakaa ensin rasioissa olevat lahjat ja sitten kirjekuoret. 
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1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Loppuseremonia.  
Munkit puhuvat ja resitoivat, temppelilaulaja esittää kiitoslaulu; päällikön kiitospuhe. 
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1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Ateriaa 
laitetaan pihan puolella.  
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1603. 1604. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Ruokatarjoilu alkaa. Naiset kattavat  en-
sin munkkien pöydän.  
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1605. 1606. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Kastikkeita on monenlaisia, jälkiruokakin 
on tiedossa.  
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1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1999 DVD. 15 Ban Mae Kong Nya. Vanhemmat 
naiset syövät lattialla, niin kuin aina. Se kuuluu kyläläisten kulttuuriin. Nuorempi väki, en-
nen kaikkea virkamiehet ja kaupunkilaiset istuvat pöytien ääreen.  Ystävilleen, liiketove-
reilleen ja virkamiehille päällikkö kaataa omakätisesti viinaryypyt ja kaataa olutta. Pääl-
likkö itse suhtautuu väkijuomiin ja muihinkin huumeisiin kielteisesti, mutta tässä juhlassa 
hänen on otettava huomioon vieraansa. Vanhat miehet jäävät istumaan  aterian ääreen 
vielä pitkään. Syötyään munkit lähtevät  luostareihinsa, päällikön saattamana.. 
 
    Seremoniassa olivat mukana kaikki ne oman pihapiirin symbolit, jotka paikallisissa elä-
mänkausijuhlissa ja siirtymäriiteissä tuovat kasvua ja runsautta: banaanit ja banaanipuun 
oksat tai taimet,  kookospähkinät, ne ovat tähän aikaan vihreitä, kukka-asetelmat eli bais-
rit,  pyhitetty vesi, valkoinen punosnaru  Buddhan patsaalta ja valkoisen punoksen sitomi-
nen   ranteisiin.  Sitominen symbolisoi pysyvyyttä, valkoisella nuoralla sidotaan uusi nimi, 
uusi sielu, paraneminen, vanhurskaus, onni ja menestys. Päällikköön sidottiin pysyvä me-
nestys.
  
  
 
 
 
Kiinalaiset temppelit 
 
 
 
Lampangissa on ainakin neljä kiinalaista temppeliä, joista kaksi suurinta ovat Tipchang- 
kadun varrella, kolmas Sob Tuissa lähellä rautatieasemaa ja neljäs Wat Koon eli Ranta-
temppelin pihalla, Wang-joen rannalla. Saattaa niitä olla muitakin jossain kauempana esi-
kaupungeissa. Lisäksi kaupungissa on yksi moskeija. Otin kuvia temppeleistä kiinalai-
sena uutena vuotena 27.1.1998, mutta nyt oli hiljaisempaa kuin vuonna 1985, jolloin ku-
vat menivät suureksi osaksi piloille. Talouslama koettelee kaupungin asukkaita.  
    Kaupungin kiinalaisilla ei ole omia julkisia juhlia, vaan uusi vuosi otetaan vastaan per-
hepiirissä. Paukkupommeja räjäytellään siellä täällä, pitkiäkin sarjoja, mm. temppelin pi-
hoissa. Viikon aikana kiinalaisten koulujen oppilaat keräävät lohikäärmekulkueissa rahaa 
koululleen. Tänään on päivä, jolloin kiinalaiset polttavat kultapaperia vainajille liikkeit-
tensä ja talojensa edessä kadulla ja käyvät temppelissä uhraamassa ruokia esi-isille. 
Temppelien pihassa on uuni, jossa vainajien rahaa voidaan polttaa paloturvallisuusmää-
räysten mukaisesti. 
  

    
 
1613. 12.510.00; 1614. 12.511.00 Lampang. Kiinalainen temppeli, jossa on miespuolinen 
haltia. Temppelin pääalttari.  
 
   Kävin uutena vuotena kaikissa kiinalaisissa temppeleissä, mutta vain Tipchan kadun 
temppeleissä kävi ihmisiä. Niissä on juhlakoristus ja ihmisiä tulee tasaisena virtana tuo-
massa ruokauhreja ja rukoilemassa alttarien edessä. Otin valokuvia kahteen otteeseen 
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ja sinä aikana uhripöytien koristelussa on tapahtunut muutoksia. Temppelipalvelijat  tuo-
vat välillä esille uusia koristeita ja muuttavat alttareiden uhriasetelmia. 
 

1615. 12.513.00  Lampang.  Uutena vuo-
tena myös temppelin pihalla on uhripöytä, 
jolle tuodaan ruokauhreja. 
 
    Molemmat Tipchan-kadun temppelit ovat 
rakenteeltaan samanlaisia ja noudattavat 
uhraamispaikkojen järjestelyissä samaa 
kaavaa. Temppelin etuhuoneessa  tai etu-
osassa on pöytä, johon tulijat asettavat ruo-
katarjottimensa.  
 
1617. 12.518.00 Lampang. Uhripöytä täyt-
tyy suitsukeuhreista. 
 

 
 

   Sen jälkeen uhraajat menevät takahuoneeseen, jossa on pääalttari ja sen edessä   
pöytä, siihen sytytetään tuohukset ja suit-
sukkeet, ja poltetaan uhriöljyä; näin juhlapy-
hänä ruokauhri- ja suitsukepöytiä on use-
ampia. Monet helistävät arpapuikkoja pyy-
täen haltia-jumaluuden tai esi-isien apua 
joutuessaan tekemään vaikeita valintoja 
elämässään.  

          

 
 
1618 12.524.00; 1619. 12.521.00 Lampang. 
Vähän väliä temppelipalvelija kumistaa 
suurta kelloa, se karkottaa pahoja voimia tu-
levalta vuodelta. Monet uhraavat myös 
temppelin haltian kotialttarilla. 
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   Uhripöydän kummassakin päässä on palavat öljyastiat, joista voi sytyttää kynttilät ja 
suitsukkeet. Jotkut asettavat kynttilöitä pöydän toisellekin puolelle ja pysähtyvät hetkeksi 
rukoilemaan pääalttarin eteen: tänään alttarin patsaat on koristeltu kangasharsoilla.  
 

 
 
1620. 12.531.00 Lampang. Isä ja tytär sytyttävät suitsukenipun. 
 
    Hiukan sivummalla on temppelin haltian kotialttari (1619), jonka eteen monet polvistu-
vat. Pihalla on  tilapäisesti muitakin uhripöytiä, ja polttouunin vieressä thaityylinen halti-
antalo, sekin on tänään kauniisti koristeltu. Temppelistä poistuttaessa voidaan asettaa 
jotain maanhaltiankin pöydälle ja polttaa vainajien uuneissa hiukan syrjemmällä. Kaikki 
jumaluudet, esi-isien sielut ja haltiat saavat tänään osansa. 
  Tipchang-kadun  läntisestä  temppelistä on tullut kaupungin kiinalaisten päätemppeli, 
jonka yhteydessä ovat myös seurakunnan kokoontumistilat. Nytkin tähän temppeliin tuli 
paljon enemmän kävijöitä kuin siihen toiseen. Autojakin on piha täynnä  ja temppelin si-
sustus on kalliimpi ja värikkäämpi. Kiinalaiset itse eivät tee temppelien välillä suurtakaan 
eroa, vaan monet perheet näyttivät käyvän kummassakin paikassa.  
 

    
 
1621. 1622. 1999 DVD. 00 Lampang. Naispuolisen haltian temppeli on menestynyt, siellä 
rakennukset ovat kunnossa ja sisätilat kauniisti koristeltu.  
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1623. 12.540.00 Lampang. Tipchang-kadun läntisessä, naispuolisen haltian  temppelissä 
käy tänäänkin väkeä. 
 

 
 
1624. 12. 543.00 Lampang. Temppelin uhriruokien pöytä uutena vuotena 1998. 
 
   Tässä temppelissä on sama järjestys kuin muissakin. Kun perheet tulevat temppeliin, 
he asettavat ruoka-astiansa ja kukkia etuhuoneen suurelle pöydälle.  Tänään temppelissä 
on ruokauhreja varten pöytä myös takaosassa. 
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 1625. 12.544.00; 1626. 12.547.00; 1627. 12.459.00 Lampang. Kiinalaisen temppelin ruo-
kauhrien pöydät. Uhraajat polvistuivat rukoilemaan suitsukkeet tai ennustuspuikot kä-
dessä. 
 
    Suvun vainajille tarkoitettuihin juhlaruokiin kuuluu keitettyä sianlihaa ja kokonaisena 
haudotettua kanaa, mutta myös hedelmiä, torttuja ja leivonnaisia aina täytekakkuja myö-
ten. Ruokalajit ovat samoja kuin mitä kaupungin kiinalaiset vievät haudoille.   Asetettuaan 
ruoat pöydälle kävijät rukoilevat esi-isiä ja kysyvät heidän mielipiteitään jossakin asiassa, 
sytyttävät sitten kynttilät ja suitsukkeet alttarin eteen. Sen jälkeen monet käyvät vielä si-
vualttarin eli temppelin haltian alttarin edessä polvillaan rukoilemassa ja kumartamassa. 
Sitten palataan takaisin ja otetaan uhripöydältä ruoat ja kultapaperilevyt, pannaan takai-
sin koriin ja viedään kotiin, kultapaperi poltetaan vainajille. Ruoat syödään kotona per-
heen aterialla.  
   Päivän mittaan temppelissä kävi paljon uhraajia. Sama pari, isä ja tytär uhrasivat 
tässäkin temppelissä. Kiinalaisten temppelien värit ovat punainen ja kulta, ja temppelin 
menestys näkyy siinä, kuinka tyylikkäästi sen tilat, alttarit ja uhripöydät on koristeltu ja 
kuinka usein koristeet vaihdetaan. Temmpelin papit luovat myös uusia alttareita, joiden 
jumaluuksien sanotaan auttavan tietyissä ongelmissa. Temppelit keräävät myös 
aktiivisesti tahjoituksia ja laittavat suurlahjoittajien muistotauluja  etuhuoneen seinille. 
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1628. 12.541.00; 1629.  12.550.00; 1630. 1999 DVD. 00  Lampang. Takahuoneessa pää-
alttarin edessä on kaksikin kapeaa pöytää, joihin asetetaan suitsukkeet ja tuohiset, jotkut 
kävijät uhrasivat suitsukkeita myös pääalttarilla. Syrjemmällä on myös haltian patsas, 
senkin eteen voi asetella uhriruokia.   
  Vuotta myöhemmin videoin temppeliä tavallisena sunnuntaina. 
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1631. 1632. 1633. 1634. 1999 DVD. 00 Lampang. Temppelin ruokauhripöytä ja pääalttarit 
ovat ”arkiasussankin” kauniisti koristettu ja hyvin hoidettu. Uhraajia käy päivän mittaan 
muistamassa vainajiaan, monet vanhemmista naisista muistelevat aviomiestään.  
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1635. 1636. 1999 DVD. 00 Lampang. Haltialle tehdyn patsaan lisäksi pääalttarin lähellä 
on uusi pieni alttari. Temppelin juhlakoristeita. 
 
   Temppelin haltia on nainen, jonka patsaan edessä on pöytä uhriruokia varten, samassa 
nurkassa on myös haltian alttaripalatsi. Temppeleissä käydään etsimässä apua sairau-
teen, koettuihin menetyksiin tai huonoon onneen, mutta erityisesti tässä temppelissä käy-
vät naiset hankkimassa lapsi ja perheonnea, ja kuten joskus aikaisemmin olen kertonut, 
tämän temppelin naispuolista haltiaa pidetään väkevämpänä kuin sen toisen temppelin 
miespuolista haltiaa. Ilmeisesti tämä usko on säilynyt ja naiset ovat nostaneet temppelin 
etusijalle. Perheongelmatkin ovat nyky-yhteiskunnassa lisääntyneet. Naispuolisen juma-
luuden ja esi-isiensä  eteen naiset kantavat  huolensa lapsistaan ja aviomiehistään.   
    Wat Kon eli Rantatemppelin puistossa lähellä joen rantaa on pieni kiinalainen temppeli, 
jota hoitaa naispuolinen vahtimestari. Hän on kovasti ystävällinen ja kertoo temppelis-
tään. Pienessä kappelissa on Apinajumalan patsas, mutta myös muita alttareita ja sille 
ovat tunnusomaisia aina palavat suuret kynttilät.  
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1637. 12.553.00; 1638. 12.560.00 Lampang. Apinakuninkaan temppeli Wat Kaowaruka-
ramin puistossa. 
 
   Apinajumala tarkoittanee apinakuningasta, joka on kiinalaisessa perinteessä yleinen 
myyttinen eläinhahmo. Apinajumalan taru esiintyy kiinalaisen kirjallisuuden perusteok-
sessa ”Matka länteen”, joka on peräisin 1500-luvulta. Apinakuningas on voittamaton tais-
telijahahmo, joka kykenee muuntautumaan 72 eri muotoon, ja voi auttaa ihmisiä mitä 
moninaisimmissa vaivoissa ja kamppailuissa. Apina on myös kiinalaisen kalenterin horo-
skooppimerkki ja yksi eläinvuosista. 
   Temppelin rakentajat ovat varmaankin halunneet tehdä erilaisen palvontapaikan kuin, 
mitä kaupungissa on. Ehkä apinajumala auttaisi eritysesti miehiä heidän pyrkimyksis-
sään, luodessaan bisnesuraansa. Todellisuudesta tästäkin temppelistä on tullut paikka, 
josta erityisesti naisten katsotaan saavan apua avioliitto ja perheongelmiinsa, ja kävijät 
ovat pääasiassa naisia. Temppeli pyrkii turistinähtävyydeksi ja jakoi esitteitäkin. Temp-
pelin hoitaja valitteli sitä, etteivät ihmiset enää käy kovin paljoa temppeleissä, eivätkä 
turistitkaan ole apinajumalan temppeliä löytäneet. 
 

  
 
1639.1999 DVD. 00 Lampang. Kiinalaisissa kauppapuodeissa on paikan haltian ja esi-
isien kotialttari, se vastaa thailaisten haltiantaloa, mutta sijaitsee sisällä talossa.   
 
    En ole perillä kaupungin kiinalaisten uskonnollisesta ajattelusta, mutta minusta tuntuu, 
että vainajakultti on yhä etusijalla sen ohella usko paikan (maa) yliluonnollisiin asukkai-
siin, haltioihin. Siirtyessään tuonpuoleiseen elämään vainajan kohtalo riippuu paljolti siitä, 
mitä hänellä on ollut tällä puolella ja kuinka hyvin omaiset hänestä huolehtivat. Toisaalta 
vainajat elävät jälkeläisissään ja vaikuttavat heidän kohtaloonsa. Vainajauskon piirissäkin 
tuonpuoleisuus on jotain, jossa ihminen joutuu myös vastuuseen siitä, minkälaisen elä-
män hän on elänyt.  
   Temppeleistä ihmiset hakevat apua henkilökohtaisiin ongelmiinsa ja tietä niiden yliluon-
nollisten voimien luokse, joita he katsovat ympäristössään olevan. Ja niin kuin thailaiset,
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myös kiinalaiset ajattelevat, että haltiat ja vainajat auttavat vastavuoroisesti, kun niitä 
muistetaan ja niille annetaan uhrilahjoja. Kiinalaisissa temppeleissä on neljän elementin 
symboliikkaa, pääalttarin niin kuin kotialttarien patsaissa voi asiantuntija erottaa buddha-
laista, kungfutselaista ja taolaista kulttiesineistöä, mutta en usko, että monetkaan kävi-
jöistä vaivautuvat ajattelemaan näiden uskontojen filosofiaa, vaikka sitä kiinalaisissa kou-
luissa opetetaan. Kiinalaiset pitävät kotialttareita ja vaalivat esi-isien kulttia, mutta uskon-
nollisessa ajattelussaan he taitavat seurata eniten Buddhan opetuksia ja noudattaa  
maan valtionuskonnon tapoja, he uhraavat sekä esi-isille että Buddhan munkeille.  
 
 
Kristillisyys.    Ban Dongissa on pieni kristillinen seurakunta, joka rakensi itselleen kirkon 
noin 20 vuotta sitten. Se sijaitsee Takalaaksossa vähän matkan päässä ylityspaikasta. 
Seurakunta kuuluu presbyteereihin, jolla on Lampangissa suuri ja elinvoimainen emäseu-
rakunta.  Kyläseurakunta toimii edelleen myös Ban Paossa, joka 1972-1973 kuului tutki-
muskyliini, Ban Mae Kong Nya oli silloin osa tätä kylää.  
 

1640. 12.561.35 Ban Dong. Kylän kristilli-
nen kirkko. 
 
    Amerikkalaiset presbyteerit ovat perusta-
neet MacKenzie koulun ja lastentarhoja 
sekä sairaalaa, se on edelleen toiminnassa 
Wang joen pohjoispuolella.  
  Suomalaiset helluntaiherätyksen lähetit 
ovat Thaimaan lähetystyön pioneereja, he 
ovat perustaneen myös Lampangiin hellun-
taiseurakunnan, jolla on oma kirkko. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tietäjät 
 
 
  
Kylien ja kaupunkienkin tietäjät asettuvat potilaan kanssa istumaan pieneen katokseen, 
joka muistuttaa puutarhamajaa. Ban Srii Muod Klaossa istuntokatos sijaitsee kylän länsi-
laidalla, samanlainen on Ban Dongin tietäjällä koululle johtavan tien mutkassa. Vuonna 
1999 videoin Lampangissa tietäjänaista, meediota, joka naispuolisen opettajansa kanssa 
antoi katoksessaan vastauksia kysyjille. Se on siis paikka, jossa tietäjä keskustelee apua 
hakevan ja hänen seuralaistensa kanssa, pitää istuntoa.      
   Haastatteluissa on joitakin kuvauksia tietäjien luona käymisestä. Tavallinen syy on ollut 
sairaus tai lapsen nimi, kysymys siitä, kuka kuolleista sukulaisista on syntynyt uudestaan 
johonkin lapseen ja mikä nimi tulisi lapselle antaa, jotta tämä lakkaisi itkemästä tai sai-
rastelemasta. Tietäjältä halutaan ennen kaikkea tietää paraneeko sairas. Tärkeää on 
saada vastaus. Tietäjät tekevät maagisia riittejä, valmistavat uhrituokkosia, antavat tietoja 
suotuisista päivistä ja toimivat meedioina. Tavallisesti heiltä kysytään, milloin on suotuisa 
päivä aloittaa kylvö tai istutus, pitää hautajaiset tai häät, mutta näihin kysymyksiin voi 
vastata myös joku temppelin munkki tai azan wat. Se ei vaadi kovin suurta tietäjyyttä, 
koska suotuisat päivät on mainittu almanakassa. Suotuisat ja epäsuotuisat päivät tiede-
tään yleisesti, mutta siitä huolimatta niistä käydään keskustelemassa jonkun uskonnolli-
sen auktoriteetin kanssa. Perinteeseen kuuluu, etteivät tietäjät määrää palkkion suu-
ruutta, vaan jokainen kävijä antaa sen, minkä haluaa antaa tai kokee oikeaksi. 
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1643. 1999 DVD. 00 Lampang. Tietäjä polttaa vahvaa tupakkaa ja puree teemällejä. On 
hänellä parantavia aineitakin purkeissaan. 
 
   Kysyttäessä vainajista tai sairauksista tietäjä vaipuu jonkinlaiseen transsiin ja puhuu 
jonkun kuolleen äänellä ikään kuin vainaja puhuisi hänen välityksellään. Tietäjä tuo vas-
tauksia kuolleiden puolelta, sielujen maailmasta. Tällöin tietäjää voisi nimittää samaanin 
myöhäiseksi edustajaksi, mutta pikemminkin hän on meedio, kahden maailman välillä 
toimiva välittäjä. Henkipossessiosta voi tietenkin puhua, meedio antaa ymmärtää, että 
vainajan henki on tunkeutunut häneen ja puhuu hänen suullaan. Vainajan muistajaisjuh-
lien naispuolisia matriarkkoja voi kyllä pitää jonkinlaisina samaaneina, he ”omistavat” vai-
najan sielun ja kykenevät kommunikoimaan sielujen kanssa. 
    Antaessaan vastauksia  Lampangin tietäjä työnsi suuren mällin suuhunsa ja vaipui 
ikään kuin toiseen maailmaan. Vastaukset hän antoi suullisesti, mutta myös kirjoittamalla, 
mitä vainaja tai haltia käski ilmoittaa. Tässäkin istunnossa tietäjä antoi vastauksia kirjoit-
tamalla.  
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1644.  1845. 1646. 1647. 1648. 1999 DVD. 00 Lampang. Tietäjä ottaa paperin ja odottaa, 
mitä tuonpuoleisesta maailmasta hänen kädelleen annetaan tehtäväksi kirjoittaa. Toisen 
asiakkaan ongelmista tietä ja hänen opettajansa keskustelevat.  
 
     Joka tapauksessa tietäjien luona vielä käydään, etenkin silloin, kun lääketiede ei auta, 
he antavat jonkinlaisen viimeisen toivon, vaikkeivät voisikaan parantaa. Kylien tietäjät ei-
vät haastatteluissa ole mitään noitia, joita pelätään, vaikka lähetyssaarnaajat ovat halun-
neet heidät sellaisiksi leimata. Monesti he ovat hurskaita maallikkoja ja temppelineuvos-
ton vanhimpia ja heiltä on alettu kysyä apua sen vuoksi, että he ovat olleet kauan munk-
keina ja tuntevat pyhiä salaisuuksia ja ovat lukeneet taikakirjoja. Ennen vanhaan arvos-
tettu tietäjä oli lukutaitoinen ja tunsi maagista kirjallisuutta. 
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Haltiantalot  
 
 
  
Ban Srii Muod Klaon haltia asuu suuren puun luona länteen johtavan pääkujan varrella. 
Puun juurella on kaksikin haltiantaloa, uusi ja vanha. Uusi on pitsikoristeinen puutalo, joka 
on asetettu laatoista tehdyn korokkeen päälle. Sivussa on vanha  ränsistynyt haltiantalo 
ja  puupenkki. Kylien haltioita on muistettu joissakin viljelyvuoden taitekohdissa ja yhtei-
sen haltian päivänä. Tässä kylässä seurakunnan maallikkojäsenet käyvät antamassa lah-
joja silloin, kun on tulossa koko kylää koskeva tärkeä tapahtuma. 
  Haltiauhrien taustalla on viljelevien kyläyhteisöjen vainaja- ja haltiausko. Etenkin kaski-
kulttuureissa vainajat kuuluivat uskonnolliseen ympäristöön. Vainajien haudat ja kulttipai-
kat, joilla uhrattiin, olivat omistusmerkkejä. Vainajat ”omistivat” asuinpaikat ja kasket, 
jotka he olivat raivanneet, ja antoivat jälkeläisilleen oikeuden elää ja viljellä suvun asuin-
mailla, karkottivat vieraat. Ennen kaikkea varjelivat suvun viljelyksiä, kaskimaita. Muuta 
legaalista oikeutta maahan ei kaskikulttuureissa voitu määritelläkään. Vainajille oli uhrat-
tava,  ennen kaikkea satokauden päätyttyä ja uuden vuoden alkaessa  heille oli annettava 
heidän osuutensa kaikesta sadosta. Esi-isät  huolehtivat jälkeen tulevista, pitivät yllä su-
kunsa onnea, mutta myös valvoivat jälkeläistensä elämää, moraalia, ja rankaisivat huo-
nosta elämästä. 
   Haltiausko on yleismaailmallinen, mutta auraviljelykylissä paikan haltiat tulivat tärkeäm-
miksi yliluonnollisiksi olennoiksi kuin vainajat. Ihminen on kaikkialla uskonut, että jokai-
sella paikalla oli yliluonnolliset asukkaansa, jotka elivät tuolla puolen, näkymättämässä 
maailmassa tai käänteisessä maailmassa maan alla.  Maata viljelevä ihminen tunkeutui 
heidän asuisijoilleen, sen vuoksi hänen oli pyydettävä haltialta lupa kaikkeen mitä hän 
teki: talon rakentamiseen, pellon raivaamiseen, kaikkeen, mistä seurasi joku muutos hal-
tian elinympäristössä. Haltialle oli ilmoitettava myös kaikki perheen tapahtumat, syntymät, 
kuolemat naimisiin menot, uuden vävyn tulo taloon. Vihastunut tai epäsuopea haltia ran-
kaisi talonväkeä niin kuin vainajatkin, se vei pois vilja- ja karjaonnen, menestyminen, ja 
aiheutti sairauksia. Haltiauhreilla se pidettiin tyytyväisenä ja suopeana.  
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1649. 11.478.05; 1650. 11.480.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän haltian, maan yliluonnollisen 
omistajan asuinpaikka. Kylien alkuperäinen haltia on asunut yleensä suuressa puussa. 
 

      
 
1651. 11.484.15; 1652. 11.48515 Ban Mae Kong Nya. Kylän haltiapuun juurelle on tuotu 
riittiseipäitä, joilla ilmeisesti yritetään vapautua pahan kuoleman tuomasta epäonnesta 
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    Ban Mae Kong Nyassa ei ole yhteistä haltiantaloa eikä haltiapuuta, mutta temppelin 
ulkopuolella on puu, jonka juurella suoritetaan tietäjäriittejä. On alettu uskoa, että siinä 
asuu temppelin haltia. Puun juurelle on juuri rakennettu kota noin 1,5 metriä pitkistä bam-
bukepeistä, joiden ympärille on kiedottu eriväristä teippiä ja paperia. Banaanipuun lehtiä-
kin on mukana. Keppien alapäässä on joitakin kasveja sanomalehteen kiedottuna. Lisäksi 
kodan ulkopuolella roikkuu vainajan viiri ja pieniä valkoisia lippuja, joita pannaan onnet-
tomuuspaikalle. Kodan sisällä on vihreä banaaninippu. Keskustelimme tästä rakennel-
masta, mutta harmikseni olen unohtanut, mihin tarkoitukseen on tehty. Todennäköisesti 
kysymyksessä on paha kuolema liikenneonnettomuudessa, tietäjäriitillä pyritään poista-
maan epäonni ja auttamaan vainajaa pääsemään kuolleiden puolelle.   
     Haltiaksi saattoi tulla myös ensimmäinen paikalle haudattu vainaja. Lampangin kylissä 
haltia voi olla yhtä hyvin pihapiirin alkuperäinen asukas kuin sinne haudattu ensimmäinen 
vainaja, ja muutenkaan paikalliset ihmiset eivät ole erottaneet haltia- ja vainajauskoa niin 
tarkoin toisistaan. Thaimaassa usko ympäristön tuonpuoleiseen omistajaan on julkisesti 
näkyvissä. Vaikka buddhalaisuus ei vainajakulttia ja haltiauskoa hyväksy, se on antanut 
ihmisten pitää uskonsa, toisin kuin kristinusko. Kyläläisten mielestä haltiasta ja omista 
esivanhemmistaan huolehtiminen on yhtä hyvä ansio tuonpuoleista elämää varten kuin 
muutkin hyvät työt. Suvaitsevaisuudesta on varmaankin seurannut, että buddhalaisuus 
on kaikkialla läsnä, perheriiteistä julkisiin seremonioihin. Munkkien kautta voidaan ainakin 
epävirallisesti uhrata myös vainajille, he voivat kaikessa välittää ihmisten toiveet ja antaa 
uskoa, että hyvät työt kerran palkitaan.  
 

     
 
1653. 11.480.05 Ban Srii Muod Klao. 1654. 11.486.15 Ban Mae Kong Nya. Talojen halti-
antaloja, temppelityyppiä. 
 
    Kylän jokaisessa pihapiirissä on vielä haltiantalo, vaikkeivät kaikki vie sinne säännölli-
sesti ruokaa tai lahjoja. Haltialle uhrataan, jos perhettä kohtaa sairaus tai huono onni, 
jonka voidaan tulkita johtuvan siitä, että haltia on jostain syystä vihastunut tai vaatii huo-
miota, uhria. On tärkeää, ettei haltiaa loukata. 
    Monet suvut pitävät kerran vuodessa haltiajuhlan. Silloin suvun jäseniltä kerätään ra-
haa, kokoonnutaan yhteen ja  uhrataan haltialle. Tällöin haltia on itse asiassa esi-isä, joka 
on jäänyt paikan haltiaksi, ja se näkyy mm. siitä, että suvun jäsenet tulevat uhraamaan 
oman sukunsa haltialle. Vaikka he ovat menneet naimisiin toiseen taloon, heidän halti-
ansa on siellä, missä heidän oma sukunsa asuu. 
    Haltia voi olla myös paikan yliluonnollinen asukas ja vartija. Tällöin ajatellaan, että kai-
killa paikoilla on tuonpuoleinen omistajansa, jota ei sen tarkemmin määritellä. Buddhalai-
nen kansanperinne on tuonut mukanaan oman hyvien ja pahojen voimien, tai henkiolen-
tojen maailmansa, joka näkymättömänä ympäröi ihmisiä. 
     Ban Srii Muod Klaon tietäjän mukaan buddhalaisuudessa on myös henki nimeltään 
Tsau Po Tumaa. Sille rakennetaan aina oma henkien talo. Henki seurailee ihmisiä ja sille 
on annettava kukkariipuksia. Kylän uusi haltiantalo näkyy olevan tätä tyyppiä. Haltiantalo 
on nykyisin yleisesti vain henkien talo, samoin alkuaan ilmeisesti sielua merkinnyt sana 
khwaan tarkoittaa nykyisin jotain henkiolentoa yleensä.  
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   Haltiataloista ei ole kovin montaa kuvaa, koska ne on yleensä ostettu liikkeistä, jotka 
myyvät valmiita taloja. Itse tehdyt haltiantalot ovat harvinaisia. Myytävät talot ovat tavalli-
sesti betonista valettuja pieniä palatseja tai temppeleitä niin kuin vainajan sieluntalotkin. 
Yleisimmät mallit ovat thaityylinen  temppeli, jonka monikerroksisessa katossa on  sarvi-
maiset garudanpääkoristeet,  ja burmalaistyylinen  temppeli, jossa on  ”tähkämäinen” loo-
tuksenlehtihuippu. Kolmas malli on perinteinen thaitalo kattokoristeineen ja pitsileikkauk-
sineen pienoiskoossa  
    Haltialle annetaan usein hiukan riisiä ja hedelmiä, lisäksi sille  pannaan vesilasi ja talo 
koristellaan kukilla ja kukkanauhoilla. Pieni savesta tehty vesipullo on monessa haltian-
talossa, vedellä on luonnollisesti tähän vuodenaikaan suuri lahja-arvo, ja muutenkin ate-
riaan kuuluu vesi. Erään talon haltiantaloon on juuri tuotu hedelmiä ja kukkia, koska ta-
lossa on sairautta. 
 

    
 
1655. 11.481.05 Ban Srii Muod Klao. 1656. 11.488.15 Ban Mae Kong Nya.  Itse tehty 
haltiantalo, jossa katoksi on pantu harjatiili, ja yleinen betonista valettu temppelityyppinen 
haltiantalo. 
 
   Punaiseen haltiantaloon on eräässä talossa laitettu ”kestouhreja”, puu- ja muovikukkia, 
pikkupatsaita ja ruokakuppeja, joihin ei laiteta elävää ruokaa. Sama koskee vanhan kii-
nalaisen puutarhurin haltiantaloa, se on ostettu kiinalaistyylinen temppeli tai palatsi, jossa 
on kestokukkia ja koriste-esineitä, mutta myös hiukan ruokaa lautasella. 
   Ban Dongissa ei ole ostettuja haltiantaloja, vaan haltioille kelpaa vaatimaton puinen 
”pönttö” tai ”lintulauta”, usein likainen ja huonosti hoidettu.  
    Lampangin kaupungissa on haltiantalo kaikkien virastojen, koulujen ja liikeyritysten, 
mutta myös yksityisten talojen pihoissa, elleivät asukkaat ole kristittyjä tai muslimeja. Jul-
kiset haltiantalot ovat komeita temppelipalatseja, joita hoidetaan hyvin, mutta ne taitavat 
olla enemmän koristeita ja osoitus hyvästä talonpidosta, niin kuin hyvin hoidettu piha tai 
puutarha. Kokoelmassa on valikoima muutamista taloista: kaupungintalon haltiantalo on 
juhlallinen, muttei liian pramea, pääpostin haltiantalo on pylvään päässä, kuten ennekin 
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ja taitaa olla sama kuin 13 vuotta sitten, se on yleensä ollut hyvin hoidettu. Bangkok Ban-
kin haltiantalo Tipawanilla on ränsistynyt ja hoitamaton, yksi torni on irronnut kokonaan.   
Urheilupuiston temppelin pihalla seisoo vanha haltiantalo tai henkientalo kaikkine koris-
teineen, siihen on ripustettu pieniä sähkölamppujakin, jotka ovat tulleet muotiin. Elefant-
tipuiston haltiantalo on esimerkki khmertyylisestä temppelistä ja viittaa ikivanhaan pohjoi-
seen khmertraditioon. Kaikissa näissä haltiantaloissa on nykyisin kauniita pienoispatsaita 
ja koriste-esineitä, jopa leikkikaluja, ne ovat vähän kuin nukkekoteja ikikukkineen.  
 

    
 

    
 
1657. 1658. 1659. 1660. 1999 DVD. 00 Lampang. Kaupungin haltiantaloja. 
 
   Talouslama ja pankkikriisi taitavat vaikuttaa haltioidenkin elämään. Brysanee kadun 
huoltoaseman punakultainen haltiantalo on komea ja hoidettu. Asema on muutenkin hy-
vin hoidetun näköinen. Suuren Boonyawat-koulun haltiantalo, samoin kuin viereisen Ka-
layanee-koulun haltiantalo on iso rakennus alttareineen.  
    Läänin reunavuoristojen harjanteella, missä valtatie ylittää korkeimman kohdan, on ri-
vistöittäin haltiantaloja. Niitä ovat pystyttäneet onnettomuudesta selvinneet itselleen tai 
omaiset niille, jotka ovat vuoristotiellä kuolleet. Tällainen haltiantalojen kenttä on Doi 
Khun Tanilla, Chiang Main valtatien varrella, samanlainen on Chiang Raihin mentäessä.     
Ajaessaan haltiantalojen ohi, autojen kuljettajat tervehtivät paikan yliluonnollista haltiaa 
painamalla lyhyesti äänitorvea. Silloin onni ei petä laskettaessa alas vuoriston rinnettä. 
Hyvin harva jättää tervehtimättä, he ovat ilmeisesti kauempaa tulleita. Ennen kun autot 
olivat yleensäkin vanhoja ja huonokuntoisia, niiden jarrut saattoivat pettää jyrkässä ala-
mäessä ja onnettomuuksia sattui aika usein; ajaminen vuorilta alas oli riski, vaati onnea, 
haltian suopeutta.    
    Haltiantaloja on pitkät rivit, toiset tavanomaisia halpoja, toiset kalliita. Jokaiseen niistä 
kätkeytyy kertomus, henkilöhistoria, kohtalo.  Paikalla käyvät lesket ja lapset muista-
massa vainajiaan ja hoitamassa uhripaikkaa. Toiset ovat hyvin hoidettuja uusine kukka-
koristeineen, toiset unohtuneet. 
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1661. 11.500.01; 1662. 11.501.01; 1663. 11.505.01; 1664. 11.507.01; 1665. 11.510.01 
Doi Khun Tanin haltiantaloja. Vuoristojen ylityskohtien Haltiatalot ovat lisääntyneet. 
 
   Taempana on pieni ”norsutemppeli”, suuri haltiantalo, jonka sisällä ja ympärillä on nor-
supatsaita (1664- 1665). Olikohan sen pystyttänyt joku puutavarafirma, joka hakkasi vuo-
rilta puita? Se on omistettu vuorten haltioille ja suojelushengille, alttarin edessä käy jat-
kuvasti ihmisiä sytyttämässä kynttilöitä tai suitsukkeita.  
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 1666. 11.504.01. Doi Khun. Haltiantalo-
jen ryhmässä on yksi burmalaistyylinen-
kin. Uhreina on paljon muovisia kukkarii-
puksia. 
 
   Doi Khunin vuoristoon haltiantaloja on 
pystytetty onnettomuuden uhrien henkilö-
kohtaisiksi muistomerkeiksi. Niillä on 
osaksi sama tehtävä kuin hautamuisto-
merkeillä. Haltiantalon luona  muistetaan 
vainajaa, uhri on tarkoitettu paikan halti-
alle, jotta se suojelisi onnettomuudelta, 
mutta samalla myös vainajan sielulle. Pai-
kallisten thailaisten ajattelussa haltiantalo  
poistaa jotain onnettomuuden mukanaan 
tuomaa pahaa, huonoa onnea, joka vai-
najan kautta tullut koko perheen ylle. Se 
auttaa kuollutta pääsemään pois onnetto-
muuspaikalta johonkin lopulliseen vai-
najalaan, kuolleiden puolelle. Ilman halti-
antaloja onnettomat sielut jäisivät kauas 
kotikylästään,  omaisten huolenpidon ulot-
tumattomiin, elävien ja kuolleiden maail-
man välille. Doi Khunin vuoresta ja muis-
takin vaarallisista paikoista tulisi sijatto-
mien sielujen asuinalue, pelottava paikka, 

jossa välitilaan jääneet vaatisivat huolenpitoa tai  pyrkisivät syntymään uudelleen elävien 
ohikulkijoiden ruumiissa.                                                                                                          
                                                                    1667. 11.496. 00 Lampang. Kiinalaisen kau-

pan haltiantalo. Sitä kannattavat eläimet, lei-
jonat. 
 
 Kiinalaiset polttavat haltia- ja vainajauhriksi 
suitsukkeita ja kynttilöitä, mutta ruokaakin on 
alttarin edessä, ainakin hedelmiä.  
  Boonyawat-kadun menestyvän kultakaupan 
kiinalaistyylinen haltian alttari on kadulla; se 
on kyllä pikemminkin kiinalainen kotialttari. 
Kotialttareita on kiinalaisissa kauppaliikkeis-
sä, mutta yleensä ne ovat sisällä, jossakin lat-
tialla, tai sitten ylhäällä katonrajassa on pieni
hylly, jossa on erilaisia kiinalaisia haltiapat-
saita kukkineen ja uhreineen (appelsiineja), 
joukossa on usein myös Buddhaan pienois-
patsas. Näissä asioissa kaupungin kiinalaiset 
eivät niin tarkkaan halua erottaa konfutse-
laista tai yleensä kiinalaista ja buddhalaista 
uskontoa.        
  Haltiantalot eivät oikeastaan kuulu buddha-
laisuuteen eivätkä munkit niitä hoida, muttei-
vät välitä niitä poistaakaan temppelien pi-
hoilta.  Haltiantalojen kauppoja on kaupun-
gissa useita. Kaupoissa haltiantalot ovat val-
miiksi valettuja, mutta ne voidaan maalata 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -98 528



paikan päällä asiakkaan toivomusten mukaan. Kaikki myytävät haltiantalo tehdään pyl-
vään päähän, se on osa kokonaisuutta, mutta estää myös hiiriä pääsemästä ylös syö-
mään uhriruokia. Sama liike myy usein myös puutarhakoristeita, kuten kreikkalaisia pat-
saita, Afrodite taitaa olla tarjouksessa. 
 
 
  
 
 

11. Hajakuvia kehityksestä 
 
 
 
 Lampangin läänin uusi virastotalo. Maaherran virasto on muuttanut keskustasta noin 
viiden kilometrin päähän Phraen tien varrelle vuoriston juurelle. Sinne on rakennettu uusi, 
kansallista virastotyyliä noudattava rakennus. Vierailin tässä virastossa muutaman ker-
ran, siellä on minustakin paljon asiapapereita. Maan virastokulttuuria en kykene tarkem-
min kuvaamaan, mutta näennäisestä ystävällisyydestä huolimatta se on ankaran hierark-
kista. Jokaisella osastolla on päällikkö, hänen huoneessaan on ylellinen kalusto, TV ja 
kokolattiamatto, sinne tultaessa pitää riisua kengät. 
 

   
 
1668. 13.001.00; 1669. 13.008.00 Lampang. Läänin uusi virastorakennus. Suunnittelu- 
ja tilasto-osaston leimasinkokoelma, niitä varten tarvitaan kaksi leimasintelinettä.   
 
   Tässä virastorakennuksessa on mm. sosiaalitoimisto. Sosiaalitukea saadakseen pitää 
ensin kääntyä kyläpäällikön puoleen ja tulla hänen kanssaan tänne tekemään anomuksia. 
Hakijoita näytti olevan jonkin verran. Nykyisin eivät lapset tai sukulaiset enää kykene elät-
tämään omaisiaan ja yhteiskunta joutuu yhä enemmän auttamaan niitä, joilla ei ole mi-
tään muuta turvaa. Tänne tuloa pidetään häpeällisenä eikä yksikään haastatelluista tur-
vautuisi kyläpäällikköön muuten kuin äärimmäisessä hädässä. 
     
Maan suurin hiilivoimala. Vuonna 1985 alettiin Lampangin kaupungin lähelle Mae 
Moh:n amphoeen suunnitella suurta ruskohiilivoimalaitosta. Se on nyt lopullisesti valmis-
tunut ja tässä on pari turistikuvaa alueesta. Voimalaitos on laaja, sen lähellä on asunto-
alueita ammattityövoimaa ja ulkomaalaisia varten, varikkoja, puistoja, golfkenttiä ja näkö-
alapaikka, josta näkee louhokseen.  
  Mae Moh:n voimala on valtion energialaitoksen Egatin omistama ja  Maailmanpankin 
rahoittama. Energiapuistossa on kaikkiaan 13 suurta hiilivoimalaitosta, jotka tuottavat 
noin 28 % Thaimaan sähköntarpeesta, saman verran kuin kaksi normaalikokoista atomi-
voimalaa. Laitoksen rakensivat australialaiset ja siellä asuu vieläkin australialaisia insi-
nöörejä, jotka johtavat tuotantoa. Työntekijöitä Mae Moh:ssa on 8000 henkeä; joku on 
Ban Srii Muod Klaostakin päässyt tänne töihin. Työväen kuljetuksiin tarvitaan kymmeniä 
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linja-autoja. Polttoaineena käytetty ruskohiili, jota täällä kutsutaan ligniiniksi, on huonoa 
kivihiiltä ja sisältää runsaasti rikkiä. Ruskohiili louhitaan laajasta avokaivannosta ja liuku-
hihnat kuljettavat sen höyryvoimalaitoksille.  
    Mae Moh:n amphoe  kylineen jäi louhoksen ja sen valtavan jätemaavallin taakse. Myö-
hemmin kuntakeskus ja kylät on siirretty tälle puolelle ja rakennettu uudestaan. Voimalai-
toksen rakennussuunnitelmat herättivät 1985 ankaraa vastarintaa, mutta insinöörien 
kanta voitti. Kuten ennustettiin, laitos saastuttaa ympäristöään. Puhdistuslaitteissa on ol-
lut jatkuvasti vikaa. Alun perin ne alimitoitettiin ja jouduttiin vaihtamaan, mutta uusienkin 
laitteiden käyttöikä on laskettua lyhyempi. Sallitut päästöt ovat olleet yhteensä 7 tonnia 
rikkiä tunnissa päivisin ja 15 tonnia iltaisin, mutta vaatimuksia on kiristetty ja laitoksen 
pitäisi päästä alle 1300 mikrogrammaan kuutiossa savukaasuja.  
 

     
 
1670. 13.014.01; 1671. 13.019.01 Lampang, Mae Moh:n hiilivoimalaitokset.  
 
    Rikki on aiheuttanut jo monenlaisia terveyshaittoja lähiseudun kylien ihmisille, eläimille 
ja viljelyksillekin. Saaste leviää aina Lampangiin asti ja lääkärit ennustavat, että keuhko-
sairaudet, kuten keuhkosyöpä tulevat olemaan alueen yleisin kuolinsyy. Viime aikoina on 
käyty kiivasta keskustelua saasteongelmista ja vaaditaan, että läheiset kolme kylää on 
siirrettävä muualle. Se merkitsisi 4000-5000 ihmisen uudelleen asuttamista ja maksaisi 
valtiolle miljardi bahtia. Kyläläiset eivät ole kovin innokkaita lähtemään, he ovat kiinnos-
tuneempia korvauksista. Muuttoa kannattavat opettajat ja muut virkamiehet.  
   Mae Moh on jonkinlainen kauhukuva maan ympäristönsuojelijoille ja sen maine on le-
vinnyt laajalle. Nyt on asetettu komitea, jonka vastuulle pannaan 50 miljoonan bahtin kor-
vausrahasto. Tietysti monet epäilevät, ettei näistä rahoista kovin paljoa riitä kyläläisille 
asti, niin kuin ei aikaisemmistakaan korvausrahoista. On myös ehdotettu, että kylien ja 
voimalaitoksen välille nostettaisiin vesiseinä, joka sitoisi pölyn.  Äskettäin lehdissä haas-
tateltiin Mae Moh:n rakennustöiden johtajaa, energiayhtiön uutta pääjohtajaa, joka nyt 
jälkeenpäin itsekin myönsi, ettei enää kannattaisi tällaista projektia. Joku energiayhtiö 
suunnittelee toista kaivosta, mutta paikallisissa asukkaissa tämä Praehuap Khiri Khan 
voimala on herättänyt raivoisaa vastarintaa. Mae Moh:n voimalaitoksessa on parasta, 
että ruskohiili loppuu melko nopeasti, laitoksen eliniäksi laskettiin muistaakseni noin 30 
vuotta. Myöhemmin löydettiin Chiang Main lähistöltä uusi hiiliesiintymä, jossa riittäisi polt-
toainetta vielä viideksi vuodeksi. Vastustuksesta huolimatta kaivostoiminta aloitetaan.     
    Voimalaitokselle haarautuu Phraen valtatieltä oma mahtava sivutiensä ja kun aikansa 
ajaa, ohi uusien kylien ja tervetuloa istutusten, niin taivaanrannalla kohoaa 9 korkeaa 
savupiippua; 13 piippua kyllä pitäisi jostain löytyä. Voimalaitoksille ei pääse, turistit ohja-
taan avolouhokselle päin, sen takana kohoaa pintamaa- ja kuonavuori. Avolouhoksen 
reunaan on rakennettu katselupaikka paviljonkeineen ja puistoineen. Puisto on siisti ja 
huolellisesti hoidettu, kukat kukkivat ja niityt viheriöivät näin kuivana kautenakin.  Sieltä 
voi katsoa alas suunnattomaan louhokseen, jonka pohjalla suuret maansiirtoautot ovat 
kuin pieniä leikkikaluja. Valokuvista eivät valitettavasti näy todelliset mittasuhteet. Kat-
somo on pieni turistikeidas, sinne tulee perheitä viettämään sunnuntaita luonnon hel-
massa. 
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Mitä tapahtui vuonna 1998 
 
 
 
Otteita päiväkirjasta. Maan julkista kulttuuria olen pyrkinyt kuvaamaan päiväkirjassani, 
johon on otettu tietoja lehdistöstä. Olen myös tallettanut lehtileikkeitä kaikilla kenttätyö-
matkoillani. Vuosien 1997-98 päiväkirja perustuu julkisiin lähteisiin, joita olen kommentoi-
nut. Siinä joudun kuvaamaan maan ongelmia, korruptiota, väärinkäytöksiä, skandaaleita 
ja muita negatiivisia asioita. Mutta lehdissä ei ole juuri muita uutisia.    
 
 
 

Talouspolitiikka 
 
 
Kansallinen vai globaali kehitys. Thaimaata on koetellut syvä lama, joka on herättänyt 
kiivaan keskustelu siitä, kuinka maa talous saataisiin uudelleen nousuun. Thaimaan kan-
santuotteen kasvun ennustetaan olevan miinuksen puolella nyt parin vuoden aikana ja 
vuonna 1999 enintään 3%, kun viime vuosikymmeninä kasvu on yleensä ollut 10%. Vi-
rallisten tilastojen mukaan Thaimaassa oli vuonna 1996 työttömiä vain 1,5%, seuraavana 
vuonna 3,5 % ja tänä vuonna työttömyysasteen ennustetaan nousevan 5,6 %:iin. Myös 
valkokaulustyöläisiä uhkaa työttömyys, ensi vuonna 100 000 korkeakoulututkinnon suo-
rittanutta jää työttömäksi. Todellisuudessa työttömiä ei olisi kovia paljoa verrattuna muihin 
maihin, mutta on epäselvää, koskevatko luvut vain kaupunkien työläisiä ja kuinka paljon 
kyläläisiä on tilastoissa mukana.  
   Suurimittaisella  Amazing Thailand -mainoskampanjalla oli tarkoitus saada maahan  
17 miljoonaa turistia  vuodessa, mutta määrä on jäänyt  7,2 miljoonaan.  Taloutta uhkaa 
myös kuivuus, tänä vuonna kevätkausi tulee ennusteiden mukaan olemaan kuivin 50 
vuoteen. Vettä joudutaan säännöstelemään, viljelijöille se on katkeraa, sillä riisin hinta on 
nousussa maailman markkinoilla. Maan pankit ovat kriisissä, konkurssiin on joutunut kaik-
kiaan 56 finanssiyhtiötä, joiden entiset työntekijät myyvät vaatteitaan kirpputorilla, ja 
maan keskuspankinkin pelätään jo horjuvan. Lama on koetellut kovimmin keskiluokkaa. 
Selviytyäkseen keskiluokka on ryhtynyt voimakkaasti kouluttamaan ja kurssittamaan it-
seään käytännön ammatteihin: partureiksi, mekaanikoiksi, maanviljelijöiksi, se on myös 
työntynyt alemman luokan työmarkkinoille  katukaupustelua ja käsitöidentekoa myöten, 
tai  työllistää itseään pikkuyrittäjinä. He vaativat taloudellista ja sosiaalista reformia, val-
tion tehottomuus ja virkamiesten korruptio on tulilinjalla vahvemmin kuin koskaan. 
    Thaimaassa niin kuin kaikkialla käydään keskustelua siitä, kuinka maan talousongel-
mat voidaan ratkaista, pitäisikö hallituksen pyrkiä sopeuttamaan talous globaaliin kilpai-
luun vai menestyisikö maa paremmin, jos pyrittäisiin säilyttämään kansallinen omavarai-
suus. Taloustieteilijät markkinoivat globalisaatiota, heidän mukaansa kansainvälistymi-
nen  ja ulkoimaiset investoinnit pelastavat maan talouden. Maan  on saatava Kansainvä-
lisen Valuuttarahaston ja muiden globaalia kauppaa tukevien rahastojen lainoja, ja har-
joitettava työvoimapolitiikka, joka tekee maasta houkuttelevan investointikohteen. Kan-
sainvälisen kehityksen suurin jarru on koululaitos, joka ei ole vastannut työvoiman kysyn-
tään eikä maassa anneta koulutusta niille aloille, joita tulevaisuudessa tarvitaan.  Maan 
virkamiesten pitäisi muuttaa kokonaan asennettaan työhön. 
   Kansallista omavaraistaloutta puolustavista näkyvin on yhteiskuntakriitikko Tri Prawase 
Wasi. Hän muistuttaa, että 80% kansasta asuu edelleen kylissä. Kansainvälisen valuut-
tarahaston apu Thaimaalle on mitätöntä, rahasto vaatii tuotantorakenteiden yksityistä-
mistä ja ulkomaankaupan vapauttamista, markkinavoimien ylivaltaa. Maan on aloitettava 
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jälleenrakentamisensa  pohjalta, paikallistaloudesta ja paikalliskulttuureista, perusraken-
teina tulisi olla  kansalaisyhteisöt, osuuskunnat, yhdistykset ja verkostot, jotka kokoavat 
paikallisia ihmisiä. Talous voisi perustua omavaraiseen  maatalouteen, käsityöhön, luon-
nonlääkintään, thairuokaan ja turismiin. Maan budjetti pitäisi tehdä yhteisöjen ehdoilla ja 
valtion tulisi tukea yhteisöjen omia rahastoja. Vain paikallistalous kykenee elämään tasa-
painossa luonnon kanssa ja luomaan uuden moraalin ja paikalliskulttuurin. Köyhille ja 
työttömille pitää saada maata.  Kyläläisten pitää liittyä yhteen ja perustaa omia paikallisia 
perusyrityksiä, huoltoasemia, käsityöverstaita, maatalouden jalostuslaitoksia, perustaa 
oma pankki. Jokaisessa yhteisössä pitäisi olla oma radioasema. Suurtalous on lamassa, 
mutta paikallistaloudet toimivat niin kuin ennenkin.  Hän luettelee esimerkkejä kyläläisten 
yhdessä hoitamista yrityksistä, jotka eivät ole kriisissä.    
    Lähes 600 kylään (70 000:sta) on jo perustettu paikallispankki tai osuuskunta. Rahas-
toja perustamalla kyläläiset toivovat pääsevänsä irti liikepankeista. Lainakorko on erittäin 
korkea, noin 15-20%, jotkut pankit perivät yli 25%. Autonsa velaksi ostaneilla kyläläisillä 
on nyt vaikeuksia ja sanotaan, että liikepankkien kassakaapit ovat täynnä maanviljelijöi-
den tilojen omistuskirjoja. 
   Kylissä keksitään uusia elinkeinoja, esimerkiksi eräs pohjoisen kylä tarjoaa turisteille 
nähtävyydeksi kobranyrkkeilyä. Kylässä on jo 80 nuorta miestä, jotka kykenevät ottele-
maan kobrien ja jopa kraigien kanssa ilman suojavarustuksia.  Käärme iskee, kun ihmi-
nen huojuu sen edessä, ja nyrkkeilijä väistelee, kunnes ottaa sen lopulta paljain käsin 
kiinni. Nyrkkeily perustuu kobran liikkeiden tarkkaan ennakoimiseen. Kobran metsästys 
on tässä metsäkylässä ollut vanha tapa, mutta nyt kun käärmeet alkavat luonnosta vä-
hentyä, niitä kasvatetaan ja palautetaan  takaisinkin  metsiin.    
   Thaimaassakin taloudelliset rakenteet ovat keskittyneet ja kansainväliset konsernit val-
taavat maata. Tunnettua on, että maahan on perustettu paljon kemian tehtaita, koska 
ympäristölainsäädäntö on puutteellista. Kansallismielisten tutkijoiden mukaan kuilu eliitin 
ja maaseutuväestön välillä kasvaa, tuloerot ovat maassa lähes maailman suurimmat. Po-
litiikka on näytelmää ja byrokratia toimii omaksi hyödykseen, ei kansan parhaaksi.  Ny-
kyinen talousjärjestelmä tuhoaa paikallisyhteisöt ja perheet, yhteiskuntamoraalin. Talous-
laman mukana psyykkiset sairaudet ovat tutkijoiden mukaan  lisääntyneen rajusti, ja 
myös väkivalta, rikollisuus ja huumeiden käyttö. Työttömyys tuo mukanaan mielenter-
veysongelmia, perheväkivaltaa, itsemurhat ovat kaksikertaistuneet.  Mikä on kansainvä-
lisen  kehityksen lopullinen hinta? 
 
Valtion maatalouspolitiikkaa.  Maan pinta-alasta viljelykseen on otettu jo 70%,  metsiä 
on enää jäljellä noin 20 %. Hallitus pyrkii yhä pitämään maaseudun kylät elinvoimaisina, 
ja viljelijöille on nyt osoitettu  55 miljoonaa raita lisämaita. Sitä annetaan viljelijöille, jotka 
viljelevät vientituotteiksi hyväksyttyjä lajikkeita ja käyttävät lannoitteita ja torjunta-aineita 
ohjeiden mukaan. Kuninkaan maallepaluu-projektissa aiotaan luovuttaa maata noin 8000 
uudisasukkaalle, jotka ovat joutuneet kaupungeissa työttömiksi. Jokainen maalle palaaja 
saisi 15 raita ja  5000 bahtin lainapääoman siemenien ja kotieläinten hankkimiseen. Maan 
saajat valitaan ja heidät koulutetaan.  
   Maatalousministeriön budjetista lähes puolet menee maatalouden tukiaisiin, käytän-
nössä Maatalouspankille ja osuuspankeille menevään korkotukeen. Niillä kompensoi-
daan kohtuuttomia korkoja niin, että maanviljelijät joutuvat maksamaan noin puolet laino-
jensa koroista. Kansainväliset rahastot ovat alkaneet myöntää maanviljelijöiden pankkien 
ja osuuskuntien  kautta lainoja viljelijöille ja hedelmätarhureille, jotka noudattavat torjunta-
ainemääräyksiä ja antavat riittävät selvitykset viljelymenetelmistään. Luonnonmukaisen 
viljelyn tukemisesta ei ole kysymys, vaan kyläviljelijöiden sopeuttamisesta kansainvälisen 
kaupan laatuvaatimuksiin.   
   Maanviljelijät ovat tyytymättömiä Maatalousministeriön tarjoamiin tukiin, joilla peltomaat 
aiotaan pitää edelleen maatalouskäytössä, ja haluavat myydä maansa rakennusfirmoille 
tai teollisuudelle, joka maksaa paremman hinnan.  Koillisten alueiden  köyhät talonpojat, 
noin 30 000 henkeä, ovat olleet pitkään liikekannalla ja uhkaavat järjestää jättiläismäisen 
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mielenosoitusmarssin Bangkokiin. Heillä on 30 kohdan lista epäkohdista, joihin he halua-
vat parannusta. 
  Hallitus määrää riisin ja sokerin myyntihinnan ja vuonna 1998 suurin maatalouskiista oli 
sokerisota. Sokerinviljelijät ja tukkuporras vaati, että sokerin hintaa on korotettava kus-
tannusten nousua vastaavasti, mutta hallitus halusi pitää kuluttajien (äänestäjien) puolta 
ja nosti hintaa puoli bahtia, vain vähäisen osan siitä, mitä sokerifirmat vaativat. Tukkupor-
ras alkoi varastoida sokeria, samalla tavalla menettelivät riisin tukkumyyjät 1973, ja kun 
hallitus käski aloittaa myynnin, vähittäismyyjät  panivat kilon pussiin vain 900 grammaa 
sokeria. Sokeritoimikunta  nosti  yllättäen sokerin hintaa kaupan vaatimusten mukaiseksi 
ja jälkeenpäin alettiin tutkia, mikä  osuus kolmella korkealla teollisuusministeriön osasto-
päälliköllä oli ollut  hintapäätökseen, ja oliko sokeriteollisuuden maksama  200 miljoonan 
voiteluraha kenties mennyt heille.         
   Maatalouden kehittämisohjelmaan tarkoitetut lisämaat ovat eri puolilla maata, mm. 
Lampangissa, menneet vaikutusvaltaisten liikemiesten asuin- ja lomapaikoiksi. Alueille 
on rakennettu ylellisiä mansioita ja virkistyspaikkoja. Maanviljelijät ovat joutuneet menet-
tämään maitaan suurten patojärvien ja rakennusprojektien alle ja perustettaessa luon-
nonsuojelualueita. Paikalisille viljelijöille on myönnetty korvauksia menetetystä maasta, 
mutta ne eivät useinkaan ole menneet perille.  Lampangin kuvernööri vaati noin 300 hen-
keä syytteeseen suojelualueen korvausten anastamisesta Thoenissä.  Mukana on Valtion 
keinokasteluosaston ja metsähallinnon virkamiehiä, liikemiehiä ja maakeinottelijoita, jotka 
ovat hankkineet itselleen suojeluohjelmiin kuuluneita alueita. Valtio on maksanut noin 300 
miljoonaa bahtia korvauksina 400 maanviljelijälle, mutta ne eivät ole koskaan menneet 
perille.  
    Keinottelijat ovat ostaneet myös Phraen patoaltaan alle jääviä maita ja paikalliset ihmi-
set kysyvät, kenen luvalla? Lain mukaan maita ei saa myydä ilman kyläpäällikön hyväk-
symistä. Kaikkiaan 65 ulkopuolista sijoittajaa on ostanut 730 raita maata, jonka valtio nyt  
joutuu lunastamaan. Korruptoituneet maarekisterin virkamiehet ovat mukana bisnek-
sessä.   
    Sokerisota nosti esille vaatimuksen, että valtion on luovuttava hintasäännöstelystä. 
Maatalouden on sopeuduttava kansainvälisille markkinoille ja valtion politiikassa on pyrit-
tävä edistämään ensi sijaisesti vientikauppaa. Kansallismieliset taloustutkijat ovat sitä 
mieltä, että massiivinen sokerin ja riisin tehoviljely, jonka ainoa todellinen päämäärä on 
vientitulojen kasvattaminen,  tuhoaa maan kulttuurirakenteet ja luonnonympäristön.  Mo-
net tutkijat ja kuningaskin ovat vaatineet maataloustuotantoa palaamaan omavaraistalou-
teen. Valitettavasti maan kasvava virkamiehistö, valtiomeritokratia, ei tule toimeen ilman 
kasvavia vientituloja. Maanviljelijöiden ja ns. keskiluokan välille on kasvamassa syvä 
juopa, ja jotkut ovat jo ennustaneet, että maa jakautuu kahtia, ellei maaseudun köyhtyvien 
kyläläisten oikeuksista pidetä huolta.  
 
 
 
Yhteiskunnan murros 

 
 Sosiaalinen lainsäädäntö. Vuonna 1973 oli suuri sensaatio, kun erään Bangkokin teol-
lisuuslaitoksen työläiset asettuivat istumaan kadulle työpaikkansa eteen vastalauseena 
epäinhimillisille työoloille; poliisi hajotti väkivaltaisesti mielenosoituksen. Nykyisin on lain-
säädäntöä, jotka suojaavat työläisiä työnantajan mielivallalta. Tänä vuonna Työ-  ja sosi-
aaliministeriössä on päätetty, että irti sanottaessa kymmenen vuotta ja sitä kauemmin 
työpaikassa olleet saisivat lähtiessään 10 kuukauden palkan, kuusi vuotta olleet 8 kuu-
kauden ja neljäkuukautta työssä olleet yhden kuukauden palkan. Työntekijä, joka ei per-
hesyistä voi siirtyä työnantajan määräämään toiseen tehtävään ja irtisanoutuu, saisi puo-
len kuun palkan. Työpaikoille tulisi perustaa eläkekassa ja muutenkin yksityiset työnan-
tajat velvoitetaan huolehtimaan eläkkeistä. 
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    Parlamentti on hyväksynyt lain, joka kieltää naisten ja lasten seksuaalisen ahdistelun 
työpaikoilla. Naiset voivat nyt saada turvaa pomojen lääppimiseltä ja miesten kielenkäyt-
tökin joutuu uuteen valoon. Kuninkaan allekirjoitettua lain se aiotaan julkistaa järjestä-
mällä miehille valistuskampanjoita kaikkialla maassa. Laki ei määrittele täsmällisesti, 
mikä on sukupuolista häirintää ja rangaistuksena on sakkoa enintään 20 000 Bahtia.  
   Tänä vuonna erityistä julkisuutta on saanut lapsityövoiman käyttö. Oikeudessa tuomit-
tiin pahvimukitehtaan omistaja ja hänen avovaimonsa 10 vuoden vankeusrangaistuk-
seen, pitempää tuomiota ei voinut antaa, vaikka yksittäisten tapausten mukaan lasket-
tuna vankeutta olisi tullut toistasataa vuotta. Maassa on koulupakko eikä ongelma koske 
thaimaalaisia lapsia, vaan köyhistä naapurimaista laittomasti tulleita maahanmuuttajia; 
heitä on maassa lähes miljoona. Ilman papereita maahanmuuttajat eivät saa työtä, per-
heiden ainoa mahdollisuus on saada lapsensa yksityisten yrittäjien tehtaisiin ja muihin 
yrityksiin, pikkupalveluksiin tai myymään lehtiä kadulla. Työnantajat tietävät nyt, että se 
on laitonta, mutta kuinka käy pakolais- ja siirtolaisperheiden?   
    Laki vanhusten turvasta etenee ja on nyt järjestöjen käsittelyssä. Uusi sosiaalilaki kä-
sittäisi neljä kohtaa: 1. Köyhien ja yksinäisten vanhusten sosiaalihuolto järjestettäisiin 
myöntämällä sukulaisille ja työnantajalle halpakorkoista lainaa, vähentämällä veroja ja 
muita maksuja. Siis myöntämällä etuisuuksia niille, jotka ovat vastuussa vanhuksistaan. 
2. Vanhuksille annettaisiin ilmainen terveydenhoito kuolemaan saakka. Ilmaista tervey-
denhoitoa annetaan jo nyt köyhille. 3. Kulttuurin ja opiskelun alueella köyhille vanhuksille 
annettaisiin oikeus elinikäiseen koulutukseen ja mahdollisuus osallistua vanhusten ker-
hojen toimintaan. 4. Köyhille vanhuksille  myönnettäisiin kuukausieläke ja alennus veroi-
hin. Jokaiseen kuntaan pitää luoda vanhusrahasto ja liikeyrityksille myönnetään veron-
alennusta, jos he ottavat vanhuksia työhön ja pitävät huolta vanhoista työntekijöistään. 
Vanhusten työllistämistä varten perustetaan keskuselin. Sosiaalihuolto on yhä asia, jota 
ei hoideta valtion verovaroilla, vaan yksityisillä järjestelyillä. 
 
Nykynuoriso. Thaimaa on siirtynyt delokaaliseen kulttuuriin, työntekijöiden ja palkansaa-
jien yhteiskuntaan, jossa perheiden elintavat muuttuvat ja niiden mukana myös sosiaali-
set arvot. Nuoret kasvavat nyt koulutusyhteiskuntaan, jossa jokaisen on kyettävä itse ha-
kemaan paikkansa opintojen ja työelämän rattaissa, luomaan oma elämänuransa. Lasten 
kasvatuskin on muuttumassa. Kasvatustieteilijät haluavat tuoda Thaimaahankin  ”lasten 
oikeudet”, vapaan väkivallattoman kasvatuksen ja sen mukana kaikki ne teiniongelmat, 
jotka kuuluvat länsimaiseen kulttuuriin. Koulussa ruumiillinen rangaistus on jo kielletty, 
mutta kyselyjen mukaan noin 80% vanhemmista on edelleen sitä mieltä, että tottelemat-
tomia lapsia täytyy saada rangaista. Bangkokin  Assumption yliopiston tekemän haastat-
telututkimuksen mukaan 85% nuorista sanoi tulleensa fyysisesti rangaistuksi, useimmiten 
rankaisija oli äiti tai opettaja, vasta kolmantena isä.  
   Nuorilta on kysytty myös sitä, mitä he toivoisivat vanhemmiltaan. Nuorista  73% toivoi 
vanhempiensa olevan oikeudenmukaisia ojentaessaan heitä, 43% toivoi enemmän huo-
miota osakseen, ja että perhe voisi useammin syödä yhdessä. Viimeisimpien tilastojen 
mukaan vuonna 1996  aviopareista erosi 13%,  Bangkokissa jo 26% , maaseutukylissä 
ja suurperheissä avioeroja on vähiten. Palkansaajien yhteiskunnan perheongelmia alkaa 
näkyä myös Thaimaassa. Toisaalta nuoret kasvat nyt paljon pitemmiksi kuin vielä 10-15 
vuotta sitten; kaikkialla näkee myös lihavampia  lapsia kuin ennen. Väitetään myös, että 
maahan on kasvanut sukupolvi, joille vanhemmat syytivät rahaa ja joka ei tahdo vieläkään 
uskoa laman olemassaoloon. 
   Maa on julistettu tietoyhteiskunnaksi ja hallitus on osoittanut kouluille erityisiä määrära-
hoja tietokoneiden ja niiden ohjelmien hankintaan,  mutta kaikkialla ei tietokoneita voida 
käyttää heikon sähkön vuoksi. Eivätkä nämäkään valtion projektit ole menneet niin kuin 
oli tarkoitus;  entistä  opetusministeriä vaaditaan vastuuseen koulujen tietokoneohjelmien 
hankinnassa tapahtuneesta 500 miljoonan bahtin epäselvyydestä. Joka tapauksessa 
Thaimaahankin on nyt kasvamassa tietokonesukupolvi, joka omaksuu yhä enemmän 
metropolinuorten käyttäytymistapoja ja  korkeateknologisen kansainvälisen elämäntyylin. 
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Leikillisesti on sanottu, että nuorille kasvaa  suuri pää, tietokoneaivot ja lenkkitossujalat; 
ja onhan heidän opeteltava maailmankieli ja itsekeskeinen asenne kanssaihmisiin. 
   Thaimaassa ei ole ollut ylioppilaskirjoituksia, lukion päättäneiden taso on tutkittu yliopis-
tojen pääsykokeissa, joihin sisältyy eri aineiden kirjallisia kuulusteluja, tärkeimpinä eng-
lanti, matematiikka ja  luonnontieteet. Tutkijat selittävät, että sisäänpääsykokeet ovat ah-
distavia ja stressaavia. Nuoret ovat olleet 12 vuotta koulussa ja käyneet lukuisia täyden-
nys- ja valmennuskursseja. Sitten heidän elämänsä kohtalokkaimmat kokeet kestävät eri 
aineissa noin kolme tuntia. 
    Kokeissa menestymiseen vaikuttaa aina myös sattuma tai onni. Nuoretkin  uskovat, 
että on olemassa irrationaalisia voimia, jotka vaikuttavat heidän onneensa.  Yliopistoon 
päästäkseen he ovat alkaneet antaa uhrilupauksia  jollakin pyhällä paikalla,  esim. Sma-
ragdi-Buddhan temppelissä. He lupaavat rukoilla tietyn määrän, puhdistaa temppelin, 
syödä kuukauden vain kasvisruokaa jne.  Jotkut  kääntyvät ennustajien puoleen tai pyy-
tävät pyhinä pidettyjä munkkeja siunaamaan itsensä. Sisäänpääsykokeen aikoihin myös  
äidit ja isät käyvät paljon temppeleissä rukoilemassa. Nuoret ovat olleet myös kekseliäitä 
lunttaamistapojen kehittämisessä niin, että  yliopistojen on ollut pakko ottaa pääsykokei-
den ajaksi käyttöön matkapuhelimien kuuntelu- ja häirintälaitteita. Nyt maassa on otettu 
käyttöön ylioppilaskirjoitukset, joiden toivotaan tulevaisuudessa helpottavan sisään-
pääsykokeiden ongelmia. 
    Pari sukupolvea sitten tatuointi oli tavallista ja kuului miehuuteen. Tatuointikuvioilla ta-
voiteltiin hyvää onnea, suojaa aseita, sairauksia ja epäonnea vastaan. Historiallisesti ta-
tuointi on perua aikakausilta, jolloin taisteltiin miekoin ja teräasein. Tatuoitu soturi oli haa-
voittumaton, häneen eivät pystyneet nuolet,  taudit eivätkä demonit. Myöhemmin uskot-
tiin, että tatuoinnit suojaavat varkailta, ne pelottivat varkaat ja antoivat kantajalleen yli-
luonnollista voimaa. Tatuointi miehisti miestä ja tytötkin pitivät tatuointeja kauniina. Nyt 
asia on toinen. Tatuoinnin katsotaan jo rumentavan ihoa eivätkä monet uskalla AIDS:n 
pelosta mitään veritatuointeja ottaakaan. Kylissä tapaa vielä vanhoja miehiä, joilla on ta-
tuointeja, mutta kuviot ovat vaatimattomia ja niitä on vähän.  
 
Sosiaaliset ongelmat.   Lehdistössä on alettu kirjoittaa yhä enemmän  ongelmista, jotka 
koskettavat erityisesti nuoria. Suurimpia tulevaisuudenuhkia ovat lasten  heitteillejättö ja 
perheväkivalta,  huumeet, seksi ja  AIDS. Siinä ne ovat kehittyneiden, modernisoitunei-
den valtioiden yhteiset ongelmat. Laman takia joutuu yhä useampia perheitä taloudellisiin 
vaikeuksiin ja laittavat lapsensa työhön tai tyttärensä bordelleihin. Avioerot lisääntyvät  
samoin vanhempien huumeiden käyttö, yhä useammat lapset joutuvat kodittomiksi ja 
ajautuvat rikollisuuteen. Kodittomien lasten lukumäärä nousi viime vuonna 30 000:een, 
AIDS:in saa joko äidiltään tai muuten noin 50 000 nuorta vuosittain.  
     Huumeiden käyttäjät ja myyjät ovat kylissä erittäin vihattuja. Vanhemmat ovat kaikki-
alla huolissaan lapsistaan, perheensä kohtalosta; kaikkia ne uhraukset, joita he ovat teh-
neet kouluttaessaan lapsensa, voivat mennä hukkaan. Huumeiden käyttäjät rikkovat  
naapureiden välisen harmonian ja ihmisten välisen luottamuksen, johon turvallinen kylä-
elämä perustuu. Heitä vastaa tarvitaan joka talossa lukko. Aineita saadakseen huumei-
den käyttäjän joutuvat varastamaan, sillä sosiaalihuollostahan  ei saa mitään.  Jos kylissä 
on ihmisiä, jotka halutaan tapaa, niin kyllä ne ovat huumeiden myyjät, jotka useimmiten 
ovat itsekin niiden käyttäjiä. 
   Toinen suuri huolen aihe on seksi. Lehdissä syytetään poliiseja, opettajia ja munkkeja-
kin nuorten tyttöjen ja poikien seksuaalisesta  hyväksikäytöstä. Seksuaaliasenteet ovat 
nuorten omassa keskuudessa löysentyneet ja nuoret tytöt ovat huomanneet, kuinka help-
poa rahan ansaitseminen seksibisneksessä on. Ylintä kastia ovat alle 18-vuotiaat opis-
kelijatytöt, jotka tapaavat asiakkaansa hotelleissa; heidän palkkionsa väitetään olevan 
4000-5000 bahtia. 
   Todellisuudessa nuoria seksityttöjä taitaa olla vähän ja  suurin osa koululaisista vain 
kokeilee huumeita, lopullisesti  huumeiden käyttäjäksi jää 1% nuorista. Nuoret ovat suuri 
bisnes kaikenlaiselle holhoukselle, terveys-,  huolto- ja kasvatusviranomaisille, asiantun-
tijoille ja tutkijoille, ja lehtimiehille.  
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 Mitä korruptiosta kirjoitetaan. Amerikan kauppakamari on vaatinut Thaimaata teke-
mään lopun korruptiosta mm. poistamalla tullisäädöksiä, joilla alemmat virkailijat keräävät 
pieniä voitelurahoja, ylemmät virkamiehet ja poliitikot suuria pääomia.  Kansainvälisen 
Transparency International -järjestön mukaan Thaimaa on 14 sijalla maailman eniten kor-
ruptoituneiden maiden joukossa, niistä 52 valtiosta, joista selvitys on tehty. Thaimaan 
ongelmana järjestö pitää suuria infrastruktuurihankintoja, tällaisissa valtiojohtoisissa 
hankkeissa on korruptio aina mukana. 
   Korruptio on syvällä Thaimaan valtiokulttuurissa. Korruptionvastainen komissio asetet-
tiin jo 1975, mutta se on poliitikkojen käsissä eikä sillä ole toimeenpanovaltaa selvittäes-
sään korruptiotapauksia. Eikä maassa ole vielä rangaistu  yhtään poliitikkoa korruptiosta. 
Ensin pitäisi purkaa maan äärimmäisen hierarkkinen valtarakenne, joka tekee korkeista 
virkamiehistä ja poliittisista vallankäyttäjistä yksinvaltiaita omalla alueellaan. Se johtaa 
vallan personoitumiseen ja houkuttelee henkilökohtaiseen eduntavoitteluun varsinkin, 
kun korruptio on kollektiivista. Voitelu alkaa jo ensimmäisestä portaasta ja päättyy ylim-
pään. Koko ketju on riippuvainen toinen toisistaan, yksityistä virkamiestä on vaikea aset-
taa syylliseksi saatikka sitten rangaista. Rehelliset virkamiehet, ne jotka eivät painostuk-
sesta huolimatta tule ketjuun mukaan, poistetaan virastoista. He ovat uhka koko virastolle 
sen hierarkialle alimmasta portaasta ylimpään.   
   Hallitus ei tehnyt päätöstä kieltää lahjojen anto esimiehille tai opettajille, ja niitä anne-
taan erityisesti Valentinin päivänä, jonka liike-elämä on tuonut maahan.  Korruptio on siitä 
kiitollinen asia, että sanomalehdillä riittää melkein joka päivälle skandaali, joka on tapah-
tunut jossain valtion laitoksessa. Yhteen aikaan olivat vuorossa valtion rautatiet, jonka 
pääjohtaja on ollut jo pitempään lähdössä eläkkeelle ja kamppailu osastopäälliköiden vä-
lillä oli käynyt veriseksi. Valtio on menettänyt 500 miljoonaa vuodessa, kun sen käyttä-
mättömiä liikamaita on luovutettu liikeyrityksille ilman minkäänlaista korvausta.  
   Tänä vuonna on julkisuudessa alettu kysyä suurrikkaiden ja miljardiministerien veroista.  
Työnantajien ei tarvitse tehdä verovirastolle ilmoitusta maksamistaan palkoista ja jokai-
nen palkansaaja ilmoittaa veroja sen mukaan kuin katsoo itselleen hyväksi. Valtio kerää 
tulonsa välillisillä veroilla ja maksuilla, ja ulkomaalaisten yhtiöiden toimiluvilla. Antikorrup-
tiotoimikunta on tehnyt selvityksiä ministerien tuloista ja varallisuudesta. Jotkut upporik-
kaista ministereistä eivät ole kyenneet esittämään verotodistusta ollenkaan, joidenkin ve-
roselvitykset ovat tuloihin verrattuna naurettavan pienet, eräs miljardööripoliitikon  miljar-
döörivaimo ei ole tehnyt veroilmoitusta, koska hän on ilmoittanut ammatikseen kotirouva. 
Monet näistä suurrikkaista ovat kiertäneet veroja mm. perustamalla firmoja ulkomaille, 
etenkin veroparatiiseihin. Se taito osataan kaikkialla maailmassa. Joidenkin ministerien 
sanotaan ostaneen ministerin paikkansa 100 miljoonalla bahtilla ja  on  kiinnostunut vain 
hankkimaan lahjuksia saadakseen rahansa takaisin.  
   Lehdissä oli uutinen kansanedustajasta, joka oli tuonut uuden Mitsubishi Pajeron Ma-
lesiasta maksamatta siitä tullia ja veroa. Kiinni jäänyt kansanedustaja ilmoitti, että lukuisat 
muut kansanedustajat ovat hankkineen samalla tavalla Jaguarin.  On yleisesti tiedossa, 
että eliittiluokka hankkii verovapaita autoja, ne ovat 50% halvempia. Edellisen, moniin 
skandaaleihin liitetyn pääministerin aikana, valtionpankin kehitysrahastosta annettiin 20 
kertaa enemmän rahoitustukia kuin aikaisemmin. Valtion kassa tyhjeni ja valtio sidottiin 
yksityisen sektorin konkursseihin.  
   Ei ihme, että jotkut yliopistojen tutkijat sanovat, että korruptio ja taloudellinen kunniatto-
muus ovat mädännyttäneet  kansallisvaltion. Chulalongkornin yliopiston seminaarissa tut-
kijat, antikorruptiotoimikunnan jäsenet ja keskustiedustelupalvelun virkailijat ovat käsitel-
leet korruptiota ja todenneet sen hävittävän maata ja olevan osasyynä talouslamaan, jo-
hon maan on ajautunut. Korruptiota on vaikea kitkeä pois, kun siinä ovat mukana  vaiku-
tusvaltaiset poliitikot, liikemiehet ja virkamiehet, myös poliisin ja armeijat upseerit. He voi-
vat välttää paljastumisen ja syyllisiksi jäävät vain alemmat virkamiehet.   
   Tähän asti tavalliset kansalaisetkaan eivät ole suhtautunut kovin jyrkästi virkamiesten 
korruptioon, koska yleisen ajattelun mukaan kaikkeen kuuluu ihmisten välinen vastavuo-
roisuus ja antamalla lahja virkamies sidotaan hoitamaan asia. Jokapäiväisessä elämässä 
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kyläläisetkään eivät voi ottaa vastaan mitään antamatta vastalahjaa.  Viraston tai liikkeen 
johtaja voi odottaa uusilta alaisilta vastapalvelusta siitä avusta, jota hän on antanut otta-
essaan heidät työhön. Viranomaisen palvelu, esimiesten suopeus, ylenemisen mahdolli-
suudet, kaikki on jollain tavoin  korvattava, se kuuluu vastavuoroisuuteen.   
   Yhteiskuntakriitikko Tri Prawase on laatinut viiden kohdan ohjelman korruption kitke-
miseksi: 1. Maahan tulisi perustaa riippumaton korruptiokeskus, joka ottaa vastaa  ilmi-
antoja. Sen johdossa tulisi olla pääministeri, jotta rehelliset  virkamiehen uskaltaisivat  an-
taa tietoja havaitsemistaan epäselvyyksistä. 2. Maahan tulisi perustaa rahasto, joka tukisi  
tutkivaa journalismia ja korruptiouutisten julkistamista.  3. Maahan tulisi perustaa elin, 
joka valmistelisi korkeiden virkamiesten nimityksiä, tutkisi esim. hakijoiden kytköksiä liike-
elämään ja estäisi virkojen ostamisen.  4. Saman tai eri tutkimuselimen  tulisi valvoa käy-
tännön  päätöksiä, jotka liittyvät valtion projekteihin. Sille tulisi antaa valta puuttua valtion 
hankinta- tai projektipäätöksiin. 5. Hallituksen tehtävien tulisi rajoittua politiikkaan  ja käy-
tännön  hallinto siirtää alemmalle, mieluimmin paikallisella tasolle. Nyt päätösvalta valtion 
hankkeiden käytännön toteuttamisesta on ministereillä, mikä antaa heille rajattomat mah-
dollisuudet käyttää valtaansa väärin. 
 
 
 

Luonto ja ympäristö  
 
 
Salween joen skandaali. Vuoden 1998 suurin uutispommi on ollut Salween-joen luon-
nonpuiston tiikkivarkaudet. Thaimaahan on Myanmarin puolelta tuotu tiikkiä  Salween 
joen yli 1980-luvulta alkaen, kunnes vuonna 1992 metsät rajan takana loppuivat. Tiikin 
tuonti kuitenkin jatkui ja uusia rajanylityspaikkojakin avattiin, mutta puut olikin kaadettu 
Thaimaan puolella olevalta luonnonsuojelualueelta. Sieltä tukkipuut uitettiin Salween joen 
yli Myanmarin puolelle ja  tuotiin laillisena puutavarana takaisin Thaimaahan. 
    Myanmarin puolella kuljetuksia ja hakkuitakin suojeli karenien yksityisarmeijan aseis-
tetut joukot. Paikalliset tiedonlähteet, poliisit,  arvelivat, että joka päivä kaadettiin noin 100 
puuta, joista saatiin 300 tukkia, ja kaikkiaan ehdittiin luonnonpuistosta kaataa noin 75 000 
puuta. Eikä tukkeja loppuaikoina tarvinnut edes uittaa Myanmarin puolelle,  metsähallitus 
ja metsäteollisuushallitus ja tarvittaessa paikallinen tullikin antoi niille alkuperätodistuk-
sen. Puutavarayhtiöt jäivät vähitellen pois ja jäljelle jäi kaksi yksityistä sahanomistajaa. 
    Lehdet kysyvät, kuinka on mahdollista, että puita kaadettiin vuosia eikä kukaan viran-
omaisista nähnyt mitään. Metsissä kaikui moottorisahan ääni, elefantit vetivät runkoja, 
niitä kuljetettiin pitkin maanteitä, tuotiin yli rajan. Suojelualueelle oli rakennettu asfaltti-
tiekin, paikallinen Ban Dongin tie. Kuitenkaan eivät metsäviranomaiset, poliisit, rajavarti-
jat, tulliviranomaiset eivätkä armeijan edustajat tai paikalliset hallintoviranomaiset epäil-
leet mitään laitonta tapahtuvan. Yhtään ilmoitusta mahdollisista väärinkäytöksistä ei men-
nyt ylemmille tahoille.  Tai niitä ei ministeriöissä otettu vastaan.  
   Vähitellen laiton tiikkimetsien hakkuu alkoi tulla liian näkyväksi, kun Metsähallitus pyysi  
poliisia takavarikoimaan 13 000 laittomasti kaadettua tukkia, jotka oli ilmeisesti tarkoitus 
palauttaa takaisin lahjuksia vastaan. Salween joen tapahtumat saivat erityistä julkisuutta, 
kun metsähallituksen pääjohtaja vei pääministerille kirjekuoren, jonka hän oli muka löytä-
nyt postilaatikostaan. Siinä oli 5 miljoonaa bahtia rahaa, joilla sahanomistaja ilmeisesti 
luuli saavansa takavarikoidut tukit takaisin. Pääministeri torjui tarjouksen ja lähti henkilö-
kohtaisesti Salween joelle selvittämään, mitä siellä  tapahtui. 
 Salween joen skandaali räjähti mediaan tammikuun alussa 1998 ja säilyi kestouutisena 
koko kevään. Erityisesti paheksuttiin sitä, että Metsähallituksen pääjohtaja oli yrittänyt 
saada pääministerin mukaan väärinkäytöksiin, edellinen kun oli ilmeisesti ollut ainakin 
tietoinen asioista. Lehdissä kysyttiin, kuinka moni korkea virkamies onkaan löytänyt kir-
jekuoria postilaatikostaan.  
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   Hallitus asetti erityisen toimikunnan tutkimaan, mitä Salween joella oli tapahtunut, ja se 
selvittikin asiat perusteellisesti, myös alueella toimineiden puutavarayhtiöiden liikevaihto 
ja  tilit tarkastettiin.  Virastojen johtavat virkamiehet syyttivät toinen toisiaan, heillä ei ollut 
valtaa puuttua asioihin. 18.3. -98 julkaistussa tutkimusraportissa mainitaan nimeltä 42 
valtion virkamiestä, Metsähallituksen pääjohtajaa ja paikallista maaherraa myöten. Kaik-
kien skandaalissa mukana olleiden laitosten ja virastojen johtavat virkamiehet siirrettiin 
”epäaktiivisiin tehtäviin”, neljä Metsähallituksen paikallista virkamiestä sai jopa henkilö-
kohtaiset syyteet toimistaan, mikä taisi olla ensimmäinen kerta, mutta hekin todennäköi-
sesti saavat oikeudessa vapauttavan tuomion, koska riittäviä todisteita ei löydy. 
    Metsähallituksen pääjohtaja puolusti alaisiaan ja kertoi, että  metsäviranomaisiin koh-
distuu herkeämätön painostus, heidän  on pakko olla hyvissä väleissä laittomasti menet-
televien firmojen ja salakaatajien  kanssa säilyttääkseen henkensä. Esille nostetiin käsite 
”vaikutusvaltainen taho”.  Kun maassa liiketoiminta on kasaantunut yksityisten liikemies-
ten ja sukujen haltuun, on syntynyt todella vaikutusvaltaisia tahoja, henkilöitä, jotka voivat 
käyttää lahjontaan niin suunnattomia summia, ettei heitä voi yksityinen poliitikko tai kor-
keakaan virkamies vastustaa. Osakeyhtiöille ja osuuskunnille lahjusten antaminen on vai-
keampaa. On myös monta kertaa todettu, että ihmisen henki on tässä maassa halpa, 
silloin kun tarvitaan palkkamurhaajia. Bangkok Post toteaakin pääkirjoituksessaan, että 
eri virastot olivat vain yrittäneet selviytyä tilanteesta tekemättä mitään ja  esittää kysy-
myksen, kuinka suuri vaikutusvalta rikollisuudella on valtion viranomaisiin ja kuka maata 
hallitsee, kuka vastaa oikeudenmukaisuudesta?  
 
Kaasuputki. Thaimaan valtiollinen kaasuyhtiö on ollut rakentamassa kaasuputkea My-
anmarista läpi Kanchanaburin luonnonsuojelualueen. Luonnonsuojelujärjestöt heräsivät 
ja leiriytyivät rakennustyömaalle estääkseen putken kaivamisen. Kaasuyhtiö ilmoitti, että 
kaasujohto vedetään niin, ettei siitä ole luonnolle mitään pysyvää haittaa. Kaasujohto kul-
kisi luonnonsuojelualueella vain 6 kilometrin matkan, se kaivettaisiin kolmen metrin sy-
vyyteen ja kaikki harvinaiset  puut kaivettaisiin ylös ja  istutettaisiin työ päätyttyä takaisin. 
Luonnonsuojelijoiden mielestä kolme metriä syvät kaivannot muuttavat pohjaveden vir-
tauksia ja aiheuttavat pysyviä muutoksia rinnemetsien maanalaiseen elämään. Sitä paitsi 
kysymys oli periaatteista. Ainakin maan hallituksen itsensä ja sen omien liikeyritysten  tu-
lisi kunnioittaa luonnonsuojelualueita, joita jatkuvasti uhkaavat erilaiset tiesuunnitelmat ja 
muu hyötykäyttö.    
   Luonnonsuojelijoiden julistettua kaasuyhtiön tuotteet boikottiin alkoi ”kaasusota”, joka 
kesti kaksi kuukautta. Tutkijat vaativat , että hankkeen seuraukset tulisi selvittää ja verrata 
sen kannattavuutta Indonesiasta ja Malesiasta saatavaan kaasuun. Thaimaa sitoo it-
sensä Myanmarin sotilasdiktatuuriin ja auttaa taloudellisesti maata, joka terrorisoi ja  tap-
paa kansalaisiaan ja käyttää valuuttansa lähinnä aseiden hankkimiseen. Kumpikin osa-
puoli pyrki vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Kaasuyhtiö alkoi julkaista suuria ilmoi-
tuksia niissä sanomalehdissä, jotka hyväksyivät hankkeen ja boikotoivat  niitä, jotka an-
toivat luonnonsuojelijoille palstatilaa.  
   Kanchanaburin kuvernööri sekä läänin  kamnanien ja kyläpäälliköiden liitto järjesti suu-
ren vastamielenosoituksen, jossa oli monenlaista viihdeohjelmaa, tanssityttöjäkin, ja pai-
kalle tulleille kyläläisille maksettiin hyvä päiväpalkka. Mielenosoituksen kustannuksista 
maan Ylioppilaiden liitto vaati selvityksiä.  Sen mielestä kuvernööri menetti  puolueetto-
muutensa eikä maksetulla  mielenosoituksella voinut olla poliittista merkitystä; bikinityttö-
jen tanssi vei tilaisuudelta arvokkuuden. Sisäministeriön edustaja vaatii ylioppilasjärjes-
töjä liittämään näyttöjä kanteluunsa ja toteaa, että muuten ministerin vallassa on päättää, 
otetaanko asia käsiteltäväksi vai ei.    
  Joukko eri yliopistojen professoreita vaati, että kaasuputken rakentamisesta oli järjes-
tettävä julkinen kuuleminen, jossa kumpikin osapuoli saattoi esittää argumenttinsa. Tut-
kimuspaneeli asettui kaasuputken rakentamisen puolelle. Tehdyssä  kyselyssä kansalai-
setkin pitivät haittoja vähäisinä ja 70 %  kannatti putken rakentamista. Lopulta  armeija 
hajotti luonnonsuojelijoiden leirin. Luonnonsuojelijat  hävisivät tämän kiistan, mutta on 
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todennäköistä, etteivät valtion itsevaltaisetkaan liikeyritykset tulevaisuudessa aloita pro-
jektejaan tekemättä selvitystä niiden ympäristövaikutuksista. 
 
 
Mitä tiikkimetsissä tapahtuu.    Vapaaehtoinen luonnon suojelu vaatii siviilirohkeutta, 
sillä häikäilemättömän luonnon hyödyntämisen takana ovat usein  ”vaikutusvaltaiset ta-
hot”, jotka eivät kaihda väkivallan käyttöä. Viimeisten seitsemän vuoden aikana on  52 
metsänvartijaa saanut surmansa ja lisäksi metsäupseereita on tapettu. Myös Lampan-
gissa lähellä Ban Dongia joku tai jotkut ampuivat kahdeksan metsänvartijaa heidän omilla 
aseillaan; metsänvartijat olivat menneet jokeen uimaan ja jättäneet aseensa rannalle.         
    Kuvaava on hra Maon tapaus. Hän kuului Thaimaan ensimmäisen kansallispuiston 
Khao Yain paikallisiin perustajiin Prachin Burissa. Hra Mao on vuosikymmeniä  puolusta-
nut puistoaan salametsästäjiä, norsunluuta ryöstäviä, harvinaisten kasvien ja linnunmu-
nien kerääjiä ja muita  luvattomasti luontoa tuhoavia vastaan. Hän tunsi puiston läpikotai-
sin ja oli aktiivinen Wildlife Foundation järjestön paikallinen edustaja. Viimeksi hän toi 
julkisuuteen, kuinka vaikutusvaltaiset tahot ovat hankkineet käsiinsä puiston reuna-alu-
eita ja rakentaneet niihin residenssejä ja turistipaikkoja. Vaikutusvaltainen taho tunne-
taan. Hän on ostanut pakolla kyläläisiltä maita ja antoi  tappaa vanhuksen, joka kieltäytyi 
luovuttamasta maataan.  
   Kuusi luonnonsuojelujärjestöä esitti maatalousministerille pyynnön, että hra Maon 
murha tutkittaisiin. Ja niin onkin tapahtunut. Nyt 270 raskaasti aseistettua kommandosoti-
lasta on tutkinut  maananastuksista ja murhista epäillyn  kyläpäällikön ja hänen asemies-
tensä asunnot ja oleskelupaikat. Toistakymmentä asetta löytyi ja ammuksiakin melkoinen 
määrä. Näyttää siltä, että kansallispuiston maita on hankkinut itselleen myös paikallinen 
kansanedustaja. Ehkä muitakin luonnonsuojelijoiden ja metsänvartioiden murhia aletaan 
todella tutkia, vaikka palkkamurhien todistaminen on vaikeaa.  
   Nyt on selvitelty laittomia puunhakkuita muissakin valtion tiikkimetsissä. Pohjoisella alu-
eella metsät istutettiin aikoinaan tiikille, kuten Ban Donginkin ympäristössä, ja vanhimmat 
istutusmetsät ovat kasvaneet sahauskelpoisiksi puiksi. Selvitysten mukaan Lampangin 
läänin istutusmetsistä on kaadettu laittomasti jo noin 1500 puuta, tukkipohatat ovat kes-
kittäneet toimintansa erityisesti Phraen ja Lampangin istutusmetsiin. Bisneksessä on mu-
kana metsähallituksen paikallisia virkamiehiä, jotka toimivat ”neuvonantajina”,  ja polii-
siupseereita, onpa  joku  kansanedustajakin. Käytännön toimintamiehinä liikkuvat muuta-
mat kamnanit ja kyläpäälliköt, jotka palkkaavat kaatajat. 
   Lampangin läänin Mae Moh:n voimalaitoksen luonnonpuistosta on löydetty laiton saha, 
jolla oli noin 200 tukin varasto. Sahan työläiset ehtivät paeta. Lampangin kuvernöörin 
johdolla tehty armeijan erikoisjoukkojen isku on paljastanut, että Mae Jangin reservaa-
tissa on pitemmän aikaa toiminut liikkuva saha, jota on käytetty öisin ja sen jälkeen sa-
hauksen jäljet on poltettu. Sahauksessa on ollut mukana 20 työntekijää, 4 elefanttia ja 
vartijoita, jotka pitivät silmällä teitä. Noin 50 tukkia on sahattu muutamassa tunnissa, 
minkä jälkeen paikkaa on muutettu. Laittoman toiminnan takana ovat pääasiassa eräät 
Phraen  liikemiehet. 
    Niin kuin olen kertonut, laittomat hakkuut on hyvin organisoitu. Kaatoryhmään kuuluu 
5-10 työläistä, joilla saattaa olla elefanttikin mukanaan ja he kokoavat puut tiettyyn paik-
kaan. Myöhemmin yöllä ilmestyy paikalle 2-3 avolavapakettiautoa, jotka näyttävät ro-
muilta, mutta joihin on asennettu vahva turbomoottori. Tällaisia oli myös muutaman Ban 
Dongin talon pihassa. Autot kuljettavat tukit pois metsistä. Mukana on pari  kolme yhteys-
autoa,  ne vartioivat teitä ja ilmoittavat tarkastuspaikoille, milloin tukkiautot saapuvat. Au-
toissa istuu aseistettuja miehiä radiopuhelimineen  ja he pudottavat tarvittaessa metal-
linastoja tielle, ne puhkaisevat viranomaisten autoista renkaat. Öisin Lampangin metsissä 
liikkuu kymmenkunta puutavara-autoa. Vain yksi niistä on koko aikana saatu kiinni, vaikka 
yleisimmät puunkuljetusreitit kyllä tiedetään ja niiden varsilla on tarkastusasemia, joiden 
kautta autot ajavat. 
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Kuka suojelisi valtion metsät?  Tiikkimetsien suojelusta on kysytty myös kansalta.  Met-
sien hakkuu on ollut muutaman vuoden kielletty, ja erään kyselyn mukaan 38% vastaa-
jista katsoi, että palaamalla laillisiin hakkuulupiin metsien käsittelyä voitaisiin parhaiten 
kontrolloida. Toisaalta  62%  oli sitä mieltä, että se johtaisi samanlaiseen korruptioon ja 
viranomaisten keinotteluun kuin aikaisemminkin. Kysymykseen, mikä instituutio voisi par-
haiten suojella maan metsiä, vastauksen hajaantuivat. Poliisia kannatti 15%, armeijaa 
21%, metsäviranomaisia 22%. Kuitenkin jo  24% oli sitä mieltä, että parhaita  suojelijoita 
olisivat  paikalliset ihmiset, ja 16% uskoi, että vapaaehtoiset luonnonsuojelujärjestöt.  
   Toisessa kyselyssä enemmistö kannatti rangaistusten koventamista (42%) ja  virasto-
jen toiminnan tiukempaa valvontaa (9%), julkisten elinten  ja vapaaehtoisten järjestöjen 
yhteistoimintaa piti välttämättömänä vajaa kolmannes (28). Vastaajista 75% vaatii Met-
sähallituksen uudistamista, 60% uskoo, että laittomat hakkuut kuuluvat maan  poliittiseen 
kulttuuriin. Selkeitä parannusehdotuksia ei kuitenkaan ole. Eikä laiton metsänhakkuu  ole 
loppunut Salween joen  skandaaliin. Puiden salakuljetus siirtyy nyt Laosin ja Kambodzan 
puolelle, siellä on vielä tiikkimetsiä.  
   Valtion metsiin, myös luonnonsuojelualueille, kohdistuu kova asutuspaine ja mm. Met-
sähallituksen uusi pääjohtaja vaatii, ettei tiikinviljelyyn tarkoitetuille alueille saa enää 
päästää uudisasukkaita. Vanhoissa metsäkylissä, kuten Ban Dongissa, kaskenpoltto on 
kokonaan kielletty samoin uusien peltojen raivaus. Vanhoja kuivia peltoja ja puutarhoja 
saa edelleen viljellä, mutta oma riisi ei tahdo riittää koko vuodeksi, monilla se kestää vain 
pariksi kuukaudeksi.  
    Lehdistössä on kirjoitettu metsänvartijoiden asemasta. Valtion metsänvartijat  ovat 
puolivirkamiehiä, joiden tehtävänä on vartioida kansallispuistoja ja muitakin valtion met-
siä. Vartijoita on noin 10 000, mutta vain yksi viidesosa on palkattu täysaikaisesti, muille 
maksetaan päiväpalkkaa. Heillä ei ole eläkettä eikä muitakaan sosiaalietuja, metsähalli-
tus ei hanki henkivakuutuksia eikä maksa perhe-eläkettä, jos vartija tapetaan. Metsän-
vartijoiden oma yhdistys, pitää jollain tavoin huolta surmattujen vartijoiden omaisista ja 
avustaa heidän lapsiaan koulumaksuissa. 
   Valtion metsänvartijat ovat menettäneet uskonsa. Metsäviranomaisten hierarkiassa he 
ovat kaikkein alinta kastia, joilla ei todellisuudessa ole mahdollisuuksia estää metsävar-
kauksia varsinkaan silloin, kun heidän esimiehensä ovat niissä mukana.  Lampangissakin 
on pohjoisissa metsäkylässä palkattu nuoria miehiä metsänvartijoiksi. He ajelevat öisin  
mopedeilla ympäri metsiä radiopuhelimet mukanaan ja ilmoittavat vartiokeskukseen, jos 
tapaavat jonkun luvattomissa töissä. Mutta yleensä heidän ilmoituksensa on turha.  Met-
sänvartijoita pyritään nykyisin kouluttamaan ”tutkimusapulaisiksi” pikemminkin kuin polii-
seiksi. Tulevaisuudessa toivotaan, että vartijat tekisivät huomioita ja muistiinpanoja luon-
nosta, suorittaisivat eläinkantojen lukumäärien tilastointia ja osallistuisivat biodiversiteetin 
ylläpitoon. Metsänvartijoita on alettu kouluttaa ja heiltä vaaditaan tutkinto. Ehkä heidän ei 
sitten tarvitse pienellä palkalla henkensä kaupalla vartioida valtion metsiä.  
   Selvitysten mukaan kovapuun tarve kasvaa vuoteen 2017 mennessä lähes kaksiker-
taiseksi, samoin nopeasti kasvavien puiden. Tiikki on tässä maassa välttämätön raaka-
aine, sillä huonekaluja ei voi tehdä muusta puusta eikä puurakennusten runkoja tai mui-
takaan puuosia. Toukat ja valkomuurahaiset syövät pehmeämmän puun muutamassa 
kuukaudessa. 
    Vuodesta 1992  valvontaa on  luovutettu paikallistasolle  ja metsistäkin on vastuussa  
läänin maaherra.  Kuinkahan paikallinen taho suojelee Ban Dongin istutusmetsät, kun ne 
muutaman vuoden kuluttua jo kelpaavat sahapuiksi ja puusepänteollisuuden raaka-ai-
neiksi. Maan armeija on ainoa taho, joka kykenee tehokkaasti suorittamaan ratsioita, ja 
niitä on täälläkin tehty, mutta se ei voi ottaa metsiä jatkuvaan vartiointiin.  Salween joella 
ja muuallakin kyläläiset ovat ryhtyneet painostustoimiin saadakseen takasin kylien met-
sät. Ne otettiin pois kyliltä, kun maan metsiä alettiin systemaattisesti parturoida. Uusi laki 
sallii nyt yhteisöjen hallita luonnon resursseja ja ympäristöä, ja  luonnonsuojelujärjestöt 
uskovat, että kylät huolehtivat metsistään paremmin kuin metsähallituksen  virkamiehet. 
Paikalliset ihmiset eivät varmaankaan salli ryöstäjien tulla kaatamaan metsiään paljaaksi. 
Kyläläiset ovat jo ryhtyneet voimakkaasti vastustamaan hakkuita ja myös salakaatoa 
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senkin vuoksi, että  hakkuaukeilta vesi virtaa liian nopeasti jokiin, laskee pohjaveden pin-
taa ja  tuhoaa kastelujärjestelmien tasapainon. 
   
 
 
Kansalaisyhteiskunta 

   
 
Viimeisten vuosien aikana Thaimaasta on tullut kansalaisyhteiskunta. Maassa peruste-
taan yhä enemmän yhdistyksiä, auttamisjärjestöjä ja yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka tart-
tuvat väärinkäytöksiin, nostavat niitä julkisuuteen ja vievät oikeuteen silloin, kun yksityi-
nen ihminen ei uskaltaisi sitä tehdä. Lehdistöä ja televisiota ei enää voida valvoa niin kuin 
sotilasdiktatuurien aikana. Vasta nyt on toteutunut lehdistön vapaus, vaikka toimittajia yhä 
painostetaan ja  suuryritykset yrittävät mainoksillaan vaikuttaa julkiseen keskusteluun. 
   Maassa on noin sata ympäristöjärjestöä, jotka tosin eivät ole saaneet maaseudulla pal-
joakaan suosiota. Niiden kannatus oli huipussaan Nam Choan patoa rakennettaessa, jol-
loin suojelijoita pahoinpideltiin ja vangittiin. Kaasujohdon vetäminen luonnonsuojelualu-
een läpi ei enää kyennyt kokoamaan aktivisteja, vaikka 62 kansalaisjärjestöä ja 16 luon-
nonsuojeluryhmää antoivatkin yhdessä tukensa aktivisteille.  Nam Choan tulee ilmeisesti 
jäämään ympäristöliikkeiden nousun muistomerkiksi. Viranomaisetkin ovat oppineet läk-
synsä ja välttävät provosoimasta uusia yhteenottoja.   
   Kansalaisjärjestöt ovat  kyenneet ravisuttamaan myös armeijan ja poliisin valtaa. Sisä-
ministeri esittää, että vuoden 1952 antikommunismilaki kumottaisiin, koska maassa ei ole 
enää kommunisteja. Lakia on käytetty toisinajattelijoita vangittaessa. Poliisi vastustaa lain 
kumoamista, koska se on hyödyllinen väline ”pahaa aikovien elementtien” kurissa pitä-
miseksi sekä ”kurin ja järjestyksen” turvaamiseksi maassa. Kansalaisoikeusaktivistit pitä-
vät lain kumoamista välttämättömänä, jotta poliittinen vapaus maassa toteutuisi.  
   Armeijan ja poliisin upseerit ovat joutuneet julkisuudessa kovaan ryöpytykseen, eikä 
esimerkiksi poliisikunta pysty enää salaamaan sisällään tapahtuneita väärinkäytöksiä. 
Yhteiskuntatutkijoiden mukaan monet poliisiupseerit ovat ansainneet laitonta rahaa pyö-
rittämällä uhkapelipaikkoja,  bordelleja,  laittomia takseja ja busseja, olemalla mukana 
vaatimassa suojelurahoja, esim. kiristämässä moottoripyörätakseja.  Eräs poliisikenraali 
sanoi, että ollessaan työssä Bangkokin ulkopuolella hän löysi monia poliisiupseereita, 
jotka olivat sekaantuneet huumekauppaan. Jotkut poliisiupseerit takavarikoivat kyllä jul-
kisuudessa huumeita, mutta myivät sitten ne itse. Elleivät ylemmät viranomaiset olisi mu-
kana korruptiossa, väärinkäytökset voitaisiin helposti lopettaa.  
    Aikoinaan kirjoitettiin lehdissä paljonkin poliisin väkivaltaisuudesta ja naispidätettyjen 
raiskauksista. Naiset eivät uskaltaneet nostaa syytettä, koska raiskatuksi joutuminen olisi 
ollut suvun ja kylän piirissä ikuinen häpeä. Poliisi ei kovinkaan usein  joutunut oikeuteen 
asti. Poliisin tapoja valaisee esimerkiksi seuraava lehdistössä kerrottu  tapaus. Poliisiker-
santti oli mennyt paikalliseen ravintolaan ”etsimään huumeita” ja löytänytkin jotain, ottanut 
epäiltynä mukaansa 14-vuotiaan tarjoilijatytön. Poliisiasemalla hän oli suorittanut tytölle 
ruumiintarkastuksen ja raiskannut hänet. Sen jälkeen kersantti ilmoitti, ettei hän  nosta 
huumesyytettä, jos tyttö ei puhu asiasta kenellekään. Kun aseman poliisiluutnantti oli aa-
mulla kuulustellut tyttöä, tämä oli kuitenkin kertonut raiskauksesta. Muut aseman poliisit 
eivät olleet kuulleet eivätkä nähneet mitään. Luutnantti oli lähettänyt tytön sairaalaan tut-
kittavaksi. Tyttö ei olisi uskaltanut viedä raiskaustaan oikeuteen, mutta maan Lastensuo-
jelujärjestö tarttui asiaan, rahoitti ja hoiti  kanteen poliisikersanttia vastaan. Vasta TV-
julkisuus sai asiaan vauhtia ja alueen poliisikomentaja joutui antamaan lupauksen, että 
poliisilaitoksesta poistetaan kaikki henkilöt, jotka syyllistyvät rikoksiin ja mustaavat polii-
sien mainetta.  
  Eräs pakinoitsija ihmettelee, kuinka tehokkaasti maan poliisi toimi ottaessaan kiinni  ul-
komaalaisten tyttöjen murhaajat, pahoinpitelijät  ja raiskaajat,  ja kuinka nopeasti oikeus-
istuimet tuomitsivat syylliset. Hänen mielestään  poliisi voisi joskus osoittaa samanlaista 
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tehokkuutta oman maan kansalaisiin kohdistuneissa rikostapauksissa eikä kunnostautua 
näytösluonteisesti silloin, kun taustalla on kuviteltu kansallinen etu tai Amazing Thailand 
-kampanja. Ja lehdissä ihmetellään sitäkin, miksi kaikki rikosten uhriksi joutuneet ulko-
maalaiset tytöt ovat kulkeneet yöllä yksin kaupungilla ja lähteneet nuorten miesten mu-
kaan.  
   Median kautta tulee julkisuuteen myös lasten hyväksikäyttöä, joista aikaisemmin olisi 
vaiettu. Noin 1000 lasta joutuu vuosittain seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, hyväksi-
käyttäjiä ovat etupäässä isäpuolet, sukulaiset, opettajat ja munkit. Eräs  miesopettaja oli 
käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen 30-50 koulupoikaa, mutta kyläläiset eivät uskaltaneet 
puhua mitään eikä asia olisi tullut ilmi, elleivät jotkut pojista olisi joutuneet sairaalahoitoon 
haavoistaan, joita he olivat saaneet. Varapääministeri lupasi, että opettajan teot tutkitaan. 
Myöhemmin  Lastensuojelujärjestön edustaja piti mahdollisena, että opettaja selviää ran-
gaistuksetta, koska hän on erittäin vaikutusvaltainen henkilö. Toisessa tapauksessa 
munkki oli käyttänyt hyväkseen 7-vuotiasta poikaa ja katsellut pornovideota. Lastensuo-
jelujärjestö nosti syytteen ja munkilta otettiin pois munkin kaapu.   
   Thaimaa on yrittänyt estää länsimaisen seksiviihteen ja pornoteollisuuden leviämistä 
maahan mm. elokuvasensuurin avulla. Nyt maassa ollaan huolissaan ns. sosiaalisesta 
mediasta ja tekeillä on ollut Internetin kehittämislaki, josta  on julkistettu monta versiota. 
Lain sisältöä on kerta toisensa jälkeen lievennetty. Aikaisemmissa versioissa  valtioval-
lalle annettiin oikeus puuttua informaatioon, joka vaarantaisi yhteiskuntarauhan ja moraa-
lin,  rikkoisi maan kulttuuria ja sen normeja vastaan. Valvontavirasto saisi puuttua vies-
tintään, joka tekee pilkkaa  uskonnosta ja uskonnollisista paikoista, esineistä ja henki-
löistä ja häpäisee kuningasta. Sananvapautta ei kuitenkaan ole enää helppo ottaa pois, 
ja muutenkin asiantuntijat ovat leimanneet Internetlain laatimisen turhaksi virkamies-
touhuksi. Thaimaa ei globaalia Internettiä kykene valvomaan.  
 
  

 
 
1672. 1999 DVD. 00 Lampang. Kaupungin virkeä kukko. Koulujen, oppimisen, eteenpäin-
menon, kehityksen, uuden kulttuurin symboli. 
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