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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 1985: Nikon FE; objektiivit Nikkor 50 mm 1:1.4, E 28 mm 1:2.8; E 135 mm 1:2.8 
 
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. MAA  
 
 
 
 
Ilmakuvia kylistä 
 
 
 

Thaimaan maata ja luontoa koskevista 276 kuvasta ei ole digitoitu kuin muuta-
ma. Kuvista 75 ensimmäistä on otettu lentokoneesta matkalla Bangkokista 
Lampangiin joulukuun 15. pnä 1984. Ilmakuvien saaminen oli onnellista sattu-
maa. Lentokoneessa pitää päästä ikkunan viereen ja sellaiselle paikalle, jossa 
ikkuna on puhdas eikä koneen siipi ole edessä. Paikallisliikenteen koneet ovat 
pieniä potkurikoneita ja lentävät matalalla.  

 
Thaimaan jokilaaksoja erottavat toisistaan rajavuoret. Jokainen lääni sijaitsee omassa 
jokilaaksossaan ja aina kun siirrytään läänistä toiseen, ylitetään reunavuoristo. Lento-
koneesta otetussa kuvasarjassa näkyy kuinka maa muuttuu pohjoiseen mentäessä vä-
hitellen ylängöksi ja jokilaaksot pienenevät. Etelässä Thaimaan valtajoki Mae Nam 
Chao Phraya, joka kulkee läpi Bangkokin, alkaa Nakhon Sawanista kahden päähaaran 
Mae Pingin ja Mae Nanin yhtymäkohdasta. Chao Phrayan jokilaakso pohjoiseen  aina 
Uttaraditiin asti on tasaista kasteluviljelyaluetta; Ayutthayan ympäristössä tasainen vilje-
lymaisema ulottuu silmänkantamattomiin. Nämä alueet ovat vanhimpia vedessä kasva-
van riisin viljelyalueita, sinne syntyivät myös maan ensimmäisten kuningassukujen pe-
rustamat pääkaupungit.  
   Pohjoiseen lennettäessä kone nousee yhä vaivalloisemmin jokilaaksoja erottavien 
vuorenharjanteiden yli, jokilaakso toisensa jälkeen tulee näkyviin, puiden varjoon kät-
keytyvät kylät erottuvat vihreinä nauhoina muuten puuttomalla tasangolla. Lampangin 
tasanko on Mae Nam Wang -joen laaksossa. Wang-joki juoksee lounaaseen ja laskee 
Mae Pingiin lähellä Takia; siellä on kuningas Bhumibolin nimeä kantava pato ja tekojär-
vi. Mae Ping ulottuu Pohjois-Thaimaahan aina Chiang Main lääniin asti. 
    Lentäessään Phraestä Lampangiin kone ei pääse suoraan reunavuoriston yli, vaan 
kiertää pohjoisesta ja lentää yli Ban Dongin metsäkylän (1-2) ja Wang-jokea seurattaes-
sa näkyy kaukaa Ban Mae Kong Nya. Ennen laskeutumistaan Lampangin lentokentälle, 
kone kaartaan Ban Srii Muod Klaon yli ja saan otetuksi kylästä muutaman kuvan.  
 

      
1. 01.050.35 Ban Dong. Kylän edessä Mae Ang –joki, takana (valkoisia) sadepeltoja. 
2. 01.051.35 Ban Na Kae. Taloryhmä Ban Dongin tien varrella. 
  
   Tie Ban Dongiin tulee vasemmalta alakulmasta ja ylittää Mae Ang-joen, sillä kohdalla 
on kylän lammikko (1). Kylän takana näkyy rakenteilla oleva temppeli ja sadepeltoja, 
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niiden takaa alkaa läänin pohjoinen vuoristo. Pellot seuraavat Ang-joen laaksoa. Ban 
Na Kaen taloryhmä kuuluu vielä Ban Dongiin, siitä etelään on useita kyliä mm. Ban Mae 
Ang, josta kokoelmassa on paljon kuvia. Ban Srii Muod Klao on suuri kylä kastelupelto-
jen keskellä, mutta maata on vähän,  rahatalouden aikana  tällainen riisipelto ei enää 
riitä toimeentuloon (3). 
 

 
  
3. 01.074.05 Ban Srii Muod Klao. Tie kylään tulee oikealta yläkulmasta, kuvan alareu-
nassa näkyy kastelukanava. Asutus leviää vähitellen kiinni naapurikylään. 
 
   Ban Dongin kuvista ei näy kuinka metsähallituksen aukkohakkuut lähestyvät lännestä. 
Kylän takana vuorten rinteillä on metsää ja pensaikkoa kasvavia kaskimaita, ahoja.  
Kaskimaat seurailevat alarinteiden multavia maita eivätkä raiviot ole suuria. Kaskiviljeli-
jät eivät ole tuhonneet vuoristojen metsiä, he ovat vuoristojen alkuperäisasukkaita. Ban 
Dongin yläpuolella vuorilla on vielä jäljellä vuoristokansan kylä, jonne ei johda edes tie-
tä.  
    Kehitysmeritokratia syyllisti kaskiviljelijät, nuo viimeiset kansanrippeet, joita vuoris-
toissa on vielä jäljellä. Paikallisten ihmisten syyllistäminen kuului keskitettyjen organi-
saatioiden kehitysideologiaan. Tuon ajan tutkijat pitivät ilman muuta selvänä, että kas-
kenpoltto tuhoaa maapallon sademetsät ja sen seurauksena vuoristojen kivennäismaa 
valuu laaksoihin ja vesistöihin. Thaimaassakin tehtiin kokeellisia tutkimuksia, kuinka 
kaskista valuu kivennäismaata ajattelematta, ettei ilman vuoristojen rapautumista ta-
sankoja olisi olemassa eikä riisi olisi tasangoilla kasvanut ilman sadekausina virtaavia 
kivennäisiä. Vuoristojen rapautuminen on riisikulttuurin ekologinen perusta. 
 
 
 
 
Kadonnut vuoristo 
 
 
Kokoelmassani on satoja kuvia paljaaksi hakatusta Koukhoo-vuoristosta Phitsanulokin 
ja Lom Sakin uuden valtatien varrelta, mutta niistä ei ole yhtään digitoitu. En tiedä mikä 
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tämän vuoriston todellinen nimi on, joissakin kartoissa se esiintyy Thong-vuoriston tai 
Phetchabunin vuoriston nimellä, Vuoriston harjanteet jatkuvat satoja kilometrejä pohjoi-
seen Laosin puolelle, siellä sen nimenä on Luang Phrabangin vuoristo.  
    Tästä vuoristosta kirjoitin kerran näin: 

   ”Olen seissyt Koukhoo-vuorella katsellen autiota maata. Silmänkantamatto-
miin, kymmeniä ja taas kymmeniä kilometrejä paljaaksi hakattuja harjanteita, 
vain joku särkynyt puunrunko törröttää näköpiirissä. Maan peittää korkea ele-
fanttiruoho, josta vallanpitäjät sanovat pilkallisesti, että se on kuin kommunismi, 
joka tukahduttaa kaiken.  
    Maan lehdistössä kalansilmäinen metsähallituksen pääjohtaja pahoittelee, 
että vuoristokansojen on muun toimeentulon puuttuessa annettava harjoittaa 
kaskenpolttoaan, vaikka se tuhoaa maan metsävarat. Kansainvälisen luonnon-
suojelujärjestön helikopteri kiertelee hakattujen metsien yllä, Tv-kamerat ku-
vaavat, ja pian kaikkialla maailmassa massaihmiset saavat nähdä, kuinka kas-
kenpoltto tuhoaa sademetsiä. Kaskikansat tuhoavat, kaskikansat, kaskikansat. 
   Minut valtaa voimaton viha, sellainen, joka vanhentaa ihmisen, tekee hänet 
sairaaksi. Kuinka paljon paikallisia ihmisiä se onkaan tuhonnut. Tiedän, ettei 
Koukhoo-vuoristossa asu kaskikansoja kuin pari kolme kylää. Sellaista tuhoa 
he eivät ehtisi saada aikaan, vaikkeivät tekisi mitään muuta kuin hakkaisivat 
puita. Ja minne puut ovat kadonneet?  Metsät on hakkauttanut maan metsähal-
litus, hyödyntänyt, jalostanut, uudistanut... Se on ottanut haltuunsa metsän. 
Vuoriston hyödyntämisessä ovat olleet mukana metropolin liikekoneistot, vir-
kamiehet, monenlaiset keinottelijat, pääministerinkin nimi mainitaan. Hakkuulu-
pia sai rahalla, ravintolajuhlilla ja ilotytöillä.”  

   Kysyin suomalaisilta lähetystyöntekijöiltä ja thaimaalaisiltakin, kuinka monta vuoristo-
kansojen kylää Koukhoo-vuoristossa on? Vastattiin, että ehkä siellä on yksi tai kaksi. 
Kävin toisessa näistä kylistä, mutta en saanut puhua kyläläisten kanssa. Heistä on ko-
koelmassani muutamia vaisuja kuvia. Kun kysyin, kuinka yksi tai kaksi kylää on voinut 
hakata niin suuren alueen, alettiin vähitellen kertoa, mitä todellisuudessa oli tapahtunut. 
Metsät oli hakattu parin vuoden aikana ja hakkuut olivat olleet käynnissä yötä päivää. 
Läpi yön loistivat sadat nuotiot vuorten rinteillä. Entä kuinka se on voinut tapahtua. Lah-
jomalla metsähallituksen ja ministeriöitten virkamiehet. 
    Samalla tavalla hakkuuaukiot lähestyvät Ban Dongia, kaskiviljelijöiden elintila supis-
tuu vuosi vuodelta ja loppuu vihdoin kokonaan. Kaskenpoltto kielletään, mutta metsät 
hakataan. Maasta on kaadettu viimeisetkin vuosisatoja vanhat tiikkipuut, sellaiset, joita 
rekka-autoon mahtuu vain yksi. Mutta maan metsäviranomaiset ovatkin saaneet koulu-
tuksensa länsimaissa, Suomessa.  
   Meritokraattien kielessä hakkuut ovat metsien uudistamista ja maan talouden kehittä-
mistä. Koukhoo-vuoriston laelle maantien varteen perustettiin viranomaisten toimesta 
uusia kyliä, joiden asukkaiden piti ansaita toimeentulonsa viljelemällä kaalia; asukkaita 
houkuteltaessa mainostettiin, kuinka maantie toisi viljelijöille rajattomat markkinointi-
mahdollisuudet. Muutamien vuosien kuluttua kylät kuolivat, maaperä oli liian laihaa kau-
palliseen viljelyyn.  
   Myöhemmin paikalliset maattomat ottivat Koukhoo-vuoriston haltuunsa, he raivasivat 
vuorten rinteille riisipeltoja ja vihannestarhoja, viranomaisten luvalla ja ilman lupia. 
Koukhoo-vuoristo alkoi muuttua viljelymaisemaksi. Sitten Koukhoo vuorilla alkoi uusi 
agrobisnes. Jyrkät rinteet kynnetään ja äestetään suurilla traktoreilla. On päätähuimaa-
vaa seurata, kuinka traktori kiipeää pölypilvessä ylös ja alas rinnettä. Sivuttain se ei voi 
kulkea, koska silloin traktori kaatuu. Sen on päästävä ylös rinteen päälle tai alas laak-
soon voidakseen kääntyä. Puoliväliin ei voi pysähtyä. Traktorinkuljettajat ovat kuin sur-
manajajia, nuoria miehiä, palkattuja renkejä, todellisia traktoristeja. He asuvat vuoristo-
jen majoissa silloin, kun peltoja muokataan. Traktoreissa ei näytä olevan edes turvako-
ria, ei minkäänlaisia turvakaaria. Työturvallisuus on muutenkin maassa tuntematon asia. 
Kuvista ei oikein näy, kuinka jyrkkiä rinteet todellisuudessa ovat ja kuinka hurjana trak-
toriralli pyörii. Kaikista näistä on kuvia. 
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   Nyt virkamiehilä on uusi selitys. Maan  metsät tuhoaa köyhät talonpojat,  jotka tun-
keutuvat luvatta vuoristoihin. Hekö omistaisivat traktorit? Köyhät talonpojat voivat vain 
katsoa sivusta, kun agrobisnes tunkeutuu kaikkialle, vuoristoihin ja tasankojen kyliin, 
heidän riisipelloilleen.  
    Maan metsät hyödyntämällä virkamieseliitti on rakentanut Thaimaahan uutta keski-
tettyä valtiokulttuuria, virkamiesyhteiskuntaa.  Thaimaan maatalousministeri on monissa 
haastatteluissa myöntänyt, että metsähallitukseen ja ministeriön väkeen kohdistuu kova 
ulkomainen painostus. Etenkin japanilaiset konsernit käyttävät paljon rahaa lahjoakseen 
metsähallintoa. Liikemiehet järjestävät viikkokausia kestäviä juhlia kaikkine mahdollisine 
tarjoiluineen ja ilotyttöineen. He käyttävät kaikki keinot pehmittääkseen myös paikalliset 
viranomaiset. Sellaista painetta ei köyhän maan virkamiesorganisaatio voi kestää. 
   Metsähallitusta säesti armeija. Metsät hakkaamalla saatiin karkotetuiksi sissit, joita 
vielä piileskeli Koukhoo-vuoristossa. Vuoristo on nyt ”rauhoitettu” ja ”vapautettu yhteis-
kunnanvastaisista aineksista”. Siellä eivät sissit voi kätkeytyä viidakkoon. Eikä armeijan 
autoja enää ammuta konekivääreillä eikä muilla aseilla. Ollessani Thaimaassa armeija 
teki vuoristossa suuren sotilaallisen puhdistusoperaation. Armeijan oman lehden mu-
kaan se oli Thaimaan puolustusvoimien suurin operaatio toisen maailmansodan jälkeen. 
Armeijan panssariajoneuvot ja rynnäkköhelikopterit vyöryivät yli vuoriston. Vihollisen 
kanssa ei päästy kosketuksiin, ilmeisesti ainoa ihminen, joka vuoristosta tavoitettiin, oli 
säikähtänyt tyttö, joka pesi pyykkiä joessa.  
   Minulle Koukhoo on Thaimaan kehityksen perustarina. Siellä ovat näkyvissä Thai-
maan luonnonkäytön todelliset kasvot. Siellä yhdistyvät Thaimaan kaupallisten tekno-
koneistojen, metsähallituksen ja armeijan valta. Koukhoo-vuoristo on kaikkien niiden 
institutionaalistettujen kehitysmyyttien muistomerkki, joilla nykyajan keskitetyt organi-
saatiot suuntaavat huomion pois todellisuudesta ja legitimoivat toimintansa omassa tek-
noympäristössään. Thaimaassa on kasvamassa syvä ristiriita paikallisten riisinviljelijöi-
den ja meritokratian välille. Uudessa organisaatioyhteiskunnassa häviäjiä ovat paikalli-
set kyläläiset, omavaraiset riisinviljelijät. Heidän on sopeuduttava ympäristöön, jonka 
hallinta on siirtynyt kylien ulkopuolelle.          
     
 
 
II. KAUPUNKI
  
 
 
 
Uusi Lampang 
 
 
Tästä kuvakirjasta puuttuvat kaikki kuvat, jotka olen ottanut Thaimaan kaupungeista ja 
liikenteestä, siitä kuinka ihmiset ja tavarat kulkevat. Tulevaisuudessa mielenkiintoisia 
saattavat olla kuvat Lampangin omakotitaloista, joita kaupungin liike- ja virkamiehet ovat 
rakentaneet. Moderneista bungaloweista ja niiden sisustuksesta on kokoelmassa kaik-
kiaan 225 diakuvaa. Uusi thai-arkkitehtuuri on peräisin kansainvälisistä mallistoista ja 
asumista esittelevistä lehdistä, joita myydään kioskeissa ja lehtikaupoissa; lehdet ovat 
pääasiassa Australiasta ja Pohjois-Amerikasta. Uusissa omakotitaloissa lampangilainen 
keskiluokka yhdistää kaikkia tyylejä ja muotoja. Kaupungin omakotitaloissa on rinnak-
kain vanhaa kolonialistista brittiläistä tyyliä ja modernia kansainvälisyyttä, thaimaalaisilla 
ei oikeastaan voi ollakaan käsitystä arkkitehtuurin historiallisista kerrostumista tai tyylien 
yhteensopivuudesta.  
   Lampangin esikaupungeissa olivat 1980-luvulla muodissa holvikaaret ja kaari-ikkunat. 
Monet taloista muistuttavat ns. espanjalaisia patioita. Joissakin taloissa on taustalla vie-
lä thai-traditio; talot ovat kaksikerroksisia ja muistuttavat mittasuhteiltaan vanhoja paalu-

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -85 13



taloja, vaikka ne onkin rakennettu tiilestä ja betonista. Thai-tyyliseen taloon on voitu yh-
distää pyöreä kuisti, jossa on pitsikoristeiset vuorilaudat, ns. "nikkarityyliä”. Puusta ky-
kenevät enää rakentamaan vain varakkaimmat. Eräissä taloissa on silmiinpistävää mo-
nikattoisuus, joka ilmeisesti on muistumaa vanhasta kiinalaisesta rakennustavasta; jois-
sakin taloissa on selvästi arabialaista tyyliä, niiden rakentajat ovat hyvinkin  saattaneet 
olla siirtotyöläisinä juuri Lähi-idässä. Talojen joukossa on vanhatyylinen thai-talo lohi-
käärmekoristeineen, siihen on liitetty olkikattoinen tornimainen kuisti ja muutenkin talon 
rakennusaineet ovat osittain puuta, osittain peltiä.  
   Varakkaan virkamiesperheen omakotitalo voisi olla vaikkapa Euroopasta. Erikoisimpia 
ovat rikkaiden rakennusurakoitsijoiden mahtavat rakennuskompleksit torneineen ja veis-
toksineen. Thaimaalaiselle mentaliteetille on vielä vierasta virkavaltaisuus ja ylhäältä 
tulevat tyyppitalo-ohjeet, mutta rakennusvalvonta ja ammattiarkkitehtuuri leviävät vähi-
tellen myös Lampangiin. Uudet pankki- ja liiketalot ovat jo bangkokilaista suunnittelua, 
samoin monet ultramodernit bungalowit, joita kansainväliset konsernit rakentavat johta-
jilleen. Kaupunkitalojen pihoilla on jo kauniita istutuksia, puutarhoja, ja taloa ympäröivät 
aidat, joissa on koristeellinen rautaportti.  
    Vanhojen kaupunginosien ilme on toisenlainen kuin uusien asumalähiöiden. Wang- 
joen takana on vanhojen ylhäisösukujen asuinalue, jossa monet talot ovat vielä vanha-
tyylisiä ja puusta rakennettuja. Puutalo on statussymboli, koska puu on kallis rakennus-
aine, mutta vanhat suvut haluavat antaa arvoa myös kansalliselle kulttuurille, usein kyl-
läkin vanhat talot ovat jääneet kadunvarrelle, mutta sisäpihoissa on jo uusia bungalowe-
ja. Joitakin vanhatyylisiä lohikäärmekattoisia thai-taloja on kaupungissa vielä jäljellä, 
mutta ne on museoitu tai jääneet muistomerkeiksi, suuria puisia taloja on kallis ylläpitää 
eivätkä ne sovi nykyiseen asumiseen.  
  Vanhat tiikkiset paalutalot ovat harmaita tai tummasävyisiä, eikä niitä voi maalata. Uu-
siin tiilitaloihin on 1980-luvulla syntynyt uusi värikäs esineellinen ilmaisutyyli. Väitetään, 
että thaimaalainen ilmaisi kauneuden kaipuutaan pukeutumalla värikkäästi, nyt kauneut-
ta luotiin asumisympäristöön rakentamalla iloisenvärisiä tiilitaloja. Thaimaan ilmastossa 
rakentaminen on halpaa, taloissa ei tarvita eristeitä, ei kaksinkertaisia seiniä, ei kaksin-
kertaisia ikkunoita eikä perustustakaan routa vaurioita. Tuohon aikaan talon sai vielä 
rakennetuksi hyvin halvalla. Rakennusmiehet tekivät työtä melkeinpä minipalkalla ja 
virkamies, jolla oli vaikka pienikin säännöllinen kuukausipalkka, saattoi rakennuttaa ylel-
lisen näköisen asuintalon.  
 
 
 
 
Kaupunkilaisen koti 
 
 
Kaupunkilaisten omakotitalojen sisustuksesta on diakokoelmassa satakunta kuvaa. Vir-
ka- ja liikemieskotien sisustus noudattaa kansainvälistä tyyliä. Olohuoneen kalustuksen 
määrittelevät televisio ja stereot. Televisiota vastapäätä on sohva, lisäkalusteena voi 
olohuoneissa olla työpöytä ja kirjahylly, jossa säilytetään koriste-esineitä, ja saattaa sei-
nällä olla taulukin. Keittiö kodinkoneineen vastaa kansainvälisiä standardeja, ruokapöy-
tä, jääkaappi ja hella ovat välttämättömiä; makuuhuoneissa on sängyt niin kuin länsi-
maissakin. Kaupungeissa ei enää keitetä hiiliruukuilla, eikä lattialla syödä, ei tehdä työ-
tä eikä nukuta.  
    Huonekalut niin kuin vanhat puutalotkin ovat tiikkiä, pehmeämmän puun syövät hyön-
teisten toukat. Tiikkiset huonekalut koristetaan puuleikkauksin ja suomalaiseen thaikodit 
tekevät arvokkaan vaikutuksen; perheen varallisuus näkyy siitä, kuin taitavasti huoneka-
lut on koristeltu. Kuvailen tässä vain paikallisen ylimetsänhoitajan taloa, se edustaa uu-
den akateemisesti koulutetun yläluokan elämäntyyliä; samanlaisia koteja on kokoel-
massa kuvattu muitakin. Talon rouva on ammatiltaan sairaanhoitaja ja käy myös työssä. 
Upeassa talossa kuvat alkavat keskikerroksen oleskelutilasta, jonka kalustuksena on 
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raskas leikkauksin koristeltu tiikkipöytä ja sen ympärillä tyylikkäät korituolit, niiden päällä 
silkkikankaalla verhoillut tyynyt. Ei siis mitään lakattua keinonahkaa. Olohuoneen ja 
muiden edustustilojen lattiat ovat täyttä tiikkiparkettia, huonekalut massiivista tiikkiä sel-
känojia ja kädensijoja myöten täynnä käsin tehtyjä kaiverruksia. Neuvottelutilassa on 
kahden tuolirivin välissä kauniisti koristeltu lasipäällysteinen sohvapöytä, samaan tyyliin 
kuuluva sohva, jossa ilmeisesti istuvat sihteerit. Tässä tilassa ylipääjohtaja neuvottelee 
asiakkaittensa kanssa, siinä on jotain perin kiinalaista, samalla tavalla istuvat ja neuvot-
televat kiinalaiset palvelijoitten tarjotessa vihreää teetä pienen pienistä kupeista. 
    Olohuoneessa on runsaasti taide-esineitä ja lasiovisia kaappeja juhla-astiastoineen. 
Katossa on kristallikruunut ja kaikki puu, mikä näkyy, on hyvin tummaksi kiillotettua tiik-
kiä (tai rautapuuta). Seinät on aistikkaasti tapetoitu tai maalattu. Keittiössä on kaikki 
mukavuudet, jotka länsimaisessakin keittiössä tulee olla: jääkaapit, pakastimet, kaasu-
hella, baaripöytä. Siellä kiireinen perhe voi syödä vaikkapa aamupalaa ennen kuin lap-
set lähtivät kouluun ja vanhemmat työhönsä. Ruokasali on erikseen, suuri ruokapöytä 
tuoleineen, suuria lasiseinäisiä astiakaappeja, se on perheen arkitilaa, lattia on suurista 
harmaista kivipintaa jäljittelevistä laatoista, se on helppo pitää puhtaana.  Erään huo-
neen peräseinällä on isännän ja emännän elämänhistoriaa kehystettyinä valokuvina. 
Niihin on talletettu siirtymäriittejä, jotka isännän akateemiseen uraan ovat sisältyneet, 
joissa hänet on initioitu omaan yhteiskuntaluokkaansa. Lisäksi kokoelmassa on muistoja 
juhlatilaisuuksista, joissa kuningaskin on ollut mukana. Talon isäntä oli vaatimattoman 
oloinen virkamies, valmistunut USA:n yliopistosta ja arvoltaan muistaakseni tohtori. Leh-
tihaastatteluissa hän korosti metsien istuttamista ja sitä, että Lampangin alueella metsiä 
ei ole hakattu jälkiä korjaamatta. Kaikki hakkuualueet on istutettu uudestaan tiikkimet-
siksi. 
   Thaimaan valtiokulttuurin kasvaessa Lampangin kaupunkiin on tullut akateemisesti 
koulutettuja virkamiehiä, kansainvälisten yritysten johtajia ja upseeristoa. Akateemisesti 
koulutetut perheet kouluttavat myös lapsensa ja jos se on mahdollista, lähettävät heidät 
USA:n tai Euroopan yliopistoihin. Lampangin seudullakin on nuoria, jotka ovat opiskel-
leet Helsingin yliopistossa ennen kaikkea metsätieteitä. Uusi akateeminen yläluokka 
elää ulkonaisesti porvarillista työntekijän elämää eikä ole kerännyt ympärilleen hovia, 
erilaista palveluskuntaa niin kuin aikaisemmat yläluokat: kiinalaiset kauppiaat, thai-
liikemiehet tai rikkaitten maanomistajasukujen päämiehet. Rakennemuutoksen mukana 
yläluokan arki ja elämäntyyli on länsimaistunut, siihen kuuluu säännöllinen työ, lasten 
koulunkäynti, auto ja harrastukset. 
 
 
 
(III. Liikenne)   
 
 
 
 
IV. KYLÄT 
 
 
 
 
Ban Srii Muod Klao  
 
 
Jakson kuvat on otettu vuosina 1983-1985 ja ne sisältävät kylien rakennetussa ympäris-
tössä tapahtuneita muutoksia, verrattuna kymmenen vuotta aikaisemmin kuvattuun ky-
lämiljööseen. Kuvat esittävät yksityisiä taloja ja niiden huonetiloja, alkuperäiset kuva-
tekstit on jätetty lähes kokonaan pois, koska niissä on tietoja lähinnä vain talon asuk-
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kaista, perheistä ja perheenjäsenten ammateista. Kuvista näkyy ensi silmäyksellä, että 
Thaimaassakin on 1970–1980-lukujen vaihteessa tapahtunut suuri rakennemuutos.      
   Kyläläiset ovat siirtyneet rahatalouteen ja kulutuskulttuuriin. Asuntoihin ovat ilmesty-
neet ”nykyajan mukavuudet”, TV ja stereot, jääkaappi ja huonekalut, pöydät ja tuolit, 
enää ei kylissäkään eletä bambumatolla.  Makuutilat on erotettu erikseen ja makuuhuo-
neissa on sängyt. Pihoille näkyy entistä enemmän mopedeita, polkupyörät ovat lähes 
kadonneet, niillä ajavat enää vanhat miehet. Monilla pihoilla seisoo auto. 
   Keinokasteluverkosto on lisännyt viljelymahdollisuuksia, vihannesten viljely kuivana 
kautena on muuttunut kaupalliseksi tuotannoksi ja kaupungin läheisyys takaa markkinat. 
Thaimaassakin on alkanut teollistumiskausi, kansainvälinen, pääasiassa japanilainen 
pääoma sijoittaa mahan ja kansainväliset konsernit levittäytyvät kaikkialle, missä on 
markkinointimahdollisuuksia. Lampangissakin on rakennettu paljon mm. valtateitä reu-
navuoristojen läpi ja kaupunki itsessään kasvaa. Kylän miehet ja naisetkin ovat perintei-
sesti käyneet kuivana kautena kaupungissa rakennustöissä. Nykyisin Ban Srii Muod 
Klaon kyläläisille on jo tarjolla muunlaistakin työtä. Kylän nuoret ovat käyneet kouluja ja 
hankkineet uusia ammatteja. Lampang on koulukaupunki, jossa on jo ammattikouluja, 
jotkut kylän nuoret ovat jo opiskelleet maan yliopistoissa. Esimerkiksi entisen kyläpäälli-
kön 7 lapsesta 4 on suorittanut korkeakoulututkinnon, muut jatkavat vielä opintojaan. 
Tässä kylä riisinviljely on jäämässä sivuansioksi. 
 

 
  
4. 04.007.05 Ban Srii Muod Klao. Heti kylään tultaessa on tien oikealla puolella talo, 
jonka on rakentanut kaupungin virkamies. Häntä en koskaan nähnyt kylässä, mutta siinä 
se on, uusi unelmatalo. Tällainen talo puutarhoineen enteilee aikaa, jolloin kylään muut-
taa yhä enemmän ulkopuolisia, kaupungin virka- ja liikemiehiä.  
 
   Kylä on silmin nähden vaurastunut. Kylästä on lyhyt matka kaupunkiin töihin. Kun 
perheillä on yhä omasta takaa riisi ja vihannekset, ja on tapana, että kaikkien työssä 
käyvien perheenjäsenten ansiot pannaan yhteen, taloilla on varaa ostaa kodinkoneita ja 
muitakin kalliita kulutustavaroita, joita yhden työmiehen palkalla ei voitaisi hankkia. 
Kaupungin läheisyydessä maan hinta on noussut ja se houkuttelee kyläläisiä myymään 
maitaan.  Kylässä on myös paljon pienyrittäjiä, se Ban Srii Muod Klaon erityinen kulttuu-
ripiirre. Kylään on tullut jopa teollisuuslaitos, keramiikkatehdas.  
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   Tasangoille on rakennettu ojitettu tieverkosto, vilkkaimmat tiet on jo päällystettykin, ja 
kylän kujat ojitettu. Vanhat ihmiset muistavat, kuinka ennen tähänkin kylään johti vain 
puhvelipolku. Kyläläiset ovat alkaneet liikkua kylän ulkopuolella töissä, koulussa ja kau-
poissa, niin kuin teollistuneissa maissa, ja tarvitsevat yhä enemmän kulkuvälineitä, ja 
rahaa polttoaineisiin, vaatteisiin ja kaikkeen, mikä kuuluu nykyaikaiseen elintasoon.  
  Keinokastelujärjestelmä on muuttanut myös asumista. Tekojärvi tasaa sadekauden 
tulvahuippuja ja kanavat vetävät vettä pois aina pihamaita myöten. Talojen ympäristö 
pysyy sadekaudella kuivempana kuin ennen, monilla on jo varaa hiekoittaa tai asfaltoida 
ainakin osan pihasta. Kun puhveleita eikä muitakaan eläimiä enää ole pihoissa, ei paa-
lutalo ole yhtä välttämätön kuin ennen. Kylässä on siirrytty yhä enemmän asumaan 
maan pinnalle.   
     Kylän rakennuskanta on muuttunut ja monipuolistunut, vanhojen tiikkitalojen jou-
kossa on uudentyyppisiä asuintaloja, rakennusaineet ovat vaihtuneet ja muuttuneet te-
ollisuustuotteiksi, ovet ja ikkunat nykyaikaistuneet, ruohokattoisia taloja ei enää ole. 
         

    
 
5. 04.047.05; 6. 04.049.05 Uusia unelmataloja Ban Srii Muod Klaossa.  
 
  Uudet talot ovat useimmiten jo tiilistä ja betonista, mutta muistuttavat vielä mittasuh-
teiltaan vanhoja paalutaloja (5-6). Niiden katto on samantyylinen loiva harjakatto kuin 
vanhoissa taloissa, mutta ikkunoissa ja ovissa saattaa olla muodikkaita holvikaaria niin 
kuin kaupungissa. Alakerta on rakennettu umpeen, se on oleskelutila, yläkerrassa nuku-
taan. Kyläläiset haluavat nukkua nimenomaan yläkerrassa, koska siellä on viileämpää.  
   Uusia taloja rakentavat usein miehet, jotka ovat olleet siirtotyöläisinä ulkomailla, eni-
ten thaimaalaisia on ollut rakennustöissä Saudi-Arabiassa. Siirtotyöläisten sopimus kes-
tää yleensä vuoden ja arabimaissa he joutuvat elämään vartioiduilla leireillä ankaran 
kurin alaisina; siirtotyöläisten ankeasta elämästä on lehdissä ollut paljon kertomuksia. 
Vaikka työ on huonosti palkattua, siirtotyöläiset saavat kuitenkin niin paljon säästöön, 
että kykenevät omassa maassaan rakentamaan uuden talon ja ostamaan mopedin tai 
jopa auton.    
 

     
 
7. 04.053.05; 8. 04.217.05 Ban Srii Muod Klao. Nuorten parien yksikerroksisia asuin-
taloja. 
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   Kyliin on ilmestynyt pieniä yksikerroksisia asuintaloja, jotka sijaitsevat usein pihapiirin 
vanhojen talojen takana ikään kuin piilossa (7-8). Ne ovat jo kokonaan uutta rakennus-
tapaa ja asumistyyliä. Pienimmissä taloissa on yleensä vain kaksi huonetta, jotka on 
erotettu kevyellä väliseinällä. Ulko-ovesta tullaan olohuoneeseen, joka on samalla keit-
tiö, toisessa huoneessa nukutaan. Pieniä yksikerroksisia taloja rakentavat yleensä nuo-
ret parit. Talo on halpa ja sen voi muurata itsekin, jos pienten tiilien sijasta käyttää beto-
niharkkoja. Uusien talojen hierarkiassa nämä pikkutalot ovat ikään kuin alempaa luok-
kaa, kaikkein vaatimattomimpia asumuksia ovat harmaat harkkotalot.  
   Kylälisillä on ollut tapana rakentaa asuintalonsa muutamien vuosien jälkeen uudes-
taan. Rakentaminen kuului kuivan kauden elämänmuotoon, kun muutakaan tekemistä 
ei yleensä ollut. Aasian suuret temppelit ja hallintokaupungit on rakennettu kuivan kau-
den työllisyystöinä, täyttämään riisinviljelijöiden muuten yksitoikkoista elämää.  

 
 
9. 04.241.05 Ban Srii Muod Klao. Uusi vanhaa thai-tyyliä noudattava paalutalo.Tämän 
talon alakerrassa on keittiö ja pesutilat; talon alle on jätetty myös avoin oleskelutila. 
 

    
 
10. 04.158.05; 11. 04.204.05 Ban Srii Muod Klao. Betonipylväiden varaan rakennettuja 
uudistaloja, talon alla on nykyisin pesutila tai se on kokonaan rakennettu umpeen.  
 
   Kun vanhaa taloa kunnostettiin, paksut tiikkipylväät käytettiin hyväksi ja pääosa van-
hoista tiikkilaudoista. Talo vain siirrettiin hiukan toiseen, puhtaampaan paikkaan. Nykyi-
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sin tehdään samoin, mutta tiikistä on tullut niin kallista, että vanhat massiiviset pylväät ja 
laudatkin kannattaa myydä, sillä hinnalla saa ostetuksi kaikki uudet rakennustarpeet. 
Uudet pylväät tehdään betonista, kylissä on nykyisin paljon betonivalimoita, jotka vala-
vat rakennusten osia. Lautatavaran ei enää tarvitse olla tiikkiä, halvempikin puu kelpaa, 
kun seinät voidaan maalata uusilla lahonsuoja-aineilla, jotka torjuvat myös hyönteisten 
tuhot (9). 
 

      
 

          
 
12. 04.126.05; 13. 04.282.05; 14. 04.270.05; 15. 04.292.05 Ban Srii Muod Klao. Perin-
teisiä paalutaloja tiikkipylväineen. 
 
   Kylässä on vielä paljon vanhatyylisiä paalutaloja, joiden pylväät ovat massiivista tiikki-
puuta. Talojen alakerta on yhä avoin ja varjoisa. Joissakin pihoissa on vielä puhveleita 
ja seebuja (15), vaikka pellot kynnetään kyntökoneilla eikä seebuvankkureillakaan ole 
enää paljoa ajoja. Kun pihoissa ei ole enää kotieläimiä, taloja alkavat ympäröidä puu-
tarhat, joissakin taloissa on jo kukkaistutuksia (14, 16). Pihoihin on rakennettu varasto-
rakennuksia, joiden alla säilytetään puimakorit ja muut viljelytyökalut (17), jotka ennen 
olivat asuinrakennuksen alla; sioillakin on omat karsinansa (18). Kylän tietäjä on raken-
tanut pihaansa katoksen, jossa hän ottaa vastaan asiakkaita (19). Tietäjän vastaanotto-
paikka on avoin terassi, jonne noustaan tikapuita pitkin.  
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16. 04.043.05; 17. 04.244.05; 18. 04.138.05; 19. 04.297.05 Ban Srii Muod Klao. Vanho-
ja pihapiirejä ulkorakennuksineen 
 

 
 
20. 04.285.05 Ban Srii Muod Klao. Talon alakerrassa TV:tä katsoo koko perhe, omat ja 
naapurin lapset. 
 
   Uusissa paalutaloissa ei alakertaa enää jätetä avoimeksi ainakaan kokonaan, vaan 
rakennetaan umpeen, samalla yläkertaan johtavat portaan siirtyvät talon sisälle. 
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21. 04.148.05; 22. 04.110.05; 23. 04.275.05; 24. 04.277.05 Ban Srii Muod Klao. Talojen 
alakerran sisätiloja. Näin asutaan talojen alakerrassa. 
 
    Alakerta on talon olohuone, jossa on TV ja stereot; talon alla ollut oleskelulava on nyt 
televisiota vastapäätä, siinä istutaan ja levätään televisiota katsellen. Illalla sisälle tuo-
daan polkupyörät ja mopedit yöksi. Alakerran ikkunoissa on usein rautakalterit ja yöksi 
oven eteen vedetään kalteriovi.Vanhan tiikkitalon sisätilat ovat tummasävyisiä (21),uu-
det betoniseinät voidaan jo maalata vaaleiksi.  
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25. 04.168.05; 26. 04.287.05 Ban Srii Muod Klao. Nykyisin lapset tarvitsevat läksyjen 
tekoon pöydän. Alakerrassa on kalteri-ikkunat ja -ovet; taloissa on yhä enemmän 
omaisuutta, joka on suojattava. 27. 04.211.05 Ban Srii Muod Klao. Kolme miespolvea, 
kaikki istuvat yhä lattialla. 
 
   Monissa taloissa asutaan yläkerrassa niin kuin paalutaloissa on tehty. Asuintiloihin on 
tullut uusia huonekaluja: tuoleja, sohva ja lisää lasiovisia kaappeja, joissa säilytetään 
astioita ja vuodevaatteita.  Niissäkin taloissa, joissa olohuone on alakerrassa, myös ylä-
kerran makuutilat on kalustettu perheen oleskelupaikaksi, sinne vetäydytään iltaisin 
omaan intiimiin asuintilaan (23-24). Ennen ihmiset kuluttivat aikaa ulkona muiden kylä-
läisten kanssa tai vierailivat naapureissa, nykyisin perheet sulkeutuvat viettämään iltaa 
enemmän keskenään, syömään ja katsomaan TV:tä. 
 

   
 
28. 04.144.05; 29. 01.146.05 Ban Srii Muod Klao. Yläkerran makuuhuone ja oleskeluti-
loja. 
 

    
 
30. 04.065.05; 31. 04.079.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän päällikön ja hänen poikansa, 
apulaispäällikön olohuoneiden sisustusta. 
 
 
 
 
 
Ban Mae Kong Nya 
 
 
 Kastelukanava on juuri tullut Ban Mae Kong Nyan kohdalle ja kylässä siirrytään uu-
teen viljelykulttuuriin. Kylään on myös saatu sähkö ja valtatie kaupunkiin on päällystetty. 
Nyt kyläläiset voivat hankkia television ja stereot, ja muut kodinkoneet, matka kaupun-

22



kiin töihin tai myymään vihanneksia on nyt paljon helpompaa. Monet alkavat varmaan-
kin käydä kaupungissa säännöllisessä työssä. Ban Srii Muod Klaoon verrattuna Ban 
Mae Kong Nyan pihoissa on yleensä vain yhden perheen talo, jonka ympärillä on tilaa 
puutarhalle ja kasvimaalle. Kylän asutus on nuorempaa kuin keskustasangolla, tontti-
maata on vielä saatavissa. 
 

  
 
32. 04.343.15; 33. 04.345.15 Ban Mae Kong Nya. Kylä on rehevää puutarhaa, talot peit-
tyvät puiden varjoon. Kylän läpi kulkeva Mae Tui -jokikin melkein peittyy pensaikkoon. 
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34. 04.481.15; 35. 04.380.15; 36. 04.509.15; 37. 04.357.15; Ban Mae Kong Nya.  Kylän 
keskustassa on vankkoja paalutaloja tiikkipylväineen, alustoineen ja vesiruukkuineen. 
  

 
 
 38. 04.609.15 Ban Mae Kong Nya. Vanhoja ja uusia paalutaloja. 
 
   Kun kylässä on nyt sähkö, sisälle vanhoihin paalutaloihin ovat tulleet ”TV ja stereot” ja 
”nykyajan mukavuudet”, ainakin jääkaappi ja vesipumppu, sähköliesi, tuulettimet. Ja 
vähitellen vanhoissa paalutaloissakin siirrytään asumaan alakertaan.              
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 39. 04.605.15; 40.04.385.15 Ban Mae Kong Nya. Talon alla on oleskelulava, lapsen 
sänky ja muuta tavaraa. 
 

     
 
41. 04.489.15; 42. 04.439.15; Ban Mae Kong Nya. Portaiden alapäässä on vesiruukku, 
josta pestään jalat ennen kuin kiivetään ylös. Sandaalit jätetään porraskivelle tai rappu-
sille. Ylempänä on vesiruukkuja juomista varten. 
 

      
                                                                                                    
 
 43.04.450.15;44. 04.480.15; 45. 04.485.15 
Ban Mae Kong Nya. Patteriradiot ovat vaih-
tuneet hifi-laitteisiin. Seinillä riippuu kalente-
ri sekä iskelmälaulajien ja elokuvatähtien 
valokuvia. Vanha massiivinen sisältä tum-
ma tiikkitalo on saanut väriä. 
 
   Eteläisessä kylänosassa, Ban Mae Kong 
Nyan ja Pan Paon välissä melko yksinään 
sijaitsee talo, jossa on suurtilan arvokkuutta 

(46-48). Isäntä on ollut lähikylässä opettajana ja omisti paljon maata. Hänen suuri talon-
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sa on rakennettu perinteiseen thai-tyyliin, mutta betonipylväille ja hyvästä tiikkilaudasta, 
kattopalkit ovat vankkaa puuta, ikkunat ja lasiovet huolellista työtä ja kokonaisuudes-
saan pihapiirissä on vanhan kartanon leima. Takapihan puolella on erikseen raput pal-
velusväelle. 
    Talon alusta on avoin, vain varasto ja pesutilat on muurattu tiilistä ja lattia laskettu 
betonista. Viileässä alakerrassa on oleskelutiloja ja lasten leikkipaikka. Pöydän ääressä 
isäntä lukee päivän lehdet. Yläkerran olohuone ja ruokasali ovat suuria ja sielläkin nä-
kyy talon varakkuus. Asuintilat on kalustettu kuten kaupungin virkamieskodit, astiakaap-
peja, pöytiä, divaaneita ja TV-baaria myöten. Talon ympärillä on kaunis puisto, pihalle 
on istutettu kukkia ja kukkivia puita, muurattu tiiliaita, samantyylinen varastorakennus ja 
sen alla autopaikat. Tällainen on kylän unelmatalo, jossa perinteiseen massiiviseen 
paalutaloon on tuotu uudet asuinmukavuudet, nykyajan kodinkoneet ja huonekalut.  
 

 
 

    
 
46. 04.583.15; 47. 04.595.15; 48. 04.597.15 Ban Pao. Varakkaan maanomistajan talo. 
 
   Myös Ban Mae Kong Nyaan on rakennettu uusia paalutaloja, joissa alakerta on muu-
rattu umpeen asuintilaksi ja varastoksi. Niitä ovat rakentaneen isännät, jotka ovat olleet 
vuosikausia siirtotyöläisinä Saudi-Arabiassa tai muualla Arabimaissa. Jotkut uusista 
taloista ovat yksikerroksisia, niissä asutaan kokonaan maan pinnalla.   
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49. 04.358.15; 50. 04.546.15 Ban Mae Kong Nya. Uusia paalutaloja, niitä voisi kutsua 
kaksikerroksisiksi omakotitaloiksi, jotka vastaavat nykyisiä asumisvaatimuksia.  

 
 

    
 
51. 04.495.15; 52. 04.498.15; 53. 04.498.15 Ban Mae Kong Nya. Temmppelin taakse 
on kiinalaisen puutarhurin poika rakentanyt uuden talon, jossa kaikki hyvää työtä. Isäntä 
on rakennusalalla. Iloinen, ahkera kiinalainen puutarhuri on kylissä poikkeus.  
   
   Asuintilojen hierarkiassa arvokkain paikka on olohuoneen nurkkaus, jossa on televisio 
ja stereolaitteet. Television lähellä on lasiseinäinen vaatekaappi, jonka oveen kiinnite-
tään perheen valokuvat, seinälle ripustetaan kalenteri ja kuninkaan kuva, kuninkaan 
kuvia ei kaikissa taloissa tosin ole, tai se esittää jotain aikaisempaa kuningasta.  
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54. 04.539.15; 55. 04.544.15 Ban Mae Kong Nya. Tämän modernin, arkkitehdin 
piirtämän yksikerroksisen omakotilaton on rakentanut kylän entinen apulaispäällikkö, 
joka on ollut siirtotyöläisenä Saudi-Arabiassa. Sisustuksessa vallitsee sininen väri 
ikkunaverhoja myöten. Se on emännän lempiväri. Talossa on myös auto. 
 

   
 
56. 04.569.15; 57. 04. 576.15 Ban Mae Kong Nya. Paluumuuttajat. Eläkkeelle päässyt 
pariskunta on palannut Chiang Maista  kotikyläänsä ja rakentanut pienen talon. Heillä 
on nykyaikainen keittiö ja kaasuhella, jollaisia ei kylässä vielä ole, ja he syövät keittiön 
pöydän ääressä. 
 
   Vaikka huonekaluja on, kyläläiset haluavat istua lattialla. Televisiota katsotaan lattialla 
istuen, talon ammattikoulua käyvä poika lukee läksyjään lattialla (60), isäntä on tullut 
kaupungista ja hänelle katettu ateria, jonka hän syö istuen niinimatolla (61).  
    Puhveleita on vielä monessa talossa, ja erään pihan kulmauksessa on vielä hiilimiilu. 
Mae Kong Nya oli aikanaan hiilenpolttajien kylä, sitä ammattia vähän halveksittiin eikä 
kukaan halunnut muistella niitä aikoja, jolloin kylästä lähti joka päivä hiilivankkureiden 
karavaani kohti kaupunkia.  Nyt metsät ovat kylän lähistöltä kadonneet, viimeiset raivat-
tu sokeriruokopelloiksi tai hedelmätarhoiksi. Ban Mae Kong Nya on muuttumassa met-
säkylästä tasankokyläksi. 
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58. 04.542.15; 59. 04.363.15; 60. 04.366.15; 61. 04.367.15 Ban Mae Kong Nya. Lattial-
la. Monissa uusissa taloissa istutaan edelleen lattialla. 
 

    
 
62. 04.506.15 Ban Mae Kong Nya. Puhvelipaimen. Kylän ympäristössä on vielä jouto-
maita, joissa puhvelit voivat laiduntaa. 63. 04.456.15 Ban Mae Kong Nya. Myyntituotteet 
ovat vaihtuneet, mutta joku hiilimiilu on vielä jäljellä.   

 
 
64. 04.607.15 Ban Mae Kong Nya. Siellä kyykkii kentällä julmannäköinen, mutta ystä-
vällinen vanhaisäntä, joka kymmenen vuotta aikaisemmin istui talon aidalla.   
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Ban Dong 
 
 
Ban Dongin tien varrelta metsät on hakattu viimeisten kymmenen vuoden aikana ja istu-
tettu tiikille. Metsähallituksella oli omat muualta tuodut työntekijänsä eikä kyläläisiä juu-
rikaan hakkuissa tarvittu eikä taimien istutuksessakaan, mutta he voivat nyt myöhemmin 
osallistua taimikoiden hoitoon. Yli metrin korkuisten tiikkipuiden ympäriltä ruoho voidaan 
polttaa taimia vahingoittamatta, ja kyläläiset saavat polttaa ruohoa ja viljellä poltetussa 
maassa vihanneksia. Kaskenpoltto on muuttunut vihannesten viljelyksi metsähallituksen 
taimikoissa. Kohta hakkuut ulottuvat myös Ban Dongiin. Toinen näkyvä muutos metsä-
kylien elämässä on tupakan viljelyn leviäminen. Tupakan kuivatus vaatii puuta, jota ta-
sangoilla ei enää ole, ja tienvarteen on ilmestynyt suuria valkoisia vajoja, joissa kuivate-
taan tupakkaa. Se tarjoaa kyläläisille uusia ansaitsemismahdollisuuksia. 
 

 
 
65. 04.619.35 Ban Dong. Tiikki-istutuksia metsäkylien ympäristössä. Kosteammilla pai-
koilla on taimien ympärillä kyläläisten vihannestarhoja . 

      
 
66. 04.632.35; 67. 04.633.35 Ban Dongin tie, Viimeinen peltoaukea Mae Ang -joen var-
rella ennen Ban Dongia. Naiset viljelevät tupakkaa ja vihanneksia, mutta joutuvat kan-
tamaan päivittäin kasteluveden joesta. Kuuman kauden edetessä työ käy raskaaksi. 

30



. 

    
 
68. 04.721.35; 69. 04.639.35 Ban Dongin tielle on rakennettu uusia puusiltoja ja kylään 
pääsee jo kuivin jaloin, Mae Angin sivujoen yli kulkee vain lankku. 
 

    
 

70. 04.646.35; 71. 04.647.35 Ban Dong. Vesipuhveleita ja ankkoja kylän lammikolla. 
 

    
 
72. 04.645.35; 73. 04.659.35 Ban Dong, Jokilaakson taloja. Pääkuja nousee lammikolta 
mäelle, sen molemmin puolin sijaitsevat kylän vanhat talot. Kylään tulevat taksit nouse-
vat pääkujaa ylös mäen päälle, kujan varrella on 2-3 kauppaa ja sen päässä teiden ris-
teyksessä olkikattoinen odotuskatos. 
 
   Ban Dong on paljolti läpikulkukylä, sinne päätyvät nuoret parit ja perheet, joilla ei ole 
maata eikä työtä. Asukkaat vaihtuvat kaiken aikaa. Uudet tulokkaat alkavat hakata met-
sistä bambua ja rakentaa omaa taloa aluksi bambusäleistä, myöhemmin tiikistä, jos sitä 
pystyvät hankkimaan. Kun tiikkitalo on valmis, se myydään ja myyntituloilla voidaan 
aloittaa uusi elämä Lampangissa tai muualla asutuskeskuksissa. Kylässä on tilaa ra-
kentaa ja tulokas saa jäädä kylään, jos kyläläiset osoittavat hänelle paikan, johon hän 
voi asettua asumaan. Kylän vanha asutus on jokilaakson rinteillä lammikon molemmin 
puolin. monet talot ovat tummaa tiikkiä niin kuin tasankojenkin talot, niillä on myös riisi-
peltoa, jota myöhemmin tulleilla ei enää ole. Vanhojen talojen ympärillä kasvaa suuria 
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puita, jopa palmuja. Laaksossa lammikon luona on kylän ”keskusaukio” suurten puiden 
varjossa. Aukio on ollut myös kokoontumispaikka, siellä oli ennen kylän riisimylly ja sin-
ne kyläläiset kokoontuvat kylmänä kautena nuotion ääreen lämmittelemään.  
 

 
 

    
  
74. 04.691.35; 75. 04. 693.35; 76. 04.694.35 Ban Dong. Jokilaakson rinteellä vanhat 
talot ovat jäljellä, ne näkyivät aikanaan kauas. 
 
   Päällikön pihapiirissä vanhatyyliset paalutalot on rakennettu melkein kiinni toisiinsa 
neliömäisen sisäpihan ympärille (77-78). Talossa on jotain vanhaa historiallista 
asuintyyliä. Yläluokan suurperheiden talot rakennettiin maanpinnan yläpuolelle, ikään 
kuin ilmaan, ja mielellään niin, että rakennusten keskelle jäi sisäpiha johon, isännän ja 
lasten perheiden talot avautuivat. Toinen suuri sukupiirin rakennus on kauempana ylä-
rinteellä, mutta isäntä on kuollut ja talo rappeutuu (100). Suuret talot ovat ajalta, jolloin 
kaskia sai polttaa vapaasti ja puutakin oli saatavissa. Tällaisia taloja ei enää löydä ta-
sankokylistä. Pieniä sementtitaloja ei Ban Dongissa vielä ole.   
   Päällikön mukaan kylässä on kolmisen kymmentä taloa, joilla on niin paljon riisipeltoa, 
että sato riittää koko vuodeksi. He ovat alkuperäisasukkaita, joiden esi-isät tulivat silloin, 
kun kylä syntyi ja saivat haltuunsa riisipelloksi sopivaa maata.  Heidän paalutalonsa on 
samaa riisinviljelijän rakennustapaa kuin tasangoilla ja monet näistä tummasävyisistä 
tiikkitaloista ovat säilyneet, niitä ei ole myyty eikä rakennettu uudestaan. Uudet tulok-
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kaat ovat tulleet kylään viljelemään kaskia. He eivät omista maata, niin kuin ei päällik-
kökään, mutta ovat tarmokkuudellaan nousseet kylän johtajiksi. Kun kaskia saa kaataa 
enää hyvin vähän, riisinviljelyn tilalle on tullut vihannesten viljely. Päällikkö niin kuin 
muutkin kylän viljelijät sanovat olevansa puutarhureita tai vihannestarhureita.   
 

    
 
77. 04.752.35; 78. 04.753.35 Ban Dong. Mäen päällä kujan (73) toisella puolella on 
päällikön suuri talo, monikattoinen rakennuskompleksi, jossa on paljon lattiapintaa.  
 
  Viimeaikaiset päälliköt ovat hankkineet tuloja välittämällä kylän tuotteita ja kasvatta-
malla puhveleita, joita tasankokylissä vielä tarvitaan. Heillä on kymmeniä puhveleita, 
jotka laiduntavat vapaasti metsissä. Monet tarmokkaimmista tulokkaista ovat niitä, jotka 
ovat mukana tiikin salakaadossa ja metsästävät, hyvä saalis voi tuottaa monen kuukau-
den palkan. Suurin osa nykyisistä uudisasukkaista hankkii rahavaransa katkomalla 
bambua. He lähtevät aamuisin puhvelinrattaineen metsään etsimään bambupensaikko-
ja, katkovat rungot kotona noin 80 cm pätkiksi ja myyvät nipuissa ostajille. Bambusta 
ei paljoa saa ja ellei muuta tuloa ole, elämä on tiukkaa. Monet miehet hakevat jatkuvasti 
päivätöitä kylästä ja sen ulkopuolelta vaikka minimipalkalla.  
    

 
 
79. 04.677.35 Ban Dong. Kylässä on vanhoja suurperheiden taloja niiltä ajoilta, jol-
loin metsissä sai vapaasti viljellä kaskia ja muitakin luonnonvaroja oli runsaasti.  
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80. 04.762.35; 81. 04.769.35; 82. 04.771.35 Ban Dong. Jokirinteen kantatalo, jonka 
alustassa ovat vielä kaikki paikalliset peltoviljelytyökalut.  
 
   Haastattelussa päällikkö kertoo käyneensä 4-vuotta kyläkoulua ja pyrkivänsä koulut-
tamaan lapsensa lukioon saakka, mikäli nämä vain menestyvät. Hän on ollut hankki-
massa varat maantien siltoihin ja puhuu tekoaltaan rakentamisesta. Tekoallas olisi tule 
vaisuuden suuri hanke, joka toteutuessaan tekisi mahdolliseksi ympärivuotisen vihan-
nesten ja tupakan viljelyn. Ylhäällä vuoriston rinteellä tekoaltaalle olisi paikkakin. 
   Kylän apulaispäällikön talo on koululle menevän tien varressa lähellä  joenmutkan 
lammikkoa. Hän on puutarhuri ja kylän tietäjä, jolla on istuntokatos takapihallaan. Ka-
toksessa hän ottaa vastaan asiakkaitaan,  laatii heille kenties horoskooppeja  ja  katsoo 
erityisestä almanakasta, mikä olisi suotuisa päivä aloittaa jokin tärkeä työ. Tietäjät anta-
vat neuvoja moniin kyläläisten ongelmiin ja hoitavat ihmisiä. Apulaispäällikkö  pitää 
myös kylän lääkekaappia ja voi parantaa nykyaikaisilla lääkkeilläkin, maassa myydään 
ja jaetaan ilman reseptiä lähes kaikkia lääkkeitä, myös antibiootteja.   
  Kylän uudisasutus on kauempana Mae Ang-joen takana. Ylempänä rinteillä monien 
talojen alusta on matala, kuten vuoristojen uudistaloissa vanhastaan; vuoristoissa eivät 
tulvat ole uhkana. Monet metsätalot ovat ruohokattoisia puoliavoimia majoja, joiden 
päätyseinät ovat yläosastaan avoimet ja seinän päälle on heitetty vaatteita, kuten tapa 
on. Alusta on matala, siellä ei ole mitään. Talon edessä vähän matkan päässä on pieni 
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aitta, joka on rakennettu samalla tavalla kuin asuintalokin. Pihan reunalla on puhvelin-
rattaat, niitä käytetään bambujen hakemiseen metsästä (85-88). 
 

    
 
83. 04.735.35; 84. 04.747.35 Ban Dong. Jokilaaksossa lähempänä koulua on kylän tie-
täjän (astrologin), apulaispäällikön ja lääkintämiehen talo.  
 

    
 

    
 
85. 04.840.35; 86. 04.842.35; 87. 04.838.35; 88. 04.679.35 Ban Dong. Takarinteiden 
ruohokattoiset talot ovat hajallaan metsässä ja vähitellen tiekin katoaa viidakkoon. 
 
     Kymmenen vuotta sitten näin, kuinka kyläläiset sahasivat ilman lupaa metsissä tiikki-
lautoja ja kiinnittivät ne tilapäisesti talon seiniin, talojen parvekkeet olivat usein uutta 
kevyesti kiinnitettyä tiikkilautaa. Nytkin melkein kaikkien talojen seinissä on ainakin 
muutama uusi lauta, se on talon pankki. Uudessa pitkässä talossa ei ole edes ikkunoita, 
vain suuri ovi (94). Kyläläisillä on oikeus ostaa metsistä rakennuspuuta laillisestikin, ja 
kun itse sahaa laudat, kertyy rakennuksen myynnissä hyvä työpalkka. Nykyisin tiikki-
puut sahataan jo moottorisahalla.     
  Monet pihapiirit, asuintalot ja talon elämäkin vaikuttaa tilapäiseltä. Rakennuksia on 
rakennettu ja purettu, vanhoja runkopaaluja ja tukirakenteita on yhä pystyssä uusien 
rinnalla, monissa taloissa lattialaudatkin tuntuivat olevan tilapäisesti paikoillaan. Keitti-
össä astiat ovat lattialla, niin kuin ne ovat thai-kylissä olleet iät ja ajat.   
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89. 04.709.35; 90. 04.759.35 Ban Dong. Nuorten parien taloja ylärinteillä. Taempana 
kukkuloilla on vielä tilaa.  
   

 
 

    
 
91. 04.700.35; 92. 04.788.35; 93. 04.701.35 Ban Dong. Uudisasukkaiden taloja, vähitel-
len bambuseinät vaihtuvat tiikkilautoihin tai pihalle tulee kokonaan uusi tiikkitalo. Kuinka 
kauan uusia taloja rakennetaan? Tiikkipuut ovat kylän läheisyydessä käyneet vähiin ja 
kohta Metsähallituksen hakkuut saavuttavat kylän.Monissa vanhoissa taloissa on jäljellä 
massiiviset tiikkipaalut, ne voidaan myydä tai sahata laudoiksi.
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94. 04.711.35 Ban Dong. Uusi talo on valmistunut ja voidaan vaikka myydä. 
95. 04.724.35 Ban Dong. Tiikkilaudat on myyty, talon runko on jäljellä ja käytetään ken-
ties uudestaan, vanhat tiikkiset pylväät ovat arvokkaita.  
 

     
 
96. 04.743.35; 97. 04.729.35 Ban Dong. Makuuvaatteet kasataan päiväksi, vanhempien 
makuuhuone on erotettu väliseinällä. Sisällä eletään vielä lattialla istuen. 
 

    
 
98. 04.730.35; 99. 04.794.35 Ban Dong. Talojen keittiöitä. 
 
   Suurpiirteisyys tai epäjärjestys on elintapa. Sisällä ollaan ikään kuin tilapäisesti. Talon 
miehet ovat yleensä jossain ulkona, niin kuin kaskikaudella on ollut tapana, he kulkivat 
metsässä kaskilla, bambua katkomassa, hoitamassa puhveleita, metsästämässä tai 
etsimässä jotain, jota saattaisi tarvita. Ban Dong elää vielä metsästä, ruokaakin voidaan 
saada suoraan luonnosta keräämällä. Kylässä ei näe lintuja eikä kuulu lintujen laulua. 
Monet miehetkin kulkevat ritsat roikkuen takataskussa ja ampuvat alas kaikki linnut, jot-
ka saavat. Linnut ovat siirtyneet kaupunkeihin, omakotialueiden puutarhoihin. Metsäs-
tystä harjoittavat miehet vaanivat hirviä, peuroja ja villisikoja yökausia puissa istuen; 
joillakin on tapana asettaa syötiksi luita, joita on käristetty tulessa, niistä lähtee pe-
toeläimiä vastustamattomasti puoleensa vetävä haju.    
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100. 04.830.35 Ban Dong. Vanhan suuren sukutalon sisätiloja. Talo on rappeutunut.      
101. 04.734.35 Ban Dong. Kylän entinen päällikkö tarjoaa vieraalleen riisiä, jota syö-
dään käsin. Chiang Maista tullut liikemies on tekemässä kauppoja, hänellä on bisnes-
miesten tuntomerkit: valkoinen paita, rintataskussa silmälasikotelo ja kuulakärkikynä. 
 

 
 
102. 04.842.35 Ban Dong. Toimeen tulevan metsäkyläläisen talopiiri: tiikkinen paalutalo, 
pihassa vesipuhveli, talon alla puhvelinrattaat, teline bamburiukuja ja tiikkilautoja varten, 
polkupyörä. 
 
   Joen eteläpuolella on myös vanhaa asutusta, siellä tapasin isoäiti Kaawin (78 v), joka 
omien sanojensa mukaan oli jo kahdesti kuollut. Saatuaan viimeisen kerran sydänkoh-
tauksen hänen oli myytävä talonsa, jotta sairaalalaskut olisi saatu maksetuksi. Tilalle on 
rakennettu ruohokattoinen bambutalo, jossa lattiakin on bambusäleistä eikä sisällä ta-
lossa ole muuta kuin kasa vuodevaatteita, hiilipannu lattian reunalla ja muutama astia, 
pari säkkiä riisiä ja kori, jossa on mällitarpeita. Isoäiti Kaaw teki minuun vaikutuksen he-
ti, kun ensimmäisen kerran kiipesin hänen hataraan taloonsa. Hänessä on thaimaalai-
sen kyläihmisen koko kärsivällisyys ja huumorintaju.   
     Isoäiti istui bambutalonsa lattialla, jauhoi mällinään jotain puun kuorta ja kuunteli ra-
diota, josta kuoret olivat jo kadonneet, ja odotteli lopullista lähtöä, mutta hänen aikansa 
ei ollut vielä tullut. Hän kuuntelee mielellään radiota, musiikkia ja viisaita esitelmiä, mut-
ta radio on jo melkein lakannut kuulumasta. Niin vein hänelle halvan matkaradion. Se oli 
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ainoa huomattava lahja, jonka annoin jollekin haastatellulle.  
   Haastattelussa hän kertoo lyhyesti elämästään, kahdesta (kelvottomasta) miehestään 
ja 10 lapsestaan, jotka kaikki elävät Ban Dongissa tai sen läheisyydessä. Hänellä on 
laaja suku, joka songkran-juhlan aikaan käy häntä tervehtimässä. Isoäiti Kaaw on su-
kunsa matriarkka ja vahva nainen, joka on työläisenä elättänyt suuren perheensä. Työ-
läinen tarkoitti sitä, että hän on kantanut kantokorilla soraa ja sepeliä maantietyömailla, 
tiiliä ja lautoja rakennuksilla, tehnyt kaikkea sitä ruumiillista työtä, mitä naiset tekevät. 
Hänen kaltaisensa naiset ovat kantaneet kaiken, mitä maassa on rakennettu. 
  Kun olin lähdössä pois, hän komensi pojanpoikansa kiipeämään palmuun ja heittä-
mään sieltä minulle muutaman kookospähkinän. Käsky oli tiukka, ja minulle kerrottiin, 
että isoäidin ääni kaikuu kyllä tarvittaessa suvun mäellä. Hänen ikäluokkansa ajatteluun 
kuuluu, ettei lahjaa voinut ottaa ilman vastalahjaa, vaikka kuinka pientä. Muuta hänellä 
ei ollut. Nuori mies kiipesi vikkelästi korkealle palmuun ja niin lähdin pois mukanani kak-
si kookospähkinää. 
 
 
 
 
 
V. MAATALOUS  
 
 
 
Riisin viljely 
 
 
Kyntäminen 
 
 
 

 
 
103. 05.092.05 Ban Srii Muod Klao. Riisi kasvaa.  
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   Puhvelilla kyntäjä saapuu pellolle yksinään aamuvarhaisella, kun on viileää, ja kyntää 
puoleen päivään. Kun kuumuus käy sietämättömäksi, puhveli väsyy ja työ on lopetet-
tava. Kyntämistä voidaan jatkaa vasta seuraavana aamuna. 
 

 
 

   
 
104. 05.327.01; 105. 05. 329.01; 106. 05. 334.01 Lampang. Riisipellon kyntöä ja ha-
rausta. 
 
   Lampangin läänissä ei riitä vettä, jotta kuivana kautena voitaisiin yleisesti viljellä toi-
nen sato riisiä. Kyntökuvat on otettu jouluna 1982 alavalla tasangolla Chiang Rain tien 
varrella 10-15 kilometriä kaupungista. Kaew Lomin padot ovat lähellä ja valtatien mo-
lemmin puolin on alueita,  joissa voi vettä saada toiseen satoon.  Taimikentät vihertä-
vät muuten jo kuivuneilla tasangoilla. Joitakin peltoja on istutettu  ja taimirivit  pistävät 
esiin veden pinnasta.  
  Kyläläiset sanovat, että puisella koukkuauralla maa kääntyy kauniisti viillokselle ja 
sänki peittyy multaan. Puhveli kääntyy jalkapadon päällä, mutta ei riko multavallia. Muu-
tama päivä kyntämisen jälkeen pelto harataan ja jäljelle jääneet rikkaruohot kasataan 
kompostiksi (106). Kun komposti on joitakin aikoja mädäntynyt, se levitetään haralla 
pellolle. Näin kesantoaikana kasvaneet rikkaruohot käytetään maan parannukseen. Le-
veä pystyhara vaatii kaksi puhvelia.   
   Valtatien toisella puolella kynnetään koneella. Nuoret miehet ajavat kahta kyntö-
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konetta, omistaja valvoo työtä ja huutelee ohjeita. Koneella kyntää tavallisesti kaksi 
miestä vuoron perään, toinen tekee työtä, toinen lepää. Kone ei väsy, mutta ajaja väsyy. 
 

     
 
107. 05.365.01; 108. 05.346.01 Lampang. Kyntökoneet ovat ilmestyneet riisipellolle. 
 
    Kyntökoneet, vai pitäisikö sanoa suuret puutarhatraktorit, ovat pitkäaisaisia ja paina-
via.  Koneena on raskas hidaskäyntinen dieselmoottori, joka käynnistyy työläästi, ei-
vätkä kyläläiset vielä täysin hallitse sen tekniikkaa. Kun kyntökoneen moottori sammui, 
kolme miestä uurasti kauan, kaksi kiskoi vuoron perään konetta käyntiin, yksi väänsi 
säätövipuja, työkaluja heillä ei ollut (107).  
   Kone auraa hyvin märkää sänkeä ja tekee kaunista viillosta niin kuin modernit rauta-
aurat, mutta veden peittämillä saroilla jälki on sotkuista. Kyntökoneet vetävät kahdella 
"piikkipyörällä" ja raskaat koneet uppoavat liejuun. Kyntökoneet kuitenkin tulevat, puh-
velit väistyvät ja häviävät kenties kokonaan riisikylistä. Tuhansia vuosia vanha viljely-
tekniikka kokee rakennemuutoksen. Kuten monissa haastatteluissa kerrotaan, kyntö-
kone on paljon nopeampi kuin puhveli, mutta monen mielestä se tekee huonoa jälkeä. 
Maa liejuuntuu liikaa, viillos ei käänny tasaisesti eivätkä rikkaruohot peity maahan. 
 

 
 
109. 05.041.05 Ban Srii Muod Klao. Kylässä voidaan viljellä jo toinen riisisato. Kyntäjät 
vaihtavat ajovuoroa. 
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  Kun pelto harataan heti kyntämisen jälkeen, jos harataan ollenkaan, vanha sänki ja rik-
karuohot eivät ehdi mädäntyä eivätkä muuttua lannoitteeksi, maaperän rakennusai-
neeksi. Monen mielestä koneella kynnetty maa kovettuu vähitellen.  
   Kaupallisessa viljelyssä ja käytettäessä palkattua työvoimaa, kyntökone on kuitenkin 
tehokkaampi. Se on osa uutta markkinatalouteen sopeutettua viljelyjärjestelmää, jossa 
kylien ulkopuolella luotu tekniikka: koneet, keinolannoitteet ja torjunta-aineet korvaavat 
paikalliset viljelymenetelmät. Keinolannoitteita käytettäessä rikkaruohot kasvavat kesan-
toaikana paljon voimakkaammin kuin ennen eikä puhveli jaksa tehoviljellyillä pelloilla 
vetää auraa yhtä pitkään kuin aikaisemmin. Ban Srii Muod Klaossa on jo kastelukanava
ja varakas viljelijä,  jonka pellot ovat pääkanavan vieressä, on päättänyt istuttaa toisen 
sadon. Hän on hankkinut kyntökoneen ja palkannut väkeä istuttamaan riisin (109-110).  
 
 
 
 
Riisin istutus 
 
 
Riisintaimet kasvatetaan erikseen "taimitarhassa", tiheään kylvetyllä palstalla, jossa niitä 
voidaan tehokkaasti kastella ja lannoittaa. Istutuksen alkaessa taimet nyhdetään irti, 
sidotaan nippuihin ja lyhennetään tasamittaisiksi leikkaamalla ne laudan tai pölkyn pääl-
lä latvasta poikki. Riisin istuttavat aina naiset; miehet eivät vieläkään tee tätä työtä (111-
114). Miehet kantavat taiminiput taimitarhasta ja jakavat ne naisille, heidän tulee pitää 
huolta siitä, että taimia on aina naisten käsien ulottuvilla, ja miehet voivat tasata multa-
kasoja ja tukkia jalkapatoihin ilmestyviä vuotoja, mutta he eivät istuta taimia. Vain naisil-
la on se voima, joka saa taimet kasvamaan. 
 

 
 
110. 05.052.05 Ban Srii Muod Klao. Naiset nyhtävät taimet maasta ja sitovat ne nippui-
hin, takana tuleva mies leikkaa niput tasamittaisiksi.  
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111. 05.457.05; 112. 05.097.05; 113. 05.069.05; 114. 05.073.05 Ban Srii Muod Klao. 
Riisin istutus on yhä naisten työtä. Naisilla on hallussaan hedelmällisyys, riisin kasvu. 
 

 
 
115. 05.085.05 Ban Srii Muod Klao. Työ on päättynyt ja naiset syövät yhteisen aterian. 
 
     Rivistönä etenevät naiset pistelevät etusormellaan taimia nopeasti veden peittämään 
liejuun eikä kestä kauaa, kun sarka toisensa jälkeen on istutettu. Työ tehdään joukolla, 
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jotteivät taimet ehdi kuivua ja menettää kasvuvoimaansa. Istuttamisen jälkeen naiset 
pesevät pellonojassa huolellisesti jalkansa. Sen jälkeen syödään viljelykatoksessa yh-
teinen ateria (115).  
    Istutuksen jälkeisinä päivinä käydään pelloilla seuraamassa veden pintaa ja vaihta-
massa pois huonokuntoisilta näyttävät taimet. Tasamittaiset taimet kasvavat suorissa 
riveissä (103) ja jos Kaew Lomin tekoaltaassa vesi riittää, riisi kasvaa kuumana kautena 
nopeasti. Keinokastelun tulo muuttaa vähitellen kaikki viljelymenetelmät siemenestä 
lähtien. Paikallisen viljelytekniikan aikana siemen otettiin oman pellon sadosta, ja riisila-
jike oli vähitellen sopeutunut selviytymään kylän viljelymailla. Keinokastelu ja uusi tek-
niikka kyntökoneineen tuo mukanaan kaupallisen riisintuotannon. Saadakseen sijoituk-
silleen voittoa riisinviljelijän on alettava viljellä kaupallista ns. korkeatuottoista riisiä 
(KK6), jonka siementä monopoliasemassa olevat kansainväliset konsernit markkinoivat. 
Tuottaakseen enemmän kuin vanhat paikalliset lajikkeet ne vaativat keinolannoitteita ja 
yhä tehokkaampia kasvinsuojeluaineita, hyönteis- ja biomyrkkyjä, uusia koneita ja lait-
teita. Thaimaassakin aletaan viljellä ”ihmeriisejä”, jotka ”pelastavat maailman nälältä”.  
Paikallinen riisi ei kelpaa kansainvälisille markkinoille.     
   Kylän pelloilla on monia levähdyskatoksia. Niitä on tarvittu paitsi taukopaikkoina, myös 
vartioitaessa riisipeltoja öisin eläimiltä, etenkin linnuilta silloin, kun jyvät alkavat tuleen-
tua.  
 
 
 
Riisin leikkuu 
 
 
 Koko marraskuun ja aina joulukuun puolelle korjataan kylien pelloilla riisisatoa. Seuraa-
vat kuvat riisin leikkuusta ja puinnista ovat sadekauden lopulta 1984. Leikkuupuimureita 
ei vielä 1980-luvun alkupuolella Lampangissa ole, riisi leikataan yhä sirpillä.  Joillakin 
pelloilla leikkaajia on paljon, niin miehet kuin naisetkin etenevät rivissä iloisesti keskus-
tellen ja leikkiä laskien.  Leikkuuväellä on vanhatyyliset leveälieriset bambuhatut pääs-
sään, paksuun huiviin kiedottuna, ja paljon vaatteita yllään. Joillakin miehillä on jopa 
paksu nailonpusero. 
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116. 05.116.15; 117. 05.022.15; 118. 05.026.15 Ban Mae Kong Nya. Leikkuuväkeä rii-
sipellolla. 

      
 
119. 05.120.15; 120. 05.175.15 Ban Mae Kong Nya. Talkooväki matkalla taloon ateri-
alle; usein ateria syödään ulkona pellon reunalla. 
 

 
 
121. 05.283.01 Lampang. Leikattu riisi nostetaan sängen päälle kuivumaan. Sirppi on 
pieni ja melko suora, sillä leikataan kourallinen kerrallaan.   
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  Leikkuupellolla näkyy vielä tummansinisiä talonpojan pukuja, joita ei muulloin usein-
kaan enää pidetä. Vaikka on viileä kausi, lämpötila nousee keskipäivän auringossa lä-
hes yhtä korkealle kuin muulloinkin. Thaimaalaiset sanovat, että paksut vaatteet suo-
jaavat kuumuudelta.  
   Toinen syy on, että riisistä lähtee pölyä, teräviä vihneitä ja itiöitä, jotka ärsyttävät ihoa. 
Riisipellolla etenkin nuoret tytöt suojaavat kasvonsa ja niskansa leveällä aurinkohatulla, 
koska ruskeaksi paahtunut iho on maalaisten ja työläisnaisten tuntomerkki. Työtä teh-
dään tasaisen verkkaisesti ja ehkä on niin, että sitten kun paksuissa vaatteissa tulee 
todella tukahduttava olo, lähdetään pois yhteiselle aterialle. Leikkuuväkeä täytyy syöttää 
ja juottaa hyvin, muuten kukaan ei tule seuraavan kerran talkoisiin. 
   
 
 
 
Riisin puinti  
 
 
Auringossa riisi kuivuu nopeasti.  Sängen päältä riisinoljet kootaan lyhteiksi ja  pinotaan 
aumoihin odottamaan puimista. Puintipäivänä ensimmäisen auman viereen tuodaan pui-
makori, ja kun se on puitu, siirrytään seuraavalle aumalle.  
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122. 05.025.05; 123. 05.025.05 Ban Srii Muod Klao. Kaikkialla tasangolla näkyy vilja-
aumoja, on puintiaika. Mehukanisterit, ruokakorit ja termosastiat ovat pellolla mukana.  
124. 05.198.15 Ban Mae Kong Nya. Riisin puintia, edessä lyhteiden kantoteline. 
 
  Ban Srii Muod Klaossa kaikki käyttävät puimakoria, muunlaisia puintialustoja ei näky-
nyt. Pohjoisempana Ban Mae Kong Nyassa on jo uusi tapa: maahan levitetään pressu 
ja sen päälle pannaan laudasta tehty pieni puintipöytä. Pressua ei siirrellä, kylässä on 
käytössä kantoteline, jolla lyhteet kannetaan aumoista puimatantereelle.  
  

    
 
125. 05.182.15; 126. 05.206.15 Ban Mae Kong Nya. Puimakorin ohella käyttöön on tul-
lut puimapöytä, joka asetetaan maahan pressun päälle. 
  
   Lyhde otetaan hihnalenkkiin kahden bambukepin väliin ja lyödään tähkäpää edellä 
puimakorin reunoihin. Jyvät ja katkenneet tähkät putoavat koriin. Leikkuu- ja puintityös-
sä ovat mukana kaikki perheen jäsenet, myös naiset puivat varstoilla. Puimatantereella 
perheillä on mukana mehukanistereita ja termosastioita, joissa nykyisin kuljetetaan ruo-
ka, ja tietenkin matkaradio, josta kaikuu thai-musiikki. 
 

 
 
127. 05.214.15 Ban Mae Kong Nya. Naiset vauhdissa.  
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    Monilla on auringon suojana suuret päivänvarjot tai kangas nostettuna seipäiden va-
raan. Aurinkosuojat on usein ommeltu eriväristä kangaspaloista ja ne ovat kuin suuria 
kirjavia tilkkutäkkejä. 1970-luvulla riisi puhdistettiin jo pellolla ja kannettiin kantokoreilla 
suuriin puhvelinlannalla päällystettyihin koreihin; lopullisesti riisi puhdistettiin seulassa 
aina ennen keittämistä. Vilja voidaan yhä tuultaa pellolla, jos on tuulinen ilma. Kantokorit 
jäävät vähitellen käytöstä, eikä vanhatyylisiä vilja-aittoja enää ole. Nykyisin puitu riisi 
pannaan säkkeihin ja puhdistetaan myöhemmin kotona pressun päällä tai viskuukoneil-
la. Ban Mae Kong Nyassa on käytössä lyhteiden kantoteline, niitä tekee kylän puusep-
pä. Kantolaitteella lyhteet kannetaan aumoista puintitantereelle, jotkut viljelijät tuovat 
lyhteet suoraan kotiin ja puivat pihallaan puiden varjossa.  
 

    
 
128. 05.471.15; 129. 05.149.15 Ban Mae Kong Nya. Tyhjä kantoteline menossa takaisin 
pellolle. Kotiin tuodut lyhteet puidaan omassa pihassa.  
 
    Kantolaitteessa on pitkä kaareva selkäpuu, jossa lyhteet pysyvät riippumassa, ja se 
seisoo maahan laskettuna omilla jaloillaan niin, että yksi ihminen voi lastata ja purkaa 
kuorman ilman muiden apua. Monet kantolaitteet ovat siroja ja huolellisesti tehtyjä, ke-
vyitä. Kannettaessa telineen kaareva selkä oikenee aina vaakasuoraksi asti, mutta lyh-
teet pysyivät vielä paikoillaan. Myös puidut oljet kuljetetaan kantolaitteilla pellon reunal-
le, josta ne tuodaan puhvelirattailla kotiin. 
    Uusi maatalousteknologia on tulossa. Suuria maataloustraktoreita lautasauroineen 
ajelee jo maanteillä. Kyntökoneet ovat näytteillä maatalouskauppojen näyteikkunoissa 
ja paikallismessuilla; Lampangin vuodenvaihteen markkinoilla lapsia ajelutetaan kyntö-
koneiden vetämissä vaunukaravaaneissa. Sob Tuista kasvaa autojen ja koneiden maa-
hantuojien kaupunginosa. Kyntökone on oikeastaan riisinviljelijän unelmakone, siinä on 
n. 8-10 kw:n yksisylinterinen dieselmoottori, jolla voi pyörittää vesipumppua ja muita 
laitteita. Kyntökoneeseen saa kärryt, joilla voi ajella valtateillä nopeammin kuin puhveli- 
tai seebuvaljakolla, sillä kehtaa ajaa kaupungissakin.  
 

     
 
130. 05.134.15; 131. 05.207.15 Ban Mae Kong Nya. Puidut riisinoljet kerätään kantote-
lineellä pellolta ja tuodaan puhvelinrattailla kotiin. Riisikuorma tulossa kylätiellä. 
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132. 05.298.01 Lampang. Lopuksi tuodaan pois puimakori, riisin korjuu on päättynyt. 
 
   Omavaraisten riisikylien aikaan riisin istutus ja korjuu tehtiin talkoilla, naapurit auttoivat 
vastavuoroisesti toisiaan. Ban Mae Kong Nyassa pelloilla näkee vielä talkooväkeä, mut-
ta yleensä vain sukulaiset tulevat auttamaan toinen toisiaan. Sadonkorjuuaika on Thai-
maassakin ollut vuodenvaihde niin kuin kekri Suomessa, silloin vierailtiin lapsuuden ky-
lässä ja tavattiin sukulaisia. Nykyisinkin on vielä tapana, että muualle muuttaneet lapset, 
joilla ei ole enää omaa riisipeltoa, tulevat auttamaan riisinleikkuussa ja puinnissa. Palk-
kioksi he saavat riisiä,  jopa vuoden riisin,  jos kotitalo on varakas.  Monet auttamaan 
tulijoista ovat töissä kaupungeissa, joukossa on opiskelijoita, työläisiä, jopa  virkamie-
hiä, joille kaikille kotoa saatu riisi on tarpeen. Monet muualle muuttaneet tulevat vain
auttamaan, heille työ on huvia, tärkeintä on kotiväen ja kyläläisten tapaaminen.   
 
 
 
Riisin käsittely 
 
Riisi puhdistetaan viskuukoneella, jollaisia  Suomessakin on ollut käytössä puimako-
neiden aikakaudella (133−134). Kuvan koneen omistaa yrittäjä, joka kiertää kylissä. 
Viskuukonetta pyörittää sitäkin kyntökoneen moottori. 
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133. 05.216.15; 134. 05.220.15 Ban Mae Kong Nya. Viskuukone on tullut taloon.  
 
  Ban Dongissa syötiin vielä paljon ”jauhamatonta”, hiomatonta riisiä, joka pintakuorittiin 
puuhuhmaressa. Eri puolilla kylää, teiden risteyksissä tai muilla yleisillä paikoilla on 
edelleen puisia polkumyllyjä, joissa petkelettä nostellaan jaloin. Ne ovat todellisia jalka-
myllyjä. Kylässä naiset survovat riisiä pääkujan päässä hiukset huolellisesti suojattuina 
(135).  Petkel on pitkän tangon päässä ja polkijalla on tukipuu,  josta hän pitää kiinni. 
Vanha jalkamylly kylän lammikon luona on jo lahoamassa, mutta pari muuta puista myl-
lyä kylässä vielä on. Riisin kuorivat naiset, miehiä en tässä työssä nähnyt. 
 

     
 
135. 05.265.35; 136. 05. 273.35 Ban Dong. Vanhat jalkamyllyt ovat yhä käytössä. 
Naiset puhdistavat kaskiriisiä, jota kyläläiset syövät. Puuhuhmaressa jyvästä kuoriutuu 
vain uloin kuori, akana. Jäljelle jäi ”täysjyväriisi”. 
 

 
 
137. 05.255.35 Ban Dong. Kylän uusi riisimylly korvaa jalkamyllyt. 
 
     Puisessa huhmaressa riisinjyvää ei voi kuoria valkoiseksi niin kuin länsimainen kau-
pallinen riisi, vain kova akana irtoaa. Vanha perinteinen ruokariisi on ollut erittäin ter-
veellistä. Se on todellista täysjyväruokaa niin kuin kuvien kaskiriisi, jota kyläläiset itse 
syövät. Sain sitä hiukan itsekin ostaa, vaikkei kaskiriisiä yleensä myyty. 
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   Uudet makutottumukset ovat kuitenkin levinneet myös Lampangin ympäristöön. Jal-
kamyllyt ovat tasankokylistä jo kokonaan kadonneet. Ban Dongissakin on kylän suu-
rimman kaupan omistaja hankkinut uudenaikaisen, koneella käyvän riisimyllyn, mallil-
taan se on kotitarvemylly. Sillä voidaan kuoria riisiä kyläläisille ja kauempaakin tulleille 
asiakkaille. Ban Srii Muod Klaossa yritteliäs perhe on hankkinut myllyn, joka jauhaa 
kuorittua riisiä. Mylly on saanut vähitellen yhä enemmän asiakkaita. 
 

     
138. 05.108.05 Ban Srii Muod Klao. Kylässä on mylly, jossa tehdään valkoista riisiä 
kyläläisille ja ympäristön kauppiaille. 
 
   Kuorittu valkoinen riisi on ollut juhlaruokaa, jota syötiin hautajaisissa ja muissa yhtei-
sissä tilaisuuksissa. Arkiruokana on Pohjois-Thaimaassa syöty glutiiniriisiä, kauniota 
(liima- t. tahmariisiä), joka muuttuu keitettäessä sitkeäksi ja puristetaan kädessä pallok-
si. Syötäessä riisipallo kastetaan erilaisiin väkeviin kastikkeisiin, joita ruokapöydällä on 
pienissä kupeissa. Kastike ja liha saattavat olla väkeviä, kauniopalloon ei kastiketta ko-
vin paljoa tartu. Glutiiniriisi keitetään aamulla aikaisin ja se säilyy bambukorissa hyvänä 
koko päivän. Kaunio on maukas ja kätevä arkiruoka, joka vähentää ruuanlaittoon kulu-
vaa aikaa eikä syötäessä tarvita lautasia, riisi otetaan käsin suoraan korista.  
   Nyt taitaa kaunio jäädä vähitellen käytöstä. Ainakin juhlissa syödään aina valkoista 
riisiä, ja yhä yleisemmin arkiruokanakin. Valkoinen riisi on keitettävä jokaiselle aterialle 
erikseen ja syötävä kerralla, se syödään lautaselta lusikalla ja kastikekin otetaan lusikal-
la. Keittolevyjen syrjäyttäessä hiiliruukut valkoisen riisin keittämistä ei enää pidetä vai-
valloisena, astioiden pesuunkin on vettä käytettävissä enemmän kuin ennen. Riisin kas-
tikkeet kokevat muutoksen. Väkeviä prikkejä eivät kaikki voi lusikkakaupalla syödä ja 
kastikkeissa täytyy olla enemmän lihaa ja vihanneksia. 
   Lampangissa viljellään vielä paljon vanhoja paikallisia riisilajikkeita, mutta varmaankin 
myös jokapäiväiseksi ruokariisiksi tulee jalostettu lajike (KK6). Sitä kyläläiset joutuvat 
viljelemään, jos aikovat saada satonsa myydyksi välittäjille. Monet olivat kyllä sitä miel-
tä, ettei se ole niin "ruokaisa", riittoisa kuin paikalliset lajikkeet, vaan jäi keitettäessä 
pieneksi ja kovaksi. Mutta ruokakin sopeutuu uuteen kaupalliseen ympäristöönsä, ruo-
kailutavat, astiat, makutottumukset, kaikki seuraavat viljelytekniikan rakennemuutosta. 
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Vihannesten viljely 
 
 

 
 
 139. 05.191.15 Ban Mae Kong Nya. Kastelukanava on tullut kylään. 
 

 
 
140. 05.499.15 Ban Mae Kong Nya. Kuivan kauden viljelymaisema on muuttunut. Vaik-
ka kanavat näyttävät vaatimattomilta, niissä riitätä vettä pumpattavaksi vihannesmaille.  

52



 
 
141. 05.546.15 Ban Mae Kong Nya. Chiliä, pippureita ja muita mausteita, soijaa, maa-
pähkinää, sipulia, tupakkaa... 
 
   Keinokasteluverkosto on muuttanut kuivan kauden maiseman. Vaikka Lampangin 
läänissä ei riitä vettä kahteen riisisatoon, keinokastelualueilla pellot ovat jatkuvassa vil-
jelyksessä. Sitä mukaa kuin riisi on korjattu, pelloille aletaan istuttaa vihanneksia ja mui-
ta kasveja. Peltomaisema ei enää ole yhtenäinen riisilakeus, joka kuumana kautena 
kuivuu keltaiseksi, vaan monenkirjava tuotantoalue, jossa viljely on jatkuvaa viljelykas-
vien kiertoa. Sadekaudellakin sadonkorjuu jaksottuu melko pitkäksi, koska viljelyssä 
käytetään eri aikaan tuleentuvia riisilajikkeita. Tasankokylissä on alettu viljellä entistä 
intensiivisemmin vihanneksia ja pelloille on ilmestynyt myös kokonaan uusia kasveja 
kuten "harjakasvi", josta odotetaan paljon. Uusien viljelymahdollisuuksien perustana 
ovat betonikanava ja maantie. Puhuessaan kylän kehittämisestä kaikki haastatellut 
mainitsivat tiet, hyvät kulkuyhteydet kaupunkiin. 
    Parhaiten menestyy Ban Srii Muod Klao, joka on lähellä Lampangia, sieltä lähtee nyt 
joka päivä kaupunkiin tuoreita vihanneksia. Myös Ban Mae Kong Nyaan on tullut beto-
nikanava, ja kuoppainen maantie on päällystetty. Markkinoiden auetessa alettiin 1980-
luvulla viljellä salaattia, joista tavallisin on ns. kiinankaali. Sillä on monta nimeä, kuten 
bakhardi, bakhardon, bakati ja baksii, joskin nimityksillä voidaan tarkoittaa myös hiukan 
toisistaan poikkeavia lajikkeita, joita aluksi kokeiltiin. Aikaisemmin voitiin kuivana kau-
tena viljellä maapähkinöitä, sipulia, valkosipulia ja chilipippuria (punaista palkopippuria), 
jotka myytiin kuivattuina. Niiden viljelystä on kuvia vuosien 1972-1973 kokoelmassa. 
Sipulia viljellään yhä paljon, mutta pippurin rinnalle ovat tulleet tuoreet maustekasvit 
kuten tilli. Vanha aasialainen kasvi on myös soija, jonka viljelyä valtio koettaa edistää. 
Paikallinen maanviljelyn edistämiskeskus ostaa soijan kiinteällä hinnalla ja toimittaa 
myös siemenet. Tupakan viljely on vähentynyt, koska sen kasvattaminen on koettu liian 
epävarmaksi ja terveydelle haitalliseksi.  
     Tuoreet vihannekset voidaan markkinoida suoraan kaupunkiin, niiden ostajat käyvät 
päivittäin kylässä. Sen sijaan maapähkinät, tupakka ja muut myyntikasvit ovat riippuvai-
sia siitä, mitä välittäjät tai tukkuostajat siitä sadonkorjuun päätyttyä maksavat. Silloin 
viljelijät ovat usein "maailmanmarkkinahintojen" armoilla eivätkä kasvukauden alussa 
sovitut tuottajahinnat enää pitäneet. Viljelijöiden on kuitenkin pakko myydä satonsa, sillä 
hinnalla, minkä sisäänostajat tarjoavat, ja Lampangissa niin kuin kaikkialla paikalliset 
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talonpojat ovat suorastaan riiston kohteina. Kovin ahtaalle eivät välittäjät kuitenkaan voi 
viljelijöitä panna, sillä huono hinta heijastuu nopeasti seuraavan vuoden satoon. Kyläläi-
set ovat jo sopeutuneet (ulkopuoliseen) kaupalliseen ympäristöönsä, he puhuvat jatku-
vasti - ei enää sateista - vaan hinnoista ja muuttavat välittömästi tuotantolinjaansa, jos 
jonkun kasvin viljely tuottaa huonosti.  
 

 
 
142. 05.492.15 Ban Mae Kong Nya. Ensimmäisenä istutetaan sipuli. Aluksi sipulipenkit 
peitetään oljilla, jotteivät taimet kuivuisi auringossa. 
 

    
 
143. 05.408.05;144. 05.396.05 Ban Srii Muod Klao. Vihannesmaata muokatessa kuiva 
riisinsänki leikataan pois käsin.  
 
   Vihannesten viljelyä aloitettaessa ensimmäinen tehtävä on kaivaa – tai kuokkia   ̶ pel-
lolta pois riisinsänki. Kuivasta maasta pensastunut riisintyvi kaivetaan pois käsin pie-
nellä raudalla, vasta sitten päästään puutarhamaa kuokkimaan. Esille kaivetut riisin juu-
rakot poltetaan tai peitetään maahan. Kasvimaat ovat pinta-alaltaan niin pieniä, ettei 
niille tuoda kyntökoneita eikä maata käännetä puhveleillakaan, vaan miehet kuokkivat 
vihannesmaan pitkävartisilla kuokilla ja muokkaavat samalla kasvipenkit, joiden väliin 
jäävät jalkakäytävät.  
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145. 05.390.05; 146. 05.402.05; 147. 05.381.05; 148. 05.382.05; 149. 05.393.05 Ban 
Srii Muod Klao. Sipulimaa kuokitaan, valkosipulin kynnet istutetaan ja maa kastellaan 
ennen oljilla peittämistä. Riisinoljet jäävät nyt pellolle aumoihin ja niitä käytetään kuivan 
kauden mittaan vihannestarhojen katteena.    
 
    Ennen istutusta maa kastellaan hyvin, kasteluvesi voidaan laskea kanavista tai nos-
taa moottoripumpulla kasvipenkkien välisiin ojiin tai jalkakäytäviin, josta se viskotaan 
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kasvimaalle pitkävartisella äyskärillä (149). Vastaistutetut vihannespenkit peitetään ta-
saisesti oljilla, ne suojaavat taimia auringolta, estävät maata kuivumasta ja rikkaruohoja 
kasvamasta. Tässä kylässä ei enää taideta uhrata pellon haltialle Mae Thoraniille, mutta 
jonkun uhrikorin saattoi puussa nähdä. Hyvät kylvöpäivät tiedustellaan edelleen azan 
watilta tai muulta uskonnolliselta auktoriteetilta. 
 

      
 
 150. 05.377.05; 151. 05.539.05 Ban Srii Muod Klao. Olkikatetta ohennetaan ja tiiviste-
tään tarpeen mukaan ja kun taimet ovat kyllin isoja, oljet voitaan ottaa kokonaan pois.  
Maapähkinät ja kurpitsat alkavat kukkia, uudet kasvit ovat itämässä. 
 
    Naiset istuttavat sipulit ja vihannekset, niin kuin riisinkin. He huolehtivat kasvimaiden 
päivittäisestä hoitamisesta, vaikka työnjako alkaakin hävitä, kun vihannesten viljelystä 
on tullut koko perheen elinkeino. Ban Srii Muod Klaossa on kaikkialla vihreitä salaatti-
maita ja soijapeltoja. Helmi-maaliskuussa aloitetaan uusi soijanviljelykausi, mutta silloin 
maa alkaa jo väkisinkin kuivua ja peltomaiseman vihreys haalistuu.  
 

 
 
152. 05.438.05 Ban Srii Muod Klao. Kiinankaali on korjattu. Ostajat kulkevat päivittäin 
kylässä ja vievät tien varteen tuodut tuoreet vihannekset suoraan kaupunkiin. Yhden 
sadon kasvattaminen kestää kolmisen viikkoa. 
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153. 05.456.05; 154. 05.465.05 Ban Srii Muod Klao. Pellolta kuljetetaan myös tuoretta 
rehua kotiin tai kaupunkiin vossikoiden hevosille.  
 

    
 
155. 05.431.05; 156. 05.439.05 Ban Srii Muod Klao. Pellolle on ilmestynyt uudentyyppi-
siä latoja, joissa säilytetään uusia viljelyvälineitä ja olkia, levähdyskatoksetkin ovat yhä 
tarpeellisempia. 
 
  Kuivan kauden viljely alkaa muuttaa vanhoja käytäntöjä. Varakas viljelijä on rakentanut 
pellolleen uudentyyppisen ladon, jossa voidaan säilyttää kasvimaille tarkoitettuja olkia, 
pumppuja ja kyntökonetta (155). Olkia ei enää viedä eläinten rehuksi. Levähdyskatoksia 
näkyy kaikkialla, ne ovat jokapäiväisessä käytössä viljeltäessä vihanneksia kuivan kau-
den helteessä. 
  

    
 
157. 05.529.15; 158. 05.494.15 Ban Mae Kong Nya. Tässä kylässä monet vihannes-
maat ovat vielä naisten kotipuutarhoja, niissä kasvatetaan chiliä, pippureita, sipulia ja 
muita kasveja, joita he myyvät itse.  
 
   Ban Mae Kong Nyassa kastelukanava on uusi ja kylä on niin kaukana kaupungista, 
ettei tuoreiden vihanneksen viljely ja markkinointi Lampangiin ole vielä päässyt käyntiin. 
Naiset viljelevät kotipuutarhoissaan entiseen tapaan kasveja, joita he käyvät itse myy-
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mässä kaupungissa tai jotka myydään kuivattuina. Naisten vihannesmailla kasvaa mo-
nenlaisia kasveja rinnakkain, sekä myyntiin että omaan käyttöön: salaattia, papuja, si-
pulia ja erilaisia mausteita. Kylän länsipuolella oleva laaja viljelytasanko ei kuivana kau-
tena näytä yhtä vihreältä kuin Ban Srii Muod Klaon pellot. Paljon riisipeltoja on jätetty 
sängelle, vihreät kasvimaat erottuvat selvästi kellastuneesta lakeudesta Rahakasveina 
viljellään maapähkinää, sipulia, soijaa ja tupakkaa. 
 

    
 
159 05.500.15; 160. 05.483.15 Ban Mae Kong Nyan viljelytasankoa kuivana kautena. 
 
   Ban Dongissa ja muissa metsäkylissä ei peltoja ole muualla kuin jokilaaksoissa ja niitä 
viljellään vain sadekaudella. Kylässä kertojat muistelevat, kuinka jokapäiväiset riisin 
särpimet haettiin metsästä, metsästys-keräilykausi ei vuoristossa ole kovin kaukana ta-
kanapäin. Vihanneksia ei tarvinnut viljellä, vaan metsästä kerättiin tiettyjen puiden ja 
pensaiden lehtiä, bambun vesoja ja heinäkasveja. Samalla ammuttiin lintuja ja pyydys-
tettiin puroista kaloja, sammakoita ja rapuja. Ruokapöytään kelpasivat eräät myyrät ja 
kontiaiset, gegot ja käärmeet, joita kyllä vieläkin syödään ja pidetään herkullisempana 
kuin puhvelinlihaa. 
 

       
 
161. 05.506.35; 162. 05.252.35 Ban Dong. Kuivan kauden viljelyä Mae Angin jokilaak-
son sadepellolla ja kaskessa lähellä jokea. 
 
    Nykyisin Ban Dongissa on kaskissa alettu kasvattaa maapähkinöitä, tupakkaa, maus-
tekasveja (chiliä) ja vihanneksiakin. Kun uusia kaskimaita ei kyläläisille enää anneta, 
vanhat viljelmät ehtivät kasvaa vain ruohoa ja pensaikkoa ennen kuin ne on taas poltet-
tava. Tällaisesta kaskesta ei kunnon riisisatoa enää saada, riisin sijasta on kan-
nattavampaa kasvattaa myytäväksi maapähkinöitä, meloneita ja chiliä; kyläläiset käyttä-
vätkin itsestään nimitystä puutarhuri. Tienvarren sadepellolla paikallinen nuori pari on 
ruvennut viljelemään kuivana kautena sipulia, soijaa, mausteita ja muita myytäviä kas-
veja (161). Vesi on kannettava Ang-joesta, vesipumppu ja kasteluletkut ovat liian kalliita. 
Matkaa kertyy parisataa metriä. He sanoivat kantavansa vettä niin kauan kuin jaksavat, 
mutta kun kuumuus ja kuivuus maaliskuuhun mennessä kasvaa sietämättömäksi, on 
viljely lopetettava. Vuodenvaihteessa kasvitarhat ovat hyvällä alulla, silloin vielä tulee 
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joskus sadettakin, ainakin ns. mangosade, joka kypsyttää mangohedelmät.  
   Alueen metsissä on voinut kasvattaa vihanneksia myös metsähallituksen tiikki-istutuk-
silla polttamalla taimien ympärille kasvanutta ruohoa. Kovin montaa vuotta viljelyä ei voi 
harjoittaa, tiikki kasvaa aika nopeasti, alkaa varjostaa liikaa ja viedä kasvuvoiman. Vi-
hanneksia varten voidaan myös kuivana kautena polttaa kaskia sellaisilla paikoilla, jos-
sa vettä on satavana (162).  
 

    
 
163. 05.269.35 Ban Dong. Maapähkinää kuivumassa, siitä on tullut kylässä tärkeä 
myyntituote.  164. 05.577.01 Lampang. Nuoret naiset puhdistavat kuorittuja maapähki-
nöitä välittäjän varastossa.  
 
   Miten kyläläiset oikein tulevat toimeen? Köyhiä kädestä suuhun eläviä on paljon, niin 
kuin kyläläiset itsekin kertovat. Toimeen tullakseen bandongilaiset hakkaavat bambua, 
kasvattavat puhveleita ja seebuja, ja yhä vielä monet kyläläiset "keräävät puita", sahaa-
vat salaa tiikkilautoja ja myyvät Chiang Main liikemiehille. 
    Bandongilaiset puhuivat uudesta patoaltaasta, joka valtion toimesta pitäisi rakentaa 
kylään.  Kukaan ei tiennyt, minkälaisia suunnitelmia oli todella olemassa ja kuinka laa-
jalle padon vaikutus voisi mäenrinteillä ulottua? Kylän yläpuolella olisi kyllä sopiva alt-
aan paikka, mutta rakentaisiko lääni altaan yhtä kylää varten ja houkuttelisiko se kylään 
liikaakin uutta väkeä?  
 

    
 
165. 05.468.05 Ban Srii Muod Klao. Harjakasvi. 166. 05.531.01 Ban Mai. Tyttö ruiskut-
taa maapähkinäpeltoa, hengityssuojaimia ei ole.  
 
   Japanilaiset pyrkivät Thaimaassa kokeilemaan uusia markkinakasveja, se on halvem-
paa kuin Japanissa, ja tekevät niistä sopimuksia kyläläisten kanssa. Eräs uutuus on 
"harjakasvi", se on niin uusi, ettei sillä ollut oikein nimeäkään. Harjakasvi on heinä, jon-
ka pitkistä kukinnoista saatiin harjaksia, lujia pitkiä kuituja. Se kasvaa 3 kuukaudessa 
noin puolitoistametriseksi. Heidänkään sopimuksensa eivät aina pitäneet ja kyläläiset 
suhtautuvat kyynisesti kaikkiin viljelysopimuksiin. Vain valtion neuvonta- ja markkinointi-
organisaation sopimuksiin luotetaan esim. soijaa viljeltäessä.   
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   Tasankokylien viljely on tullut yhä riippuvaisemmaksi kasvinsuojeluaineista. Hyön-
teismyrkkyä on käytettävä kaikille kasveille, mutta erikoisesti viljeltäessä tupakkaa, soi-
jaa ja maapähkinöitä. Hedelmien kasvattamisessa eniten myrkkyjä käytetään appelsii-
neja viljeltäessä. Se johtuu pääasiassa siitä, ettei myytävän appelsiinin kuoressa saa 
olla värivikoja, sellainen ei mene kaupaksi markettien hedelmätiskeillä.     
    Haastatteluissa kaikki tupakkaa viljelleet sanoivat lopettaneensa tai tulevansa lopet-
tamaan viljelyn torjunta-aineiden vuoksi. Viljelijät saavat ihottumaa ja allergisia oireita ja 
menettävät vähitellen terveytensä; monien kertoman mukaan tupakasta saatu raha kului 
terveydenhoitoon. Tupakka tuhoaa kasvattajansa niin kuin polttajansakin terveyden.  
 
 
Tupakka 
 
 

 
 
167. 05.439.05 Ban Srii Muod Klao. Tupakan viljelijä puhdistaa lehtiä maantien pölystä.  
 

    
 
168. 05.509.05 Ban Srii Muod Klao. Tupakka lajitellaan kotipihalla käsin, lastataan käsin 
puhvelinrattaille ja viedään sisäänostajalle, tupakkatehtaalle. 
169. 05.535.35 Ban Dong. Tupakkaa kuivataan kotitarpeeksi.  Kotona kuivattua kessua 
polttavat niin miehet kuin naisetkin, jotkut harvat purevat myös betel-mälliä.  
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    Lampangin ympäristössä viljeltiin vielä 1970-luvulla melko paljon tupakkaa ja metsä-
seuduilla, kuten Ban Dongin tien varrella oli kuivaamoita, jotka kuluttivat paljon puuta. 
Nykyisin tupakkaa kasvatetaan lähinnä omiksi tarpeiksi, kaupallisia viljelijöitä on vähän. 
Vientitupakan välittäjät ostavat vain Virginia-lajiketta, jonka lehtien tulee olla virheettö-
miä, niissä ei saa olla "kärpäsen pilkkuakaan". Tupakkaa on seurattava lähes päivittäin 
ja ruiskutettava torjunta-aineilla aina, kun lehdillä näkyy hyönteisiä. Tupakanlehdistä on 
lajiteltava pois kaikki sellaiset, joissa on hyönteisten tekemiä tummia läiskiä, vain puh-
taat ja kauniin vihreät lehdet kelpaavat.     
 
 
 
Sokeriruoko 
 
 Lampangin läänissä sokeriruo'on viljely alkoi 1970-luvulla  ja peltoja on raivattu vähi-
tellen myös Ban Mae Kong Nyan tienvarteen, joka muutama vuosi sitten oli pelkkää 
metsää, riisinviljelykseen kelpaamatonta maata.  
 

 
 

    
 
170. 05.553.15; 171. 05.560.15; 172. 05.564.15 Ban Mae Kong Nya. Sokeriruokoa lei-
kataan. Sokeriruo’on viljely tarjoaa kyläläisille mahdollisuuksia yrittäjinä ja työntekijöinä. 
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    Sokeriruoko kasvaa mäenrinteillä, joille tulvavesi ei tuo ravinteita, se kasvaa keino-
lannoitteilla. Kun ruoko on leikattu, maahan jääneet lehdet poltetaan, maa kynnetään ja 
äestetään niin kuin länsimaisilla maatiloilla. Traktori kuuluu urakoitsijalle, joka muokkaa 
kylien sokeripeltoja. Koneet urakoitsija on useimmiten vuokrannut maahantuojalta. 
 

 
    
173. 05.556.15 Ban Mae Kong Nya. Sokeriuo’on viljely on bisnestä, konetekniikkaa ja 
urakkatyötä. Koneurakoitsijat muokkaavat pellon tehomaatalouden koneilla, sokeri-
ruo’on leikkaajat muodostavat työkuntia ja urakoivat korjuun. 
 
     Myös kyläläisiä on sokeriruo’on viljelyssä mukana. Kylien talot voivat vuokrata soke-
riruokopeltoja ja jossain määrin ostaakin maata valtiolta viljelläkseen ruokoa. Ban Mae 
Kong Nyassa ruo'on leikkaajat muodostavat työkunnan, joka urakoi leikkuupelloilla, mu-
kana on sekä naisia että miehiä. Noin puolet leikkaajista on naisia. Ruo'ot kasataan tien 
varteen ja lastataan kuorma-autoihin, jotka kuljettavat ne paikalliseen puristamoon. 
Kuorma-autoilijat ovat yrittäjiä hekin. Sokeriruo'on viljely on kylän mitassa bisnestä, joka 
vaatii pääomia samalla tavalla kuin kokonaan vieraan työvoiman varassa pyörivä kau-
pallinen riisinviljely. Sokerin kulutus on kasvanut elintason mukana ja ainakin vielä 
1980-luvulla ruo'on viljely on ollut kannattavaa.     
    Kaupallinen riisi ja muut kylien maataloustuotteet kerääntyvät kaupunkien välittäjien 
varastoon. Välittäjät ovat lähes kaikki olleet kiinalaisia sukujuuriltaan, ja heidän kauppa-
talonsa ja varastonsa sijaitsivat Sob Tuissa, Lampangin rautatieasemalla. Nykyisin riisi 
ja muutkin maataloustuotteet lastataan suuriin kuorma-autoihin, ja viedään suoraan 
Bangkokin vientiyrityksille. Välittäjien kuorma-autot kiertävät kylissä keräämässä tuottei-
ta, jotka kyläläiset ovat käyneet heille myymässä, ja kuljettavat ne varastoonsa lajitelta-
viksi ja pakattaviksi. Maapähkinät kuoritaan koneella, mutta loppupuhdistus suoritetaan 
edelleen käsin. Maapähkinöiden puhdistajat ovat nuoria naisia, jotka tekevät työtä tunti- 
tai päiväpalkalla. Näin he voivat itse määritellä työaikansa ja saada itselleen tai perheel-
leen käteistä rahaa. Riisinviljelijät ja välittäjät ovat riippuvaisia toisistaan, mutta maalais-
tuotteiden sisäänostajilla on lopulta aina yliote. He voivat myös pitää riisiä varastossaan 
odottamassa hintojen nousua, niin kuin vuonna 1985 tapahtui. 
   Viime vuosina riisinviljelijät ovat saaneet käyttöönsä vettä, jota ennen ei kuivana kau-
tena ollut. Kyläläisten vuoteen tuli uusi kalenteri. Riisinviljelijän vuodessa työt keskittyvät  
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sadekauden loppuun ja kuivan kauden alkuun, silloin tasangoilla on liikettä. Lampangin 
tasangolla kohoaa lounaassa autereinen Doi Farangin (Doi Khon Domin) vuoristo, sen 
juurella tasanko päättyy kukkuloihin, joilla on temppeleitä ja kyliä. Temppelien katot lois-
tavat auringossa. Chiang Rain valtatie halkoo viivasuorana tasankoa, vanhat kylät ovat 
jääneet Wang-joen rannoille, uusi asutus reunustaa katkeamattomana nauhana valtatei-
tä.Tienvarren peltovainiot kuuluvat uuteen keinokastelualueeseen. Kanavaverkosto kul-
kee tasangolla, lähelle ympäröiviä vuoria vesi ei nouse, siellä viljely on ylhäältä virtaavi-
en jokien varassa.   
 

 
 
174. 05.288.01. Lampang. Vesivarastot odottavat, keinokastelualueella vihannesten 
viljely voi alkaa heti, kun riisin puinti saadaan päätökseen. 
 
  Sadekauden lopulla näkymät pelloille ovat samanlaisia kuin muuallakin. Riisiä korja-
taan ja puidaan, puhvelivaljakot kulkevat verkkaisesti teillä, maantien varteen kootaan 
riisisäkkejä odottamaan autokyytiä; puimakori kulkee pyöräilijän pään päällä pellolta 
kotiin. Joillakin pelloilla poltetaan olkia ja sadekautena rehevöityneitä pensaikkoja.  
   Puhvelilauma ajetaan pellolle laitumelle. Kun riisi on korjattu, puhvelit saavat tulla 
syömään ruohoa, joka on jäänyt jäljelle jalkapadoille ja sänkipelloille. Parhaiten ruohoa 
on ojanpientareilla ja kanavien reunoilla, joissa nykyisin on kuivana kautenakin hiukan 
vettä. Nykyisin kun lapset ovat koulussa, vanhojen miesten on ollut otettava paimenta-
minen työkseen. Kylätielle on pysäköity kyntökone, jota käytetään vetämään kärryjä, 
piikkiset rautapyörät on vaihdettu kumipyöriin. Kyntökonetta voidaan näin käyttää yleis-
koneena, se korvaa puhvelit myös kuljetusvälineenä ja aloittaa uuden konetekniikan 
aikakauden. Kuvassa on jotain erilaista. Näkyvissä on vettä, ja kun sato on korjattu, al-
kaa heti uusi viljelykausi. 
 
 
 
 
 
Karjanhoito  
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Lampangin läänin kylissä on pidetty kotieläiminä puhveleita, seebuja ja sikoja. Seebut-
kin ovat vetoeläimiä ja lihakarjaa, niitä ei lypsetä sillä riisinviljelykylissä ei ole harjoitettu 
minkäänlaista maitotaloutta. Vesipuhvelin kohtaloa on haastatteluissa erityisesti kysytty, 
sillä kyntökoneet ovat yleistyneet ja puhvelia käytetään kyntämisessä yhä vähemmän. 
Puhveli on aasialaisen riisinviljelyn symboli. Se on ainoa eläin, joka kykenee vetämään 
auraa liejuisella riisipellolla. Nyt puhveleita uhkaa sama kohtalo kuin maatiaishevosia 
suomalaisessa maataloudessa 1960-luvulla. Monet haastatelluista olivat sitä mieltä, 
etteivät puhvelit häviä kokonaan. Mutta niille on vaikea löytää uutta käyttöä niin kuin 
hevosille. Puhveli on kuitenkin hyvä lihantuottaja nimenomaan Thaimaan oloissa, joissa 
laidunmaata ei ole oikeastaan ollenkaan. Sille kelpaa huonokin ruoho ja riisinoljet. 
   Puhvelin korvaaminen  lihakarjaksi jalostetulla nautarodulla on vaikeaa ja vaatisi siir-
tymistä tuontirehuun tai laidunmaat olisi otettava reunavuoristoista, jossa hedelmien ja 
tiikin tai eukalyptuksen viljely lienee tuottavampaa. Thaimaassa tilanne on sama kuin 
muissakin trooppisissa maissa. Satoja ja jopa tuhansia vuosia paikallisiin ilmasto- ja 
elinolosuhteisiin sopeutuneet eläinrodut eivät sovellu nykyaikaiseen maailmantalouteen 
ja  uusien eläinten tuominen niiden tilalle vaatii rakenteellisesti kokonaan uuden  tekni-
sen tuotantokoneiston. 
 

 
 
175. 05.601.05 Ban Srii Muod Klao. Vesipuhveli saattaa hävitä riisikylistä. 
 
    Ban Srii Muod Klaon kylätiellä tulee vastaan seebulauma, se kulkee teillä ja syö tien-
varsiruohoa. Karjankasvattaja kuljettaa laumaansa valtateiden varsilla ja kaupungin lie-
peillä, jossa on ruohottumaan jääneitä rappiopeltoja odottamassa uusien tuotantolaitos-
ten rakentamista. Paimen joutuu melkeinpä elämään laumansa kanssa ja kestämään 
autoilijoiden tyyttäykset ja tontinomistajien huutelun. Mutta kovin vihamielisesti eivät 
ihmiset näihin karjalaumoihin suhtaudu, sillä eläimet hoitavat myös tienvarren maise-
maa ja käyttävät hyväkseen maata, jota kukaan muu ei käytä. Myös minun ikkunani alla 
kulki suuri vuohilauma, joka söi kulottuneenkin ruohon. Thaimaassa on maa käynyt niu-
kaksi väkiluvun kasvaessa nopeasti, ja kun sosiaalihuoltoa ei ole, jokaisen on etsittävä 
mahdollisuutensa siitä ympäristöstä, jossa elää.  
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176. 05.598.05 Ban Srii Muod Klao. Kun laitumia ei tasangolla ole, karja syö tienvarsilla 
ja peltojen reunoilla. Kylän karjalauma matkalla kaupunkiin. 
177. 05.618.15 Ban Mae Kong Nya. Kylässä on talo, jonka karjalaumaa paimennetaan 
metsissä kylän ulkopuolella ja tuodaan illansuussa takaisin. 
 

    
 
178. 05.619.15 Ban Mae Kong Nya. Paimen joutuu melkein elämään karjansa kanssa.  
179. 05.625.00 Lampang. Karjalauma kaupungin joutomailla. 
 

    
 
180. 05.599.05; 181. 05.603.05 Ban Srii Muod Klao. Seebuja ja puhveleita on vielä talo-
jen pihoissa. Kylän päällikkö on pienestä lähtien hoitanut ja myynyt karjaa. 
 
    Ban Srii Muod Klaonkin taloissa on vielä puhvelitalli tai ainakin katos, johon eläimet 
tuodaan. Vanhat puhvelitallit olivat paalutaloja, joiden yläkerrassa säilytettiin olkia ja 
alakerrassa pidettiin eläimiä. Yhä vähemmän on sellaisia taloja, joissa karja pidetään 
asuintalon alakerrassa (181). Nykyihminen ei Thaimaassakaan halua elää karjanlannan 
hajussa. Puhvelit pidetään pelloilla lieassa ja tuodaan iltaisin kotiin. Kun pelloilla viljel-
lään vihanneksia, karjaa ei enää kuivana kautenakaan voida pitää vapaina. Lapsetkaan 
eivät enää päivisin voi paimentaaa puhveleita, he ovat koulussa.  
     Puhvelien siirtäminen toiseen syöntipaikkaan, niiden peseminen tai vieminen muta-
kylpyyn kuumimmaksi ajaksi on työtä, jota kyntökoneen omistajan ei tarvitse päivittäin 
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tehdä. Puhvelien uittamispaikkoja on kylässä vähän, sillä betonisiin kanaviin puhvelia ei 
saa viedä eikä se sinne pääsisikään. Puhveleita kuitenkin kylässä on, osa niistä on tuo-
tu sinne muualta teurastettaviksi, puhveleilla ja seebuilla on vielä arvoa lihakarjana.  
 

       
 
182. 05.608.05 Ban Srii Muod Klao. 183. 05.627.15 Ban Mae Kong Nya.  Puhvelien uin-
tipaikkoja ja mutakuoppia on kylissä vähän, sen vuoksi puhveleita on pestävä kaivoilla 
useampiakin kertoja päivässä. 
 

      
 
184. 05.609.05 Ban Srii Muod Klao. 185. 05.659.15 Ban Mae Kong Nya. Puhveli- ja 
seebuvankkureita kulkee yhä teillä ja vainioilla, ne kulkevat pelloillakin, mihin autolla ei 
pääse. 
 
  Sikoja ja kanoja pidetään melkein joka talossa, niiden karsina on tavallisesti pihapiirin 
takanurkassa, Monet siat ovat persoonallisuuksia, ne nousevat karsinan aidalle paitsi 
kerjäämään ruokaa, seuraamaan kaikkea mitä pihassa tapahtuu. Erityisen kiinnostunei-
ta ne olivat minun kamerastani. 
 

       
 
186. 05.612.05 Ban Srii Muod Klao. Siat aidalla. 187. 05. 655.00.  Eläimiä tuodaan kau-
pungin toreille elävinä, porsaat harvasilmäisessä bambuhäkissä. 
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    Kukkojen kieunta ja koirien haukunta kuuluvat kylien ja Lampangin esikaupunkien 
äänimaisemaan. Koiria ei 1980-luvulla pidetty kiinni edes kaupungissa, kaikkialla ne 
lisääntyvät vapaasti ja saavat mitä kummallisimman näköisiä pentuja. Koirien kesken 
vallitsi todellinen monirotuisuus, multikulttuuri. 
   Kuljetettaessa markkinoille teurastettaviksi suuret siat sidotaan jaloistaan kiinni ja kär-
säkin niin lujasti, etteivät ne pääse juuri liikahtamaankaan. Suomessa sellaista eläinten 
kuljetusta ei sallittaisi, mutta kylissä siat ovat eläneet niin lähellä ihmisten kanssa, että 
ne ovat rauhallisia ja luottavaisia, ikään kuin eivät aavistaisi kohtaloaan. 
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188. 05.634.35; 189. 05.639.35 Ban Dong. Puhvelien ja seebujen kasvattaminen on yhä 
kylän pääelinkeinoja.   
 
   Tasankokylien riisinviljelijän ovat ostaneet puhvelinsa ja seebunsa metsäkylistä ja vie-
läkin, vaikka kyntökoneet yleistyvät, Ban Dongissa kasvatetaan paljon karjaa.  Haastat-
teluissa kylän entinen ja nykyinen päällikkö osoittautuivat suuromistajiksi, joilla on met-
sissä kymmeniä puhveleita. Kylän kujilla näkee myös melko suuria seebulaumoja. Vesi-
puhvelit ja seebut kulkevat vapaasti ja ne kerääntyvät kylän lammikolle juomaan (188). 
Kylän rakennustapa on sellainen, että eläimet voivat kulkea ympäriinsä. Riisipellot ja 
vihannesmaat on aidattu, metsissä puhvelit kulkevat vapaina rautapuusta tehdyt kellot 
kaulassa ja saattavat mennä naapurikyliin asti tekemään vahinkoa, kuten entinen kylä-
päällikkö haastattelussaan kertoo.  
 

    
 
190. 05.635.35; 191. 05.645.35 Ban Dong. Seebulauma tulossa lammikolle. Lapset 
paimentavat yhä puhveleita ja tuovat ne iltaisin kotiin. 
 
    Lapset ovat vielä mukana eläinten hoidossa. Koulusta päässyt tyttö ajaa lehmälau-
man metsään, hänellä on vielä koulupuku päällään (189). Vetoeläiminä, bambunhak-
kuussa ja muissa töissä käytetyt puhvelit ja seebut pidetään öisin pihalla katoksissa tai 
talon alla ja lasten tehtävänä on hakea ne laitumelta kotiin. Pojat ratsastivat puhveleilla 
niin kuin ennenkin. Puhvelipoika puhvelin selässä on kansallinen kuvasymboli, joka 
esiintyy myös taiteessa.  
 
 
 
Puutarha ja metsä 
 
 
 
Tasankojen kylät ovat palmujen katveessa, siellä missä palmut huojuvat on kylä. Talo-
jen pihoilla on aina myös hedelmäpuita, niistä suorastaan välttämättömiä joka pihassa 
ovat banaani, leipäpuu ja mango, mutta maassa kasvaa kymmeniä erilaisia hedelmä-
puita. Kylissä on vielä miehiä, jotka kiipeävät palmuihin pudottamaan kookospähkinät.  
Seurasin sivusta, kun Ban Srii Muod Klaon päällikön pihalta kaadettiin kaksi palmua. 
Koska piha on ahdas, täytyy puut kaataa kahdessa osassa. Kaataja kiipeää palmuun 
ilman minkäänlaisia turvavaljaita tai muita apuneuvoja, vain viidakkoveitsi mukanaan ja 
köysi, jolla puun runko vedetään alas. Hän hakkaa palmun latvasta pitkät oksat pois ja 
sitoo köyden pään ylös rungon ympärille. Sitten hän siirtyy alemmaksi ja hakkaa viidak-
koveitsellään rungon kahden puolen melkein poikki, ja kapuaa alas. Yhdessä isännän 
kanssa hän sitten vetää palmun latvaosan alas maahan ja sen jälkeen kaadetaan run-
gon alaosa, lyhennettynä se mahtuu kaatumaan talon pihaan. Palmuun kiipeäminen on 
jo nykyisin suoritus, johon kylien kaikki nuoret miehet eivät kykene, kaupunkilaisista pu-
humattakaan.  
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192. 05.669.05 Ban Srii Muod Klao. Palmun kaataja hakkaa rungon puolittain poikki 
puolesta välistä. 
 
  Ban Dongissa kasvaa makeispuita, joiden palkojen sisällä on makeita hedelmäkiviä. 
Niiden ympärillä on vain ohut kerros makeaa hedelmälihaa, kiviä imeskellään kuin ma-
keisia. Makeat palot olivat ennen herkkua ja vieläkin perinteisiin kuuluu ostaa vuoden-
vaihteen tienoilla näitä hedelmiä. Keski-Thaimaan vuoristossa Lom Sakissa on kyliä, 
joiden hedelmäpuut ovat niin kuuluisia makeudestaan, että kylät melkein elävät puiden 
tuotolla. Ban Dongissakin hedelmiä myydään, mutta teolliset makeiset ovat syrjäyttä-
neet luonnonkaramellit.  
 

   
 
193. 05.671.35 Ban Dong.  Karamellipuun hedelmiä on kepeillä karisteltu maahan ja ne 
kerätään sankoihin. Lapset ovat ilmestyneet paikalle. 
194. 05.689.00 Lampang. Mehiläishoidon neuvoja esittelee hunajalinkoa.  Kyliin pyri-
tään levittämään mehiläisten hoitoa ja kalanpoikasten kasvatusta. 
     
   Mehiläisten hoito on Thaimaassa uusi elinkeinomuoto, jota ei kylissä ole harjoitettu. 
Mehiläisten hoitamista edisti yhdistys, joka vuokrasi mm. hunajalinkoja. Kuvassa pai-
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kalla on myös yhdistyksen neuvoja punaisessa nailonpuserossaan ja hänen mukanaan 
harjoittelijapoikia, jotka opiskelivat mehiläisten hoitoa. Hunaja linkoutuu tynnyrin reunoil-
le ja valuu alas säiliöön; kennojen jätteen kaavitaan pois levyistä. Vaatteiden väliin ek-
syneet mehiläiset pistävät ja minäkin sain piston käsivarteeni. Pistoksia hoidetaan erään 
kasvin (cannabis) lehdillä, sitä hierotaan ihoon. Kipu lakkasi välittömästi. 
 

    
 
195. 05.674.15; 196. 05.675.15 Ban Mae Kong Nya. Hiilimiilu. 
 
   Ban Mae Kong Nyan vanhassa hiilenpolttajien kylässä on vielä muutama hiilimiilu ja 
hiilenmyyjäkin (haastattelut). Puupölkyt haetaan metsistä härkävankkureilla, joissa on 
tukkipankko. Vaikka kylille on periaatteessa osoitettu metsiä, niin kuin Suomessa ennen 
isoajakoa, puut on "varastettava", kuten kyläläiset sanovat. Onneksi hiiliin ei tarvita tiik-
kipuuta. Hiilet ovat tarpeen, koska riisi keitetään yhä hiilipannulla. Sähkö ja kaasu ovat 
liian kalliita jokapäiväisen ruoan valmistukseen.  Hiilimiilu tehdään savesta ja malli on 
ikivanha.  
   Puista voidaan kerätä myös krangia, se on kuin pihkaa tai hartsia, jonka tietty hyön-
teinen saa puun erittämään, vai tuottiko hyönteinen sitä itse. Krangi, jota minullakin on 
pieni pussillinen, myytiin Saksaan ja sitä käytettiin vahoihin ja maaleihin. Ban Dongin 
takana on vielä jäljellä vuoriston rinnemetsiä ja laaksoja, joissa kasvaa lukuisia eri puu-
lajeja. Saattaa olla, että valtio hakkaa nekin metsät. Metsähallitus on pannut Thaimaan 
metsien häviämisen kyläläisten ja kaskiviljelyä harjoittavien vuoristokansojen syyksi, 
mutta härkävaljakolla ei metsiä kyetä hävittämään.  
   Maan lehdistössä oli 25.10.-84 uutinen, että 300 kyläläistä oli Lampangin läänissä 
pysäyttänyt tiikkitukkeja kuljettaneen rekan, jota ajoi kolme poliisia. Se kuului eräälle 
suurliikemiehelle.  Poliisit yrittivät selittää, että he olivat takavarikoineet auton, mutta se 
ei auttanut. Kyläläiset olivat lopulta ottaneet lain omiin käsiinsä. Kun tiikkimetsien luva-
ton kaataminen tuli julkiseksi, asiasta käynnistettiin maaherran johdolla tutkimukset. 
Eräs vanhempi poliisiupseeri joutui syytteeseen, mutta asia hautautunee virkaportaisiin. 
 
 
 
 
Kalastus  
 
 
Lampangin jokivarsilla ja kanavilla kalastetaan heittoverkoilla, haaveilla ja käsimerroilla. 
Kaikkein yleisin väline on ehkä heittoverkko, jota miehet käyttävät (197). Jotkut jopa 
elättivät itseään kalastamalla heittoverkolla. Bangkokin valtatien varrella on pitkiä avo-
kanavia, joiden rannoilla seisoo kalastajia. Sob Tuin kohdalla olevissa lammikoissa ka-
lastaa tämä miesjoukko oikein nuotalla, se on koottu tavallisista verkoista (198). Lam-
mikko vedetään verkkonuotalla päästä päähän ja rantaa lähestyttäessä kaloja yritetään 
ottaa ylös heittoverkoilla. Muutama käärme ui nuottaa pakoon, mutta kaloja ei tullut. Jo-
ko tekniikka on huono tai kalat on lammikosta jo loppuun kalastettu. 
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197. 08.693.00; 198. 05.700.00; 199. 05.701.00 Lampang. Kalastajia kaupunkia ympä-
röivillä kanavilla. 
 
 Varsinkin naiset kalastavat suurella haavilla, joka lasketaan pohjaan odottamaan ja kun 
arveltiin, että kalaparvi on kohdalla, se nostetaan äkkiä ylös. Tekniikka on päinvastainen 
kuin heittoverkkoa käytettäessä. Näin saadaan pientä kalaa. Käsimerrat ovat nekin iki-
vanhaa tyyppiä. Merta on ohuista bambuvitsoista tehty suppilo, jonka yläpäästä mahtuu 
käsi sisään. Sillä kalastetaan "mutakaloja" tai muita pohjakaloja matalassa vedessä. 
Merta koetetaan painaa kalan päälle ja se otetaan kädellä merran sisältä kiinni. Tätäkin 
pyydystä käyttivät pääasiassa naiset (199). Veneitä tai ruuhia ei tasankokylissä ole ja 
jokivarsillakin ne ovat jääneet käytöstä. Kew Lomin tekojärven rannalla ruuhen saattoi 
nähdä, mutta sielläkin kalastajat ovat jo ottaneet käyttöönsä lasikuituveneitä.  
   Eräänä päivänä Ban Dongissa joukko kylän naisia päätti tyhjentää jokilammikon ka-
loista. Kaksi tehokasta naista koluaa pienillä käsihaaveilla kaikki rannat jokaista mättään 
alusta myöten (200). Joku tyttö ja vanhempikin nainen kulkee haavien kanssa eri puolil-
la lammikkoa (201−202).  Kiinni saadut kalat on tarkoitus pistää vyötäröllä roikkuvaan 
koriin. Lopulta kalat yritetään ajaa kahdesta suunnasta sillan pielessä olevaan matalaan 
rantaan (203).  
   Miehiä kertyy paikalle katselemaan, jotkut naiset uittavat puhveleita, lapset leikkivät 
koiran kanssa joessa (204). Koko touhu vaikuttaa naisten huviretkeltä.  Kaloja en näh-
nyt enkä saanut selville, minkälaisia kaloja joessa mahdollisesti oli. 
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200. 05.714.35; 201. 05.728.35; 202. 05.730.35; 203. 05.720.35; 204. 05.717.35 Ban 
Dong. Kylän naiset tyhjensivät lammikon erilaisilla haaveilla. Montaa kalaa ei löytynyt. 
 
 
 
 
Elefantit 
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Chiang Raihin johtavan tien varrella vuoristossa on Thaimaan valtion elefanttikoulu, jos-
sa kasvatetaan metsätyöelefantteja. Se on viimeisiä, muistaakseni toinen jäljellä olevis-
ta Thaimaan elefanttikouluista, ja nykyisin turistikohde, johon kävin tutustumassa 
(4.12.1984). Elefanttikoulu on muutaman hehtaarin puisto metsän keskellä, rakennuksia 
ei ole kuin muutama paksuista parruista tehty aitaus, koulutuspilttuu ja heinäkattoinen 
vaja, jossa säilytetään valjaita, satuloita ja köysiä. Tärkeimpiä paikkoja on pieni joki tai 
puro, joka kulkee puiston reunassa, sekä aukea harjoituskenttä, siellä on kasa moneen 
kertaan käsiteltyjä tukkeja.  
 

   
 
205. 05.732.01; 206. 05.743.01 Elefanttikoulu. Menossa on norsun poikasen ensimmäi-
nen opetusvaihe, se opetetaan rauhallisesti alistumaan koulutukseen. 
 
   Aitausten luona on nuori norsunpoikanen, jota juuri on alettu kouluttaa metsätyönor-
suksi. Se on iältään suunnilleen yhtä vanha kuin ihmislapsikin peruskouluun mennes-
sään. Ensin pikkunorsu alistetaan tottelevaisuuteen. Se sidotaan toisesta takajalastaan 
köydellä kiinni tolppaan, mitä kovemmin se vetää, sitä kireämmälle köysi jalassa kiristyy 
(205). Pikkunorsu saa välillä raivokohtauksia, välillä se valittaa ja huutaa suoraa kurk-
kua hätäänsä kuin pieni lapsi. Apua ei tule edes paikan emännältä, joka kuitenkin antaa 
sille banaaneja. Mikään ei auta, "huoleton lapsuus" on norsunpoikaselta nyt takanapäin. 
Se saa olla sidottuna niin monta päivää, että se alistuu ja lopettaa vastarinnan. Näin 
norsuilta otettiin uhma pois (206). 
 

    
 
207. 05.753.01; 208. 05.764.01 Elefanttikoulu. Nuorelle norsulle opetetaan käskyt, jotka 
mahout antaa jalkaan, ja sietämään ohjaajaansa selässään. 
 
   Hiukan vanhempia nuoria norsuja opetetaan koulutushäkissä (207-208)). Eläin sido-
taan tiukasti ahtaaseen pilttuuseen, jopa mahan ympäri pannaan köysi, jottei se pääse 
heittäytymään maahan. Kouluttaja opettaa sille peruskäskyjä. Jokaisella norsunajajalla 
on lyhyt piikkipäinen keppi, jolla käskyjä annetaan. Nuoren norsun pitää oppia, mitä tar-
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koittaa, kun sen etu- tai takajalkaan kopautetaan ohjaussauvalla, kuinka polvistutaan, 
jotta hoitaja voi liukua alas sen selästä tai kuinka laskeudutaan maahan, jotta hoitaja 
pääsee istumaan sen niskan päälle. Norsuja ohjataan korvista, joita ajaja koskettelee 
paljailla jaloillaan. Eläintä pidetään sidottuna aina niin kauan, että se oppii yhden asian.       
    Kuvissa yhtä nuorta norsua opetetaan tottelemaan jalkaan lyöntiä, toista norsua sie-
tämään ihmistä selässään.  Nuori norsu on jo vahva, siteitä on korjailtava sen tempoil-
tua köysissä. Välillä norsu jätetään miettimään saamaansa opetusta. Jotkut vanhem-
matkin norsut ovat luonteeltaan rauhattomia tai pitäisikö sanoa kurittomia kuin pikkulap-
set. Eräs norsu uhmasi kieltoja ja osoitti mieltään, kunnes sen hoitaja, mahout, kävi an-
tamassa sille selkäsaunan, löi ohjaussauvalla muutaman kerran lujaa sen jalkaan. Nor-
su huusi surkeasti.     
  Norsujen koulunkäynti kestää 3-4 vuodesta aina seitsemään vuoteen asti, saman ver-
ran kyläläisetkin yleensä käyvät koulua. Norsun elinkaari on samanlainen kuin ihmisen 
eikä sitä panna raskaampiin töihin ennen kuin parinkymmenen vanhana. Parhaassa 
työiässä elefantit ovat 20-40 -vuotiaina. Vakituinen metsätyö metsähallituksen tai tukki-
yhtiön työmailla on norsuille niin raskasta, etteivät ne yleensä jaksa 40-50 vuotta van-
hemmiksi. Metsätyöelefantti on siis hyvin koulutettu ja pitkäaikainen työjuhta, ja jos joku 
yksityinen kyläläinen kykenee sellaisen hankkimaan, hän pitää sen yleensä vanhaksi 
asti, elää ja vanhenee yhdessä elefanttinsa kanssa. 
  

    
 
209. 05.803,01; 210. 05.805.01 Elefanttikoulu. Norsut antavat työnäytöksen. 
 
   Elefanttikoulussa annetaan yleisölle työnäytöksiä harjoituskentällä (209-210)). Ennen 
näytöstä elefantit viedään pesulle jokeen (211-212), jotkut ottavat hiekkakylvynkin en-
nen uittamista.  Märkinä tummanvärisiksi muuttuneet elefantit järjestäytyvät riviin har-
joituskentälle ja tervehtivät katsojia, sitten ne marssivat ympäri kenttää ja katsojille näy-
tetään, kuinka norsut polvistuvat ja asettuvat maahan, jotta hoitaja pääsee sen selkään 
tai tulemaan sieltä alas.  
   Sen jälkeen valmistaudutaan tukkien vetoon. Elefanteille pannaan katoksessa valjaat, 
länget ja satula on punottu rottingista. Seuraavassa esityksessä näytetään, kuinka ele-
fantti vetää tukkeja, sitten on vuorossa tukkien vierittäminen ja työntäminen joko kärsäl-
lä tai syöksyhampailla. Sen jälkeen nuoret norsut opettelevat kantamaan tukkeja. Ylem-
pään opetukseen kuuluu kahden norsun harjaannuttaminen työpariksi siten, että ne 
osaavat yhdessä vetää, vierittää ja kantaa raskaita tiikkitukkeja. 
   Lopuksi seurasi näytös, kuinka oppineet metsätyönorsut tekevät työtä. Ne työskente-
levät itsenäisesti, nostelevat tukkeja pinoon katsoen tarkasti, mistä kohtaa tukkia on 
otettava kärsällä kiinni, jotta se pysyisi hampaiden päällä tasapainossa; ne osaavat teh-
dä tukkipinon niin, ettei se sorru. Vaativinta on kahden suuren norsun työnteko silloin, 
kun ne työparina kantavat ja pinoavat raskaita tiikkitukkeja. Kantaessaan suuria tukkeja 
syöksyhampaittensa päällä niiden on luotettava toinen toisiinsa ja toimittava täsmälli-
sesti yhtä aikaa, kun ne pudottavat tukin maahan tai pinoon. Sanottiin että elefantin 
hampaat saattavat vaikka katketa, jos toinen päästää irti ennen aikojaan ja tukki retkah-
taa sen hampaiden varaan. Elefanttiparin on osattava yhteistyö, kummankin on otettava 
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toinen toisensa huomioon. Vasta sitten norsu on täysin oppinut metsätyöelefantti. 
    Näytöksen tähti on pikkunorsu, norsun poikanen, joka joukon jatkona vetää ylpeästi 
pientä tukkiaan pitkin kenttää niin että hiekka pölyää. Se näyttää todella pitävän esiin-
tymisestä. Lopuksi elefantit laskeutuvat rivistönä maahan katsojien eteen ja ottavat vas-
taan aplodit. Joku vielä tekee laiskanläksyä tukkikasalla. Näytöksen jälkeen yleisö saa 
syöttää eläimiä, se tarkoittaa, että halukkaat saavat ostaa banaaneja ja antaa ne omin 
käsin norsun kärsään. Ensikertalaista se hiukan pelottaa, sillä norsu on todella iso, kun 
sen edessä seisoo, ja näyttää aika juonikkaalta. Eläimet riisutaan katoksessa, jossa 
valjaita ja köysiä säilytetään, ja viedään jälleen joelle juomaan.  
 

    
 
211. 05.774.01; 212. 05.775.01 Elefanttikoulu. Norsut tarvitsevat päivittäisen kylpynsä. 
             
   Elefanttikoululla kasvatetaan norsuja pääasiassa metsähallituksen töihin, sillä yksityi-
siä norsun ostajia on enää vähän. Niiden hoitajat ja kouluttajat vaihtuvat jatkuvasti, tar-
koitus on kasvattaa eläimiä, jotka tulevat toimeen kaikkien ajajiensa kanssa. Ennen ja 
jälkeen harjoitusten elefantit viedään purolle juomaan ja uimaan (211-212). Välillä ne 
päästetään lähistölle etujalat ketjulla sidottuna tai kiinnitetään pylvääseen kiinni. Koulun 
kentällä eläimillä on toisessa etujalassa kettinki, jonka pää heitetään eläimen niskan yli, 
kun sen annetaan kulkea. Paikallisilla Intian norsuilla on vain uroksilla syöksyhampaat, 
naarailta ne yleensä puuttuvat. Metsätyöelefanteilta hampaat lyhennetään, jotta se voi 
paremmin käsitellä raskaitakin tukkeja. 
 

    Joen rannalla on vanha kanto, johon on pai-
kan haltialle asetettu uhrituokkonen (213). Yksi 
työnorsuista on sairas. Se tuotiin metsästä, 
jossa se on ollut työssä, ja jätettiin kauem-
maksi. Suuri urosnorsu riuhtoo vihaisesti ketju-
jaan ja hankaa päätään puuta vasten, sen lä-
hestyminen on vaarallista. Jälkeenpäin kerrot-
tiin, että eläinlääkäri oli saanut sen parane-
maan. Joko norsulla oli flunssa tai kysymyk-
sessä oli paritteluaikana tapahtuva urosten 
ohimorauhasten ärtyminen, joka tekee ne vi-
haisiksi.  

213. 05.731.01 Elefanttikoulu. Uhrituokkonen haltialle sairaan norsun puolesta. 
 
   Ban Dongissa on aina asunut metsähallituksen tai puutavarafirman mahout tai joku 
perhe on hankkinut oman elefantin. Kuvissa kylän kaksi metsähallituksen norsua ovat 
tulossa metsästä, uros edellä (214) ja naaras perässä (215-216). Naaraasta ohjannut 
mahout pysäyttää elefanttinsa ja antaa näytöksen, kuinka se laskeutuu polvilleen ja 
maahan asti.  Norsu on todella pehmeästi, joustavasti ja nopeasti kävelevä eläin. Mi-
tään ääntä ei kuulu, kun se kulkee. 
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214. 05.819.35 Ban Dong. Metsätyönorsu palaa varusteineen työstä kotiin. Uroksen 
syöksyhampaat on lyhennetty, jotta se voi siirrellä ja kantaa raskaita tiikkitukkeja. 
  

      
 
215. 05. 821.35; 216. 05.822.35 Ban Dong. Naarasnorsulla ei ole syöksyhampaita, se 
nostelee tukkeja kärsällään tai vetää ketjuilla. 
 
   Kyläläisten omat elefantit lienevät vanhoja metsähallituksen tai yhtiöiden eläimiä, jotka 
on jo ajettu loppuun. Kyläläiset saattavat kuntouttaa niitä ja käyttää ansiotyöhön tai 
omiin puutavarahankintoihinsa.  Haastatteluissa esiintyy miesryhmä, joka juo viinaa ta-
petun elefantin muistoksi.Omistaja on joutunut tappamaan sen ja piti sille peijaisia. Hän 
ei myynyt elefanttinsa lihaa, mutta antoi kylläkin ilmaiseksi kaikille halukkaille. 
 
 
 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -85 76



 
  
VI.  MUU TALOUS 
 
 
 
Käsityöläiset 
 
 

 
 
217. 06.079.00 Lampang. Vanhaa käsityötaitoa. Kuvan verstaassa valmistuu käsin pa-
kotettuja pronssiastioita. Työ tehdään lattialla ja koristeltavaa esinettä pidetään tarvitta-
essa kiinni varpailla. 
 
   Koristeiden veisto ja ns. kuparipakotus on Thaimaassa niin kuin muissakin Aasian 
maissa vanhaa kulttuuria. Kaivertajamestarit, jotka kaivertavat suurille puulevyille kolmi-
ulotteisia uskonnollisia reliefejä mm. temppeleihin ovat olleet kymmeniä vuosia oppi-
laina ennen kuin ovat saaneet mestarin arvon. Tiikkihuonekalut koristellaan aina puu-
kaiverruksilla. Lampangissakin on paja, jossa kuparisepät tekevät koristepakotuksia 
astioihin tai kokonaisia maisematauluja ja buddhalaisia temppelireliefejä (217). Kylissä 
jokaisella perheellä on lasikaapissa metallinen hopeanvärinen tai uushopeainen kulho, 
jonka pinnassa on pakotettuja kuvioita, useimmiten ne tosin ovat teollisesti prässättyjä. 
Käsintehtyjen kulhojen, pannujen tai muiden kupari- tai pronssiastioiden aihiot kuumen-
netaan ahjossa ja pakotetaan muotoonsa metallimuottien päällä. Muotti on kiinnitetty 
puuhun ja taottavaa esinettä pidetään kiinni jalalla. Kaikki sepät ovat paljain jaloin, sillä 
varpaitakin tarvitaan työssä. Koristeseppien ammattikunta on hyvin pieni, astioiden te-
ollinen puristaminen tulee paljon halvemmaksi.  
     Ban Srii Muod Klao on käsityöläisten kylä verrattuna Ban Mae Kong Nyaan tai Ban 
Dongiin. Kylässä on paljon käsityöläisiä, jotka tekevät muita kuin perinteisiä bambutöitä 
ja myyvät niitä välittäjille. Yritteliäisyys on välttämätöntä. Suuressa kylässä riisinviljelijöi-
den on tehtävä jotain sivutöitä, koska peltoala on jo jakaantunut pieneksi ja osittain ka-
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saantunut suuromistajille. Bisneksen teko on jo perinne ja siihen saattaa vaikuttaa se-
kin, että kylän ensimmäisten asukkaiden kerrotaan tulleen Kiinasta.  
   Kaikissa kylissä on naisia, jotka tekevä jotain modernia, kuuluvat kylän emäntäyhdis-
tykseen, sisustavat ja hoitavat kotiaan eri tavalla kuin ennen. Kun puhvelit katoavat pi-
hoilta, asuminen ja kodinhoito alkavat seurata kaupunkilaisten omaksumia esikuvia.      
Thaimaassa naiset eivät harrasta käsin ompelua tai kirjontaa, kutimia tai virkkuukouk-
kua en nähnyt kenelläkään, vaikka koulussa virkkaamista ja puikoilla kutomista voidaan 
jo opettaa. Kylien ensimmäisiä teollisen käsityöammatin edustajia ovat olleet ompelijat. 
Itsenäiset ja yritteliäät naiset ovat hankkinet ompelukoneen ja alkaneet ommella naapu-
reille vaatteita. Ban Mae Kong Nyassa on jo miesvaatturikin, jonka verstasta olen ku-
vannut ja hän esiintyy myös haastatteluissa.  Kyläpartureiden liikkeet olivat ennen hyvin 
vaatimattomia, mutta Ban Srii Muod Klaossa on nykyaikainen kampaamo ja kauneus-
salonki (229). Interiöörinä se ei eroa länsimaisista kampaamoista hiustenkuivaajineen ja 
muotilehtineen. 
 

    
 
218. 06.039.15; 219. 06.040.15 Ban Mae Kong Nya. Kylässä tehdään nykyisin pak-
kauskoreja kauppiaille ja teollisuudelle. Thaimaalainen veistää viidakkoveitsellään tai 
muulla teräaseella aina itsestään poispäin. 
 
   Ban Mae Kong Nyassa en tavannut yhtään ammattimaista seppää, mutta korinteon 
taitavia vanhoja miehiä on lähes joka talossa. Ohueksi halkaistu bambuliiste tai -päre on 
yhä käyttökelpoinen raaka-aine, jota kylän lähistöltä on saatavissa (218-219).  Bam-
busäleistä tai palmunlehdistä tehtyjä harvasilmäisiä koreja tarvitaan kauppatavaroiden 
kuljetuksessa pakkauslaatikoina eikä tällaisen korin valmistaminen vaadi kovin suurta 
käsityötaitoa tai huolellisuutta. Riisin ja vihannesten viljelijät tarvitsevat yhä kantokoreja 
eikä keitettyä riisiä pidetä vieläkään muoviastioissa vaan korissa. 
 

      
 
220. 06.045.15; 221. 06.052.15 Ban Mae Kong Nya. Ruohokaton levyjä valmistuu.     
  
   Ban Mae Kong Nyan lähistöllä kasvaa pitkää ruohoa tai kortta, josta on valmistettu 
ruohokattoja. Kylässä on ruohokattojen tekijöitä, mm. kuvien 220-221 pariskunta on 
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tehnyt ruoholevyjä ammatikseen. Mies puhdistaa ja leikkaa ruohot ja niputtaa ne sopi-
vankokoisiksi lyhteiksi, vaimo sitoo yhdestä nipusta aina yhden kattolevyn. Ruohokat-
toja käytetään yhä tilapäissuojissa, väliaikaisissa taloissa ja rakennettaessa pelloille 
levähdyskatoksia. 
    Kylissä on ollut   korinpunojia, jotka tekivät riisi- ja kantokoreja, seuloja, vakkoja ja 
astioita, joita ennen muovitavaroita tarvittiin jokaisessa taloudessa. Nykyisin tällaisia 
koritöitä tekevät enää vanhat miehet. He ovat säilyttäneet taidon kiskoa bambusäleitä ja 
vuolla niistä tasaisen ohuita koritarpeita. Joillekin nuorille koritöistä on tullut uusi am-
matti tai ainakin sivutyö, mutta he tekevät rottinkihuonekaluja, aurinkotuoleja tai muita 
länsimaillakin myytäviä huonekaluja. Nämä korinpunojat ovat käyneet ammattikoulussa 
alan kursseja ja valmistavat tuotteensa osuuskunnalle tai välittäjille, jotka markkinoivat 
ne eteenpäin. 
 

    
 
222. 06.001.05; 223. 06.007.05 Ban Srii Muod Klao. Kaupan tarvitsemia pakkauskoreja 
tehdään tässäkin kylässä. Nyt punontatöitä on ruvennut tekemään ammattikoulua käy-
nyt nuori yrittäjä, joka valmistaa rottinkihuonekaluja.  
 

 
 
224. 06.055.15.Mae Kong Nya. Tytöt sitovat kukkakoristeita muovisista ruusun kukista. 
Pari poikaakin on tullut mukaan. 
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   Kylän naiset ovat aina valmistaneet käsityönä uhriasetelmia ja koristeita, joita tarvi-
taan temppelijuhlissa, hautajaisissa ja nykyisin myös häissä. Kukkien sitominen on työ-
tä, jota naiset opettelevat tekemään nuoresta tytöstä lähtien. Kukkakoristeita tehdään 
entistä enemmän kaikkiin juhliin, kukat ovat tavallisesti tekokukkia, luonnonkukkia 
maassa on paljon, mutta ne kuihtuvat liian nopeasti. Maassa tuotetaan paljon värikkäitä 
tekokukkia, ne ovat halpoja ja kauniita.  
    Ban Srii Muod Klaossa on monenlaisten metallivälineiden tekijöitä. Kylän lounaiskul-
milla eräs käsityöläinen tekee pieniä peltisiä pihtejä, joilla leikataan ihokarvoja sierai-
mista ja miksei korvistakin. Niillä ei kylläkään saanut karvaa oikein poikki, muuten kuin 
kiskomalla se juurineen, mutta sellainen parranajo on maan tapa. Pihdit ovat todella 
yksinkertaisia ja niitä on tehtävä yhdessä päivässä satoja, jos aikoo saada jonkinlaisen 
toimeentulon.     
   Ban Srii Muod Klaossa oli jo 1970-luvulla paljon kyläseppiä ja 1980-luvulla heidän lu-
kumääränsä on entisestään lisääntynyt. Tässä käsityöläisten kylässä sepän taito on 
kulkenut suvussa. Melkein jokaisen talon alustassa tai pihakatoksessa tehdään koritöitä 
tai sepäntöitä. Kyläsepät valmistavat pieniä rautaesineitä ja taoksia, kuten puukkoja, 
saksia, pihtejä, viidakkoveitsiä, sirppejä, kuokkia ja muita riisinviljelijöiden tarvitsemia 
esineitä. Raaka-aineena kyläsepät käyttävät romurautaa, hiiliterästä, jota he hankkivat 
romuliikkeistä: auton jousia, työmailta tähteeksi jääneitä rautatankoja, käytettyjä metal-
liastioita ja muuta jätepeltiä, joka muuten menisi romuksi. Parasta puukkoterästä ovat 
autojen lehtijouset, niiden takomisessa tarvitaan kyllä kaksikin nuorta miestä. 
 

    
 
224. 06.008.05;225. 06.010.05 Ban Srii Muod Klao. Seppä poikansa kanssa pajassaan. 
 

    
 
226. 06.017.05: 227. 06.025.05 Ban Srii Muod Klao. Seppä takanaan vaimo, joka hoitaa 
käsipalkeilla ahjoa. Nuorempi seppien sukupolvi tekee uusia esineitä taivuttamalla ja 
muotoilemalla peltiä. 
 
    Kyläseppien paja on pieni, matala ja hatara katos, jonka katto on nykyisin sementtile-
vyn paloista, mutta ruohokattoisiakin vielä näkee. Pajassa on maan sisään puuhun tai 
kiveen upotettu pieni alasin, karkaisuvesiastia ja ahjo, joka on pieni maakuoppa. Työvä-
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lineet ovat käsityökaluja. Ja juomavesiastia pitää olla, muovinen termoskannu. Siinä 
koko pajan sisustus. Mitään koneita ei ole. Hiiliä hehkutetaan käsipalkeilla, joita tavalli-
sesti lietsoo sepän vaimo tai joku muu nainen. Kaikki ovat maanpinnan tasossa ja sep-
päkin istuu maassa niinimaton kappaleella tai matalalla jakkaralla. Moukarilla takovat 
nuoret miehet, he ovat mestarin oppipoikia tai perheenjäseniä.   
. Nuori metallimies on tehnyt kylän ensimmäisen koneellisen ahjon, jossa on peltikuori 
ja johon ilmaa puhaltaa sähkömoottori (228). Hän pystyy jo sulattamaan terästä ja va-
lamaan esineitä, kuten kirveen teriä. Nokisia, varjoisia ja matalia pajoja on vaikea valo-
kuvata, jo niiden mustunut maalattia imee valon ja värit. Mutta kuvista ehkä kuitenkin 
näkee, kuinka vaatimattomissa oloissa taidokkaatkin taokset syntyvät. Paja näyttää ole-
van kaikissa kulttuureissa sellainen paikka, jossa ulkonaisille olosuhteille ei ole pantu 
painoa, kunhan vain työkalut ovat järjestyksessä sepän käsien ulottuvilla.   
 

    
 
228. 06.030.05; 229. 06.037.05 Ban Srii Muod Klao. Nuori kyläseppä on tehnyt ahjon 
johon kone puhaltaa ilmaa. Kylän moderni kampaamo. 
   
   Lampangissa ei ole prosessiteollisuutta, suurin työnantaja on saha, mutta kaupunkiin 
on tullut jo pienyrittäjiä, joiden verstaat ovat vaatimattomia, mutta enteilevät teollisen 
tuotannon tuloa. Kaupungin eteläpuolella Ban Mossa on lakkitehdas, jossa naiset om-
pelevat sarjatyönä kenttähattuja, pehmeälierisiä kalastajanlakkeja ja lippalakkeja. Se  
on perheyritys, naiset ompelevat, miehet huoltavat koneet, vaihtavat lankarullat ja huo-
lehtivat tarvikkeista. Wang-joen pohjoispuolella on puusepänverstas, jossa tehdään li-
pastoja ja kirjoituspöytiä. Raaka-aineena on tiikillä viilutettu kimpi- tai lastulevy ja mallit 
ovat suoraviivaista modernia kaupunkilaistyyliä. Nämä huonekalut tulevat keskiluokalle, 
virkamiehille, thaimaalaiset siirtyvät tekemään työtä lattialta työpöydän ääreen.  
   Lampangiin on ilmestynyt myös koristepaja, jossa tehdään muoviesineitä, ns. lahjata-
varoita tai rihkamaa, kuten käsipeilejä, hiussolkia, hiuspantoja, pikkukukkaroita, valoku-
vakehyksiä ja muita pikkutavaroita, joissa on värikkäät muovikoristeet. Nuoret tytöt lii-
maavat pikkuesineisiin kullanvärisiä muovikoristeita ja muovihelmiä, kaikki työntekijät 
ovat tyttöjä. 
 
 
 
Kyläteollisuus 
 
 
Ban Srii Muod Klaon ympäristössä savuavat polttouunien piiput, ne työntävät taivaalle 
liekkejä ja mustaa savua. Bangkokin valtatien varteen kylän kohdalle on muutamassa 
vuodessa ilmestynyt keramiikka-  ja posliinitehtaita, yksi sijaitsi jo kylän alueellakin, sen 
lounaiskulmassa. Lampangin seuduilla on erikoisen hyvää savea, ja kun se kerran kek-
sittiin, syntyi Bangkokin tienvarteen lukuisia keramiikkatehtaita. Kymmenen vuotta aikai-
semmin kylässä oli vain kattotiilien lyöjiä, nyt niiden tilalla ovat sementtivalimot ja kera-
miikkatehdas. 
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230. 06.113.05; 231. 06.114.06 Ban Srii Muod Klao. Keramiikkatehdas käynnissä. 
 
   Ban Srii Muod Klaoon perustettu keramiikkatehdas tekee sarjatyönä vain yhtä tuo-
tetta, poltettuja keraamisia rullia. Ne on tarkoitettu liukuportaisiin ja liukuhihnoihin?                                                                                
                                                                                       

 
 

 
 
232.06.017.05; 233.06.019.05. 
234.06.023.05; 235. 06.027.05. 
 
Ban Srii Muod Klao. Keramiikkatehdas. 
 
Muottikone puristaa muotteja, joiden sisällä 
rullat valetaan ja poltetaan (233). Hallissa 
työntekijät täyttävät muotit ruskealla savi-
seoksella (232). Jokaisella savenvalajalla 
on dreija, tai pikemminkin pyörivä alusta, 
johon kaksiosainen muotti upotetaan. Siinä 
sen puoliskot pysyvät kiinni. Muotti täyte-
tään käsin ja sen jälkeen savenvalaja pa-
nee muotin pyörimään ja sorvaa mekaani-

sella vivulla rullan pään lopulliseen muotoonsa ja reiän sen keskelle (234). 
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   Muotista otetut rullat kuivataan ja lasitetaan polttouunissa, joka on makaavaa mallia. 
Rullat pohjamaalataan ensin valkoisiksi ja sitten peitetään ruskealla massalla, joka pol-
tettaessa muuttuu mustaksi (235). Mustan pintavärin läpi alkaa näkyä valkoista, kun 
rulla käytössä kuluu ja se on vaihdettava.  
   Tehtaan perusti suuri japanilainen tai kansainvälinen yritys, mutta se on siirtynyt pai-
kalliselle kiinalaiselle yrittäjälle. Tehdas ilmeisesti kannattaa hyvin, koska sitä laajenne-
taan ja ympärille ollaan muuraamassa sementtitiilistä korkeaa aitaa. Tällainen tehdas on 
äärimmäisen halpa tuotantolaitos. Tehdashallit ovat pääasiassa aaltopeltiä ja työtilat 
karkeasta laudasta kokoon kasattu. Ikkunoissa ei ole laseja, uunissa käytetään sahoilta 
saatua jätepuuta. Thaimaan ilmastossa tällainen halli täyttää vaatimukset, työsuojelua-
han ei maassa varsinaisesti tunneta. Halli on hämärä, peltiseinät kuumenevat aurin-
gossa ja kostea savi vetää puoleensa moskiittoja. Aurinko ei kuitenkaan paista suoraan 
sisään ja tuuletusta varten koko yläosan ikkunarivit ja pohjoisseinä on jätetty avoimeksi. 
Työntekijöiden kannalta on pääasia, että tehdashalli on ulkoilmaa viileämpi. 
 

   
 
236. 06.104.00; 237. 06.105. 00 Lampang (Ban Srii Muod Klao). Käsinmaalattuja asti-
astoja valmistuu. 
  
   Ban Srii Muod Klaon peltoaukeaman reunassa on keramiikkatehdas, joka houkuttelee 
turisteja isoin kirjaimin. Siellä valmistetaan pääasiassa käsin maalattuja maljakoita, 
ruukkuja ja teekannuja (236-237), niitä on tehtaan myymälässä esillä. Tehdas kuuluu 
kiinalaiselle perheelle ja maljakoiden tyylissä on vanhaa kiinalaista leimaa. Tehtaassa ei 
käytetä dreijaa, vaan kaikki tuotteet puristetaan muoteissa, lasitetaan ja poltetaan, mut-
ta maalaukset tehdään käsin. Työntekijät ovat nuoria naisia. 
 

    
 
238. 06.137.05; 239. 06.143.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän sementtivalimoita.  
 
  Ban Srii Muod Klaon kaupunginpuoleiseen reunaan on tullut sementtivalimoita kylätien 
kahden puolen aina temppelille asti. Pienempiä sementtivalimoita on talojen pihoilla si-
sempänäkin kylässä. Kaupungista tultaessa vasemmalla puolella on valimoita, jotka 
valmistavat pääasiassa kaivonrenkaita tai sementtitiiliä. Tien toisella puolella oli ennen 
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osuuskunnan talo, mutta se  on muuttunut sementtivalimoksi, joka tuottaa betonipylväitä 
ja betonisia rakennuspalkkeja, ja tietenkin myös kaivonrenkaita (239). Kuorma sement-
tituotteita on lähdössä, pakettiautoon on lastattu ainakin kahdeksan kaivonrengasta ja 
lisäksi sementtiviemäreitä, yhteensä kuorma taitaa painaa 2000-3000 kiloa (240). Jou-
situs on pohjassa. 
 

  
240. 06.139.05 Ban Srii Muod Klao.  Kaivonrenkaita lähdössä. 
  

  
241. 06.144.05 Ban Srii Muod Klao. Kylien pienissä autokorjaamoissa auto kuin auto 
korjataan, pannaan kasaan.  
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   Ban Srii Muod Klaossa on jo useita pieniä talon pihalla toimivia autokorjaamoja. Thai-
maassa niin kuin monissa muissakin Aasian maissa autoa ei koskaan romuteta, vaan 
kyläverstaissa se korjataan, hitsataan ja maalataan yhä uudestaan ja uudestaan. Vers-
taiden tärkein työkalu on hitsauspilli.  
 

 
 

      
 
242. 06.159.00; 243. 06.157.00; 244. 06.156.00 Lampang. Uutta teollista ympäristöä. 
Kaasusäiliöitä, vedenpuhdistuslaitos ja vesivarastoja rakenteilla. 
 
   Sob Tuihin rautatien ja Bangkokin valtatien risteykseen rakennetaan valtavaa teolli-
suuskompleksia. Hiekkaista kenttää tasoitetaan ja matalaa katettua tilaa rakennetaan 
hehtaarikaupalla. Siihen rakennetaan Lampangin jätevesipuhdistamo, kansainvälisillä 
kehitysvaroilla, ja valtion energiayhtiö Egatin kaasu- ja polttoainevarasto. Thaimaan hal-
litus haluaa tuottaa kaikkialle maahan puhtaan veden ja kaasun. Hiilipannut tuhoavat 
maan metsiä ja kaupunkien vesijohtovesi on yleensä juomakelvotonta. Kaasua ja vettä 
myydään valtion tukemaan alhaiseen hintaan, ainakin puhdas vesi on nyt Lampangis-
sakin tulossa kaikkien saataville.  
  Maa on alkanut teollistua kiihtyvää vauhtia. Betoni- ja elementtitehtaat enteilevät uutta 
rakennuskautta. Pohjoisessa on Chiang Main ja Lamphunin ympäristöön rakennettu jo 
uutta kemian teollisuutta, joka tuottaa keinolannoitteita, torjunta-aineita ja maatalouden 
kemikaaleja. Riisinviljelijän elämänpiiri koneellistuu, teollistuu ja urbaanistuu. 
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Tieverkosto 
 
 
Lampangiin on rakenteilla moottori- ja valtateitä, jotka yhdistäisivät pohjoiset läänit aina 
Bangkokiin asti. Paikallinen tieverkosto paranee jatkuvasti, hyvä tie on ihmisille moder-
nin kehityksen avain. Kysymykseen miten kylän oloja pitäisi kehittää, jokainen haasta-
teltu vastasi, että kylätietä voisi vielä parantaa. Muuten monen mielestä kylässä oli kaik-
ki hyvin. Teiden rakentaminen tarjoaa usein myös kyläläisille kuivan kauden töitä 
    Tieverkosto on rakennettu viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana, vanhempi 
polvi muistaa hyvin, kuinka vaikeaa liikkuminen oli ennen sadeaikana. Viimeisin kesto-
päällystetty valtatie rakennettiin Lampangista vuoriston yli Den Chaihin. Tie avattiin juuri 
Thaimaassa ollessani eikä sitä näy vielä missään kartassa. Tieverkoston parantaminen 
koetaan maan taloudellisen kehityksen kulmakiveksi ja infrastruktuurin kannalta valtatiet 
ovatkin tärkeämpiä kuin rautatie. Kaikkialla uudet kylät syntyvät maanteiden varsille.  
 

 
 
245. 06.200.01 Lampang. Valtatietä Bangkokiin rakennetaan. 
 

    
 
246. 06.189.01; 247. 06.190.01 Lampang. Kyläteiden tienpohja raivataan katerpillareilla 
ja ojakin syntyy koneella.  

86



    
 

     
 
248. 06.187; 249. 06.192.00; 250. 06.199.00; 251. 06.194.00 Lampang. Koneita tieteon 
kaikkiin vaiheisiin. Tienteko on helppoa läänin hiekkapohjaisilla mailla.   
 
    Thaimaan tielaitos hoitaa ja rakentaa teitä niin kuin nykyaikaisissa valtioissa. Tiente-
ko on koneellistunut, työmaalla kulkevat valkopaitaiset insinöörit, työtä tekevät koneet: 
kauhakuormaajat, tiekarhut ja puskutraktorit (246-251). Sepeliasemat pyörivät haltianta-
lon suojissa, hiekkakuoppia syntyy ja hylätään, kunnallistekniikkaa rakennetaan, katuja 
revitään auki ja putkia upotetaan maahan (255) Väkevämmin kuin koskaan Thaimaan 
maisemaa muuttaa puskutraktori. Se muokkaa uuden autojen kulttuuriympäristön. 
   Kaupunki rakentaa uuden sillan Mae Wang –joen yläjuoksulle Thama O:n kadun pää-
hän. Kuivana kautena 1982-1983 joki on kuivunut niin, ettei vettä ole kuin keskiväylällä. 
Joen pohjaan juntataan betonipaalut sillan kantavia rakenteita varten, kansi valetaan 
paikan päällä ja tuetaan teräskehikolla. Kannen valu oli työvaihe, joka oli tehtävä kes-
keytyksettä suurella miesjoukolla. Rakentajien ydinjoukko on alan ammattilaisia, jotka 
kulkevat työmaalla eriväriset kypärät päässä, asuvat työmaaparakissa ja elävät siirto-
työläisten elämää. Suurin osa työntekijöistä on paikallisia tuntimiehiä.  
 

     
 
252. 06.208.00; 253. 06.210.00; 254. 06.206.00 Lampang. Mae Wang –joen yli raken-
netaan uusi silta. Sillan tukirakenteet ja kansi valetaan, betonimylly pyörii (alla). Raken-
taminen toimii vielä ihmistyövoimalla. 
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255. 06.220.00 Lampang. Vesijohto- ja viemäriverkko rakenteilla. 
 
 
 
Talonrakennus 
 
 
Lampangissa on alkanut kiihkeä rakentamisen kausi. Thaimaa on Pikku-Japani, jonka 
bruttokansantuote kasvaa 10 % vuodessa (ennätys taisi olla melkein 20 %) ja se näkyy 
myös Lampangissa. Kaikkialla rakennetaan. Liike-elämä etsiytyy kaupungin etelä-
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laidoille, missä Bangkokin valtatie ohittaa kaupungin, Sob Tuihin on tulossa uuden 
Lampangin liikekeskus, sinne keskittyvät auto- ja mopediliikkeet, kone- ja rautakaupat ja 
uudet teolliset tuotantolaitokset.  
    Kaupungin rakentaminen on pidetty inhimillisissä mittasuhteissa eikä korkeita pilven-
piirtäjiä ole, muutamaa hotellia lukuun ottamatta. Liikerakennuksetkin ovat vielä pieniä, 
kaksi tai kolmikerroksisia, eikä rakennustyömailla näy korkeita nostureita. Rakennustyö 
tehdään ihmistyövoimalla, muurauslaastikin tehdään betonimyllyssä paikan päällä. 
Työmaat ovat yleisilmeeltään samantapaisia kuin 1970-luvullakin. Miehet tekevät ns. 
ammattityön, naiset kantavat hiekan ja laastin.  
 

      
 

 
 
256. 06.168.00; 257. 06.183.00; 258. 06.170.00 Lampang. Rakennuksilla tarvitaan pal-
jon työntekijöitä, lähikylistä käydään töissä kaupungin työmailla. Naisia on yhä  raken-
nuksilla kantajina. 
 
    Massiivisesta tiikistä ei enää taloja rakenneta, sen tilalla on betoni ja kyllästetty vä-
hempiarvoinen puu. Niin kuin haastatteluissa todetaan, tiikki on kallista eikä sitä ole 
saatavissakaan. Uusi tekniikka on betonitekniikkaa, jonka tavallinen kyläläinenkin oppii 
hallitsemaan. Vain puhtaaksi muurattu tiiliseinä on teetettävä ammattimuurarilla. Vallit-
sevan tekniikan mukaan talon runko tehdään betonipilareista ja -palkeista ja niiden välit 
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muurataan umpeen suurilla betonitiilillä. Puhtaaksimuurattuja tiiliseiniä ei kerros- tai lii-
ketaloissa yleensä näy, elementtiseiniäkin näkee vielä vähän, koska ne vaativat nostu-
reita. Sen sijaan omakotitaloissa pylväiden välit muurata umpeen poltetuilla tiilillä, aina-
kin alakerrassa, ja muotiin ovat tulleet erilaiset koristetiilet.  
 

    
259. 06.185.00 Lampang. Pieniä määriä hiekkaa kuljetetaan vielä seebuvaljakoilla. 
 

  
260. 06.243.15 Ban Mae Kong Nya. Puutalon runko tehdään sahatuista palkeista. 
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   Keinokasteluverkoston valmistuttua ei tasangollakaan ole enää tulvia, ja talon alakerta 
voidaan muurata umpeen. Kyläläiset siirtyvät asumaan maan pinnalle. Toisaalta raken-
tamiselle asetetaan enemmän vaatimuksia kuin ennen, ja kyliinkin on muodostunut kir-
vesmiesporukoita, jotka rakentavat talon alusta loppuun. Thaimaan oloissa tiili ja betoni 
ovat todella käyttökelpoisia rakennusaineita jo senkin vuoksi, ettei tiiliseinäkään vaadi 
massiivista kivijalkaa. Uuneja ja savupiippuja ei taloissa tarvita, vesijohtoputket eivät 
jäädy eikä maa routaannu. Sähkö- ja vesijohdot vedetään myöhemmin pinta-asennuk-
sena. Keveässä betonirakentamisessa on jo uutta iloista ilmettä. Thaimaassa valmiste-
taan erilaisia koristetiiliä tai reliefejä, joita käytetään seinien yläosassa ilmanvaihtoka-
navina.  
   
 

 
 
261. 06.237.05 Ban Srii Muod Klao. Uuden thai-talon perustyyppi, puinen yläkerta ja 
umpeen muurattu alaosa. Luukkujen tilalle ovat tulleet lasitetut ikkunat. 
 
    Uuden thaitalon profiili noudattaa vanhaa paalutalon perinnettä (261). Talo on kaksi-
kerroksinen, tosin kapeampi kuin ennen, ja katto on erittäin loivalappeinen, melkein kuin 
tasakatto. Uudet kateaineet ovat tiiviitä. Talon puinen yläosa on kyllästettyä lautaa ja se 
maalataan tiikin väriseksi. Alakerran kiviseiniin pannaan koristetiiliä tai oviseinällä pila-
reiden välit muurataan umpeen värikkäillä punatiilillä. Pieniruutuiset ikkunat eivät ole 
pelkästään muoti-ilmiö, vaan tiheät ikkunapuitteet suojaavat varkailta; muuten ikkunaan 
joudutaan laittamaan metallikalterit. 
   Nykyisin on kaksi tapaa rakentaa asuintalo. Entisajan rakentamista mukaillen ensin 
pystytetään betonipylväät ja niitä yhdistävät kantavat palkit ja niiden varaan puinen ylä-
kerta, perinteiset asuintilat. Alakerta muurataan umpeen myöhemmin sitä mukaa kuin 
resurssit riittävät. Toinen käytäntö on päinvastainen. Ensin muurataan alakerran betoni-
seinät ja sitten vasta rakennetaan yläkerta. Hyvin rakennetuissa puutaloissa pylväät 
menivät ylös ulkokattoon saakka (260). Yläkerta rakennetaan nykyisin tasalaatuisesta 
sahatavarasta, vanhoissa taloissa ei käytetty nauloja ja vieläkin nauloja vältetään koska 
ne ruostuvat. Liitokset tehdään loveamalla ja upottamalla. Kattotuolit ovat nykyisin jo 
piirua ja niiden välit noudattavat tasaista moduulimittaa (n. 60 cm), tiilikatto vaatii raken-

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -85 91



teilta minimilujuuden. Yksikerroksiset tiilitalot muurataan alusta loppuun valmiiksi, ikku-
nankehykset asetetaan paikoilleen jo muurausvaiheessa. Modernista talosta tulee 
säännöllinen, mittatarkka ja teollisia kauneusstandardeja noudattava. Uudet teolliset 
rakenteet tunkeutuvat kaikkialle asuinympäristöön, talojen sisustukseen ja elämänodo-
tuksiin. 
 

     
 
262. 06.183.05; 263.06.227.05 Ban Srii Muod Klao. Talon perustusta valetaan. Puu-
seppä tekee ikkunat maassa paikan päällä, höyläpenkkiä ei ole.  
 
    Kylien taloja rakennettaessa maan pinta tasataan ja päällystetään betonilla tai betoni-
laatoilla (262). Sen jälkeen pystytetään runkopalkit, ne voivat olla puuta tai betonia, ja 
alakerrassa niiden välit täytetään betonitiilillä, myös erivärisiä poltettuja pieniä tiiliä käy-
tetään. Saman tien muurataan myös piha-aita suurista betonitiilistä tai -laatoista tai ku-
viollisista betonireliefeistä. Kylän puuseppä tekee pihamaalla laudasta ikkunankehykset 
käyttäen käsityökaluja (263).    
 

 
 
264. 06.255.35 Ban Dong. Kylässä on saha, jossa sahataan käsin palkit ja laudat. 
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     Ban Dongin uusissa taloissa vanhan paalutalon peruskehikko säilyy, massiiviset pyö-
reät tiikkipylväät jäävät paikoilleen vaikka seinälaudat välillä irrotetaan ja myydään. 
Vanha vuoristojen rakennustapa on katoamassa. Vuoriston rinteillä alakertaa ei tulvien 
takia tarvinnut rakentaa kovin korkeaksi, puolikin metriä riitti, mutta nykyisin talon alus-
taa käytetään varastona, sinne on saatava ainakin polkupyörät ja mopedit. 
 

     Uutta taloa rakennettaessa on uhrattu 
maan haltialle ja pidetty neljän pylvään 
pystytysseremonia. Sen suoritti usein 
temppelin munkki. Kuten haastatteluista 
käy ilmi, ei paikan haltialta enää kysytä 
rakennuslupaa eikä muitakaan uhreja an-
neta, mutta neljän pylvään seremonia yhä 
suoritetaan. Pienissä ruohokattoisissa ma-
joissa ei enempää pylväitä ole ollutkaan. 
Neljä nurkkapylvästä symbolisoivat neljää 
ilmansuuntaa tai peruselementtiä.  

 
265. 06.247.15 Ban Mae Kong Nya. Neljän pylvään pystytysseremoniaan ovat kuulu-
neet uhrit paikan tuonpuoleiselle haltialle. Uhrituokkoset asetetaan neljän ilmansuunnan 
pylvään juurelle. 
 
   Ban Srii Muod Klaoon ovat Saudi-Arabiassa olleet siirtotyöläiset rakentaneet jo mo-
derneja länsimaistyylisiä uudistaloja. Pääkadun varrelle valmistui valkoiseksi rapattu 
kivitalo, jossa espanjalaiset kaari-ikkunat on yhdistetty kaksikerroksiseen thaitaloon, vai 
lieneekö pieniruutuisilla kaari-ikkunoilla haettu mielikuvaa vanhasta linnasta tai moskei-
jasta. Tupaantuliaiset pidettiin sukulaisten ja rakennustöissä olleiden kesken, niissä tar-
jottiin viinaa, kaikki istuivat juhlapuvussa ja katselivat televisiota. Myöhemmin talon 
eteen muurattiin aita poltetuista pikkutiilistä, se täydensi modernin talopiirin.  
 
 
 
 
 
 
 
VII. KAUPANKÄYNTI  
 
 
 
Uusi kulutus 
 
 
Vuonna 1973 elokuvamainokset kohosivat taivaalle kuin uhripatsaat. Nyt ei elokuva-
mainoksia paljoa ole. Kaupungeissa mainostetaan elektroniikkaa, Pepsi kolaa, autoja ja 
uusia kerrostaloalueita, nukkumalähiöitä. Suurissa kaupungeissa keskiluokka siirtyy 
kerrostaloasuntoihin. Lampangissakin markkinavoimat määrittelevät katukuvan. Kaikki-
alla kaupunkien katujen varsilla myydään ja mainostetaan. Mainokset liikkuvat kadulla 
autojen kyljessä, polkupyörärikshojen perässä, ohi ajavien autojen kovaäänisissä soi 
räikeä musiikki, jonka katkaisee kiihkeä mainospuhe.  Bangkokin ja muidenkin kaupun-
kien kadut ja puistojen reunat ovat täynnä pöytiä, joissa myydään jotain pientä: paistet-
tuja banaaneita, keittoa, leivonnaisia, jäätelöä, hedelmiä, koristeita, rihkamaa. Vain yrit-
tämällä voi selvitä. Keskustan kaduilla on vieri vieressä pikkupuoteja, kaupunkitaloissa 
ensimmäinen kerros on aina tarkoitettu liiketilaksi. Katutason yläpuolelle kohoavat tava-
ratalot ja monikansallisten yritysten liikerakennukset.  
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266. 07.019.00 Lampang. Bangkok-pankki, uutta arkkitehtien ammattikulttuuria. Pankin 
kulmassa maalaisnaiset myyvät tuotteitaan. 
 
   Pankkien vuosikymmen. Thaimaassa niin kuin Suomessakin pankit levittäytyivät 
1970- ja 1980-luvulla kaikkialle ja rakensivat omia konttorirakennuksia, joissa manifes-
toituu uusi arkkitehtuuri ja pääoman merkitys.  Bangkok-pankin konttorirakennus Lam-
pangin keskustassa edustaa uutta pankin omaa arkkitehtuuria ja julkisuuskuvaa (266); 
samantyylinen on myös pankin konttorirakennus Sob Tuissa. Bangkok-pankki erottuu 
aina kaupunkien katukuvassa. Lampangin seudulla ja koko maassa suurin pankki on 
ollut Maanviljelijöiden pankki, jota kyläläiset pitävät omanaan, mutta liikemiesten ja vir-
kamiesten pankki on noussut sen ohi. Kaikkiaan maassa on kymmeniä pankkeja, mutta 
Lampangin pankkitoimintaa hallitsivat nämä kaksi, lisäksi kaupungissa toimivat armeijan 
pankki ja kiinalainen pankki. Kymmenen vuotta aikaisemmin kyläläiset eivät käyttäneet 
pankkeja eivätkä paikalliset pankit olleet tottuneet asioimaan ulkomaailman kanssa. 
Rahan siirtäminen vaikkapa Suomesta Lampangiin oli monimutkaista.  
   Lampangin liikekeskus on siirtymässä Sob Tuihin päin niin kuin olen monta kertaa to-
dennut. Chatchain ja Phahonlyothin uusissa liikekeskuksissa kilpailevat japanilaiset au-
tomerkit, japanilaiset mopedit, moottoripyörät ja kyntökoneet. Ja lukuisissa liikkeissä 
myydään ”televisioita ja stereoita”, viihde-elektroniikkaa ja kohta myös kaikkia kodinko-
neita, jotka kuuluvat nykyajan mukavuuksiin. Thaimaassa niin kuin kaikkialla teollistu-
vassa maailmassa on alkanut koneiden ja moottoreiden aikakausi. Kodinkoneet ja huo-
nekalut tulevat myös kylien taloihin. Autot tuovat ainakin miesten elämänmuotoon ”uu-
den arjen”, uudet näyttämisen, pätemisen ja osaamisen vaatimukset. Kaupungin ahtaat 
kadut alkavat olla tungokseen asti täynnä moottoriajoneuvoja. Kansainvälisten tavaroi-
den kauppiaat tuhoavat kaikkein tehokkaimmin vanhan paikalliskulttuurin. 
    Vanha puuleikkauksin koristeltu kauppahalli entisessä liikekeskuksessa Wang-joen 
rannalla on rappeutunut ja odottaa purkamistaan. Sitä on tosin ehdotettu suojeltavaksi, 
koska se on ainoita ”pitsikoristeisia” rakennuksia, joita kaupungin historiasta on jäänyt 
jäljelle. Joenvarren vanhat liikerakennukset ovat siirtyneet verstaskäyttöön, niin kuin 
maailmassa näyttää yleisesti käyvän. Verstaat ovat ns. nyrkkipajoja, jotka tekevät me-
tallitöitä, hitsaavat erilaisia rautarakenteita, korjaavat autoja tai muita koneita. Tipchang-
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kadun vanha halli saattaa säilyä, koska paikka on jäänyt sivuun ja uudet liikerakennuk-
set rakennetaan valtateiden läheisyyteen. Historiaa ei maassa ole kunnioitettu, ellei se 
liity kuningashuoneeseen, ja tuskin kaupungin johdosta löytyy riittävästi kulttuuritahtoa 
tämänkään rakennuksen kunnostamiseksi. 
  Uutta riisinviljelijöiden tekniikkaa, kyntökoneita, myydään toistaiseksi vasta muuta-
massa kaupassa Prysanee kadulla läheltä pääpostia. Ne ovat vaatimattomia puoteja, 
myyjät istuvat oven pielessä niin kuin pienissä sekatavarakaupoissa. Myytävänä on 
myös kyläautoja, joissa on puusta tehty runko ja kyntökoneen moottori.    
 

    
 

    
 
267. 07.025.00; Lampang.  268. 07.110.11 Chiang Rai. 269. 07.117.00; 270. 07.120.00 
Lampang. Nyt myydään autoja, moottoripyöriä, mopedeita ja kyntökoneita. 
 
   Kyläläiset ostavat mopedeita ja kyntökoneita paljon velaksi, niin kuin haastatteluista-
kin käy ilmi. Velan saanti edellyttää järjestelyjä, koska kyläläisillä ei ole tarjota riittävästi 
takuita, heillä ei ole kiinteitä työsuhteita ja peltoalat ovat pieniä. Sen vuoksi maahan on 
syntynyt takaajien ammattikunta, joka välittää pankkilainoja. Lainan välittäjä neuvottelee 
lainasta pankin kanssa, antaa takuut ja ottaa velan saajalta oman korkoprosenttinsa 
pankin korkojen lisäksi. Lainakorko nousee 20 prosenttiin. Kyläläiset ovat joutuneet suo-
ranaisen koronkiskonnan kohteiksi. Osamaksukaupoissa takuiksi riittää ostettu kyntö-
kone tai mopedi, mutta korko on korkea ja, jos ostaja ei kykene suoriutumaan osamak-
suista, liike ottaa koneen takaisin ja ostaja menettää siihen asti maksamansa vähittäis-
maksut. Ammattimaiset välittäjät ovat kovaotteista joukkoa, todellisia koronkiskureita, 
jotka kiskovat takaamansa velat kyläläisiltä. Pankit hyötyvät lainojen välittäjistä, niiden ei 
tarvitse itse periä lainojaan takaisin.   
   Autojen mukana leviää kansainvälinen huoltoasemakulttuuri. Globaali öljy-yhtiö Shell 
rakentaa kaikkialle maailmaan samanlaisia keltaisia huoltoasemia, ja tyyliltään yhden-
mukaisia ovat myös muiden suurten yhtiöiden bensa-asemat. Thaimaassakin huolto-
asemilla myydään muutakin tavaraa kuin polttoainetta ja asemille kertyy seisoskele-
maan paikallista miesväkeä, etenkin nuoria samalla tavalla kuin muuallakin maail-
massa. Thaimaan bensa-asemilla on vielä myyjät, jotka palvelevat autoilijoita. He ovat 
yleensä naisia, melkeinpä minimipalkalla. Täytettyään tankin myyjät kirjoittavat ulkona 
oman pöytänsä ääressä maksulapun, jonka sitten asiakas käy sisällä maksamassa.
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271. 07,315.15 Ban Mae Kong Nya. Kyläläisten bensa-asema maantien varressa.  
 
   Joitakin paikallistyylisiä asemiakin on olemassa. Ne ovat bensakioskeja, joiden asiak-
kaat ovat pääasiassa mopedilla ajavia kyläläisiä (271). Mopedi ajetaan kioskin luukulle 
ja sieltä kalterien takaa myyjä ojentaa bensaletkun. Kioskistaan myyjän ei tarvitse juok-
sennella ulkona eikä kirjoitella lappuja; bensapumput ovat turvassa talon pihassa kalte-
rin takana. 
   Vanhassa keskustassa Boonyawat-katu vie kellotornilta kulutustavaroiden keskuk-
seen. Kadun alkupäätä hallitsevat vaatekaupat. Värikkäitä halpoja nailonvaatteita on 
kaikkialla. Kadun puolelle työnnetään halpatiskit, joita ohikulkijat penkovat. Ostohalut on 
herätettävä, kauppaliikkeessä on oltava väriä, sen täytyy näyttää ostopaikalta, jossa on 
paljon tavaraa ja halvalla myytävänä. Basaari Boonyawatin pohjoispuolella on myös 
omistettu vaatetavaroille. Se on loputon, hämärä halli täynnä myyntipöytiä ja -kojuja. 
Melkein kaksi korttelia. Katto on osittain pressukankaasta ja se voidaan kuivana kau-
tena kääriä syrjään. On vaikea sanoa, mistä halli alkaa ja mihin se loppuu, myyntikoju-
jen sokkelo jatkuu ja jatkuu, välissä on Rajawong-katu, mutta sen toisella puolella hallit 
alkavat uudelleen. Siellä myydään enemmän jo kovia tavaroita, kattiloita, koreja, rauta-
kaupan tuotteita. Hiukan syrjemmällä Rajawongilla ja Tipawanilla, joelle päin mentäessä 
on intialaisia kangaskauppoja, intialaiset hallitsevat kankaiden tuontia Lampangissa niin 
kuin lukuisissa muissakin Thaimaan kaupungeissa.  
   Perheillä on oma liiketilansa, jossa he melkeinpä asuvat. Myyjät ovat pääasiassa nai-
sia, Thaimaassahan naiset ovat hoitaneet perheen raha-asiat ja liiketoimet. Koulusta 
päästyään lapset tulevat äidin myyntipaikalle, siellä voidaan keittää myös perheen ate-
ria. Monet myyvät vain yhtä tuotetta, vaikkapa kenkiä tai laukkuja, suurin osa vaatteita: 
puseroita, paitoja, alushousuja. Täällä kilpaillaan hinnoilla, yleiskulut ovat vähäiset.  Ta-
varat on ripustettu telineisiin niin lähelle kulkijoita kuin suinkin, joskus ei tiedä jatkuuko 
käytävä ja mihin se vie. Jostain Rajawongilta tai Tipawangilta kenties sitten löytää it-
sensä seisomassa kirkkaassa auringonpaisteessa.  
   Basaareja vastapäätä Boonyawatin toisella puolella on todellinen halpahalli. Se on 
entinen paloasema, joka jäi tyhjäksi, kun uusi paloasema rakennettiin kellotornin toiselle 
puolelle. Aamuisin vaatetelineet työnnetään entisistä paloautojen talleista suoraan ka-
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dulle ja illalla takaisin. Näitä vaatetelineitä kiertelivät etenkin maalaiset, se oli kyläläisten 
ostospaikka. 
    Lampangin vanhan keskustan reunamilla on jo erikoisliikkeitä, kuten kenkäkauppoja, 
Kymmenen vuotta aikaisemmin oli vain suutariliikkeitä, jotka tekivät itse sandaalinsa, 
pohjat leikattiin käytetystä autonrenkaasta. Nyt halvat muovisandaalit täyttävät maan.   
Kenkäkaupan myyjättäret odottelevat kaupan ovella. Kaikkialla maailmassa myyjien pi-
täisi olla nuoria kauniita ja hyvin meikattuja naisia, jotka hymyilevät loputtoman ystäväl-
lisesti. Takahuoneesta kurkisteleekin sitten omistaja, keski-ikäinen, tiukkailmeinen nai-
nen. Pieniä kadunvarsipuoteja ovat kellokaupat, räätälinliikkeet ja vaikkapa kehysliik-
keet, joissa kehystetään perhekuvat. Kaupungin yleiskaupassa myydään kuivaa ruokaa, 
keksejä, pesuaineita, kosmetiikkaa, kalaöljyä, teenlehtimälliä, makeisia ja Coca kolaa, 
tuotteita jotka säilyvät ja joita tarvitaan niin kaupunkilaisten kuin kyläläistenkin arkielä-
mässä. Näissä perinteisissä puodeissa kadunpuoleinen ovi on myymälän levyinen. Tuo-
tevalikoima hiukan vaihtelee, joillakin tarjolla myös vaatteita tai pyyheliinoja tai muuta 
jokapäiväistä, mutta sekin on "kuivatavaraa", sellainen liike on helppo hoitaa. Aamulla 
kalterit vedetään auki ja illalla kiinni, pilaantuvia tuotteita ei ole. 
   Kylmätiskeillä varustettuja ruokakauppoja ei kaupungissa vielä ole kuin pari kolme, 
niissä käyvät ulkomaalaiset. Kadunvarren uusilla liikkeillä on jo näyteikkunat, jotka va-
laistaan iltaisin. Neonvalomaisema levittäytyy ennen puolipimeille kaduille. Lampangin 
kaupat ovat pitkään auki. Liikkeen pitäminen on elämänmuoto. Perheet puolittain asuvat 
puodissaan tai sen takahuoneessa ja ovia pidetään auki melkeinpä siihen asti, kun 
mennään nukkumaan. Joku myöhäinen asiakas saattaa poiketa tai naapuri. Kaupunki 
hiljenee kun liike toisensa jälkeen sulkee ovensa. 
   Lähellä kellotornia on jo huonekaluliikkeitä, joissa myydään keinonahkatuoleja, kei-
nonahkaisia sohvia ja moderneja olohuoneen sohvapöytiä. Kaupunkikodeilta odotetaan 
jo asumismukavuuksia ja kyläläisetkin tarvitsevat ainakin sohvan, josta on mukava kat-
soa televisiota. Vaikka televisio on jo lähes joka perheessä, kaupungissa ei vielä ole 
TV-liikkeitä tai erikoisliikkeitä, jotka myisivät pelkästään kodinkoneita ja elektroniikkaa 
niin kuin jo Chiang Maissa. Uusinta uutta olivat videovuokraamot, niitä on perustettu 
joka kortteliin. Elokuvateatterien kausi on vaihtunut videokaudeksi. Seksi- ja väkivalta-
elokuvat levisivät kyliin, ihminen vapautetaan täälläkin agraariyhteisöjen moraaliar-
voista. Näin etenee seksivallankumous, siinä on takana länsimaisen kulttuurin koko ve-
tovoima ja ylemmyys.  
   Lehtikioskeja on jo lukuisia eri puolilla kaupunkia. sarjakuvalehdet, naistenlehdet, 
miesten lehdet kiertelevät kylien taloissa, filmitähtikalenterit ja posterit täyttävät seinä-
pinnat. Tipawanilla on myös suuri paperikauppa, josta ostetaan paljon koulutarvikkeita. 
Koulunkäyntiä ei enää lyödä laimin niin kuin vielä kymmenen vuotta aikaisemmin, ja 
monet vanhemmat valittivat sitä kynien, kumien ja vihkojen määrää, jonka koululaiset 
nykyisin kuluttavat. Paperitarvikkeet on rajusti kasvava tuotannonala, ja postin sesonkiin 
kuuluu jo valtaisa joulukorttien myynti, ehkä pääsiäiskortitkin tulevat vielä muotiin. 
   Uusi harrastus on myös valokuvaus. Kaupunkilaiset haluavat jo tallettaa elämänsä ja 
ottaa kuvia itsestään, perheestään, tyttöystävistään. Valokuvauskoneiden myyntikäyrä 
seuraa turismin nousua. Thaimaalaisetkin alkavat itsekin matkustella eikä kestä kauaa, 
kun he kamera kaulassa käyvät ryhmämatkoilla Euroopassa, Suomessa. Lampang foto 
on valokuvausliike, jossa teetin diat ja värikuvat, siellä asioin jo 1970-luvulla, jolloin dia-
kuvat piti lähettää Australiaan kehitettäviksi. Liikkeen nuorella kiinalaisella omistajalla on 
nyt takahuoneessaan värikuvien kehityskone. Kaikki haluavat värikuvia, mustavalkoisia 
kuvia tehtiin enää yhdessä liikkeessä ja erikoistilauksesta.  
   Kaupunkiin on perustettu myös tavarataloja. Hienoin niistä on nimeltään Arrow, se 
sijaitsee Boonyawatilla, saman kadun varrella on myös tavaratalo "22". Ne myyvät pää-
asiassa vaatetavaraa, merkkituotteita, jotka ovat kalliimpia kuin ne nimettömän vaatteet, 
joita myydään katujen pikkuliikkeissä. Tavarataloissa on liiketilaa monessa kerroksessa, 
naisilla ja miehillä on eri osastot, lasiset myyntipöydät ja aktiiviset myyjät, nuoria kau-
niita naisia. He myyvät uutta, glamouria, kansainvälistä muotia ja tyylikkyyttä.  
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Katukauppa 
 
  
Kaupungin sydämessä kauppaliikkeiden tavarat ovat vaihtuneet, mutta katukauppa on 
säilynyt ennallaan. Markkinat keskittyvät kauppahallin ympäristöön, Boonyawat, Raja-
wong ja Tipawang ovat tupaten täynnä katumyyjiä. Niin kuin kymmenen vuotta sitten, 
näille kulmille kylien naiset tulevat myymään tuotteitaan ja siellä istuvat kaupungin pik-
kukauppiaat, joilla ei ole omaa puotia. Kadun varrella ovat ensin katumyyjät, heidän ta-
kaansa aukeavat ovet kadunvarsiliikkeisiin, puoteihin, ja vasta liikkeiden takana korttelin 
sisällä ovat hallit, vihannes- ja lihatorit. Väylät halleihin kulkevat jostain puotien välistä. 
Ne ovat kapeita ja niiden paikat täytyy tietää, tai sitten on seurattava ihmisvirtaa, joka 
jostain kohtaa liikkuu korttelin sisälle ja sieltä ulos.  
   Boonyawatin eteläpuolella Prysaneen ja Rajawongin välissä, vaatehalleja vastapäätä,  
on laaja katettu vihannestori. Kun vuonna 1972 eksyin sinne ensimmäistä, kertaa olin 
joutua paniikin valtaan. Tämän olen kertonut aikaisemminkin. Puolihämärät liukkaat be-
tonikäytävät, vihannespöytiä loputtomiin, kuvottava kuivatun kalan ja väkevien maustei-
den haju. Rampa poika ryömi kuraisella käytävällä ja kerjäsi rahaa astiaansa. Entäpä 
jos en osaa täältä ulos. Mutta myöhemmin kävin siellä usein ja olisin loukkaantunut, jos 
joku ulkomaalainen olisi väittänyt, että täällä löyhkää. Betonilattia on kurainen ja liukas, 
koska myyntipöydillä vihanneksia kastellaan usein. Hallin lattialle on valettu matalia ko-
rokkeita myyntipöytiä varten, niiden välissä kulkevat käytävät. Myyntipöydät ovat karke-
aa lautaa ja mätänevät nopeasti. Lautojen päälle levitetään joka päivä puhdas sanoma-
lehti. 
 

    
 
272. 07.117.00; 273. 07.162.00 Lampang. Keskustan kauppakatuja pankin nurkilla. 
 
   Vihannekset ja muu ruoka on täällä tuoretta ja vaatimattomasta ympäristöstä huoli-
matta thaimaalaiset naiset ovat siistejä ja ruoka on puhdasta. Eri asia sitten on, kuinka 
paljon torjunta-aineita niihin on jäänyt. Kaupungin markkinakeskuksessa Boonyawatilla 
on naisten myyntikoreja kaikkialla, jopa Bangkok pankin rappusilla. Monet naiset halua-
vat istua tutuissa pikku ryhmissä, usein saman kylän naiset keskenään, ja siitä on etua-
kin, jos jokaisella on erilaisia tuotteita. Ostajat pysähtyvät luonnostaan paikalle, jossa on 
paljon myyjiä ja monipuolinen valikoima. Tavarat ovat kadulla myyjien edessä, kaupun-
kilaisilla naisilla on oma myyntipöytä ja tuoli, jopa päivänvarjokin pään päällä, joku keit-
tää kadulla ruokaa mopojen keskellä, vuoristolaiset ovat asettuneet istumaan suoraan 
kadulle, melkein keskelle suojakäytävää. 
   Kuvista näkyy, mitä kaikkea kadulla ja ruokahallissa on tarjolla. Kylien naiset myyvät 
vihanneksia, kiinankaalia, kukkakaalia, kurkkuja, tomaatteja, paprikaa, erilaisia papuja 
ja tietenkin monenlaisia pippureita, sieniä, maapähkinöitä. Ja sitten on juureksia, kuten 
sipulia, bataattia, perunoita, onpa myytävänä lantun, porkkanan ja punajuurenkin tapai-
sia juureksia, niiden paikallisia lajikkeita. Jotkin hedelmät ovat sesonkituotteita, vihan-
neksia, sipuleita ja pippureita on ympäri vuoden, ja mitäpä vihannesta tämä maa ei   
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274. 07.177.00; 275. 07.222.00; 276. 07.184.00; 277. 07.240.00; 278. 07.175.00; 279. 
07.188.00 Lampang. Markkinamyyjät ovat vakiopaikallaan. Kun marketteja ei vielä ole, 
kaupungin perheenäidit hakevat päivän ruokatarpeet markkinapaikoilta. Siellä on tarjolla  
kaikki tarvittava: vihanneksia, juureksia, hedelmiä, lihaa, kalaa, jopa valmista ruokaa. 
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kasvaisi. Joku nainen myy pelkästään yhtä tuotetta, kuten kanan ja hanhen munia, joku 
toinen valmiita, vahvasti maustettuja salaatteja ja muhennoksia. Kaloilla ja lihalla on 
omat pöytänsä, mutta usein hallin yrittäjät myyvät vähän kaikkea, mitä katsovat saa-
vansa kaupaksi.  
  Toinen yleinen myyntiartikkeli ovat hedelmät, joita Thaimaassa kasvaa kymmeniä la-
jeja. Niistä eksoottisin on durian, joka on tunnettu ällöttävästä hajusta ja maustaan (ja  
kyllä se totta totisesti kuvottava onkin), mutta johon kuulemma kasvaa himo, kun sitä 
oppii syömään. Hedelmät ovat sesonkituotteita; kun banaanit, appelsiinit tai melonit ovat 
kypsyneet, niitä tuodaan suuret määrät ja myydään jopa suoraan autosta. Songkranin 
aikoihin kaupunki on täynnä meloneja. 
   Kauppatoreille tuodaan eläviä kanoja ja porsaitakin, elävinä ne säilyvät pilaantumatta; 
kaloja ja teurastetun eläimen lihaa ei näillä kaduilla myydä, koska niille on omat myynti-
paikkansa. Hallin liepeillä myydään pieniä puutikuista tehtyjä häkkejä. Niissä kuljetetaan 
lintuja, joita voi ostaa vapauttamista varten. Linnun vapauttaminen on hyvä teko, se tuo 
meriittiä tulevaa elämää varten. Häkeissä voi myös olla tarjolla syötäviä pikkueläimiä, 
esim. erästä myyrälajia, jolta lyödään etuhampaat pois, jottei se pääse karkuun. Lam-
pangin toreilla en nähnyt kiellettyjen eläinten, kuten apinoiden kauppaa, joka on keskit-
tynyt Bangkokin halleille, mutta piilossahan saattoi kaikenlaista tapahtua.  Ainoa luon-
nonsuojelijaa kauhistuttava oli lintukauppa, joka tosin keskittyi uskonnollisiin juhliin. Ky-
lissä linnut ammuttiin ja syötiin tai pyydystettiin myytäväksi elävinä kaupungin kaduilla ja 
uskonnollisissa juhlissa.  
    Näillä kaduilla on kaikkea mitä kaupunki ja sen ympäristö tuottaa ja mitä joku mah-
dollisesti tarvitsee. Joku nainen istuu kadulla ja myy kahta muovipussillista maapähki-
nöitä.  Riisiä ei kadulla eikä toreilla kuitenkaan kannata myydä, sitä hankitaan suurem-
missa erissä. Kadunvarsilla myydään paljon myös kukkia, uskonnollisten juhlien rek-
visiittaa ja hautajaiskoristeita, joita naiset ovat itse tehneet. Vuotuisiin juhliin kuuluvat 
mm. uhrituokkoset, suitsukkeet ja raketit. Mukana on vielä niitäkin, jotka myyvät kylässä 
tehtyjä bambukoreja ja muita käsitöitä. Keskustan pikkupuodeissa myydään kelloja, 
halpoja koruja. naisten kauneustuotteita, kampoja ja muuta pikkutavaraa, ja arpoja, niitä 
ostetaan paljon.  
  Jotkut naiset lähtevät melko pian tyhjien koriensa kanssa, jotkut vasta etsivät myynti-
paikkaa, myöhästyneet joutuvat jäämään sinne, missä on vapaata tilaa.Naiset jaksavat 
istua kyykyssä koko aamun, vain harvoilla on pieni jakkara. Syrjemmällä Rajawongilla 
odottelevat tukkuostajat, usein he ovat hallikauppiaita, jotka ostavat alennuksella myy-
mättä jääneet tuotteet. Myynti loppuu puolenpäivän maissa ja kylien naiset haluavat 
päästä eroon nahistuvista tuotteista tai jäljelle jääneistä pienistä eristä, joita ei enää 
seuraavana päivänä kannata tulla myymään. Joku nainen luovuttaa jo heti aamulla, jos 
mieleistä myyntipaikkaa ei enää löydy tai jos sinä päivänä ei ole halua istua kadulla.    
   Kaupunkiin on perustettu uusi tori, mutta siellä oli vielä hiljaista. Keskustan ulkopuo-
lella tärkein kauppatori oli Thanon Rasdalla Wang-joen vanhan sillan takana. Siellä on 
paikkoja torikauppiaille ja maalaisille, myynti tapahtuu pöydiltä, jotka on tuotu kaupungin 
puolesta. Vakituiset torikauppiaan ovat rakentaneet pöytänsä ylle aurinkokatoksen, tila-
päiset myyjät istuvat avoimien pöytien keskellä.  
   Vanhan sillan aamutorilta monet kaupunkilaiset hakevat päivän ruoan. Siellä myydään 
kaikenlaisia vihanneksia ja hedelmiä, niin kuin kadullakin, mutta lisäksi erilasia valmiita 
ruokia, salaatteja, liemiä ja kastikkeita ja lihaa. Lihaa leikkaavat ja myyvät myös miehet, 
vaikka miehiä on torilla yleensä vain tavaroita kuljettamassa. Liha kääritään vielä ylei-
sesti palmunlehteen. Aamutorilla kauppa käy heti aamusta. Kun perheenemännät ja 
palvelijat olivat tehneet päivän ruokaostokset, myynti hiljeni nopeasti ja maalaiset lähti-
vät pois.  
   Vanhan sillan torilla myyjät istuvat pöytiensä takana ja tunnelma on ehkä vapaampi 
kuin katujen varrella, jossa naiset kokevat olevansa tiellä ja tungos ahdistaa, panee 
olemaan koko ajan varuillaan. Iloinen hymy myy. Monet naiset ovat torilla lastensa 
kanssa ja myyvät kotona valmistamiaan ruokia, keittoja ja erilaisia riisin kastikkeita tai 
kastikesalaatteja ja tietenkin vahvoja pippureita ja muita mausteita. Torikauppa on mo-
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nille yksinäisille, eronneille naisille todellinen vaihtoehto. Jos onnistuu laittamaan ruokia, 
joista ostajat pitivät ja saa vakiintuneen asiakaskunnan, katukauppa antaa mahdollisuu-
den itsenäiseen toimeentuloon.   
 

 
 
280. 07.182.00 Lampang. Kalanmyyjä tauolla. 
 

    
  

     
 
281. 07.168.00; 282. 07.196.00; 283. 07.237.00; 284. 07.224.00 Lampang.Vakituisilla
myyjillä on myyntipöydät.  Thanon Rasdalla Wang-joen yli menevän sillan  pielessä 
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on uusi markkinatori. Perinteisten vihannesten lisäksi jotkut naiset ovat alkaneet myy-
dä torilla leivonnaisia ja muita valmiita herkkuja, niistä on tullut hyviä myyntiartikkeleita. 
 
  Tungoksessa joku työntää käsikärryjä, polkupyörärikshat kilistävät kellojaan, suuria 
kuorma-autoja seisoo kadun varrella. Tavaroita lastataan ja puretaan, maalaiset odotta-
vat kylään lähtöä. Tasainen autojen virta ajaa ohi. Auringon kiertäessä nousevat ja las-
kevat kangasverhot, joilla tavarat suojataan. Tungos, hehkuva kuumuus, äänet ja hajut 
ympäröivät kulkijaa. Mutta kaikki on rauhallista. Ihmiset kulkevat ikään kuin omissa 
maailmoissaan toistensa ohi. Vain joku kauppias hätistelee katumyyjää kauemmaksi 
liikkeensä oven edestä. Tiheään asutuissa riisinviljelijöiden kylissä on vuosituhansien 
aikana syntynyt ikuinen thai-hymy, läheisyyden kulttuuri, joka ei katoa kaupungin tun-
goksessakaan. 
    Kylien taksit tulevat Rop Wiangille ja Rajawongin eteläpäähän vihanneshallien edus-
talle ja aamuisin siellä on kiihkeä tunnelma miesten purkaessa kuormia ja kärrätessä 
tavaroita halleihin, ja naisten kootessa kantokorejaan. Siinä muodostuvat ilmeisesti 
myös päivän hinnat. Katujen varrelle tulee myös kaupungin torikauppiaita, joilla usein on 
myyntipöydät mukanaan ja hintalaput. Järjestys on sama kuin riisin istutuksessa: miehet 
kantavat tavarat ja passaavat, naiset myyvät.   

 

285. 07.204.00; 286. 07.270.00 Lampang. 287. 07.273.05 Ban Srii Muod Klao. 
                                                                         
  Pickupit tuovat kylistä jatkuvasti viljelytuotteita kaupunkiin. Katumyynti on kovaa yrittä-
mistä. Auton katoksen päällä kulkevat vihanneskorit ja lavalla riisisäkit, kanat ja joskus 
siatkin. Kylän taksimies on todellinen palveluyrittäjä hänkin; auliisti hän palvelee naisia, 
nostelee koreja ylös ja alas. Puolenpäivän aikaan naiset palaavat tyhjien kantokoriensa 
kanssa takaisin kylään. Erityisesti Ban Srii Muod Klaon naiset käyvät paljon kaupun-
gissa myymässä (287), mutta yhä useammin näkyy naisia koreineen purkautuvan au-
tosta myös Ban Mae Kong Nyan kujilla. Ban Dong on jo liian kaukana kaupungista. Nai-
sille toripäivä on usein raskas. Kotona he joutuvat tekemään vielä kotityöt ellei per-
heessä ole muita naisia. Ja matkallekin on valmistauduttava hyvissä ajoin, kello viiden 
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kuuden aikaan aamusta. Mutta monet naiset ovat kulkeneet yhdessä vuosikausia ja 
muodostavat oman verkostonsa. Kaupungissa myös kuullaan ja käsitellään sellaiset 
asiat, jotka eivät mahdu paikallisradioiden uutisiin. 
   Kaupungissa ja kylissä ajelee torvea toitotellen jäätelön ja karamellien myyjiä, joillakin 
on  myytävänä koristeita, joillakin papiljotteja tai muuta naisten tavaraa. Kulkukauppi-
ailla on nykyisin mopo ja peräkärry; ennen heillä oli tavarapolkupyörä ja pyörässään 
iloisenääninen kello.  Coca kolan ja Pepsi kolan kilpailu on ankaraa ja kyliinkin vyöryvät 
nykyisin suuret jakeluautot täyttämään kaupanpitäjien varastoja. Kymmenen vuotta ai-
kaisemmin oli Pepsi voitolla, mutta nyt 1980-luvulla Coca on rynnistänyt markkinoille. 
Coca ja Pepsi -kolalla on omat värinsä ja logonsa kaikkialla, Coca kola -auton tuntee jo 
kaukaa, eikä ole turistipaikkaa, jonka mainoksista ei jo kaukaa näkisi, kumpaa maail-
manmerkkiä siellä kannatetaan. 
 
 
 
Kyläkaupat 
 
 
Ban Srii Muod Klaossa on jo monta kauppaa ja  monet kyläläiset pitävät talossaan pikku 
puotia ikään kuin ajan kulukseen.  Entisen kyläpäällikkön kauppa on muuttunut  ma-
keis- ja limonadikioskiksi. Kylän pohjoispäässä on ollut kauppa jo kauan, siitä on kuvia 
vuoden 1973 kokoelmassa. Samoilla tienoilla on varakkaan maanviljelijän hyvin varus-
tettu sekatavarakauppa.  
 

    
 

     
 
288.07.285.05; 289. 07.288.05; 290. 07.295.05; 291. 07.296.05 Ban Srii Muod Klao. 
Kauppoja kylän pääkujalla. 
   
   Pääkujan varrella kylän keskipisteessä on vanhan rouvan  kauppa ja ruokala, joka 
1983 toimi ruohokattoisessa tilapäisrakennuksessa (288-289). Kauppa on nyt uuden 
talon alakerrassa, se on tyypillinen sekatavarakauppa, jossa myydään jokapäiväisen 
kulutustavaran ohella vihanneksia, hedelmiä, ja kalaakin (290). Melkein vastapäätä 
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pääkujan itäpuolella on  kylän  kantasuvun laaja pihapiiri, jossa eräs perheistä  pitää  
kauppaa pääkujan varrella (291). Kyläkauppojen ruokatiskillä on paljon enemmän vi-
hanneksia ja juureksia kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Keinokastelukanavien val-
mistuttua alkanut vihannesten viljely näkyy kyläkaupassa.  
 

 
 
292. 07.299.05 Ban Srii Muod Klao. Kyläkaupan myyntinäyttely. 
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293. 07.304.05; 294, 07.308.05; 295. 07.306.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän uusi pie-
noismarket. 296. 07.312.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän terveysaseman lääkevarasto. 
 
   Kylään on tullut myös uusia kauppoja, joista uusin on jo muita monipuolisempi kaup-
patalo kylän lounaiskulmassa (293-295). Uuden talon alakerrassa on sekatavara-
kauppa, jossa on myytävänä myös vaatteita ja muuta kulutustavaraa; se on jonkinlainen 
kylän pienoistavaratalo. Vuonna1983 kauppaa varusteltiin, myöhemmin näytti siltä, ett-
eivät vaatteet tehneet kovin hyvin kauppaansa, niitä sai halvemmalla kaupungin toreilta. 
Heti kylään tultaessa pääkadun vasemmalla puolella ennen temppeliä on kylän terveys-
asema, jossa on lääkevarasto.  
 

 
 

    
 
297. 07.318.15; 298. 07. 324.15; 299. 07.326.15 Ban Mae Kong Nya. Kylän vanha 
kauppa toimii edelleen. 
 
  Ban Mae Kong Nyaan on maantien varteen noussut myymälöitä ja bensa-asemia, 
mutta kylässä kauppoja on vähän verrattuna Ban Srii Muod Klaoon. Pääkujalla koulun 
kulmaa vastapääpää on yksi pieni kauppa, sitä pitävä isäntä käy Lampangin vesilaitok-
sella töissä ja sijoittaa rahojaan myymälään siinä toivossa, että pääsisi itsenäiseksi 
kauppiaaksi. Vanha sekatavarakauppa on jäljellä kylän keskustassa temppelistä hiukan 
länteen (297-299); kymmenen vuotta aikaisemmin inventoin sen koko tavaravalikoiman. 
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  Kuusikymmenvuotiasta kauppiasta vaivasi hikka, josta hän ei ollut päästä eroon.Hän 
nikotteli jo toista päivää. Vanhat rakennukset ovat pääosin hyvää käsityötä ja täyttä tiik-
kipuuta, vaikka ne ovat ränsistyneet, ja kauppias halusi pitää rakennuksensa ikään kuin 
muistona vanhoista ajoista. Hän arvosti perinteitä, vaikka edessä ilmeisesti onkin uuden 
kaupan rakentaminen. Kaupan katto on vieläkin peltiä, kuten 10 vuotta sitten, se oli alun 
alkaen tarkoitettu tilapäiseksi. Myymälä on laaja ja sen valikoima kylien sekatavarakau-
poille tyypillinen. Nyt etusijalla ovat jo päivittäistuotteet eli ruokatavarat, kuten vihannek-
set ja hedelmät: sama kuivien tavaroiden valikoima on vielä jäljellä ja vieläpä samoissa 
myyntikaapeissa kuin 1972.  Vihannes- ja ruokatiskit kertovat nekin rahatalouteen siir-
tymisestä. Ennen kyläläisille oli jollain tavoin kunnia-asia, ettei jokapäiväistä ruokaa os-
tettu, vaan se kasvatettiin tai kerättiin itse. 
   Ban Dongin tienvarteen on ilmestynyt muutamia kyläkauppoja, joista on tullut ko-
koontumispaikkoja niin kuin kyläkaupat kaikkialla ovat. Ban Dongissa on nyt neljä viisi 
kauppaa, vaikkei kaikkia niitä oikein kaupaksi voi sanoa. Mäen päällä pääkujalla, sen 
itäpuolella oli 1983 avoin kioski ja samantyyppinen pikku kauppa on yhä samoilla nur-
killa (300), sen on perustanut nuori puuseppä ja hän toivoi pikku liikkeensä vähitellen 
laajenevan. Pääkujan mäen päällä, on päällikön kauppa vanhassa pihapiirissä vasta-
päätä hänen taloaan (301). Puodissa oli jo televisio asiakkaita varten. Kaikkein parhai-
ten varustettu kauppapuoti on itään johtavan sivukujan varrella juuri ennen sivujoen yli-
tyspaikkaa (302-303). Kauppiaspariskunnasta mies ajaa kylätaksia ja kaupungissa käy-
dessään tuo samalla tavaroita omaan kauppaankin. Vaimo hoitaa puotia ja pitää siinä 
sivussa kampaamoa, mutta tärkeintä kaupassa on akulla toimiva televisio. Sitä katso-
massa istuskelee jatkuvasti väkeä ja siinä samalla jotkut ostavat vaikkapa vähän ma-
keisia. Kauppiasrouva kerää rahaa pieniä summia mutta herkeämättä. 
 

    
 
300. 07.332.35 Ban Dong. Puusepän kauppa. 301. 07.333.35 Päällikön kauppa. 
 

    
  
302. 07.335.35; 303. 07.337.35 Ban Dong. Sivujoen kauppa. TV:llä riittää katsojia. 
 
  Pääkadun varrella on lounaspaikkakin, siinä talon tyttäret myyvät valmista ruokaa ohi-
kulkeville. Ruokapaikka käsittää pöydän ja penkin talon portin pielessä. Pöydällä ole-
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vassa vadissa pestään astiat uutta asiakasta varten. Seuraavissa kuvissa tulee jokisil-
lalla vastaan kylän palveleva lounasravintola, toisessa kantokorissa on ruoka, toisessa 
astiat. 
 

  
 
304. 07.341.35; 305. 07.343.35 Ban Dong. Kylän kulkeva lounaspaikka. 
 
  Nuori nainen − yksi niistä naisista, jotka tyhjensivät lammikon kaloista − on keksinyt 
itselleen pientä liiketoimintaa. Hän keittää riisiä ja kastikkeita kotonaan ja käy myy-
mässä valmisruokaa pelloilla tai muualla työtä tekeville kyläläisille. Joella hän saa heti 
asiakkaan pyykkiä pesevästä nuoresta naisesta, ystävästään. Hän saa ottaa korista 
ruoan itse. Tämä yritteliäs nainen menee sinne, missä ihmiset tekevät työtä. 
   Ban Dongissa ei uusia kaskimaita saa enää raivata  ja vanhoja raivioita yritetään pitää
viljelyksessä kasvattamalla vihanneksia,  mutta niitä on vaikea saada  myyntiin. Kuivana
kautena viljelyä vaivaa kuivuus. Jotain uutta bisnestä kyläläiset yrittävät löytää,  valtiokin 
on kehitysjärjestöjen kanssa ollut suunnittelemassa kylälle uutta talousdellista kehitystä.  
 
 
   
 
   
 
 
VIII. ARKIPÄIVÄ
 
 
 
 
  
 
Kujilla ja pihoilla 
 
   
 
Pellolle ja takaisin. Aamulla kylässä tulee vastaan naisia kantokoreineen menossa vi-
hannestarhoille, ennen puolta päivää he palaavat takaisin kantaen täysiä korejaan, lait-
tamaan ruokaa perheelleen. Se kuuluu kylän naisten arkeen, vaikka joka päivä ei sen-
tään vihannesmailla käydä. Naiset tekevät tämän työn yksin, joillakin äideillä on alle 
kouluikäinen lapsi mukana. Kantokori on säilynyt naisten kantovälineenä,kylissä ajelee 
pyörällään vielä kantokorien myyjäkin. Muovikoritkaan eivät ole vielä korvanneet bambu-
koreja.  Miehet eivät  enää kantokorien kanssa kulje niin kuin kymmenen vuotta  aikai-
semmin; he lastaavat vihanneskuormansa polkupyörän tai nykyisin vielä useammin mo-
pedin takatelineelle. Uutena kuljetusvälineenä ovat tulossa käsikärryt.  
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306. 08.003.05 Ban Srii Muod Klao. Rehua kanoille. Naisten kantokorit kulkevat yhä. 
 
    Thaimaassa on ollut käynnissä suuri kansalaistaitojen kasvatusprojekti. Paikallisissa 
radioissa ja televisioissa on opetettu kodinhoitoa, hygieniaa, terveysoppia ja muita uu-
denaikaisen kotitalouden taitoja. Kylissä on päälliköiden johdolla toteutettu saniteetti-
projekteja, kaivettu kaivoja ja rakennettu käymälöitä. Maassa käydään myös sotaa ma-
lariahyttystä vastaa. Kaupungissa viemäriverkosto myrkytetään säännöllisesti ja terve-
ysviranomaisten toimesta on kyliin levitetty moskiittoverkkoja; tuskin kukaan nukkuu 
enää ilman verkkoa. 
   Kaivojen kaivaminen on ollut suuri asia ja nykyisin betonirenkaisia vinttikaivoja on lä-
hes jokaisen talon pihassa. Monien talojen kaivossa on ns. vintti vastapainoineen ja 
sinkkiämpäri niin kuin suomalaisissakin maalaistaloissa vielä sodan jälkeen. Tai vesi 
nostetaan tangon päähän kiinnitetyllä muoviastialla. Jossakin talossa vastapaino on 
köysilaitteen päässä.  
 

    
 
307. 08.008.05 Ban Srii Muod Klao. 308. 08.014.15 Ban Mae Kong Nya. Naiset vintti-
kaivolla. 
   
   Kaivolla ovat aina naiset, yhtään miestä en nähnyt vettä hakemassa, ainoastaan pe-
seytymässä. Ehkä se on perua ajalta, jolloin naiset hakivat vettä yhteisistä kaivoista tai 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -85 108



joesta, niin kuin monissa Aasian maissa on ollut tapana. Veden ammentaminen niin 
kuin riisin istuttaminenkin kuuluu naisille. Kuten kuvista näkyy, kaivoissa ei ole kantta, 
vaikka niiden ympäristö onkin hoidettu ja sadeveden valuminen estetty esim. valamalla 
ympäröivä maa betonilla. Kansi on harvaa lautaa tai kepeistä tehty, jos sellainen on teh-
ty, koska kyläläisille on opetettu, että kaivojen täytyy saada hengittää. Kaivoa ympäröi 
usein rehevä kukkatarha tai sen läheisyydessä on kotikäyttöön tarkoitettu vihannesmaa.  
 
 
 
Jokapäiväinen pyykki 
 
 
Thaimaassa ei ole päivää ilman pyykinpesua. Vaatteita  ei voi pitää päivää kauempaa 
päällä. Pyykinpesulle naiset ryhtyvät tavallisesti iltapäivisin, vaatteet kuivuvat hetkessä 
ja illalla ne voidaan koota narulta. Tasankokylissä pyykkiä pestään pihalla, johon nykyi-
sin on valettu betoninen pesutila. Tavallinen pesupaikka on myös kaivo, monet pesevät 
kaivon vieressä sen betonisella kauluksella. Kylät on rakennettu hiekkaharjanteille ja 
hiekkamaa suodattaa likaveden, kuumassa auringonpaisteessa vesi ja pesuainekin 
haihtuvat nopeasti, ja kaivoa ympäröivä kasvillisuus imee sekin pesuvettä.  
 

    
 
309. 08.029.35; 310. 08.031.35 Ban Dong. Kylässä pyykki pestään joessa. 
 
   Ban Dongissa vakituisia pyykkipaikkoja on Mae Angin ja sen sivujoen rannoilla; lam-
mikolla kylän keskustassa on aina kyläläisiä peseytymässä, pesemässä pyykkiä tai uit-
tamassa puhveleita. Pesupaikkana on joen yli johtava silta tai naiset työntävät pitkän 
laudan matalaan jokeen ja asettuvat sen päälle riviin. Pyykkiä pesemässä ovat talon 
kaikki naiset, isoäidit ja äidit lapsineen, nuoret tytöt sinisissä kouluhameissaan (309-
310). He ovat päässeet koulusta tai jättäneet viimeiset tunnit väliin. Perheiden pienim-
mätkin, alle kouluikäiset tytöt ja pojat ovat mukana opettelemassa vaatteiden pesua.  
  Tasankokylissä naiset pesevät pyykin useimmiten yksinään, lapset leikkivät muualla 
tai käyvät koulua. Betonisilla kastelukanavilla ei näy juuri ketään; uimapaikkojakin pää-
kanavilla on vain muutamia. 
 

    

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -85 109



    
 
311. 08.027.15 Ban Mae Kong Nya. Vanha riisinviljelijä pesee pyykkiä pesupaikalla.     
312. 08.053.05 Ban Srii Muod Klao. Perinteinen porras vesiruukkuineen. 313. 08.056.15 
Ban Mae Kong Nya. Talon peseytymispaikka. 314. 08.061.00 Lampang. Yleinen käy-
mälän malli, tällaisia rakennetaan myös kyliin. 
 
   Ban Mae Kong Nyassa vanha riisinviljelijä pesee itse pyykkiä pienessä emalivadissa 
(311). Hänen vaimonsa on sairas. Pesupaikka on rappusten alapäässä, jossa on beto-
niallas jalkojen pesua varten.    Monissa taloissa on vielä vesiruukku portaiden alapääs-
sä jalkojen pesua varten ja juomavesiruukku portaiden yläpäässä katon rajassa. Nykyi-
sin pihassa on myös erillinen pesupaikka, katolla varustettu teline, jossa vesi-ruukkuja 
säilytetään (314). Pesutelineen vieressä peseydytään, naiset pesevät ja kylpevät pitkä 
vaate päällään.  
   Talojen pihalla on käymälä ja pesupaikka, usein pellistä rakennettu, roskakatos ja 
komposti, vaikka koirat ja siat kyllä huolehtivat ruoan tähteistä. Roskat poltetaan pihalla. 
Ban Srii Muod Klaon entinen kyläpäällikkö piti suurimpana ansionaan käymälöiden ra-
kentamista, sitä ennen kyläläiset olivat käyneet kyykkimässä riisipellolla tai pihan nur-
kissa. Käymälässä on matala WC-allas, jonka päällä ollaan kyykkysillään, ja vieressä 
suuri ruukku, siitä otetaan kauhalla vettä, jolla allas huuhdellaan. Kaupungissa saostus-
kaivot ovat pakollisia, mutta maalla jätevesi katoaa usein avoviemäriä pitkin pensaik-
koon. Käymälät sijoitetaan pihan korkeimpaan kohtaan, jos mahdollista, jotta jätevesi 
saadaan virtaamaan pois. Käymälän ovea pidetään auki, jotta sen lattia pysyisi kuivana 
eivätkä moskiitot pääsisi siellä lisääntymään.  
 
 
 
Kodin päivää 
 
Thaimaalainen puuhaa aina jotain kotonaan, puuhaaminen on elämänmuoto. Naapurien 
naiset istuvat usein yhdessä ja auttavat toisiaan, vaikkapa vihannesten niputtamisessa 
seuraavan päivän torille menoa varten. Talojen alustaa käytetään yhä oleskelu- ja työ-
paikkana, kuumana kautena arkea vietetään pääasiassa ulkona talon varjossa.  
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315. 08.048.15 Ban Mae Kong Nya. 316. 09.001.05 Ban Srii Muod Klao. Vanhatyylisiä 
pihoja, joissa on tehty monenlaista käsityötä. 
 
  Talojen varjossa on pihalla myös hakkuupölkkyjä, joiden päällä veistetään ja pilkotaan 
milloin mitäkin kookospähkinöistä alkaen (315). Vanhat kuluneet hakkuupölkyt ovat 
merkki siitä, että talossa on tehty ahkerasti työtä. Talon vanhukset viettävät aikaa talon 
alustassa, niin kuin ennenkin (316). He kaitsevat lapsenlapsiaan, tekevät jotain käsityö-
tä ja vahtivat taloa. Kaupungin omakotitaloissa eletään sisällä, ovissa on lukot ja pihaa 
ympäröi korkea aita; kotityötkin ovat muuttuneet.  
 

    
 
317. 08.038.00; 318. 08.042.00 Lampang. Kaupungin keskiluokan asuminen ja kotielä-
mä alkavat noudattaa kansainvälisiä malleja. Nuori isä hoitaa lastaan, joka on huolelli-
sesti suojattu moskiittoverkolla. Opettaja pesee autonsa melkein joka päivä. 
 
  Kaupunkien virkamiesten ja palkansaajien kotielämä alkaa kansainvälistyä. Perheen 
emännät ovat hekin usein palkkatöissä ja miehet osallistuvat kotitöihin, myös pienten 
lasten hoitamiseen. Uusi kotiaskare on auton pesu. Thaimaalaisen miehen pitää jo osa-
ta huoltaa mopedinsa ja autonsa, ja kohta on hallittava myös pikkuremontit.   
 

    
 
319. 08.071.35; 320. 08.073.35. Ban Dong. Kotona kasvatettua tupakkaa leikataan. Ra-
diomummu lastenlapsineen ja tarjotin, jossa on hänen nautintoaineitaan. 
 
   Terveysvalistus on Thaimaassakin kohdistunut myös nautintoaineiden käyttöön, mutta 
kotona kasvatettua tupakkaa polttavat yhä monet kylien naiset ja miehet. Betelmällin 
pureskelu on kuitenkin loppunut lähes kokoinaan, naapurimaissa kuten Burmassa (My-
anmarissa) se on vielä yleistä. Ban Dongin "radiomummu" riisisäkkeineen hatarassa 
bambusäletalossaan (320). Pojat ovat tulleet katsomaan, mitä faranki mummusta halu-
aa ja tutkivat leikkisästi hänen mällitarvikkeitaan. Radiomummun mällivadissa on mo-
nenlaisia aineita, jotka hän survoo pienessä morttelissa ja pistää suuhunsa, poskipus-
siin. Ilmeisesti aineiden joukossa oli unikonkukkia, kokanlehtiä ja beteliä, ja jonkun puun 
kuorta; kaikenlaisia kasveja, jotka pitävät hänet virkeänä.   
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IX. IHMISELÄMÄ  
 
 
 
 
 Perheet ja ystävät  
 
 
Aasian väkirikkaissa maissa ihmisellä tulisi olla ”suhteita”, vaikutusvaltainen suku ja ys-
täviä, jotka voivat tarvittaessa auttaa. Asioita ei vieläkään hoideta suoraan tai ns. viral-
lista tietä, vaan turvaudutaan ystäviin ja ystävien ystäviin. Arvovaltainen ystävä voi saat-
taa hankkeen hyvään valoon ja neuvotella ”voitelurahoista”, joita viranomaiset pyytävät. 
Myös nuorille tytöille ja pojille on tärkeää, että heillä on ystävä; ulkona tytöt liikkuvat aina 
pareittain. Nuorille elämä on muuttumassa kovemmaksi kuin ennen, heidän on tehtävä 
enemmän valintoja, menestyttävä koulussa ja hankittava työpaikka. Hyvä ystävä on sel-
lainen, jonka kanssa voi puhua suunnitelmistaan ja ongelmistaan, nuoria askarruttavista 
elämän peruskysymyksistä.  
 

      
 
321. 09.005.05 Ban Srii Muod Klao. 322. 09.016.15 Ban Mae Kong Nya. Nuoret ystävi-
neen.  

 
 
323. 09.004.05 Ban Srii Muod Klao. Naiset keskenään. 
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   Kysymykseen, mitä aiot tehdä tänään, monet vastasivat, että he menevät tapaamaan 
ystäviä tai sukulaisia, puhumaan jostain asiasta, yhteisestä bisneksestä, temppelijuhliin 
osallistumisesta, hautajaisista tai häistä. Asioista oli vielä mentävä sopimaan henkilö-
kohtaisesti. Sukulaiset istuvat talon varjossa keskustelemassa jostain heille tärkeästä 
hankkeesta tai jonkun perheen ongelmista (324). Sukulaiset puuttuvat avioparien riitoi-
hin ja perheväkivaltaan, heillä on myös sananvaltaa, sillä sukulaisten kanssa ei haluta 
olla huonoissa väleissä. Ban Dongissa on myös vapaaehtoisia kyläpartiolaisia, jotka 
pyrkivät auttamaan, jos vaikka naapurien välille on tullut erimielisyyksiä.  
 

    
 
324. 09.003.05 Ban Srii Muod Klao. Suku neuvottelee. 325. 09.032.35 Ban Dong. Naa-
purien välistä riitaa sovitellaan. Mukana on kyläpartiolainen sininen huivi kaulassaan, 
siinä on kuninkaan värit. 
 
   Ban Dongissa on nuotiopaikkoja, joihin kylmänä kautena kokoonnutaan lämmittele-
mään ja juttelemaan asioista. Etenkin aamut saattavat olla kostean kylmiä. Jotkut talon 
pitävät omaa nuotiota ja vartioivat samalla öisin arvokkaita karamellipuitaan, niiden pa-
lot kypsyvät tähän aikaan.   
 

    
 
326. 09.018.35; 327. 09.020.35 Ban Dong. Jokilaakson nuotiopaikka koululle menevän 
tien varressa. 
 
   Kylissä näkee vielä maassa istuvia tai kyykkiviä ihmisryhmiä. Kaupungista palanneet 
naiset istuvat vielä hetken auton pysähdyspaikalla. Naapuritalojen naiset istuvat lapsi-
neen keskustelemassa jossain kylänkujalla tai portin pielessä. Naiset istuvat usein juuri 
talon portin pielessä, joukkoon pysähtyy joku ohi kulkevakin. Kylän päivärytmi on vielä 
sen verran rauhallista, että kotityöt voi panna hetkeksi odottamaan. 
  Naiset hallitsevat sukujen pihapiiriä, he ovat siellä pysyvästi ja muodostavat äitinsä ja 
sisartensa kanssa vahvan naisten ryhmän. Miehet tulevat perheeseen kotivävyiksi ja 
joutuvat rakentamaan appensa pihapiiriin talon ennen kuin heidän luetaan muiden vävy-
jen joukkoon. Miehet kilpailevat siitä, kuka rakentaa komeimman talon ja pitää parhaiten 
huolta perheensä toimeentulosta. Jos pariskunnalle tulee avioero, mies saa jättää ta-
lonsa ja lähteä. Kun mies lähti, kertoi eräs pettynyt kylän nainen, lakaisin ja pesin koko 
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talon hänen jälkeensä. Yksinäisten perheenäitien asema ei ole helppo, ja nykyisin on 
perustettu rahastoja, jotka auttavat naisia uuden elämisen alkuun.  
    Pihapiireissä ei huudeta toisille sukulaisille, ei naapureille eikä lapsillekaan. En kos-
kaan kuullut kenenkään rähjäävän vihaisena, vaikka erimielisyyksiä sisarusten ja vävy-
jen kesken olisikin.  Kylässä ei voi riidellä naapurien kuulematta. Naapurusten elämä on 
sillä tavalla yhteistä. Huono käytös on häpeällistä, silloin menettää kasvonsa. Ihminen 
joka suuttuu ja alkaa huutaa, häpäisee aina itsensä. Joidenkin mielestä ihmiset kuiten-
kin muuttuvat, nuoret ovat häpeämättömän kovaäänisiä, ja kasvavat pitemmiksikin kuin 
vanhempansa. 
  

 
 
328. 09.038.35 Ban Dong. Naisten pihakokous.  
 

    
 
329. 09.010.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän muusikkoperhe. 330. 09.022.35 Ban Dong. 
Tohtorin tullessa kaikki kokoontuvat paikalle, vanhemmat ja lapset; monet naiset kiireh-
tivät vaihtamaan päällensä kauniimman puseron. 
 
   Monissa kuvissa näkyy, kuinka lapset istuvat vanhempiensa tai vanhempien sisarus-
tensa sylissä. Kun talonväki ja naapurit tulevat seuraamaan haastatteluja, lapset kiipeä-
vät vanhempiensa tai vanhempien sisarustensa syliin (330). Siinä perhe sitten istuu lat-
tialla lapset sylissään. 
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Lasten piha 
 
 
 
Pienet lapset nukkuvat päiväunia korissa talon alla, se on tuttu paikka, mutta kun he 
alkavat liikkua ja puuhata omissa leikkeissään, lopulta he valtaavat koko pihan. 
 

    
 

    
 
331. 09.050.05 Ban Srii Muod Klao. Nukkumakori talon alla. 332. 09.080.15 Ban Mae 
Kong Nya. Talon alla on tilaa. 333. 09.79.15 Ban Mae Kong Nya. 334. 09.047.05 Ban 
Srii Muod Klao. Leikkipaikat laajenevat pihapiiriin. Illalla lapset pestään kokonaan. 
 

      
     
335. 09.101.35: 336. 09.030.35 Ban Dong. Keinussa isän sylissä, pihalla isoäidin 
silmien alla.Työntöauto tulossa. Talojen pihoissa on sokkeloita, vajoja, pensaita ja muita
piilopaikkoja, joissa lapset saavat olla omissa leikeissään. Tiheään asutussa kylässä on
myös aina silmiä, jotka seuraavat lastenkin elämää.  
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337. 09.072.15 Ban Mae Kong Nya. Tyttö on myrtynyt, mököttää, kun ei saanut 
tahtoaan läpi. 
 

      
 
338. 09.057.05; 339. 09.035.05 Ban Srii Muod Klao. Isä vain lukee, tytöt eivät saa häntä 
hellittämään lehdestään. Lapset tutustuvat talon koiraan. 
 

     
  
340. 09.063.05 Ban Srii Muod Klao; 341. 09.026.35 Ban Dong. Sisällä kotona.  
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342. 09.312.35; 343. 09.083.35 Ban Dongissa pojilla on yhä puupyöräiset työntökärryt 
ja -autot leikeissään, niitä ovat isät ja vaarit tehneet.  
 

    
 
344. 09 059.05; 345. 09.060.05 Ban Srii Muod Klaossa monilla lapsilla on jo kaupasta 
ostetut lelut ja polkupyörät. 
 

 
 
346. 09.046.11  Lampang. Kaupungin lasten leikkimajat.  
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347. 09.129.00; 348. 09.130.00. Lampang. Kaupungissa lapset alkavat kokoontua 
leikkipuistoihIn, joissa voi kiipeillä. Se on jotain uutta. 
 
 
 
 
Veljet ja sisaret 
 
 
Vanhemmat sisaruksista joutuvat usein huolehtimaat nuoremmista isän ja äidin ollessa 
pellolla töissä. Kylissä sisarusparven elämään kuuluu ilman muuta, että vanhemmat lap-
set  paimentavat norempiaan. Vanhin veljeksistä on perheessä auktoriteetti heti isän
jälkeen, häntä on muiden toteltava, mutta hän on myös vastuussa sisaruksistaan. 
 

    
 

    
 
349. 09.092.35; 3450 09.094.35; 351. 09.095.35; 352. 09.096.35 Ban Dong. Kylässä on 
vielä tyttöjä, joiden päivä kuluu nuoremman veljensä tai sisarensa hoitamisessa. Äiti on 
sairas tai kuollut, tai vanhempien on käytävä töissä, mistä sitä suinkin saa. Tämä pikku-
äiti kantaa sairasta sisartaan, pesee päivittäin hänen ja omat vaatteensa, kaikki on kuin 
leikkiä. Vai onko?    
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353. 09.107.35: 354. 09.115.35 Ban Dong. Sairaan veljensä hoitaja. Joku pikkuveli on 
aina tyttöjoukonkin mukana. 
 

    
 
355. 09.034.35 Ban Dong. 356. 09.086.15 Ban Mae Kong Nya. Ajelulla ison veljen 
pyörän päällä. Isosisko vie kotiin. 
  

        
 
357. 09.123.15; 358. 09.122.15. Ban Mae Kong Nya. Kylän lastentarhassa lapset ovat  
syöneet ja menneet päivälevolle.  
  
   Kylissä on nykyisin yksityisiä ja julkisia lastentarhoja, joihin vanhemmat voivat viedä 
lapsensa käydessään työssä tai ollessaan pois kotoa. Lastentarhoja pitävät myös kaikki 
lähetysseurakunnat, koska sillä tavalla he voivat kasvattaa lapset pienestä pitäen kris-
tinuskoon. Ban Mae Kong Nyan lastentarha on kylän keskellä lähellä temppeliä (357-
358). Se on täynnä esikouluikäisiä lapsia. 
   Lastentarha on tullut välttämättömäksi, kun vanhemmat ovat yhä enemmän töissä tai 
asioilla. Lastentarhassa lapset leikkivät, laulavat, piirtävät ja opettelevat vähän jo kirjai-
miakin. Siirtyminen palkansaajien yhteiskuntaan on tuonut lastenkin elämään totaalisen 
muutoksen, verrattuna omavaraisten riisikylien aikaan. Maassa on nyt koulupakko, 
kaikkien lasten on käytävä koulua. Kymmenen vuotta sitten sillä ei ollut niin väliä, 
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tärkempää oli puhvelien paimentaminen. Lasten päivään ovat tulleet lukujärjestys ja 
läksyt, lukeminen. Aikuiset ja lapset joutuvat elämäässään noudattamaan yhä 
tarkempaan ajankäyttöä, lapset kasvavat jo aikatauluyhteiskuntaan, jossa päivittäinen 
elämän järjestys alkaa ohjautua jostain kodin ulkopuolelta.  
  

 
 
359. 09.113.35 Ban Dong. Pojat matkalla metsään  seikkailemaan ja hakemaan 
syötävää. Heillä on mukana veitset ja olkalaukut, yhdellä tussarikin riistan ampumista 
varten. 
  
  Ban Dongissa nuore tpojat voivat lähteä metsään seikkailemaan ja hankkimaan 
ruokaa, keräämään jotain hedelmiä ja muuta syötävää, pyydystämään pikkueläimiä, 
käärmeitä, liskoja, sammakoita. Ennen "särvin” haettiin metsästä. Pitkäpiippuisten mus-
taruutipyssyjen kanssa monet miehet viettivät yökausia metsässä saalista vaanimassa.
Nykyisin kyläsepän tekemäta aseet ovat vain vaihtumassa voimakkaisiin metsästyskivää-
reihin.  
 
 
 
 
Vanhuus 
 
 
Thaimaassa ei ole kansaneläkettä eikä sosiaalihuoltoa, lain mukaan lapset ovat 
velvolliset hoitamaan vanhempansa. Vain silloin kun vanhuksella ei ole omaisia eikä 
sukulaisia, hänet sijoitetaan vanhainkotiin. Kylissä vanhukset elävät kotonaan 
kuolemaansa saakka, heidän hautajaisensa pidetään kotikylässä, se on koko kylän 
tilaisuus.  Vanhukset hoitavat lapsenlapsiaan, he istuvat päiväkauden oleskelulavalla 
talon alla vahtien lastenlapsiaan ja vartioiden taloa. Teolliseen yhteiskuntaan 
siirryttäessä, isoäidit ja -isät ovat yhä tarpeellisempia perheenjäseniä, jotka vapauttavat 
äidit tekemään palkkatyötä. Thaimaan niin kuin muidenkin vanhojen agraarikulttuurien 
perhearvoihin kuuluu vanhusten kunnioittaminen. Vanhemmat ovat elämäntyönään 
rakentaneet sen mitä, lapsille jää, he ovat auktoriteetteja, patriarkkoja ja matriarkkoja, 
jotka hallitsevat perinteiset työt ja riisipellot, yhteisön sosiaaliset suhteet, vastavuoroisen 
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naapuriavun verkostot. Ennen kun viljelymaata oli vielä vapaasti saatavissa, vanhuuden 
turvaa toi suuri lapsimäärä, heidän voimillaan laajennettiin viljelyä ja vahvistettiin suvun 
asemaa kylän asukkaina. Nykyisin vanhemmistaan  kykenee parhaiten huolehtimaan 
lapsi, jolla on ammatti ja työpaikka. Turvatakseen vanhuutensa vanhempien on saatava 
lapsensa koulutetuksi. Se muuttaa perheinstituution. Lasten koulunkäynti on kallista, 
vanhemmat joutuvat tekemään kaikkensa saadakseen lapsensa koulutetuiksi, eikä 
lapsia enää hankita yhtä tai kahta lasta enempää. Ennen lapsista oli apua ja hyötyökin, 
uudessa yhteiskunnassa heistä on paljon huolta ja murhetta.  
    

    
    

     
 
360. 09.007.05 Ban Srii Muod Klao. Vanha mies istumalaverillaan katselee huvittu-
neena valokuvaa, jonka otin hänestä yli kymmenen vuotta sitten. 361. 09.073.15 Ban 
Mae Kong Nya. 362.09.053.05 Ban Srii Muod Klao. Isoäitien päivää. 363. 09.037.35 
Ban Dong. Vähän jo koukkuun käynyt mutta iloinen mummu.  
 
   ”Miksi minun on täytynyt kärsiä niin paljon?", kysyi isoäiti Khaaw, kun ensi kertaa kii-
pesin hänen seinättömään majaansa. Hän istui huteralla lattialla ja huojutteli ruumis-
taan, niin kuin naiset tekevät. Isoäidissä oli läsnä Aasian kylien koko kärsivällisyys. Hän 
oli synnyttänyt kaikkiaan 15 lasta, mutta monet olivat kuolleet niin pieninä, etteivät he 
olleet pysyneet isoäidin laskuissa mukana. Minä en osannut antaa vastausta. Hra Su-
pong oli vanhoilla päivillään ruvennut osoittamaan buddhalaista hartautta ja sanoi, että 
kärsimyksessä on ihmisen syvin totuus. Kärsimys on kaikkien ihmisten osa, oli Buddha 
sanonut. Isoäiti ei sanonut mitään, hän oli tottunut kunnioittamaan Buddhan ajatuksia.  
En sanonut, mitä Kristus oli luvannut köyhille. Mitäpä lohdutusta isoäiti olisi saanut vie-
raista jumalista.  
    Viileä joulukuun aamu alkoi lämmetä. Isoäiti Khaaw sanoi, että aika oli käynyt yksinäi-
seksi. Hän vain istui ja kuunteli radiota, siitä kuului kaikenlaista opettavaa puhetta ja 
musiikkia; juuri musiikkia hän mielellään kuunteli. Ja kaikki rypyt hänen kasvoillaan hy-
myilivät, kun radiosta alkoi kuulua iskelmien jytinä.  Mutta radio oli käynyt huonoksi, oli-
vathan siitä hävinneet jo kuoretkin. Niin päätin yhtäkkiä ostaa hänelle uuden radion. Ja 
annoin hänelle koodinimen Radiomummu.  Olin tehnyt poikkeuksen, en koskaan anta-
nut haastateltaville muuta kuin valokuvia. 
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364. 09.029.35 Ban Dong. Isoäiti Khaaw, joka oli jo ”kahdesti kuollut” ja joutunut viimei-
set sairaalamaksut maksaakseen myymään talonsa. 
 
  Jälkeenpäin isoäiti Khaaw kertoi miettineensä, kuinka hän voisi antaa minulle vasta-
lahjan, ja pelänneensä, että tohtori vaatii häneltä radion hinnan tai vie sen pois... Eikä 
hän suostunut pitämää radiota ilman vastalahjaa. Niin hän käski pojanpoikansa kiipeä-
mään palmuun ja tuomaan minulle kaksi kookospähkinää. Radiomummun elämäntari-
naa on talletettu haastattelussa. Välillä hän on elättänyt perheensä raskaalla ruumiilli-
sella työllä, työläisnaisten tapaan kantamalla hiekkaa kantokorilla. Luulen että hän oli 
työssä sepelivuorella kylän lähistöllä, siitä otin kuvia 1973. Naiset kantoivat sepelin kan-
tokorilla, niinhän Aasia on rakennettu. 
 
 
 
 
Koululaiset 
 
 
 
Lampang on todellinen koulukaupunki, jossa on monia yläasteen kouluja, tekninen opis-
to, poliisiopisto ja opettajaseminaari Mae Mossa hiukan kaupungin ulkopuolella. Kiina-
laisilla on kaupungissa oma koulu, lähetysjärjestöistä katolisilla ja presbyteereillä on 
yleinen peruskoulu yläasteineen, kaikki kaupungin keskustassa Phahonlyothin ja 
Chatsain varrella. Kaupungin stadionilla toimii urheilulukio, jossa tuotetaan uusia suo-
rittajia ennen kaikkea pelaajia. Urheilu ei ole kuulunut thaimaalaiseen kulttuuriin, thai-
nyrkkeilyä lukuun ottamatta, nyt siitäkin on tulossa ammatti.  
   Kiinalainen koulu erottuu thaimaalaisista. Siellä vallitsee ahkeruus, järjestys ja kilpailu, 
jo opettajahuoneessa vallitsee ankara kuri. Vapaa-aikanaan ja välitunnilla opettajat istu-
vat tiiviisti kukin oman työpöytänsä ääressä ja valmistautuvat seuraavaa tuntia varten. 
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Minkäänlaista keskinäistä seurustelua ei näkynyt sallittavan. Haastatteluun opettajan piti 
saada rehtorin lupa. Se on varmaa kaupungin tehokkain koulu, valmistaa kiinalaisten 
sukujen lapset yhteiskunnan uusiin tehtäviin. 
  

    
 
365. 09.139.00;366. 09.350.00 Lampang. Aamun avaus koulu n.o 4:n kentällä. Urheilu-
koulu kaupungin stadionilla opettaa uutta ruumiinkulttuuria ja kasvattaa urheilun ammat-
tilaisia. 
 
   Koululaisilla on yhtenäinen koulupuku, alaluokkien pojilla on harmaat, khakin väriset 
housut, ylemmillä luokilla puku on sinivalkoinen, tytöillä sininen hame ja valkoinen pu-
sero, pojilla siniset housut ja valkoinen paita. Koulupukua pidetään vieläkin tärkeänä, 
koska silloin koululaiset erottuvat ja heitä on helpompi valvoa. Koulupuku velvoittaa ja 
se kätkee lasten kesken varallisuuseroja, jotka muuten näkyisivät jo pukeutumisessa.               
   Thaimaan kouluissa vallitsee opettajien kunnioitus ja kasvatuksen ankaruus. Koululai-
toksen tehtävänä on kasvattaa isänmaallisia nuoria. Esimerkiksi Chamma Tae Ween 
koululla naisopettaja lauloi joka aamu klo 8 matalalla äänellään maan kansallislaulun 
samalla, kun valtakunnan lippu nostettiin salkoon. Sen jälkeen oppilaat marssivat pariri-
vissä rummun tahdissa sisälle.  
  Ensimmäinen kuva on koulu n:o 4:n eli Thessabanin koulun pihasta (365). Se on kaik-
kien suurten vuotuisjuhlien näyttämö. Rakennus on uutta julkista viivasuoraa rakenta-
mista, joka on sopeutettu ilmastoon, mm. raput ja porraskäytävät ovat avoimia. Sama 
ilmava tyyli on koulujen rakentamisessa otettu yleisesti käyttöön. 
    Koululaisten kouluun tulo ja koulusta kotiin lähteminen ovat jokapäiväisiä suuria ta-
pahtumia, jotka pysäyttävät kaupungin. Lapset eivät mene yksin kouluun, vaan heidät 
tuodaan ja viedään. Amerikkalaiseen tapaan vanhemmat hakevat lapsensa koulusta ja 
silloin koulujen edessä on värikäs näytelmä.  
   Koulun partiolaiset ohjaavat liikennettä, pysäyttävät autojonot ja päästävät koululaiset 
turvallisesti suojatietä kadun yli (367). Myös poliisit tulevat paikalle seuraamaan liiken-
nettä (368). Koulun eteen kerääntyy polkupyörärikshoja ja jono pickup-autoja. Jotkut 
vanhemmat hakevat lapsensa mopedilla. Isä tai äiti lastaavat pienemmän lapsensa 
eteen ja isomman taakse. Niin mennään thaimaalaiseen tapaan koko perhe yhdellä 
mopolla. 
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367. 09.163.00; 368. 09.141.00 Lampang. Koulun partiolaiset ja poliisi ohjaavat koulu-
laisia yli kadun, se on osa koulun liikenneopetusta. 
 

       
      

      
 
369. 09.171.00; 370. 09.178.00; 371. 09.180.00; 372. 09.189.00 Lampang. Koulukyyti. 
Pienemmät lapset haetaan koulusta kotiin, yläluokkalaiset käyttävät takseja, ne täyte-
tään kattotiloja myöten.  
 

  
373. 09.192.00 Laampang. Kouluauto on vihdoin täynnä ja lähtee. 
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    Jotkut perheet ovat tehneet sopimuksen luotettavan rikshanajajan kanssa niin, että 
hän vie ja tuo lapset päivittäin kouluun. Lapset odottavat istuen kadun reunalla tai puun 
alla, kunnes hakija tulee. Koululaista kuljettava riksha on kadulla yleinen näky aamuin ja 
iltapäivisin. Rikkaimmat perheet hakevat lapsensa henkilöautolla tai heidän lapsillaan on 
oma moottoripyörä.  Samaan suuntaan menevät koululaiset nousevat samaan picku-
piin, siihen tunkeutuu niin paljon nuoria kuin suinkin mahtuu (371-373). Eikä auto lähde-
kään ennen kuin se on kerta kaikkiaan täynnä. Jotkut pojat kiipeävät auton katolle, 
isommat pojat roikkuvat rivissä auton takana.  
    Poliisit ja partiolaiset huolehtivat juhlallisina siitä, että koululaiset pääsevät turvallises-
ti kadun yli, mutta kukaan ei puutu siihen, kuinka vanhemmat kyyditsevät lapsensa ja 
onko koulukyyti turvallinen. 
 

  
374. 09.200.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän uusi koulu on rakennettu vanhan jatkeeksi. 
Kouluviranomaiset suunnittelevat, että kouluun siirrettäisiin myös lähikylien oppilaat.   
Valtiokulttuurin keskittyminen on alkanut Thaimaassakin. Ensimmäisenä lopetetaan 
pienet kyläkoulut. 
 
   Ban Srii Muod Klaon koulu on pitkä valkoinen rakennus laajan kentän reunassa vas-
tapäätä temppeliä (368). Se oli rakenteilla kymmenen vuotta sitten ja koulua pidettiin 
silloin temppelissä. Koulun kenttä on laaja, sinne luokat kokoontuvat urheilutunnilla ja 
siellä pojat pelaavat jalkapalloa koulun jälkeen. Tämänkin koulurakennuksen etureu-
nassa on pitkä avoin käytävä, josta avautuvat ovet luokkahuoneisiin. Luokissa on 
yleensä pitkät pöydät, joiden ympärillä koululaiset istuvat. Koulun edessä on leikkipuisto 
keinuineen sekä luku- ja lehtikatos, jossa koululaiset voivat viettää vapaatunteja, lukea 
läksyjään tai lehtiä. Opettajilla on oma katos, jossa he kokoontuvat palavereihin ja val-
vovat välitunteja. Koulun johtajalla on huoneessaan kirjoituspöytä ja kassakaappi. Hän 
kertoo innostuneena uudesta koulustaan ja toivoo, että siitä tulisi koko alueen keskus-
koulu. 
   Nykyisin kyläkouluissa lapsille annetaan ruokaa, jokainen saa syödä riisiä tai keittoa 
niin paljon kuin haluaa, särpimen voi tuoda kotoa. Kouluruokailu on tärkeä asia. Koulu-
laiset ovat iloisia, mutta kilttejä. Thaimaan kouluissa on vielä ankara kuri, koulupuvunkin 
on oltava siisti ja puhdas. Eikä kylissä ole muutenkaan kasvatusongelmia samalla taval-
la kuin länsimaissa. Lapset ovat kuuliaisia niin kuin agraariyhteisöissä on oltu. Kollektii-
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visessa kyläyhteisössä ei nuorilla ole ollut mahdollisuutta kapinoida, eivätkä teiniongel-
mat vieläkään kuulu Aasian maissa koululaisten kulttuuriin. 
 

    
 

    
 
375 09.195.05; 376. 09.215.05; 377. 09.219.05; 378. 09.220.05 Ban Srii Muod Klao. 
Kylän jalkapallokoulu. On marraskuu, ja Ban Srii Muod Klaonkin kentällä harjoitellaan 
marssimista vuodenvaihteen kulkueita ja urheilukilpailuja varten. 
 
   Paraatirumpujen tahdissa marssiminen on sekin kasvatusta.Thaimaassa armeija luo 
monella tavalla kulttuuria ja maailmankuvaa. Marssi tapahtuu rumpujen tahdissa ja ri-
vien on pysyttävä suorina. Rummutustakin opetetaan erikseen. Nuoret pojat tosin olisi-
vat mieluimmin räväyttäneet muutaman tahdin rockia.  
 

     
 
379. 09.226.15 Ban Mae Kong Nyan vanha neliluokkainen kyläkoulu. 380. 09.232.35 
Ban Dong. Koululaiset kuuluvat täälläkin kyläkuvaan. Koulu on päättynyt. 
  
  Ban Mae Kong Nyan vanha koulu on käynyt ahtaaksi ja kentän reunaan on rakennettu 
uusi koulurakennus, samaa matalaa tyyliä kuin muutkin maaseudun koulut. Vanhasta 
koulusta on tullut kylän kokoontumistila. Koulun jälkeen pojat jäävät kentälle pelaamaan 
jalkapalloa ja tytöt heittämään rengasta, koulun lähelle on iso joukko tyttöjä ja poikia 
jäänyt viivyttelemään ennen kotiin menoa. 
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  Kristilliseen lähetystyöhön on maassa kuulunut koulujen perustaminen. Ensimmäinen 
lähetysjärjestön koulu perustettiin Bangkokiin 1832 ja nykyisin maassa on kolmisen 
kymmentä eri uskontokuntien pitämää koulua, joissa on kymmeniä tuhansia oppilaita. 
Lampangiin perustettiin 1890 amerikkalaisen lahjoittajan varoilla Kenneth MacKenzie 
School, se on ollut ensimmäinen yksityinen oppikoulu kaupungissa ja sitä ovat käyneet 
monet paikallisen sivistyneistön edustajat itse varapääministeriä myöten. MacKenzie ei 
ole ollut varsinaisesti eliittikoulu, vaan lahjakkaille nuorille tarkoitettu ja oppilaita tuettiin 
stipendeillä syntyperästä riippumatta. 
   Koulu on vaatimaton kooltaan, mutta hyvin hoidettu. Johtajan työhuone on moderni ja 
koulun palkintokaappi juhlava, täynnä pokaaleja. Koulu toimii paljolti lahjoittajien tuen 
varassa, juhlasalin seinillä on pitkät rivit lahjoittajien kuvia. Sain kutsun lahjoittajille jär-
jestettyyn juhlaan ja kokoelmassani on kuvia tästäkin tilaisuudesta, mutta niitä ei ole 
digitoitu. Seniorien juhlat pidetään koulun pihalla, sinne on rakennettu esiintymislava ja 
sen eteen pieni tanssilattia. Juhlijat istuvat pöydissä, jokainen saa maksaa pääsymak-
sun ja omat juomansa.            
   Juhla alkaa koulun lipun nostolla puhallinorkesterin soittaessa koulun marssin. Lippua 
pitää partiopukuun pukeutunut nuori mies, partiolaiset suorittavat tässäkin maassa juh-
laseremonioiden isänmaallisen osan, lippuvartiossa seisomisen. Sitten torvisoittokunta 
soittaa, rehtori pitää puheen ja kiittää erityisesti suurlahjoittajia ja koulun menestyneitä 
oppilaita, paikalle tulleet lahjoittajat kukitetaan, heidän kaulaansa pannaan kukkanauha 
tai rintaan komea keltainen ruusuke. Varapääministeri pitää kaikkien puolesta kiitospu-
heen ja velvoittaa koulun edelleen pitämään huolta korkeatasoisesta opetuksesta. Sit-
ten vieraat katsovat vaatimatonta ilotulitusta, jonka aikana ilmapalloja lasketaan ilmaan 
mukanaan hyviä toivotuksia ja puhallinorkesteri soittaa. 
    Sitten alkaa jytämusa ja tanssi. Vahvistimet viritetään ja lavalle tulee tanssiorkesteri, 
solisti on naispuolinen ja taustalaulajatkin naisia. Yleisö nauttii tarjoilusta ja alkaa tans-
sia. Erityisen innokas tanssija on paikallisen Ekarat-sanomalehden toimittaja ja omista-
ja, kaupungin vaikutusvaltaisin nainen. Hän on ollut toimittajana mukana kaikissa suu-
rissa juhlissa, missä minäkin, mutta kuvernöörin aitiossa. Välillä on koulun oppilaiden 
esittämää ohjelmaa, leikillinen voimistelunäytös, joka parodioi jotain. Ehkä koulun voi-
mistelu- ja urheilutunteja. Sitten paikalle ryntää koulun oppilaita, jotka alkavat tanssia. 
Pojista ei vielä ole tanssijoiksi, useimmat tytöt tanssivat keskenään.  Mutta niin men-
nään länsimaisia paritansseja kuin konsanaan koulun bileissä. Koulun kulttuuri seuraa 
amerikkalaisia malleja.  
   Chiang Main yliopistossa on arkkitehtuurin osasto ja taidekoulu, myös Lampangin ylä-
asteen kouluissa opetetaan piirustusta. Muutamassa vuodessa maahan on syntynyt 
taidemaalareiden ammattikunta, länsimainen maalaustaide ja musiikki tuovat uusia 
mahdollisuuksia Aasian nuorille. Thaimaan maalareilla on korkea tekninen ammattitaito, 
he pystyvät tuottamaa jäljennöksiä kenen hyvänsä eurooppalaisen taiteilijan töistä, län-
simailla myydyt jäljennökset on yleensä teetetty Thaimaassa.  
 
 
 
 
 
Kyläkoulun kisat 
 
 
 
 
Viileänä aikana vuodenvaihteen tienoilla Lampangin kouluissa pidetään urheilukilpailuja, 
jotka huipentuvat pohjoisen alueen mestaruuskilpailuihin. Ban Mae Kong Nyan ja lähiky-
lien urheilukilpailut pidettiin tänä vuonna 9.11.1985, niihin on vuosittain ollut osallistujia 
6-8 lähikylästä. 
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    Kulujen joukkueet järjestäytyvät ja marssivat kentälle, jokaisella joukkueella on oma 
yhtenäinen värikäs urheilupukunsa, keltaista, punaista, sinistä. Joukkueen eteen aset-
tuu tahdin näyttäjä, tavallisesti tyttö pitkän sauvansa kanssa, hänen jälkeensä tulee toi-
nen tyttö, joka kantaa koulun kylttiä. Sen jälkeen tulevat lippujen kantajat ja rummun 
lyöjät.Lisäksi jokaisella joukkueella on omat maskottinsa (387-388). Kylillä on siis oma 
lippunsa, niin kuin olympialaisissa eri mailla. Joukkueet kiertävä nelirivissä ja ohittavat 
kentän laidassa olevan katoksen, jossa istuvat opettajat ja kunniavieraat arvojärjestyk-
sessä, miespuoliset johtajaopettajat ja kunnan virkamiehet eturivissä.  
   Arvovieraat ottavat vastaan ohimarssin. Asetelma on sama kuin armeijan paraatissa 
ja sama marssikulttuuri toistuu kiinalaisen vuodenvaihteen maakuntaparaateissa koulu 
neljän pihalla ja tietenkin stadionilla länsimaisen uudenvuoden urheilukisoissa.  
 

      
 
381. 09.237.15; 382.09.239.15 Ban Mae Kong Nya. Joukkueet järjestäytyvät ja marssi-
vat koulun kentän ympäri tehden kunniavieraiden aition kohdalla lipputervehdyksen. 
    

 
 
383. 09.241.15 Ban Mae Kong Nya. Tahdinnäyttäjä sauvoineen johtaa joukkuetta. 
 
   Jokaisella koululla on oma edustusjoukkueensa ja kisaa käydään koulujen kesken. 
Kysymyksessä on oman koulun ja kylän kunnia. Urheilukilpailut alkavat. Koulujen jouk-
kueet asettuvat kentän laidalle aurinkovarjojen alle kannustamaan omiaan. Opettajien 
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viittoessa tahtia tukijoukot huutavat iskulauseita ja laulavat kannustuslauluja, joita on 
monistettu paperiarkeille. Joukkueen rummunlyöjät rummuttavat, liput liehuvat, pienten 
ekaluokkalaisten tyttöjen kannustusjoukko tanssii sievissä mekoissaan ja heiluttaa huis-
kiaan.  
    Näissä kisoissa on paljon ääntä, rummutus on korvia huumaava. Yhteinen tahti on 
tärkeä asia, rytmikkäällä kannustuksella luodaan oman joukkueen kilpailuhenkeä ja yh-
teenkuuluvuuden tunnetta. Kannustus on iloista, kaikilla on hauskaa, voitto tai tappio ei 
ole koulun kisoissa vielä vakava asia. 
     Kyläläisiäkin on tullut paikalle, muutama kotiäiti lapsineen istuu kentän laidalla ja aika 
moinen joukko isiä mopedeineen seuraa jälkeläistensä menestystä. Kovin paljoa eivät 
kisat kuitenkaan kyläläisiä kiinnosta. Loppua kohti tultaessa kannustajat väsähtivät ja 
tyytyivät istumaan katoksen varjossa. Ennen kotiinlähtöä joku isä ottaa tyttärestään ku-
via (400). 
   

    
 
384. 09.283.15; 385. 09.284.15 Ban Mae Kong Nya. Joukkueiden huoltopaikalla kilpaili-
jat odottavat vuoroaan, opettajat jakavat ohjeita, kannustavat ja lohduttavat epäonnistu-
neita. Huoltajiksi on tullut äitejä mukanaan perheen pienimmät ja pitävät huolta siitä, 
että kilpailijoilla on vettä ja välipalaa, ja urheiluasu kunnossa. 
 

 
  
386. 09.269.15 Ban Mae Kong Nya. Huoltojoukot kannustavat.  
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 387. 09.246.15: 388. 09.271.15 Ban Mae Kong Nya. Joukkueen maskotit.  
 
    Kilpailulajeina ovat eripituiset juoksut ja sarjoja on monta. Ensin alempiluokkalaiset 
juoksevat lyhyitä matkoja, 60 metrin mestaruudesta. Sitten seuraavat ylempien luokkien 
kilpailut, he juoksevat 100 metriä ja pitempiä matkoja kiertäen koko kentän. Kisat päät-
tyvät viestinjuoksuihin.  
  

     
 

    
 
389. 09.245.15; 390. 09.385.15; 391. 09.366.15; 392. 09.286.15 Ban Mae Kong Nya. 
Juoksukilpailut käynnissä, lähettäjä käyttää starttipistoolia ja maalissa pidetään maali-
nauhaa. 
 
   Kenttälajeja, kuten keihään heittoa ei koululaiskisoissa harrasteta, ahtaalla kentällä 
heittolajit olisivat liian vaarallisia, mutta sellaiset lajit kuin pituushyppy ja kolmiloikka 
varmaankin tulevat koulujen urheilukilpailuihin. Kun sarjan voittajat ovat selvinneet, seu-
raa palkintojen jako. Kolme ensimmäistä nousee palkintokorokkeelle kunniavieraiden 
katoksen eteen lipunkantajien pitäessä joukkueiden lippua  heidän takanaan.  Koulujen 
johtajat tai kouluviraston edustajat palkitsevat vuorollaan voittajat. Koko kentän huomio
kohdistuu voittajiin, ja kunniaa saa voittajan koulukin.  Kisoille on haluttu  antaa aidot ur-
heilukilpailujen puitteet palkintoseremonioita myöten ja kannustaa nuoria harrastamaan
urheilua, harjoittelemaan ja voittamaan.     
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393 09.293.15; 384. 09.288.15; 395. 09.292.15 Ban Mae Kong Nya. Voittajat palkitaan. 
 
   Kisat kestävät koko päivän ja välillä pelataan käsipallopelin koulujenvälisestä mesta-
ruudesta (396-397). Peli on paikallinen sovellutus jalkapallosta. Maali on sama kuin jal-
kapallossa, ja maalivahtikin kuuluu peliin, mutta palloa ei saa potkia,vaan sitä heitetään 
käsin. Maaliin pallo on heitettävä tietyn matkan päästä. Käsipallon katsotaan sopivan 
paremmin alaluokkalaisille ja koulujen pienille kentille.  
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396. 09.273.15; 397. 09.277.15 Ban Mae Kong Nya. Jalkapalloa, jossa palloa ei saa 
potkia, maali heitetään käsin. 
 

 
 

 
 
398. 09.316.15; 399. 09.282.15 Ban Mae Kong Nya. Kun juoksukilpailut ovat päätty-
neet, pelataan koulujen jalkapallomestaruudesta. Katsomoon ovat jääneet joukkueet 
huoltajineen ja pelaajien innokkaimmat kannustajat. Taustalla juhlakatsomo (398). 
 
   Urheilukilpailujen päätyttyä opettajat, piirin upseeri-virkamiehet ja muut kutsuvieraat 
nauttivat katoksessa juhla-aterian, juomapullot seisovat komeasti keskellä pöytää. Van-
hempia alkaa saapua kentälle mopedeineen ja polkupyörineen hakemaan lapsensa ko-
tiin. Kentällä otetaan vielä valokuva muistoksi lähikylien yhteisestä urheilupäivästä. 

132



 
  
400. 09.281.15 Ban Mae Kong Nya. Kisat ovat päättymässä, vanhemmat ovat tulleet 
hakemaan lapsiaan kotiin.  
 
 
 
 
 
 
Lampangin olympialaiset 
 
 
 
 
Pohjoisen talousalueen koululaiskisat pidetään tänä vuonna Lampangin kaupungin sta-
dionilla 24.11.1984. Auringosta johtuen valokuvaan kisoja pääasiassa pääkatsomoa 
vastapäätä eivätkä maaliviivan tapahtumat palkintojenjakoineen ole etusijalla. Jo edelli-
senä päivänä monet joukkueet kävivät harjoittelemassa kentällä ja tutustumassa urhei-
lupaikkoihin. Marraskuun 24. päivän aamuna alkoi kentälle saapua edustusjoukkueita, 
monenlaisista autoista purkautuu tuhansia nuoria koululaisia ja ryhmittyy omille paikoil-
leen joukkueiden järjestäytymisalueelle ja katsomoon.  
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401. 09.324.00; 402. 09.326.00 Lampang. Kaikkialta maakunnasta saapuu koululaisia 
Lampangin stadionille. Kaupungin torvisoittokunta aloittaa juhlallisuudet.
 

      
 

     
 
403. 09.347.00; 404. 09.352.00; 405. 09.356.00; 406. 09. 359.00 Lampang. Joukkueet 
kiertävät stadionin ja tervehtivät lipuillaan kunniavieraita. 
 

 
 
407. 09.365.00 Lampang. Joukkueet ryhmittyvät kentälle pääkatsomon eteen. 
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408. 09.368.00; 409. 09.382.00 Lampang. Kenttä täyttyy vähitellen värikkäistä joukku-
eista. Kun joukkueet ovat paikoillaan, alkavat avajaisseremoniat. Kenttä ja katsomot 
ovat kuin värimerta.  
 
    Kisat avaa kaupungin (Kenneth Mackenzie koulun)  torvisoittokunta niin kuin muutkin 
paikalliset tapahtumat. Sen jälkeen alkavat stadionia kiertää urheilujoukkueet nelirivissä, 
toinen toisensa jälkeen (403-406). Joukkueen kärjessä on naispuolinen opettaja tai kou-
lutyttö, joka kantaa joukkueen nimitaulua, sitten tulevat maskotit, lyhythameinen tahdin-
näyttäjä-tyttö sauvoineen tai kokonainen maskottityttöjen ryhmä huiskineen ja koristeel-
lisine tauluineen, kauniiksi maskeerattuina kuin nuket. Tyttöjen kannoilla marssivat 
rummun lyöjät, joillakin joukkueilla on oma orkesteri, sitten tulee joukkue yhtenäisessä 
urheiluasussaan eturivissä lipunkantaja. Kierrettyään kentän, ohi kunniavierasaition, 
joukkueet ryhmittyvät järjestyksessä kentän keskustaan kohti pääkatsomoa ja jäävät 
sinne neliriviin, jotkut pitävät käsiään täsmällisesti selän takana. Kentällä esittää armei-
jan soittokunta tattoota, kuviosoittoa.  
    Kaikilla joukkueilla on oma lippu ja yhtenäinen asu. Urheilupuvut ovat hehkuvan vä-
rikkäitä, eiköhän kaikki päävärit ole käytössä.  
 

 
 
410. 09.376.00 Lampang. Olympiatuli sytytetään. Sen tuo urheilijanuorukainen, joka 
tervehtii kunniavieraita ja sytyttää soihdullaan kisatulen.  
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411. 09.380. 412. 09.382.00 Lampang. Avajaisseremonia menossa. 
 
    Rivistöt asettuvat vähitellen paikoilleen kentällä, vain opettajat ja avustajat jäävät kat-
somoihin tai kentän liepeille. Pääkatsomon sinisellä koristetussa kunnia-aitiossa istuu 
kuvernööri, kukas muukaan, seurueensa kanssa; taitavat olla ne neljä kansanedusta-
jaakin paikalla, vaikka kentän toiselta puolelta ei kunniavieraita voi tunnistaa. He ovat 
mukana kaikissa suurissa juhlissa, joita olen kuvannut.   
   Avajaisseremoniat alkavat lipunnostolla, maan lippu nostetaan salkoon kansallislaulun 
kaikuessa, ja samanaikaisesti lähetetään taivaalle ilmapalloja mukanaan tervehdys kai-
kille maailman koululaisille.  Sitten saapuu olympiasoihtu. Urheilijanuorukainen vie sen 
ylös rappuja torniin, kohottaa soihdun kohti pääkatsomoa ja sytyttää kisatulen (410).  
Kuvernööri pitää tervehdyspuheen ja julistaa kisat avatuksi. 
    Liput tekevät kunniaa kuvernöörin aition edessä (411), sen jälkeen joukkueet purkau-
tuvat radalle ja marssivat jälleen nelirivissä omalle huoltopaikalleen. Rivit hajoavat ja 
katsomot täyttyvät. Ulkopuolisia katsojiahan ei paikalla ole muita kuin opettajia ja lehdis-
tön edustajia. Tavalliset kansalaiset saavat jäädä stadionin aidan taakse.  
 

     
 
413. 09.386.00; 414. 09.355.00 Lampang. Joukkueet marssivat huoltopaikalleen ja kat-
sojat alkavat odotella kisojen alkamista. 
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415. 09.395.00; 416. 09.397.00 Lampang. Voimistelunäytös. Nuoria halutaan eri tavoin 
ohjata harrastamaan urheilua, ruumiinkulttuuri on osa uuden thai-ihmisen kasvatusta. 
 
  Kentällä seuraa voimistelunäytös (415-416). Verryttelypukuiset pojat täyttävät kentän 
ja esittävät nurmikolla tahdissa verryttelyliikkeitä. Kun urheiluasuissa housut ja pusero 
ovat eri väriä, kentän värit vaihtuvat liikkeiden mukaan. 
   Kukin ikäluokka kilpailee omassa sarjassaan ja vaikka kisoihin ottavat osaa vain 
ylemmät luokat ja ammattikoulut, sarjoja on paljon. Kisoissa on vain juoksulajeja, ensin 
henkilökohtaisia sarjoja ja sitten viestinjuoksu. Juoksijat kiertävät rataa, voittajat kiipeä-
vät palkintokorokkeelle, toiset istuvat kentällä ja odottavat vuoroaan. Tukijoukot kannus-
tavat katsomossa. Esilaulajat ja esihuutajat näyttävät tahtia, fanitytöt tanssivat radan 
reunalla, liput liehuvat. Monilla joukkueilla on kaiutinkin mukana. Rytmikkäät iskulau-
seet, laulu, rummutus, on korvia huumaava. Ja siellä on myös hän, Chamma Tae Ween 
koulun käheä-ääninen opettaja, joka aamuisin laulaa kansallislaulun. Äänestä ei voi 
erehtyä. 
   Katsomossa joukkueet tai koulupiirit istuvat omassa lohkossaan. Joillakin joukkueilla 
on hattu, joillakin suuret kintaat, joiden ylä- ja alapuoli ovat eri väriä, tai kädessä pide-
tään jotain muuta värikästä vaatetta.  
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417. 09.405.00; 418. 09.412.00; 419. 09.488.00; 420. 09.386.00 Lampang. Katsomot 
ovat täynnä, tukijoukot elävät voittajien mukana. 
 
  Esilaulajan komentojen mukaan kannustajat nostavat yhtä aikaa ylös hansikkaansa tai 
kääntävät suurista kintaista tai hatusta vuoroin toisen, vuoroin toisen puolen esille ja 
katsomon väri vaihtuu hetkessä, koko värimaisema muuttuu kuin taikaiskusta. 
   Viestijuoksu jatkuu ja muutenkin juoksulajeissa päästään finaaleihin (422-423). Jotkut 
jo väsyvät, käyvät kentän laidalla lepäämässä, ostamassa pientä syötävää. 

 
 
421. 09.441.00 Lampang. Urheilijat odottavat vuoroaan kentän laidalla. 
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422. 09.439.00; 423. 09. 476.00 Lampang. Tyttöjen ja poikien viestijoukkueet kilpailevat 
voitosta, lähtö toisensa jälkeen.  
  

     
 
424. 09.444.00; 425. 09.447.00 Lampang. Viestimestaruudesta kisattaessa jännitys 
katsomossa tiivistyy, kysymyksessä on kunniakas joukkuevoitto. 
 
   Kisoissa kilpailtiin myös jalkapallomestaruudesta kenttälajien jälkeen. Jalkapallosta on 
tulossa Thaimaassakin kuningaslaji, aasialaiset joukkueet osallistuvat jo menestyksek-
käästi olympialaisiin ja maanosa nousee yleisurheilussakin muiden maanosien rinnalle. 
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426. 09.432.00; 427. 09.481.00; 428. 09.483.00 Lampang. Urheilukilpailut huipentuvat 
eri matkojen (400-metrin ja oliko 800-metrinkin) loppukilpailuihin, johon osallistuvat ur-
heilua harrastavat opistojen oppilaat, maan tulevat huippu-urheilijat.  
 

    
 
429. 09.453.00; 430. 09.454.00 Lampang. Loppua kohden kannustusjoukot vaimenevat 
vähitellen ja keksivät omaa ohjelmaa. 
 
   Kisat päättyvät, urheilijat ja katsojat alkavat siirtyä autoin rumpuineen ja kaiuttimineen. 
Stadionin portin takana on ruuhka, isommat koululaiset etsivät mopedeitaan. Kentän 
ulkopuolella ruokien myyjät kokoavat myyntipöytiään.  
   Voisiko tällaisen koululaispäivän enää järjestää Suomessa? Ehkä joskus sodan jäl-
keen, kun meilläkin rakennettiin kansallisvaltiota. Näissä juhlissa näkyy thaimaalaisten 
mieltymys kauniisiin vaatteisiin ja yhdessä esiintymiseen. Kaikki käyttäytyvät hillitysti, 
toistensa mukana, ystävänsä kanssa. Kukaan ei esitä kapinallista, purnaa, tuo esille 
narsistista "yksilöllisyyttään" tai "suuren maailman tyyliä" niin kuin suomalaisissa nuori-
sojoukoissa. Sellainen on täällä vielä häpeällistä. Opettajilla on valta pitää yllä kuria, 
mutta se ei tarkoita mielivaltaa. Kyllä opettajat joutuivat toisinaan kauan hoputtamaan 
ennen kuin katsomossa hälinä loppui ja saatiin liikkeisiin yhtenäisyyttä.  
  Opettajat ovat iloisia ja ystävällisiä. Kaikkihan on suurta urheilujuhlaa, sitä varten on 
harjoiteltu, hankittu vaatteita, ommeltu yhdessä pukuja, niin kuin kaikkiin juhliin. Urheilu-
päivillä näkee toisia koululaisia, monista koulupiireistä, ja matka on vaihtelua kyläkoulu-
jen elämään. Ilma on kaunis, miellyttävä, on viileä aika sadekauden loputtua. Urheilu on 
sinänsä vielä sivuasia, tärkeintä on mukana olo, kannustaminen, yhdessä laulaminen, 
yhdessä esiintyminen. Missäpä on näin paljon iloisesti hymyileviä ja iloisesti nauravia 
nuoria ihmisiä kuin täällä Lampangin urheilustadionilla. 
  Thaimaan kansallislaji on tietenkin thai-nyrkkeily, jossa saa käyttää sekä käsiä että 
jalkoja. Kylissä oli ennen kuivana kautena omia nyrkkeilykilpailuja, mm. Ban Mae Kong 
Nyassa, mutta nykyisin kylien miehet katsovat mieluimmin nyrkkeilykisoja TV:stä lauan-
taisin. Museoidussa diakokoelmassani on kuvia myös muista urheilumuodoista. Uusi 
nuorten peli on Thaimaassakin jalkapallo. Sitä pelaavat pikkupojat talojen pihoissa ja 
koululaiset koulujen kentillä, kaupungin stadionilla järjestetään otteluita, joihin kuuluu 
samanlaisia juhlallisia menoja kuin koululaisten kisaan. Joukkueet marssivat torvisoitto-
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431. 09.504.35 Ban Dong. Nuorukaiset harjoittelevat thai-nyrkkeilyä, kaikessa ystävyy-
dessä.  
 
kunnan johdolla, maan lippu nostetaan salkoon kansallislaulun kaikuessa ja lasketaan 
alas otteluiden päättyessä. Urheilukoulussa pelataan ennen kaikkea koripalloa ja uusis-
ta pitkäkasvuisista sukupolvista varmaan löytyy jo koripallonkin ammattilaisia. Stadionil-
la harjoittelevat myös poolojoukkueet. Urheilua harjoittavat myös armeija ja poliisit. Po-
liisikoulun oppilaat komennetaan päivittäin kovaan kuntojumppaan koulun kentälle niin 
kuin armeijankin kokelaat. Kasarmin ja sotilaspiirin esikunnan nuoret upseerit kokoontu-
vat silloin tällöin kuntojuoksuun ja painelevat Thama O:n katua monet jo raskaasti huo-
hottaen.   
   Lampangiin on leviämässä myös muita länsimaisia tai globaaleja urheilu- ja harras-
tusmuotoja. Lapsilla on jo rullaluistimia ja uusin muoti liikemiespiireissä on golf. Samalla 
tavalla kuin Suomessa, joka puolelle maata alettiin perustaa golfkenttiä, mutta uusi lii-
keidea kaatui kovaan kilpailuun. Golfkenttä toisensa jälkeen teki konkurssin. Joka ta-
pauksessa Lampangin nuoret liikemiehet ja virkamiesluokka kokoontuvat nykyisin golf-
kentälle niin kuin suuressa maailmassa; menestyvän miehen merkkejä ovat oma henki-
löauto ja golfharrastus. Uusi harrastusmuoto on myös urheilukalastus. Ban Mae Kong 
Nyan maantien varteen lähelle jokea ja kanavaa on rakennettu myös kalalammikko mo-
telleineen. Lammikon rannalla voi onkia tai heittää virveliä, ja istuskella varjoisilla leväh-
dyspaikoilla.   
 
 
 
 
Kylähäät 
 
 
Ban Srii Muod Klaossa pidetään häät 1983, ne ovat ensimmäiset, joissa olin mukana. 
Häät eivät kuulu vanhaan riisikylien kulttuuriin. Kymmenen vuotta aikaisemmin häät oli-
vat vasta leviämässä Lampangin seuduille eikä niiden vietto ole vieläkään kovin yleistä, 
syrjäisemmissä kylissä kuten Ban Dongissa häitä ei ole pidetty ollenkaan. Haastatte-
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luissa on monia kuvauksia häistä ja myös kirjassa ”Kohtalon lait eivät katoa” käsittelen 
avioliiton solmimistapoja. Sen vuoksi selostan vain sitä, mitä näissä kuvissa tapahtuu.  
  Häät pidetään morsiamen kotona ja ne ovat pitojuhla, johon saapuu vieraita sekä mor-
siamen että sulhasen puolelta, ja kylästä ainakin naapurit tulevat paikalle. Häätalon pi-
haan on tuotu vuokrattuja pöytiä ja tuoleja, joissa vieraat istuvat. Sulhasen seurue saa-
puu aamupäivällä siinä 11 aikaan ja sulhanen joutuu maksamaan pääsymaksua sekä 
portilla että ovella ja vielä yläkerran häävuoteeseenkin mentäessä.  
 

 
 
432. 09.568.05 Ban Srii Muod Klao. Hääpari vihkityynyjen takana.   
  
   Hääseremonioista keskeisin on nuoren parin käsien sitominen, se vastaa vihkimistä 
(432-434). Morsian ja sulhanen asettuvat rinnakkain alakerran huoneen peränurkkaan 
tulipunaisten "vihkityynyjen" taakse. Vihkialttari on koristettu kukka-asetelmilla ja kum-
mallakin on vieressään avustaja, morsiamella tyttö (nuorempi sisar) ja sulhasella poika 
tai pikemminkin nuori mies (nuorempi veli tai muu läheinen sukulainen). Avustajien teh-
tävänä on antaa vastalahja jokaiselle häävieraalle, joka sitoo hääparin kädet ja antaa 
häälahjan.  
 

     
 
433. 09.564.05; 434. 09.565 Ban Srii Muod Klao. Häävieraat toinen toisensa jälkeen 
sitovat parin kädet yhteen valkoisella punoksella.  
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  Näissä häissä morsiamella on sinipunainen puku, sulhasella valkoinen ja hänen kau-
laansa on ripustettu kukkanauha (lei). Kummallakin on päässään valkoinen huivi, joiden 
päät sidotaan toisiinsa. Häätavat ovat niin uusia, ettei buddhalaisia munkkeja ole vielä 
pyydetty tähän tilaisuuteen; kylän temppelissä ei tainnut tuolloin ollakaan omaa munk-
kia.  
   Käsien sitomisen aloittavat sulhasen ja morsiamen vanhemmat ja arvokkaimmat su-
kulaiset.  Jokainen sukulainen ja monet vieraatkin sitovat vuorollaan morsiamen oikean 
ja sulhasen vasemman käden valkoisella punosnauhalla yhteen ja jättävät alttarin edes-
sä olevaan hopeakulhoon rahalahjan tai paperilapulle kirjoitetun lupauksen lahjasta. 
Nuori pari kiitää syvään kumartaen. Sitomisseremonia etenee verkkaisesti, sukulaisten 
jälkeen tulevat naapurit ja kyläläiset, jotka haluavat antaa lahjan. Kun nuori pari on si-
dottu yhteen huivilla ja kädet monikymmenkertaisesti nauhoilla, he eivät pääse liikku-
maan kuin yhtä aikaa.   
 

    
 
435. 09.569.05; 436. 09.575.05 Ban Srii Muod Klao. Naiset seuraavat seremoniaa ja 
nauttivat hääjuomista. Talon pihalla naiset valmistavat yhdessä hääaterian. 
 
   Sukulaisnaiset, joukossa naapurinaisiakin, istuvat lattialla ja juovat mehua,sekaan on 
pantu väkevämpääkin. Naisten katseet eivät ole enää kirkkaat ja kommenttejakin kuuluu. 
Mutta juovuksiin asti naiset eivät juo. Käsien sitomisseremonian aikana naiset valmista-
vat hääaterian yhteisvoimin niin kuin muissakin kyläjuhlissa. 
 

    
 
437. 09.571.05; 438. 09.572.05 Ban Srii Muod Klao. Vuoteeseen vienti. Hääpari johda-
tetaan häävuoteeseen niin kuin on ollut tapana eurooppalaisissakin kylähäissä.  
 
   Kun käsien sitominen on saatu päätökseen, nuori pari johdatetaan valkoisesta narusta 
taluttaen yläkerran häävuoteeseen (437-438). Vuoteeseen viejä on joku "hyväniminen" 
vanha nainen, sellainen jolla on onnekas etunimi. Se tuottaa avioparille onnea. Häävuo-
teeseen asti en nuorta paria seurannut, mutta haastatteluista tiedetään, että siellä vuo-
teelle heitetään kolikoita (hopearahoja), jotka morsian ja sulhanen keräävät kilpaa. Mor-
sian tavallisesti voittaa, sillä naiset kuitenkin hoitavat perheen raha-asiat. Häävuoteella 
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nuori pari levähtää jonkin aikaa ja palaa sitten seurustelemaan vieraiden joukkoon. 
    Pihalla vieraille valmistetaan hääateria, siihen ottavat osaa paitsi sukulaiset, myös 
monet kylän naiset. Riisiä keitetään suuri padallinen, liha leikataan pieniksi ja paiste-
taan, vihannekset ja mausteet pilkotaan. Sitten häävieraat alkavat syödä ja juoda. Ruo-
kaa laitetaan kaiken aikaa lisää, jotkut vanhemmat naiset valmistavat kukkakoristeita, 
niillä koristetaan auto, jolla morsiamen sukulaiset lähtevät vastavierailulle sulhasen ko-
tiin. Lapset syövät karkkia omissa ryhmissään, joku pikkutyttö harjoittelee kukkien  leik-
kaamista sitojien jälkeensä jättämillä tähteillä. Jokainen etsii oman seuransa, ne joiden 
kanssa haluaa syödä ja jutella. Talon etupuolella istuvat pöydissään kylän isännät, jou-
kossa virkamiehiäkin virkapuvussaan. Se on miesten puoli. Ja viinaa kuluu, monet mie-
histä alkavat päihtyä. 
    Vähitellen päivä kääntyy iltaan. Näissä häissä morsian ja sulhanen taisivat lähteä 
häämatkalle, ainakaan vieraiden joukossa heitä ei näkynyt. Ruoanlaittajienkin työ lop-
puu vähitellen, jäljelle jääneet ruoat ja säästyneet viinapullot lastataan juhlat järjestä-
neen liikkeen autoon ja ilmeisesti pitokokeillekin annetaan ruokatarvikkeita kotiin vietä-
väksi. Vieraiden lähdettyä talonväki kerääntyy talon alle yhteiseen pöytää levähtämään 
ja syömään rääppiäisiä. Häissä niin kuin hautajaisissakin vieraat maksavat kukin varalli-
suutensa mukaan tai auttavat muuten talonväkeä. Juhlat eivät ole häätalolle kovin suuri 
taloudellinen rasitus, saattavat tuottaa jopa tuloakin.  Häät ovat uusi kansallista kulttuu-
ria harrastavien piirien luoma tapa, jota media on tehnyt tunnetuksi. 
 
Seksuaalimoraali.  Seurustelutavat ja avioliiton solmiminen muuttuvat Thaimaassa, 
samoin moraaliasenteet. Vanhemmat ovat valvoneet tyttäriensä käyttäytymistä ja seu-
rustelua ennen avioliiton solmimista. Vanha tapa on ollut se, että pojat vierailivat tyttöjen 
kotona ja seurustelivat vanhempien silmien alla. Tytöt eivät missään tapauksessa saa-
neet tavata poikia jossain kahden kesken. Haastatteluissa vanhemmat väittävät, että 
nuoret alkavat tapailla toisiaan kaupungilla vanhemmiltaan salaa, käyvät yhdessä elo-
kuvissa ja menevät jopa hotelleihinkin, eivätkä enää kerro vanhemmilleen mitään. Nyt 
nuoret tutustuvat koulun juhlissa ja muualla kodin ulkopuolella.  Vanhemmat saavat vas-
ta naapureilta tietää, mitä heidän tyttäristään kerrotaan. 
   Länsimaiset seksuaaliasenteet leviävät myös thai-nuorison keskuuteen ja agraarikult-
tuurien tiukat moraalinormit menettävät merkitystään. Machidol-yliopiston yleisen ter-
veystieteen laitos oli juuri tehnyt tutkimuksen, jossa haastateltiin 5000:tta 13-20 -
vuotiasta nuorta. Tuloksia on julkaistu mm. Bangkok Postissa 30.9.1984. Kyselyn mu-
kaan 64% pojista ja 60% tytöistä piti tärkeänä aviopuolisonsa seksuaalista puhtautta, 
40% ei siis enää välitä asiasta. Aikaisemmassa 6-7 vuotta sitten tehdyssä tutkimukses-
sa melkein kaikki tytöt ja pojat edellyttivät, ettei heidän tulevalla aviopuolisollaan ole 
seksuaalisia kokemuksia, tyttöjen neitsyys oli pojille tärkeä. Vapaa aikanaan 80% nuo-
rista käy elokuvissa ja 35% diskoissa. Elokuvista suositumpia ovat länsimaiset, seuraa-
vaksi kiinalaiset ja sitten vasta Thaimaan omat filmit. Avioliiton tärkein edellytys on poi-
kien mielestä tytön hyvä terveys ja luonteen yhteensopivuus, tyttöjen mielestä pojalla 
tuli olla hyvä ammatti ja oikeat mielipiteet, arvot. Seksivalistuksen nuoret saivat tovereil-
taan, kotona ja koulussa näistä asioista puhuttiin hyvin vähän. Nuorille avioliitto oli vielä 
tärkeä (90%) ja pojat lupasivat yleisesti (70%) auttaa vaimoaan kotitöissä ja lasten hoi-
dossa. Samassa yhteydessä selvitettiin, että 95% thailaisista kuuluu edelleen buddha-
laiseen kirkkoon, mutta vain 17% heistä on käynyt viimeisen vuoden aikana temppeli-
palveluksissa ja 33% antanut lahjoja munkeille eli tehnyt ansiotöitä; 20% lukee buddha-
laisia rukouksia.  
   Thai-miehet ovat oppineet käymään bordelleissa, 25% käy säännöllisesti, ja menes-
tyvien miesten tapa pitää pikkuvaimoja on edelleen melko yleistä, noin 9% aviomiehistä 
on hankkinut rakastajattaren tai sivuvaimon; yleisintä se on pohjoisilla alueilla (10%).  
Tutkijat toteavat, että "salliva yhteiskunta" on tulossa. Esiaviollinen seksi yleistyy nuor-
ten keskuudessa, eikä tyttöjen neitsyys ole välttämätöntä avioliittoa solmittaessa. Yh-
teiskunta sekulaaristuu ja länsimaiset arvot leviävät, nuorisokulttuurin valtaavat eloku-
vat, diskot ja rautalankabändit. 
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X. KALENTERIJUHLAT
 
 
 
 
  
LÄNSIMAINEN UUSI VUOSI  
 
 
 
 
Koulun päättäjäiset 
 
 
 

Kylmän ajan alkaessa valtion kouluilla on lukukauden päättäjäisjuhlia, joissa jaetaan 
tunnustuspalkintoja ja oppilaat esittävät ohjelmaa. Ne vastaavat suomalaisten koulujen 
joulu- tai kevätjuhlia. Kaupungin keskustan perus- ja ammattikoulut sijaitsevat Phahon-
lyothin kadun eteläpuolella. Siinä ovat Ahivasuksa Lampang -koulu, Boonyawatin poi-
kakoulu ja Lampangkalayanee-koulu melkein rinnakkain. Seuraavat päättäjäiskuvat 
ovat Lampangkalayaneen koululta, jossa toimii perus- ja ammattikoulu.  
 

     
 
439. 10.001.00; 440. 10.012.00 Lampang. Kylmänä sumuisena aamuna Lampang-
kalayaneen koululle alkaa kokoontua koululaisia opettajineen. Pieniä ryhmiä on jäänyt 
keskustelemaan eri puolille koulun kenttää.  
 
   Aluksi opettajat jakavat oppilailleen pieniä kannustuslahjoja, jotain pientä syötävää 
päivää varten. Lisäksi Lampangin opetusviraston upseeri on tullut jakamaan peruskou-
lulaisille tunnustuspalkintoja. Koululapset seisovat nelirivissä palkintopöydän takana, 
luokan opettaja viimeisenä. Ensin viranomainen asettuu puhujapönttöön pitämään kan-
nustavan puheen ja ryhtyy sitten jakamaan lahjoja opettajien kanssa. Lahjana on kuva-
kirja ja pussillinen piparkakkuja.  Lahjan saaneet kiittävät kauniisti ja upseeri ottaa ystä-
vällisesti joitakin lapsia niskan takaa kiinni; päähän taputtamistahan ei pidetä soveliaa-
na. Lasten vanhempia on paikalla odottamassa. Tilaisuus on juhlava ja lapsille varmaan 
mieleen jäävä. Koululaisilla on juhlatilaisuuksissa puhdas valkoinen paita; miesopetta-
jien pukuun kuuluu valkoinen takki, niin kuin virkamiehillä yleisestikin, mutta naispuoliset 
opettajat ovat valinneet asukseen harmaansinisen puvun. 
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441. 10.005.00 Lampang. Opettajat jakavan oppilailleen pienen lahjan ja sanovan jon-
kun ystävällisen sanan. Lapset on kiittävät kohteliaasti. 
 

 
 
442. 10. 406.00 Lampang.  Kouluviranomainen kannustaa hänkin oppilaita. On viileä 
aamu ja monilla lapsilla on villapaita päällä.   
 
  Paikalle on kutsuttu oppilaiden vanhempia ja perheille on järjestetty elämyksiä, myös 
kaikkein pienimmille.  Koulun kentälle on tehty kauhujen tunneli hirviöineen, se on veto-
numero, jonne jonotetaan (445).  
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    Yläasteen ja ammattikoulun puolella oppilaat esittelevät työnäytteitään, autoalan 
osaston pojat ovat rakentaneet auton, johon kävijät voivat tutustua (443).  
 

 
 
443. 10.016.00 Lampang. Ammattikoulun oppilaiden kokoama ”avoauto” on poikien 
kiinnostuksen kohde. Itse rakennettuja autoja kulkee kyläteillä, niillä voi kuljettaa tava-
roita siinä, missä ennen käytettiin puhveleita. 
 

   
 

  444. 10.022.00; 445. 10.014.00; 446. 10.420.00 Lampang. Päivän musiikkiohjelma on 
laitettu ulos nähtäville. Kauhujen tunnelin edessä on tungosta. Coca kolaa tarjotaan 
ilmaiseksi, Pepsi tai Coca kola -yhtiö ovat juhlissa aina paikalla. 
 
  Pihalla oppilaat myyvät Coca kolaa ja omia kirjoituksiaan.Päivän mittaan seitsemän 
koululaisbändiä soittaa, pääasiassa rokkia, ja melkein kaikilla on englanninkielinen ni-
mikin. Se on uutta nuorisokulttuuria. Paikalle on tullut myös Coca kola yhtiön mainos-
joukkue, joka jakaa kaikille pienen mukillisen Coca kolaa ilmaiseksi.  Koulujen päättäjäi-
set eivät kerää kovin paljoa yleisöä, mutta oppilaiden vanhempia on paikalla, ja heillä on 
tilaisuus tutustua lastensa opettajiin. Joka tapauksessa koulut nostetaan näkyviin,  julki-
suuteen, ne avaavat ovensa kaupunkilaisille. Päättäjäiset ovat nekin sellainen koulun ta-
pahtuma, joka ideoidaan ja toteutetaan yhdessä.  
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Agraarikeskuksen juhla 
 
 
 
Chiang Main tien varressa kaupungin ulkopuolella on kehitysmaatuella toimiva agraari-
keskus, jossa pidetään kylmän kauden kulttuurijuhla. Tapahtumassa on mukana koulu-
jen kulttuurikerhoja ja harrastusryhmiä, maatalouskoneiden myyjiä ja armeija. Keskuk-
sen kentälle on rakennettu esiintymislava, jossa soittaa rokkibändi, sitten kun se vihdoin 
pääsee alkamaan (447). Sen jälkeen esiintyy tanhuajia eri aikakausien saksalaisissa ja 
hollantilaisissa puvuissa (448). Saksa ja Hollanti kuuluvat keskuksen ylläpitäjiin ja ehkä 
nämä esitykset tuovat heidän kansankulttuuriaan lampangilaisia lähelle. Katsojat taita-
vat tosin olla kiinnostuneempia länsimaisesta rokista. 
 

 
 
447. 10.026.00 Lampang. Agraarikeskuksen kulttuurijuhlan avaa rautalankabändi. 
 

     
 
448. 10.027.00; 449. 10.030.00 Lampang. Tanhuryhmät esittävät saksalaisia ja hollanti-
laisia kansantansseja. Koululaisten luontopaneeli keskustelee saasteongelmista. 
 
   Luontopaneelissa keskustellaan luonnon arvoista ja sen suojelemisesta. Keskustelu 
sujuu niin kuin missä tahansa paneelissa, nuoret koululaiset ovat oppineet koko luon-
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nonsuojelusanaston ja keskustelu käy sujuvasti. Nuorten uudet ajatukset ja huolen ai-
heet ovat samoja kaikkialla maailmassa. Juhlakentällä pieni musta karhu temppuilee 
lapsille kahleisiin sidottuna.  
 
 

 
 
450. 10.032.00 Lampang. Aidit lapsineen seuraavat tiiviisti paneelikeskustelua. 
 
   Väkeä on tullut paikalle paljon, etupäässä kuitenkin vanhempia, jotka tuovat lapsiaan 
esiintymään. Kulttuurikavalkadi jatkuu paviljonkirakennuksessa ja mukana on niin thai-
maalaista perinnettä kuin länsimaista taidekulttuuria. Lampangin televisiokin on paikalla. 
 

      
 
451. 10.034.00; 452. 10.043.00 Lampang. Satutanssijoiden ryhmä ohjaajineen esiintyy 
monissa juhlissa. Toinen lasten ryhmä esittää lastentarhatanssin. 
 
  Esiintymislavalle nousevat ensin pienimmät lapset. Kaikkein pienimpien ryhmä esittää 
satutanssin, ja sitten juhlasarongeihin puetut lapset lastentarhatanssin, jossa käsillä 
myötäillään laulun sanoja (452). Agraarikeskuksen juhlaan on Chiang Maista kutsuttu 
myös vuoristokansan lapsiryhmä, se edustaa maan etnistä vähemmistöä. Nämäkin lap-
set ovat jo rutinoituneita esiintyjiä. Sitten on kynsitanssin vuoro, sitä esittävät hiukan 
isommat tytöt. Kynsitanssi kuuluu vielä kaikkiin kulttuurijuhliin. Kansainvälinen ns. popu-
laarimusiikki ja levyteollisuus halutaan vielä pitää poissa ainakin lasten juhlista.
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453. 10.036.00 Lampang. Akha-lasten esiintymisryhmä. 
 

     
 
454. 10.048.00; 455. 10.049.00 Lampang. Vuorossa Joutsenlampi. 
 

     
 
456. 10.051.00; 457. 10.052.00 Lampang. Agraarikeskuksen kulttuurijuhla päättyy pie-
noisnäytelmään, joka tunnetaan nimellä Salomonin tuomio. Esiintyjät ovat tyttöjä, mutta 
kysymyksessä ei ole naisnäkökulma, poikia ei saada näytelmiin esiintymään. 
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   Sitten on vuorossa länsimainen taide. Valkoisiin balettiasuihin pukeutuneet tytöt esit-
tävät Joutsenlampea. Esipuberteetti-ikäisten honteloiden tyttöjen tanssi on kyllä harras 
esitys, mutta mitähän länsimainen balettimestari siitä sanoisi. Joka tapauksessa joutse-
net palkitaan. Ja lopuksi koululaiset esittävät pieniä näytelmiä, joista yksi on Raamatus-
ta tuttu Salomonin tuomio. siinä kuningatar antaa Salomonin tuomion kahdelle äidille, 
jotka kiistelevät vastasyntyneen lapsen omistamisesta (456-457). 
 

 
 

 
 
458 10.053.00; 459. 10.054.00 Lampang. Riisikylän tanssi. Armeijan bändi esiintyy. 
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  Ulkona esitetään tanhua maansiirtokoneen lavetilla, tytöillä on lyhyt lumivalkoinen ha-
me ja pojilla perinteinen sininen riisinviljelijän puku (458). Ehkä tämä on uutta thaimaa-
laista nuorisoseuraperinnettä. Ulkona esiintymislavalla alkaa soittaa armeijan bändi 
naissolisteineen. Ja hyvin esiintyikin. Länsimainen taide ja viihde valtaavat Lampangin.  
 

     
 
460. 10.057.00; 461. 10.060.00 Lampang. Nuoret tutustuvat sotilaiden kulttuuriin. 
 
 Armeija on tuonut paikalle panssarikalustoa, johon pojat innokkaasti tutustuvat, ja las-
kuvarjohyppyjen harjoituslaitteen. Sotilaiden avustaessa pojat liukuvat laskuvarjovaljais-
sa vaijeria pitkin alas tornista (461). 
 

 
 
462. 10.061.00 Lampang. Maatalousneuvoja esittelee kyntökonetta. 
 
   Puutarhatraktorin vetämä perävaunujuna kuljettaa lapsia ympäri kenttää, kyntökoneen 
käyttökelpoisuus moneen eri tarkoitukseen tuodaan esille.  Kaupungin kulttuuritoimi te-
kee työtään tunnetuksi, samoin armeija, ja maatalouskoneiden maahantuojat tutustutta-
vat nuoret uusiin maataloustyökaluihin. Lampangin Agraarikeskuksen kulttuurijuhlassa 
jaetaan uusia kulttuurivaikutteita ja annetaan maatalousneuvontaa, ja agrobisnes on 
sekin paikalla. 
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Kylmän ajan messut 
 
 
 
Lampangin kaupungin huomattavin kaupallinen tapahtuma on kylmän ajan messut ur-
heilustadionin takana harjoittelu- ja pelikentillä. Ne pidetään länsimaisen kalenterin mu-
kaan joulukuun viimeisellä viikolla ja päättyvät uuden vuoden iltana suureen juhlaan,jois-
sa valitaan Miss Lampang. Messuille ei tullut yksinomaan myyjiä, vaan myös virastoja ja 
järjestöjä tiedottamaan omasta työstään, Punaisesta rististä Lampangin helluntaiseura-
kuntaan. Messukentän portille on rakennettu buddhalaisen temppelin pienoismalli ja 
stupien rivistö. Parkkipaikalla portin ulkopuolella kiiltävät mopedien loputtomat rivistöt. 
 

 
 

       
 
463. 10.077.00; 464. 10.083.00; 465. 10.086.00 Lampang. Kylmän ajan messut, ylistys 
uudelle teknologialle. 
 
   Messukentän täyttää myymälöiden telttabasaari. Messuilla on tarjolla kaikenlaista 
pientä tavaraa, siellä on kojuja,  joissa myydään vaatteita, kankaita, koruja, makeisia, 
keramiikkaa, muovileluja, kirjoja, kasetteja ja kaikkea pientä. Ja tietenkin paikalle on 
tullut pikkuherkkujen myyjiä niin kuin kaikkiin tapahtumiin, ja yleisöä varten on ravintoloi-
ta Coca kola -mainoksineen.  
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466. 10.092.00; 467. 10.095.00 Lampang. Uusia viljelykasveja ja hedelmiä; uusia 
maanviljelykoneita. Messujen tarkoitus on tehdä tunnetuksi uusin tekninen kehitys. 
 
    Erilaiset järjestöt ja harrastusryhmät mainostavat omaa alaansa tai antavat valistusta 
mm. esittelemällä kirjasia hyvistä tavoista, hygieniasta ja seksistä. Seksuaalinormien 
alkaessa muuttua Thaimaassakin, terveysviranomaiset ovat huolissaan sukupuolitau-
tien leviämisestä. Moottorikerho mainostaa kilpapyöräilyä, valtion maatalouskeskus esit-
telee laajassa teltassa mm. uusia hedelmälajikkeita (466). Uusia maatalouskoneita 
suunnitteleva yritys on pannut näytteille poljettavia ja veivattavia viskuukoneita, työnnet-
täviä kylvökoneita ja muuta ihmisvoimin toimivaa pientekniikkaa (467). Koneet on tarkoi-
tettu riisikylien pienviljelijöille, joiden pelloille suuret maataloustraktorit  eivät vielä mah-
du. Suuri valtakunnallinen voimayhtiö esittelee pienoismallien avulla sähkökulttuuria: 
rakennettuja patoaltaita ja voimaloita jakeluverkostoineen; ja suurten maansiirtokonei-
den pienoismalleja. Jotkut järjestöt ovat vuokranneet näyttelypaikakseen olkikattoisia 
bambumajoja, jotka edustavat kansallista rakennusperinnettä. Kaikissa tilaisuuksissa 
tulisi olla jotain kansallista, vanhaa thaikulttuuria. 
 

 
 
468. 10.088.00 Lampang. Hyvän onnen lammikko. Pojat odottavat tilaisuutta hakea on-
nen rahat itselleen. 
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   Kylmän kauden messuilla on kansalle tarjolla monenlaista ohjelmaa, viihdettä ja elä-
myksiä. Raiteilla kulkeva juna kuljettaa lapsia ja vanhempia ympäri messukenttää (465). 
Taivaalle kohoaa maailmanpyörä. Tivolissa lapset voivat nousta karuselliin ja ajaa säh-
köautoilla, lapsia houkuttelevat paikalle suuret Aku ankka -ilmapallot. Onnen lammik-
koon voi heitellä jonkun lantin ja saada toiveensa täyttymään. 
 

 
 

 
469. 10.114.00; 470.10.101.00 Lampang. Maailmanpyörä ja tivoli kuuluvat kansanjuhliin. 
Markkinat päättyvät uudenvuoden aattona missikisoihin.  
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   Messukentälle on pystytetty suuri esiintymislava, jossa esiintyvät tietenkin iskelmälau-
lajat ja bändit go go -tyttöineen. Messujen suurin tapahtuma on missikisat, joissa vali-
taan Miss Lampang. Nuorille tytöille kauneuskuningattaren titteli on suuri mahdollisuus, 
kuuluisutta, esiintymisiä, mannekiinin ura, rikas ja kuuluisa aviomies… Missikisat vetä-
vät paikalle ”puoli kaupunkia”, ja kyllä ne saadaan venymään esittelemällä kilpailijat 
edestä ja takaa, yksin ja ryhmänä. Palkintopokaalitkin ovat mahtavan kokoiset.  
 

       
 
471. 10.117.00; 472. 10.116.00 Lampang. Kylmän kauden markkinat ovat päättyneet. 
 
 Seuraavana aamuna tulevat roskakuskit. Ja totisesti. Kyllä kaupallinen kulttuuri jättikin 
jälkeensä suunnattoman määrän roskia. 
 
 
 
 
Tip Changin päivä   
 
 

 
 
473. 10.118.00 Lampang. Tip Chang, Elefanttipoika, kaupungin sotasankari. 
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Lampangin kaupungin laidalla Chiang Rain valtatien varrella on sotasankari Tip Changin 
eli Elefanttipojan patsas. Kertomusten mukaan vuonna 1732, kun Burman armeija oli tun-
keutunut Lampangiin ja asettunut leiriin Wat Lampang Luangiin, entinen munkki Nan Tip 
Chang tunkeutui vesijohtoa myöten temppeliin ja ampui vihollisen armeijan komentajan. 
Sota päättyi lopulta burmalaisten tappioon ja Tip Changista tehtiin Lampangin kuvernööri. 
Toisten kertomusten mukaan Tip Changin onnistui paeta Burman sotavankeudesta ja 
perustaa pohjoinen Lanna-valtio. Hänen pojistaan tuli kaikkien pohjoisten kaupunkivalti-
oiden: Lampangin, Lamphoonin, Chiang Main ja Chiang Rain ruhtinaita. 
  Tip Changin patsas esittää sotilasta 1700-luvun sotisovassa miekkoineen ja pyssyineen. 
Patsaan edessä on laaja asfaltoitu paraatikenttä ja koko alue on aidattu rauta-aidalla. 
Juhlallisuuksia varten patsaan eteen on pystytetty buddhalainen alttari. Buddhalaiset 
munkit eivät kylläkään saavu tähän tilaisuuteen. 
   Joka vuosi helmikuun 7. päivänä patsaalla pidetään Tip Changin muistoseremonia, jo-
hon osallistuvat valtion virastojen, myös valtion koulujen ja opistojen edustajat. Lisäksi 
paikalla ovat isänmaalliset järjestöt, kuten rotaryt ja partiolaiset. Mukana on paljon naisia, 
sillä virkailijoiden enemmistö taitaa täälläkin olla naisia; koulujen ja opistojen edustajat-
kin ovat pääasiassa tyttöjä.  
   

     
 

     
 
474. 10.124.00; 475. 10.125.00; 476. 10.437.00; 477. 10.434.00 Lampang. Muistotilai-
suus alkaa. Kunniavieraiden aitio. Koulutyttöjen puhallinorkesteri ja partiolaisten rivistöt.  
 
   Muistotilaisuus alkaa lipunnostolla ja kansallislaululla klo 8 ja sen jälkeen osallistujien 
rivit järjestäytyvät. Osa juhlaväestä istuu varjossa paikalle pystytetyssä katoksessa. Etu-
rivin nojatuoleihin asettuu kuvernööri, varuskunnan komentaja, kaupunginjohtaja ja  lää-
nin kansanedustaja tummassa puvussaan (475). Heidän takanaan, niin ikään nojatuoleis-
sa istuvat heidän puolisonsa. Noin viisitoista minuuttia yli kahdeksan marssii paikalle kou-
lutyttöjen puhallinorkesteri ja vie lampun alttarille patsaan eteen. Jokainen virasto ja jär-
jestö asettaa patsasta ympäröivän aidan eteen seppeleensä telineineen  odottamaan
juhlallisuuksia.  Seppeleet ovat värikkäitä  solumuovilevyjä,  joihin on kiinnitetty  laitoksen
tunnukset  ja iskulauseet,  ne ovat ikään kuin virastojen ja laitosten vaakunoita ja  niissä 
tähdennetään laitoksen työn tärkeyttä.Puheissa ja seppeleissä halutaan luonnollisesti
ylistää sankaruutta ja kannustaa tekemään uhrautuvaa työtä  isänmaan rakentamiseksi. 
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     Sitten alkavat juhlallisuudet. Kaikki osallistujat kuvernööriä myöten asettuvat rivistöön 
patsaan eteen; etualalla virkamiehet ja takana koululaiset. Seuraa kuninkaallisen armei-
jan marssi, jota kaikki kuuntelevat asennossa seisten. Sen jälkeen (klo 8,15) kuvernööri 
astuu puhujakorokkeelle pitämään juhlapuheen ja käy alttarilla sytyttämässä tulen lamp-
puun patsaan edessä. Lehdistö ja paikallinen TV-8 kuvaavat.  
 

 
 

 
 
478. 10.131.00; 479. 10.132.00 Lampang. Kuvernööri pitää muistopuheen ja sytyttää tu-
len alttarille patsaan eteen. 
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   Soittokunta soittaa marssin ja alkaa seppelten lasku. Ensimmäisenä viedään kuvernöö-
rin seppele ylös patsaan viereen (480). Sen jälkeen laskee patsasta ympäröivälle teras-
sille läänin kansanedustaja valtionvallan seppeleen ja osasto toisensa jälkeen kantaa 
oman taulunsa ylös patsaan eteen, partiolaiset muiden joukossa. Kun seppeleet on las-
kettu, koululaiset ja partiolaiset marssivat pois; tyttöjen puhallinorkesteri kääntyy ja pois-
tuu portista tahdissa marssien ja nousee pysäköintipaikalla autoihin.  
  Pohjoisen kaupungeista Lampang pyrkii aktiivisesti nousemaan kulttuurikaupungiksi ja 
turistikohteeksi. Kaikista pohjoisen kaupungeista juuri Lampangissa on Tip Changin kun-
nioittamisesta tehty jokavuotinen tapahtuma. 
 

      
 
480. 10.133.00; 481. 10.148.00 Lampang. muistotaulut siirretään ylös korokkeelle pat-
saan eteen. 
 
   Kentälle jäänyt virkamieskunta vapautuu, alkaa seurustella keskenään ja valokuvata 
itseään muistotaulujen edessä.  Mukana on tietenkin myös kansanedustaja kunnanjohta-
jan kanssa. Paikalle ryntää hikisenä vielä poliisien osasto, joka on myöhästynyt, tekee 
kunniaa ja vie oman seppeleensä korokkeelle.  Paikalle tulleet naiset ihailevat seppeleitä 
(482), kaupunkia ympäröivän maalaiskunnan (amphoen) naispuoliset virkamiehet ja ys-
tävällinen kunnanjohtaja poseeraavat minulle ja otan kuvia. Kaikki juhlatilaisuudet päät-
tyvät siihen, että osallistujat alkavat ottaa valokuvia muistoksi ja asettautuvat mielellään 
virastonsa johtajan tai jonkun korkea-arvoisen henkilön kanssa samaan kuvaan. Kuver-
nööri ei moneen kuvaan ehtinyt jäädä.  
 

     
 
482. 10.146.00; 483. 10.149.00 Lampang. Kun tilaisuus on loppunut, tulee paikalle muu-
tama kaupunkilainenkin katselemaan muistotauluja. Lampangin maalaiskunnan virka-
mieskuntaa, keskellä kunnanjohtaja.  
 
   Juhlaväki poistuu vähitellen ja patsas tauluineen jää seisomaan paikoilleen. Alttarilta on 
korjattu pois kaikki seremoniaesineet. Päivän mittaan joku yksinäinen kaupunkilainen käy 
katselemassa muistotaulujen kirjoituksia. Seppeleiden rivistö nuukahtaa, iltatuuli pudot-
taa tauluja alas, kukat kuihtuvat. Illalla telineet korjataan pois.  
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484. 10.154.00 Lampang. Tip Changin patsas ilta-auringossa. Muistotaulut ja koristeet 
korjataan kohta pois, patsas jää yksinäisenä paikoilleen moottoritien varteen. 
 
 
 
 
 
 
KIINALAINEN UUSI VUOSI 
 
 
 
 
 
Kiinalaisen koulun juhla 
 
 
Kaupungin kiinalaiset kauppiaat pitävät uutena vuotena viikon tai kaksi vapaata ja lopet-
tavat hetkeksi liiketoimensa, kiinalainen koulukin pitää vuosilomaa. Vuonna 1985 Lam-
pangin kiinalaisen koulun päättäjäis-  ja  uudenvuodenjuhla  oli  helmikuun 20. päivänä; 
edellisenä  iltana oli kenraaliharjoitus,  samanlainen  juhla, mutta  ohjelmaltaan  hiukan 
lyhyempi. Olen valokuvannut juhlia kahtena iltana.  Kenraaliharjoituksissa opettajat per-
heineen istuvat omassa pöydässään ja syövät päättäjäisaterian lahjoittajien kanssa, 
muut yleisö, pääasiassa lasten vanhempia, istuu perhekunnittain salin tuoliriveillä, osa 
lattiallakin. Päättäjäisjuhla on niin suosittu, että se uusitaan, kummallakin kerralla koulun 
juhlasali täyttyy lahjoittajista ja oppilaiden vanhemmista. 
   Varsinaiseen juhlaan osallistuvat suurlahjoittajat ja kansanedustaja, jota nimitetään 
myös varapääministeriksi; häntä odotetaan ennen kuin juhlat pääsevät alkamaan. Arvo-
vieraat istuvat nojatuoleissa eturivissä, erityistä huomiota saa kaupungin rikkaimmaksi 
mainittu liikemies. Kauaa hän ei sihteereineen ehdi juhlissa istua, kun puhelin soi ja hän 
lähtee pois. Opettajat järjestävät katsojat paikoilleen, komensivat minuakin, mutta pyy-
dän päästä hiukan sivummalle, jotta voisin valokuvata.   
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      Koulun uudenvuodenjuhlissa oppilaat esittävät tansseja ja pantomiimikappaleita.  
Ohjelma on tietenkin suurimmaksi osaksi sama, mutta 20. päivän erikoisnumero on Lei-
jonatanssi, jonka liikemies on lahjoittanut koulun juhlaan sekä pantomiimiesitys Tyttö ja 
kala. Leijonatanssin esittäjät ovat kilpailun voittaneita pantomiimitaiteilijoita ja vetivät 
saliin maksavaa yleisöä. Näin etenee Lampangin kiinalaisen koulun oppilasjuhla 1985, 
kaikkia ohjelmanumeroita en kuviin saa mahtumaan. 
 

   
 
485. 10.156.00; 486. 10.268.00; 487.10.198.00 Lampang. Juhlat alkavat. Kuuluttajatyttö 
hallitsee yleisön. 
    Juhlien kuuluttaja on nuori tyttö, jolla on ammattiesiintyjän rutiini ja persoonallinen 
esitystapa. Hän hehkuttaa, riimittää ja kehuu kaikkia esiintyjiä sekä kiinaksi että thaiksi. 
Mikrofonin vieressä on lippurivistö. Aluksi koulun kuoro esittää laulua ja poika lukee ru-
non, sitten seuraa kynsitanssia niin kuin aina kansallisissa juhlissa. Käytän nimitystä 
kynsitanssi, niin kuin sitä thaikielessä nimitetään, mutta voisi kai puhua myös temppeli-
tanssista. Ensimmäisenä iltana tanssin esittää opettaja, toisena iltana kaksi nuorta kou-
lutyttöä. Sitten tulevat lavalle eri ikäiset tanssiryhmät, jokaisella luokalla on oma ohjel-
manumeronsa.  
 

     
 

    
 
488. 10.205.00; 489. 10.223.00; 490. 10.162.00; 491. 10.228.00 Lampang. Alaluokkien 
tanssiesityksiä. 
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  Kiinalaisen lastentarhan ja ensimmäisten luokkien pienet tytöt ja pojat esittävät juna-
tanssin, laululeikin (488) ja kukkaistanssin (489) ja sitten seuraa pikkujoutsenten tanssi 
baletista Joutsenlampi. Siinä on toisenlainen tempo kuin thai tytöillä agraarikeskuksen 
juhlissa ja poikiakin on mukana. Sitten tulevat värikkäät kiinalaiset aatelisnaiset (?) ja 
pienet pölynpyyhkijä-siivoojat värikkäissä housupuvuissaan punainen liina käsissään. 
  

            
 

       
 
492.10.163.00; 493. 10.236.00; 494. 10.240.00; 495. 10.167.00 Lampang. Kiinalainen 
tanssi ja siivoojien tanssi. 
 

     
 
496. 10.250.00; 497. 10.173.00 Lampang. Merimiestanssi ja aerobictanssi. 
 
  Välillä vuorossa on länsimaista sävyä, tyttöjen ja poikien paritanssia, merimiestanssi ja 
vähän vanhempien tyttöjen aerobictanssi (497), se on uusi muotitanssi. 
    Seuraava esitys on keväthaltioiden tanssi. Tytöt liikkuvat sirosti matalilla puujaloilla 
vihreissä kellohameissaan, jotka laahaavat lattiaa. Tanssijoita yhdistää pitkä valkoinen 
huntu. Esitys on viehkeä erityisesti siksi, että keväthaltiat liikkuvat ikään kuin robotit vih-
reän maan yläpuolella; taustalla kulissina on puutarha kiinalaisine huvimajoineen. Sitten 
seuraa poikien raju miekkatanssi eri suuntiin tehtyine syöksyineen, se oli sovitettu ka-
sakkatanssi.  
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498. 10.253.00; 499. 10.243.00; 500. 10.184.00; 501. 19. 255.00; 502. 10.185.00 Lam-
pang. Robottien kevättanssi ja poikien miekkatanssi.  
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    Sitten seuraa pikkuprinsessojen satutanssi, tytöillä on kädessään rengashelistimet, 
välillä nuori tyttö esittää kynsi- eli temppelitanssia (504); kynsitanssi on Thaimaan kan-
sallista kulttuuria eikä sitä voi jättää pois kiinalaisistakaan juhlista. 
 

        
 

 
 
503. 10.187.00; 504. 10.203.00 Lampang. Satutanssi ja temppelitanssi. 505. 10.261.00  
Lampang. Voimistelijaryhmä. 
 

   
 
506. 10.272.00; 507. 10.273.00 Lampang. Kohtalokas jousi. 
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   Seuraavaksi tyttöryhmä esittää naisvoimistelua välineenään ruusukoristeiset ruo'ot, 
jotka välillä pyöräytetään renkaiksi. Hekin ovat kevättyttöjä vihreissä samettihousuis-
saan, kukilla koristetut mustat esiliinat edessään ja  kukallinen huivi päässä. Sen jäl-
keen tyttö ja poika esittävät jousitanssin, jonka taustalla on vanhaan jumalaistaru (506-
507). Ja sinisiin viittoihin ja keltaisiin ”karvalakkeihin” pukeutunut poikaryhmä esittää 
venäläistä ripaskaa, "kasakkatanssin". Venäläiset tanssit antavat pojille mahdollisuuden 
esittää rajua, vauhdikasta tanssia.  
 

      
 
 508. 10.278.00; 509. 10.267.00 Lampang.  Venäläinen tanssi ja tyttöjen pantomiimi. 
Mahtoivatkohan he esittää isoäitejä? 
 
   Toisen illan kohokohta on leijonatanssi. Sen esittää palkinnon voittanut nuorten tans-
siryhmä, johon kuuluu kaksi leijonaa, yhtä leijonaa esittää kaksi nuorta miestä leijonan 
kaavussa. Tanssijat ovat nuoria poikia, toinen ehkä vasta kymmenvuotias. Leijonatans-
sia ei voi valokuvakameralla tallentaa. Kaksi tanssijaa pakenee leijonia tehden välillä 
akrobaattiliikkeitä kultakirjailluissa puvuissaan ja onnistuvat kerta toisensa jälkeen vält-
tämään leijonien kynnet, juuri ja juuri. Pantomiimin esittäminen vaatii myös leijonakaa-
vun sisällä olijoilta täsmällistä yhteistyötä. Nuorempi pojista on todellinen akrobaatti ja 
hänet kutsutaankin väliajalla lahjoittajien luokse palkittavaksi. 
 

                 
 
510. 10.208.00; 511. 10.210.00; 512. 10.217.00 Lampang. Leijonatanssi. 
 
   Viimeisenä numerona on tyttö ja kala, pieni tyttö ja suuri kultakala. Sekin on esitys, 
jota valokuvilla ei voi ulkopuolisille välittää. Tytöllä on totinen posliininaamio, kala on 
kalanmuotoinen suuri ilmapallo, jonka alla on pienet pyörät. Humoristisen pantomiimin 
juoni on yksinkertainen, suuren kalan pyydystäminen ja kotiin vieminen monien vai-
keuksien jälkeen, kala panee vastaan.  
   Pieni tyttö on todellinen mestari, en ole koskaan kokenut niin intensiivisen viehättävää 
pantomiimiesitystä. Yleisö seuraa herkeämättä, välillä nauruun pyrskähtäen, välillä hil-
jaa hengähtämättä. Eikä posliininaamion takaa esiin tullut tyttö voinut olla kuin 7-8 -
vuotias.  
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513. 10.282.00; 514. 10.284.00; 515. 10.281.00 Lampang. Tyttö ja kultakala. 
 
  Ohjelman välissä koulun rehtori jakaa palkintoja lukuvuonna ansioituneille koulun opet-
tajille ja erityisen lahjakkaille oppilaille (516). Tunnustuspalkinnon saa myös liikunnan 
opettaja, joka on suunnitellut ja tuottanut juhlan ohjelman, valmentanut luokkien esiinty-
jät. Palkinnon saajille niin kuin kaikille esiintyjille taputetaan innokkaasti. 
 

     
 
516. 10.221.00; 517. 10.222.00 Lampang. Koulun rehtori jakaa tunnustuspalkintoja. Ku-
lissien takana odotetaan. 
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   Näyttämön takana koulun luokissa esiintyjät odottavat vuoroaan (517), osa pikkujout-
senista on tullut jo katsojienkin puolelle. Kulissien takana tunnelma on kaikkialla sama, 
odotusta, jännitystä ja helpottuneisuutta, kun kaikki on ohi.  Kukaan ei vielä saanut vaih-
taa esiintymispukuaan, sillä loppunumerossa ovat kaikki mukana.  
    Lopuksi kaikki esiintyjät tulevat lavalle, pienimmistä joutsenista yläluokkalaisiin. La-
van poikki kulkee suuria banderolleja täynnä hyviä toivotuksia kiinaksi ja thaiksi. Esiinty-
jät ja yleisö - seisomaan nousten - esittävät kansallislaulun.  
 

 
 
518. 10.287.00 Lampang. Loppuaplodit.  
 
   Koristeelliset puvut, kauniiksi maskeeratut nuoret esiintyjät, vauhtia ja taitoa, se vetää 
katsojat mukaansa. Tanssien askelkuviot eivät ole kovin monimutkaisia, tietenkään, 
mutta esitykset ovat hyvin harjoiteltuja, vauhdikkaita, ohjelma etenee täsmällisesti. Juh-
lien järjestäminen on vaatinut aikaa ja vaivaa, myös esiintymispukujen suunnittelu, mut-
ta se on ehkä ollutkin kaikkein tärkeintä itse esiintyjille ja heidän vanhemmilleen. Kii-
nalaisen koulun juhlat tasapainoilevat kiinalaisen ja thaikulttuurin, vanhan ja uuden välil-
lä. Nuori liikunnan opettaja on nykyaikainen ja tietää, että uusi länsimainen tanssi ja lii-
kunta kiinnostaa nuoria ja katsojiakin, mutta omaa vanhaa kiinalaista kulttuuriakaan ei 
voi unohtaa. Sitä odottavat vakavaraiset koulun tukijat, jotka kuuluvat vanhempaan ikä-
polveen.  
   Kiinalainen koulu on Lampangin eliittikoulu, siellä vallitsee hyvän koulun tiukka kuri ja 
kannustava ilmapiiri. Sellainen koulu kykenee tuottamaan kymmeniä ohjelmanumeroita 
päättäjäisjuhlaan, sellaisessa koulussa oppilaat ovat hyväkäytöksisiä ja hillittyjä, ja mis-
täpä löytyisi yhtä luonteva teini-ikäinen kuuluttaja, jonka veikeä tyyli ja esitystapa saivat 
yleisön välillä nauramaan, välillä taputtamaan käsiään. Hän loi juhlaan tunnelman. Tä-
mä juhla olisi pitänyt filmata, sain kuitenkin ostaa johtajalta videofilmin, mutta se on hyvin  
heikkolaatuinen.
  Kiinalaisen uuden vuoden ajan suurin tapahtuma Lampangissa on Luang Viang Lakon.
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Luang Viang Lakon 
 
 
 
 
Thaimaassa on noudatettu ns. kiinalaista kalenteria, joka perustuu lunaariseen ajanlas-
kuun, ja vuodenvaihde sijoittuu tammi−helmikuuhun. Lampangissa se on kuivan kauden 
alkupuolta, jolloin sateita ei enää ole, mutta päivälläkin lämpö on vielä siedettävää. Kii-
nalainen vuodenvaihde on ollut suurin juhlakausi,  mutta nykyisin Thaimaan uusi  vuosi
on virallisesti songkran ja länsimainen uusivuosi alkaa Lampangissakin syrjäyttää  van-
han ajanlaskun.  
   Kiinalainen kalenteri jakaantuu 12-vuoden jaksoihin, joissa vuosilla on ollut omat 
(eläimen) nimensä. Eläinsymbolit näkyvät koristelussa ja juhlakulkueiden eläinhahmois-
sa; ehkä en ole huomannut niitä aina tuoda kuvateksteissä esille.  Lampangissa kiinalai-
nen uusi vuosi  on kuitenkin tänä vuonna ollut erikoisen suuri juhla, koska silloin järjeste-
tään suuri maakunnallinen Luang Viang Lakon kulkuetapahtuma 21.- 23. helmikuuta. 
Se ei ole kaupungin kiinalaisten, vaan alkuaan ympäristön kylien keskinäinen vuosijuh-
la, joskin myös erilaiset organisaatiot ja liikelaitokset alkavat tulla kulkueisiin mukaan.  
  Luang Viang Lakon on kiinalaisen uudenvuoden suuri joukkonäytös. Sain käsityksen, 
ettei Lampangin Krua Tan -juhlaan verrattavaa tapahtumaa ole missään muualla, se on 
lampangilaista perinnettä. Vuonna 1985 Luang Viang alkoi 21. 2. ja kesti kolme päivää. 
Tapahtumapaikat olivat kaupungin koulu n:o 4:n suuri kenttä Roawp Wiengin varrella, 
Wat Phra Keo (Käu) Don Tao Suchadaram -temppeli kaupungin koillispuolella Wang 
joen varrella sekä urheilustadion.  
   Juhlissa kylät ovat kilpailleet keskenään siitä, kenellä on komein kulkuevaunu, paras 
näytös paraatikentällä, paras kynsitanssijoukkue, thai-orkesteri jne.  Joukkueet kilpaile-
vat keskenään itsensä esittelemisestä, palkinnoista, maineesta. Kolmantena päivänä on 
ohjelmassa hevosaiheiset kilpailut:  hevostyttöjen kauneuskilpailu ja kilpa-ajot stadionin 
kentällä. Alkajaisiksi koulun kentällä on temppelien välinen ilmapallokilpailu. Näyttävintä 
uudenvuoden ohjelmassa ovat kulkueet ja hevoskaravaani. Kaikki kulkueisiin osallistu-
neet joukkueet ja yksityisetkin kilpailijat saavat jonkun palkinnon, pokaalin, joita sitten 
säilytetään palkintokaapeissa.  
   Kulkuekuvista on jonkin verran mennyt pilalle, koska jostain syystä valotin samoihin 
filmeihin kuvia kiinalaisista temppeliuhreista. Ostin myös Lampangin TV8:n filmaajalta 
pari videokasettia, joista toinen taisi olla osittain viallinen, mutta jotain näistä juhlista on 
myös videonauhalla olemassa.   
 
Kyläläisten päivät. Luang Viang Lakonin 1. ja 2. päivä ovat maalaisten juhlia. Aamulla 
kylien joukkueet järjestäytyvät koulun kentälle ja avajaisten jälkeen marssivat läpi kau-
pungin Wat Phra Keon temppeliin. Siellä käydään temppelitanssijoiden ja uustyylisten 
nuorten joukkueiden välinen tanssikilpailu sekä rumpujoukkueiden kilpailu. Aamuisin ja 
iltaisin on joen rannalla temppelin edustalla rakettien ampumiskilpailu (klo 6,30-7,00 ja 
20,00-20,30) ja iltaisin temppelin puistossa Lampangin Smaragdi-Buddhan syntyhistori-
an ja äiti Suchadan legendan vertauskuvallinen valo- ja ääniesitys (klo 17-18,30). Mu-
kana on myös Ban Sri Muod Klaon tanssiryhmä ja tietenkin kylän perinneorkesteri. 
 
Hevospäivä. Viimeisenä, 3. päivänä, ohjelmasta huolehtivat kaupungin vossikoiden 
ammattikunta ja muut hevosyrittäjät. Vaunukulkueet lähtevät koulun kentältä urheilusta-
dionille, jossa on näytöksiä ja kilpailuja. Kauniisti koristetuissa vaunuissa istuvat mis-
siehdokkaat. Illalla käydään jälleen rakettien ampumakilpailu, ja Wat Phra Keon temp-
pelissä esitetään  Smaragdi-Buddhan  patsaan syntykertomus valo- ja  ääninäytelmänä 
kuten edellisinäkin iltoina. 
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Krua Tan. 1. päivä 
 
 
Helmikuun 21. päivänä koulu 4:n kentällä alkaa heti aamulla klo 8 jälkeen temppeleiden 
välisellä kuumailmapallojen kilpailulla. Pallot ovat suurikokoisia mutta miehittämättömiä, 
ja ne saadaan nousemaan lämmittämällä ilma kaasupolttimolla tai savupanoksilla. Kil-
pailua käydään siitä, mikä temppeli on tehnyt hauskimman näköisen pallon, saa sen 
parhaiten lentämään ja kuljettamaan taivaalle jotain katsojia eniten huvittavaa. Palloissa 
on painona erilaisia humoristisia koristeita, pienoislentokoneita, jopa harras kirjekin 
yläilmoihin (521). Munkkien joukkueet lämmittävän pallojaan käyttäen apuna tuuletinta, 
joka puhaltaa pallon koholle. Mitään suurempaa voitontahtoa ei kellään ole, vaan kilpai-
lu käydään leppoisasti. Monet pallot epäonnistuvat, jotkut lentävät korkealle savupanok-
sen voimin, jotkut alkavat oikkuilla, yksi savuava pallo putoaa koulun katolle.  
 

 
 

     
 
519. 10.306.00; 520. 10.294.00; 521. 10.297 Lampang. Temppeleiden välinen kuu-
mailmapallojen kilpailu aloittaa Luang Viang Lakon-juhlan.  
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     Aamupäivän kuluessa kylien joukkueet saapuvat koulu 4:n kentälle ja puoli yhden-
toista tienoissa perinnekulkue alkaa olla lähtövalmiina. Niin kuin kaikissa kansanjuhlis-
sa, kyläläisillä on oma yhtenäinen juhlapuku, naisilla yleensä sarong, miehillä talonpojan 
sininen tai tummansininen asu, vyöllä pyyheliina ja päässä hattu. Ohjaajat näyttävät 
kylille niiden paikan ja joukkueet alkavat kunnostaa tai viimeistellä näyttelyään, jokaisel-
la näyttelyrakennelmalla on numero. Vähitellen joukkueet asettuvat jonoihin nimikylt-
tiensä ja banderolliensa taakse.  
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522. 10.364.00; 523. 10.354.00; 524. 10.360.00; 525. 10.361.00; 526. 10.562.00; 527. 
10.365.00; 528. 10.345.00 Lampang. Kulkueet järjestäytyvät juhlakentälle. 
 
  Koko laaja kenttä täyttyy joukkueista, se on kuin värikäs elävä itämainen matto. Nämä 
ovat naisten kulkueita. Kylän naiset ovat näkyvillä, etusijalla, heitä miehet haluavat näyt-
tää, ja katsella. Naiset ajavat näyttelyvaunuissa, he ovat vertauskuvallisesti ylhäisönai-
sia kantotuoleissa, esiintyvät tansseissa. Kynsitanssi on vahvasti eroottista. Pitkässä 
kapeassa sarongissa, kauniisti meikattuna, korut ja silkkiliinat välkehtien, kynnet kimal-
taen kultaisina naiset liikkuvat viehkeästi ja sirosti. Paljain jaloin.  
   Temppelitanssi on ajalta, jolloin agraariyhteisöissä ei vielä tiedetty seksielokuvista 
eikä pornovideoista ja tytöiltä odotettiin siveyttä, hillittyä käytöstä. Miksei voisi sanoa, 
että kynsitanssissa on eroottisen keimailun koko viehätys, muttei aggressiivista seksu-
aalisuutta.  
   Joukkueiden edessä on kyltin kantaja, siinä on kylän nimi, ja sen jälkeen kylän temp-
pelin kynsitanssia harrastava naisryhmä, joka myöhemmin Wat Phra Keon juhlissa kil-
pailee temppelitanssin taidossa, tai ryhmä naisia jotka kantavat kylän symbolia tai jotain 
tunnusomaista tuotetta. Monet kylät ovat erikoistuneet valmistamaan käsitöitä kuivana 
kautena, jolloin ei viljellä. Nykyisin vanhat käsityötaidon tuotteet ovat nostalgiaa, teolliset 
muovituotteet ovat ne syrjäyttäneet.   
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529. 10.349.00; 530. 10.373.00; 531. 10.374.00; 532. 10.332.00; 533. 19.441.00 Lam-
pang. Kylien joukkueet ryhmittyvät nimikilpiensä taakse. Joukkueen edessä kulkevat 
kylän temppelitanssijoiden (kynsitanssijoiden) ryhmä. 
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534. 10.336.00; 535. 10.387.00; 536. 10.333.00; 537. 10.381.00 Lampang. Ennen läh-
töä ja palatessa, välillä kulkueen edetessäkin kylien kynsitanssijoukkueet esittivät temp-
pelitanssia joukkueensa edessä. Se tuo onnea matkalle. 
  
   Kylät ovat tehneet paljon taidokkaita kukkalaitteita vaunujensa koristeeksi tai kannet-
tavaksi kädessä.  Kylien kynsitanssiryhmälle Luang Viang Lakoon on tärkeä esiintymis-
tilaisuus ja illalla käytävää kilpailua varten on erityisesti harjoiteltu. Koulun kentällä tans-
sijoukkueet verryttelevät ja vetävät yleisön katseita puoleensa.  Juhlissa naiset ovat ku-
ningattaria, miehet palvelijoita, järjestelijöitä, kulissien ja rekvisiitan rakentajia. Kuinka 
paljon kauniita värikkäitä vaatteita, kuinka paljon ompelemista, kukkakoristeiden asette-
lemista, kuinka paljon meikkiä ja permanentteja. Kylien naiskauneus on esillä.  
   Näyttelyrakennelmat on tehty vankkureille tai auton lavalle pehmeästä solumuovista,  
(”saroporista”). Niissä esitellään kylän tuotteita, mainostetaan sen kehitystä tai kuvataan 
jotain josta kylä tunnetaan. Lavasteet käytetään usein uudestaan, ne otetaan esille vuo-
si toisensa jälkeen ikään kuin muistuttamaan vanhasta kyläelämästä. Joku kylä on teh-
nyt pienoismallin vanhatyylisestä kylän bambutalosta, jonka pihassa on entisajan hyvän 
elämän ja vaurauden symbolit: vinttikaivo ja vesiruukkuja, riisimylly, härkävankkurit... 
(543−546).        
   Uskonnollinen symboliikka on yleistä. Ainakin yhdessä näyttelyvaunussa kerrotaan 
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Smaragdi-Buddhan patsaan synty.  Jotkut kylät ovat rakentaneet temppelinsä pienois-
mallin, eräässä vaunuyhdistelmässä on temppeli ympäristöineen ja sen edessä vetä-
mässä kultainen härkä, jonka selässä istuu poika. Temppelit kilpailevat kuuluisuudesta 
saadakseen pyhiinvaeltajia ja munkkeja luostariinsa. Muutenkin temppeli symbolisoi 
omaa kylää ja sen turvallistan elämää. Stupan pienoismalli tai stupan tyylinen torni on 
suosittu perusrakennelma, ja yleistä rekvisiittaa ovat uskonnolliset esineet ja symbolit; 
naiset kantavat kädessään buddhalaisia koristeita (lootus, auringonpyörä).  
   Paikallisen perinteen tuntemusta tarvitaan tulkitsemaan vaunu, jossa lautasista, lusi-
koista ja rahatikuista rakennetun valtaistuimen varjossa istuu munkki, edessään jalko-
jensa juuressa kurpitsaa kantava nainen ja takanaan julmannäköinen miekkamies, pyö-
veli (541−542). Siinä on kuvattu Lampangin ihmeitä tekevän Smaragdi-Buddhan legen-
da (ks. uskontoa koskeva luku). Toinen historiallinen aihe on sotasankari Tip Changin 
tarina,  ja kolmas historian hahmo on tatuoitu soturi miekkoineen, yllään vain lannevaate
(541). Thaimaan kuninkaat eivät kulkueissa esiinny.
 
  

         
 
538. 10.395.00; 539. 10.398.00; 540. 10. 395,00 Lampang.  Monista kylistä oli mukana 
perinneorkesteri tai rumpujoukkue. Tämän kylän joukkueessa tytöt esittävät maalaistyt-
töjen tanssin puujaloilla kävelevien poikien kanssa. 
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541. 10.411.00; 542. 10.472.00 Lampang. Kulkuevaunussa on kerrottu Smaragdi- 
Buddhan legenda. Temppelin munkki, äiti Suchada ja pyöveli. Legendan mukaan äiti 
Suchada antoi apotille kurpitsan, jonka sisältä löytyi smaragdia. 
  
    Korkea kukista ja kultapaperista, koreista (544), vesiruukuista (546) tai lautasista ja 
kulhoista tehty stupa-tyylinen rakennelma näkyy kauas, monet kukkalaitteetkin ovat niin 
suuria, että ne kohoavat rivistöstä. Tällaisista perinteisistä käsitöistä kylä on tunnettu. 
 

     
 

     

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -85 175



 
 
543. 10.319.00; 544. 10.434.00; 545. 10.435.00; 546. 10.452.00 Lampang. Näissä 
vaunuissa ylistetään perinteistä riisinviljelijän elämänpiiriä, taloa ja käsityötaitoa. 
 
   Eräässä vaunussa, jota vetää kylässä tehty auto, istuu vinttikaivolla naisia mainostaen 
kylän perinteistä värjäystaitoa, toisen kylän naiset mainostavat ruukuntekotaitoaan. Nä-
kyvästi on esillä myös kangaspuita ja rukkeja, niitä ei enää ole kaikissa kylissä. Jossa-
kin kylässä valmistetaan käsintehdystä paperista suuria värikkäitä palloja. Joku kylä on 
rakentanut rahaa täynnä olevan vesitornin (sementtisäiliön) pienoismallin. Erään kylän 
näyttelyvaunussa on ruukkuja isossa telineessä, monenlaisia hedelmiä ja juureksia, joi-
ta kylässä nyt keinokastelupelloilla viljellään, ja vaunun vierellä kävelevät naiset kanta-
vat riisikoreja. He muistuttavat kaupunkilaisia siitä, että ruoka tulee kylästä. 
   Kulkueessa on myös lukuisia eläinpatsaita, norsuja, härkiä, kanoja tai mytologisia 
olentoja (551−552). Nyt siirryttiin härän vuodesta elefantin vuoteen. Norsu on muutenkin 
ylevä eläin, joka kantaa mahtavia, kunnioitettuja ihmisiä tai sotureita niin kuin pelottavat 
sotaelefantit (550). Yhtä juhlavia ovat koristeelliset valtaistuimet ja kantotuolit ja koris-
teelliset vaunut, joissa istuvat kauneuskuningattaret. Ja tietenkin kulkueessa on mukana 
rahapuita, ja raha on koristeena melkein jokaisessa rakennelmassa. Kulkueessa on 
esillä kaikki se, mikä kyläläisten silmissä merkitsee rikasta ja onnellista uutta vuotta, ja 
kunnioitettua elämää. 
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547. 10.432.00; 548. 10.467.00; 549. 10.321 Lampang. Koskimaisema vuoristossa ja 
vuoristotemppeli, ilmeisesti Wat Chalermprakiat. Vuoriston pyhiä paikkoja ja luonnon-
suojelualueiden nähtävyyksiä on alettu tehdä tunnetuksi Luang Viang Lakonin kulku-
eessa. 
 

 
 
550. 10.418.00 Lampang. Mahoutien joukkue. Norsu kantokoreineen ja ajajineen on 
ollut ylhäisön kulkuneuvo. Lampangissa on vielä norsuja ja norsukoulukin, ne ovat pai-
kallisia mahtieläimiä, Thaimaan sotaisesta historiasta tunnetaan sotanorsut. Alkavalle 
Elefantin vuodelle norsu tuo erityistä onnea ja menestystä. 
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551. 10.477.00; 552. 10. 480.00 Lampang. kulkueen eläinsymboliikkaa. 
 
   Avajaisnäytös alkaa. Läänin arvohenkilöt tulevat ja asettuvat katsomoon pehmeisiin 
muovipäällysteisiin nojatuoleihin. Kuvasin ensin kentällä ja sen laidalla, mutta sitten 
Aarno Salmenkivi ja minä asetumme istumaan nurmikolle kunniavieraiden lavan juurel-
le, herroilta piiloon. Kylät esittäytyvät kunniavieraille ja tervehtivät heitä. Kynsitanssi-
ryhmien naiset levittäytyvät rivistöiksi kentälle ja esittävät lopuksi yhteisnäytöksen 
(535−537). Tyttöryhmä esittää uudempityyppisen maalaistyttöjen tanssin yhdessä puu-
jalkapoikien kanssa (539−540). Nuoretkin ovat tulleet mukaan Luang Viang Lakonin 
näytöksiin. Joku kylä täyttää ilmapalloa, virkailijat laskevat muonavahvuuksia. Nuorten 
miesten rumpuorkesterin esityksen jälkeen (538) rivistöt lähtivät marssimaan ohjaajan 
komentojen kaikuessa.  
   Krua Tan -kulkue marssii kaupungin keskustan läpi Wat Phra Keon temppelin puis-
toon. Joukkue toinen toisensa jälkeen työntyy näyttelyvaunuineen koulun portista 
Roawp Vieng -kadulle ja kääntyy Kellotornille, siitä matka jatkuu pääkatua Boonyawatia 
Prysaneelle ja vanhan sillan yli koilliskaupunkiin Wat Phra Kaeon temppeliin.  
   Kulkueen kärjessä marssivat naiset, hyvin harvoin joku mies, kyläpäällikkö, heidän 
jälkeensä tulee orkesteri rumpuineen ja kumistimineen, lyömärautoineen. Kaikkialla kai-
kuu vielä vanha temppelimusiikki, jota muuten soitetaan enää vain hautajaisissa.  
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553. 10.425.00 Lampang. Kauneuskuningatar ja kaksi pikkuprinsessaa juhlavaunuissa. 
554. 10.416.00 Lampang. Hevosten päivän missiehdokkaat. Kauniit naiset ja rahapuu 
ovat aina mukana vuotuisten juhlien kulkueissa. 
 

       
 

      
  
555. 10.399.00; 556. 10.422.00; 557. 10.414.00; 558. 10.492.00 Lampang. Kulkue on 
matkalla paahtavassa auringonpaisteessa. 
 
  Tuhannet ihmiset marssivat ohi keskustan kauppojen, jotka ovat kiinni koko viikon, 
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kiinalainen uusi vuosi on Lampangin seudun suurin juhla-aika, muihin uudenvuodenjuh-
liin verrattuna. Niin etenee vaaleiden bambuhattujen ja kirjavien päivänvarjojen virta 
kaupunkilaisten katsoessa sivusta.   
   Tämä on maalaisten demonstraatio, riisinviljelijöiden osoitus siitä, että kylissä on yhä 
voimaa ja sielläkin tapahtuu taloudellista kehitystä. Eivätkä kauppiaat naureskele näille 
ihmisille, sillä kylistä tulevat asiakkaat. Vain muutamat nuoret huutelevat jotain, mutta 
synkkien tummapukuisten miesten katseet vaimentavat uhoamisen. Täällä kaupunki on 
vielä riippuvainen maaseudusta eikä päinvastoin. 
 

 
 

   
 
559. 10.444.00; 560. 10.406.00; 561. 10.483.00 Lampang. Kulkue on kylien naisten 
voimannäyte. 
 
   Kulkueen etupää on jo temppelissä, kun jälkipää vasta lähtee koulu 4:n kentältä. Kello 
on jo yli neljä iltapäivällä. Kulkueet vaunuineen sulloutuvat Wat Phra Kaeon puistoon ja 
yrittävät järjestäytyä omille paikoilleen. 
  Silloin leviää tieto, että Thaimaan prinsessa Maha Chakri Sirindhorn kunnioittaa tilai-
suutta läsnäolollaan. Yllätykseksi kaupungin johdolle. Kerrotaan, että hän pyrkii syrjäyt-
tämään viralliseksi kruununprinssiksi vihityn veljensä ja hakee kansan suosiota kiertä-
mällä vierailemassa kaikkialla, missä on paljon ihmisiä koolla. Alkaa prinsessan odotta-
minen, kuninkaallisia on aina odotettava. 
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562. 10.499.00; 563. 10.504.00 Lampang.  Kuninkaallista prinsessaa odotetaan. 
 
    Siinä istumme puiston nurmikolla tunnin verran, edessäni käytävän toisella puolella 
seisovat kiireesti paikalle kutsutut kaupungin edustavimmat naiset, johtavien virka- ja 
liikemiesten vaimot, kukat valmiina (563). Taempana seisoo kaupungin ja läänin paikal-
la oleva johto. Lampangin varuskuntakin on paikalla. Säännöllisen välimatkan päässä 
valvoo väkijoukkoa aseistettu poliisi ja käskee meidän istua paikoillamme, pois ei saa 
lähteä. Tulee mieleen kertomukset 1600-luvun jumalakuninkaiden ajalta, jolloin hallitsi-
jan kulkiessa kansan oli heittäydyttävä kasvoilleen maahan ja, jos joku nosti päätään, 
vartija tuli ja löi häntä nuijalla päähän...  
   Odotetaan ja odotetaan, ilta alkaa hämärtyä. Helikopteri jyrisee aidan takana.  Ja sit-
ten hän saapuu portista seurueineen poliisijohdon tehdessä kunniaa, raskaasti aseiste-
tun henkivartiokaartin ympäröimänä, tervehtii vastaanottajia ja häviää väkijoukkoon. 
Yritän ottaa kuvia, mutta kaikkialla näkyy vain upseerien koppalakkeja ja kännyköitä. 
Illan ohjelmasta ei tule mitään, Luang Viang Lakonin ensimmäinen päivä päättyy tähän.                                       
 
 
 
 
   
Krua Tan. 2. päivä 
 
 
 
Seuraavana aamuna Koulu n:o 4:n kentälle järjestäytyvät uudet joukkueet kulkuevarus-
teineen. Kyliä, joukkueita, kauniisti sarongiin pukeutuneita naisia on paljon, juhlapukuis-
ta väkeä on koko kentän laajuudelta. Avajaisjuhlallisuuksista ei ole kuvia, koska juuri 
nämä filmirullat menivät piloille, kun kuvasin ne toiseen kertaan kiinalaisessa temppelis-
sä. Nyt aitiossa istuu kuvernööri ja joukkueet tervehtivät häntä marssiessaan aition edit-
se. Kuvernöörin aitiossa on myös korkea-arvoinen vieras, läänin maatalouden ylijohtaja, 
ystävällisen tuntuinen harmaantunut herra. Hänelle tuodaan erityisenä lahjana ana-
nashedelmä.                                         
 

 Joukkue toinen toisensa jälkeen kiertää kentän 
ja marssii aition edestä kadulle johtavalle kujalle. 
Kulkueessa on paljon nuorten joukkueita, jotka 
osallistuvat Wat Phra Kaeon iltakilpailuihin. Joku 
nuorten poikien rumpujoukkue antaa esinäytök-
sen ja tyttöjen tanssijoukkue esiintyy minisaron-
geissaan. Nuorten rumpujoukkueitten lisäksi kul-
kueessa on paljon perinteisiä lyömäsoittimia, 
aisoissa kannettavia metallikumistimia ja suuria 

564.10.513.00 Lampang. Aamu.           puurumpuja, joita kannetaan korennolla.                                          
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565. 10.518.00; 566. 10.548.00 Lampang. Rivit suoristuvat, lähtöä odotetaan. Alaku-
vassa oikealla Lampangin kukko. Naiset ovat valmistautuneen tanssiesitykseen ennen 
lähtöä ja riisuneen jalkineensa.  
 
  Paikallisia thaiorkestereita on vielä kylissä, vaikka länsimaiset sävelasteikot ja soittimet 
leviävät muun maailmankulttuurin mukana. Thaimaankin kylissä perinteinen musiikki on 
vanhan paikalliskulttuurin harrastusta niin kuin muuallakin maailmassa, eikä vanhaa 
musiikkia soiteta monessakaan tilaisuudessa. 
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567. 10.582.00; 568. 10.550.00; 569. 10.576.00; 570.10.576.00 Lampang. Vanhat kan-
sansoittimet kuuluvat vielä perinnejuhliin.  kansanmusiikin taitajia on vielä kylissä.   
 

      
 
 571. 10.574.00; 572. 10.592.00 Lampang. Joukkueet kiertävät juhlakentän ja ohittavat 
kunniavieraiden aition.  
  
  Tällä kertaa kulkueessa korkeimmalle näkyy suuri valkoinen ruumisarkku,  siinä kyläs-
sä taidetaan valmistaa arkkuja. Kauas näkyvät myös  keltaiseksi maalatut  kangaspuut.  
Muutenkin tämän päivän vaunuissa esitellään arkityötä ja viljelyä, joka tuo kyliin toimen-
tuloa ja varallisuutta. On vesipuhvelilla kyntäjä, seebumies ja härkä, joka kulkee omilla 
jaloillaan; sen sisällä on kaksi nuorta miestä. Vesipuhveleita on useammassakin vau-
nussa, se on riisinviljelijöiden tunnuseläin. Lautoja on Thaimassa sahattu perinteisellä 
tavalla käsin, niin kuin Suomessakin (574). Käsisaha kertoo ajasta, jolloin kyläläiset ha-
kivat tiikkipuita vuorilta ja sahasivat ne itse. Kulkueessa näkyy myös läänin uuden kei-
nokasteluverkoston tuoma muutos, kuivan kauden kaupallinen vihannesten ja hedelmi-
en viljely, joka on alkanut mm. Ban Srii Muod Klaossa. Monissa vaunuissa on todelli-
nen puutarhatuotteiden näyttely,  ja on mukana kookospähkinävaunutkin täynnä suuria 
pähkinöitä.  Näin kyläläiset tuovat esille uusien viljelymuotojen tuomaa kehitystä ja toi- 
vovat, että bisnes jatkuisi suotuisasti tulevanakin vuonna. 
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573. 10.530.00; 574. 10. 529.00 Lampang. Kylän silkinkutomon kangaspuut vyyhdinke-
hineen. Mutta ovatko kutojat miehiä? Seuraavassa kuvassa on käsisaha, teline jossa 
kaksi miestä sahaa justeerilla lankkuja.  
 

 
 
575. 10.526.00 Lampang. Vanhaa riisikylien kulttuuria: vesipuhveli ja thaiorkesteri. 
 

    
 
576. 10.561.00; 577. 10.608.00 Lampang. Vesipuhveli on ollut syvintä riisikulttuuria.  
Postikorttien ja julisteiden ideaalimaisemassa on aina kylä, riisipelto ja vesipuhveli. 
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  Temppeleitä ja stupa-rakennelmia on tässäkin kulkueessa monta. Lampangin oma 
tunnuseläin on kukko. Suuritöinen rakennelma on vaunu, jossa on suuri kukko humoris-
tisine ajajineen kaikenlaisen yltäkylläisyyden keskellä. Kukkoja on monissa vaunuissa, 
kukkoja ja vesipuhveleita. 
 

 
 

     
 
578. 10.533.00; 579. 10.531.00; 580. 10.551.00 Lampang. Taruolentoja. Thaisoturi. 
 
  Kulkueessa on myös lohikäärmeitä ja mytologisia eläimiä, kuten leijonapäisiä koiria, 
jotka vartioivat buddhalaisia temppeleitä. Kiinalainen dragon-lohikäärme on monimuo-
toinen kummituseläin, sillä on yleensä liskomainen ruumis, mutta pää, raajat ja muutkin 
ruumiinosat saattavat olla eri eläimiltä. Lohikäärmettä veistäessään tekijä voi käyttää 
omaa mielikuvitustaan niin kuin kuvissa 578−579. Mytologisista eläimistä on usein vai-
kea sanoa, mitä ne esittävät ja mitä niillä halutaan viestittää. 
   Historiallisista hahmoista yleisin näyttää olevan thai-soturi, tatuoitu vartalo yläruumis 
paljaana.  Menneisyyden thaisoturilla ei ollut raskaita aseita eikä haarniskaa, vain yksi 
tai kaksi kevyttä miekkaa, joissa kaiken lisäksi oli hyvin pieni käsisuoja eli ponsi (580). 
Taistelun voittaja oli se, joka oli notkeampi ja nopeampi. Nykyajan ihmisidoli taitaa olla 
kauneuskuningatar kukkameren keskellä kullalla koristetun palatsin tai temppelin edes-
sä rahapuut vierellään (581).   
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581. 10.519.00. Lampang. Kauneutta ja onnea. Palatsi, missi tai missiehdokas, tai kylän 
kaunein nainen ja rahapuu. Siinä nykyinen ihannekuva? 
    
   Kulkue kääntyy Kellotornille niin kuin edellisenä päivänä ja kaartaa kunniaportin alta 
pääkadulle. Kellotornin kunniaporttia pitää kaksi elefantin patsasta, se on ilmestynyt 
siihen uudenvuoden juhlien kunniaksi. Portista mennään läpi uuteen elefantin vuoteen. 
Koulun kentän laidalle jäävät vain kaupustelijat kokoamaan myyntipöytiään. 
 

    
 
582. 10.636.00; 583. 10.647.00 Lampang. Kuljettuaan Elefanttiportin läpi kulkueet 
marssivat läpi kaupungin ja sulloutuvat Wat Phra Keon temppelin puistoon. 
 
 
Wat Phra Kaeon iltajuhla  
 
Kulkue saapuu temppelin puistoon ja hajaantuu. Kentällä lähellä tuloporttia alkaa tanssi- 
ja rumpukilpailut. Iltajuhlassa jaetaan palkinnot, korkeita pokaaleja on pöytä täynnä, ja 
tuomaristo laskee pisteitä; siellä istuu palkintopöydän takana maalaiskunnan ystävälli-
nen johtajakin. Kynsitanssikilpailun voitti Ban Mon ykkösjoukkue, jota säesti kylän oma 
orkesteri.  
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584. 10.652.00; 585. 10.651.00; 586. 10.657.00 Lampang.  Tanssikilpailun voittajat.  
 

     
 
587. 10.683.00; 588. 10.695.00 Lampang. Kilpailu jatkuu, vuoroon tulee Ban Srii Muod 
Klaon tanssiryhmä, jota säestää kylän thaiorkesteri. 
 
    Kynsitanssikilpailussa on mukana myös Ban Srii Muod Klaon vihreäpukuinen joukkue 
ja kylän thaiorkesteri. Se on kylän kotiseutumiehen ja kansanmuusikin elvyttäjän pitkäai-
kaisen työ tulosta (kuvassa  588 sytyttää savuketta).  Kun kylässä  keskustelin hänen  
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kanssaan, hän kertoi, että harrastuksesta kiinnostuneita tyttöjä on enää kahdeksan. 
Päästäkseen mukaan jokaisen on osallistuttava kursseille, sen ensimmäiseen jaksoon 
kuuluu 12 oppituntia ja toiseen jaksoon 16 harjoitusta, sen jälkeen jokainen harjoittelee 
kotonaan. Tytöt olivat innokkaita esiintymään, mutta harjoituksissa käynti ei niinkään 
kiinnostanut. 
 

 
 
589. 10.683.00 Lampang. Kynsitanssi on muuttunut yhä enemmän perinteen harrasta-
miseksi, tanssiryhmät kokoontuvat harjoittelemaan kylän temppelissä ja esiintyvät kai-
kissa kyläjuhlissa, mihin heitä pyydetään. Mukana on usein kylän kulttuuri-ihmiset, ku-
ten opettajat. 
 
    Sen jälkeen tanssijoiden kilpailusarjassa esiintyy nuorten tyttöjen uusityylinen raju 
tanssiryhmä Hum rumpu-ryhmän säestyksellä. Tanssi on runokertomus läänin historias-
ta, ettei vain mukana ole myös Smaragdi-Buddhan legenda (590−591).Soolon esittää 
tyttö kädessään siro miekka, ehkä hän on se pyöveli. Sitten esiintyy tyttöjoukkue Fon 
Jerng yllään lyhyet sarongit, heidän esityksensä on paljon hillitympi kuin edellinen, yh-
distelmä runollisesta kynsitanssi- ja balettiesityksestä. 
 

      
 
590. 10.664.00; 591. 10.663.00 Lampang. Tyttöjen Hum-tanssi, historiallinen kuvaelma.   
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   Viereisellä kentällä alkoi rumpujoukkueiden kilpailu, siihen otti osaa kolme nuorten 
miesten ryhmää käsirumpuineen. Eniten huomiota herätti Pu Ja -joukkue, joka rummu-
tuksen ohella esitti akrobatiaa, mm. rakensi ihmispyramidin ja pylvään päähän kiivennyt 
soittaja tehosti rumpunsa ääntä kaiuttimella (592−593). Tämä joukkue tietenkin voitti, 
mutta kyllä se myös rummutti rajusti ja taidokkaasti.  
 

    
 
592. 10.693.00; 593. 10. 689.00 Lampang. Rumpukilpailun voittaja Pu Ja. Joukkueen 
sooloesiintyjä kiipesi loppukohtauksessa pylvääseen. 
 
   Tanssikilpailun jälkeen kyläläiset purkavat näyttelyrekvisiittansa ja lastaavat sen au-
toon, täpötäydet pick-upit lähtevät. Monet jäävät vielä iltatilaisuuteen ja viettävät aikaa 
juhlapaikan ulkoravintoloissa, toiset kokoontuvat iltajuhlien esiintymispaikalle odotta-
maan palkintojen jakoa. Tulee pimeys. 
   Temppelin Äiti Suchada -näyttämöllä esitetään Smaragdi- Buddhan ilmestymislegen-
daa viikon ajan joka ilta. Temppelitanssilla on myös Smaragdi-Buddhan historian ja äiti 
Suchadan legendan dramatisoinnissa tärkeä osa. Legenda luetaan, se tulee kaiuttimis-
ta, tanssijat myötäilevät kerrontaa valojen ja ääniefektien tehostaessa esitystä. Wat 
Phra Kaeo on nykyisin Lampangin päätemppeli, alue on laaja, sinne mahtuu paljon ih-
misiä, siellä on monia temppeleitä, stupia ja alttarikatoksia, joissa juhlaväki voi kierrellä 
ja uhrata. Smaragdi-Buddha on ollut pitkään Wat Phrathat Lampangissa kaupungin ul-
kopuolella, jonne se aikoinaan karkasi Wat Phra Keosta, mutta sitä ollaan hallinnollisin 
toimenpitein palauttamassa takaisin. Kaupungissa se on lähempänä niitä suuria uskon-
nollisia juhlia, joihin se aina tuodaan, ja paremmin pyhiinvaeltajien ja turistien nähtävä-
nä. Wat Phra Keosta toivotaan tulevan suuri buddhalaisuuden keskus ja turistikohde, 
onhan Smaragdi-Buddhan patsas Pohjois-Thaimaan kuuluisin uskonnollinen nähtävyys.  
   Ennen loppuseremonioita ja palkintojenjakoa on vielä perinteistä kyläohjelmaa. Mun-
kitkin ovat kokoontuneet katselemaan aidan raosta. Kansanlaulajat esittävät ”kuplette-
ja”, itse sepittämiään tapaus-, kiitos- ja pilkkalauluja, satojakin säkeitä pitkiä humoristisia 
lauluja, kaikista asioista, joita paikkakunnalla on tapahtunut, ja voivat saada siitä mak-
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sun. Hautajaisissa kylän laulaja voi esittää vainajan elämäkerran. Nykyisin laulut on jo 
monistettu paperille. 
    Kylälaulajien orkesterit soittavat maassa istuen (594−595). Soittajilla on itsetehtyjä 
instrumentteja, kookospähkinän kuoresta tehtyjä viulun ja mandoliinin tapaisia soittimia, 
erilaisia kotitekoisia pillejä tai klarinetteja. Suuret rummut ja metallikumistimet roikkuvat 
telineissä. Nämä soittajat ja laulajat ovat kaikki vanhoja miehiä. Myös naisjoukkue esit-
tää perinnelauluja; siinä ovat kylän opettajatkin mukana.  
 

 
 

  
   
594. 10.710.00; 595. 10.709.00 Lampang. Kylälaulajat orkestereineen. 
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596. 10.719.00; 597. 10.721.00 Lampang. Illan hämärtyessä esiintyy vielä rumputanssi-
ryhmä, joka esittää tanssi-akrobatiaa käsirumpujen kanssa. Yhtye on perheyritys. 
 
   Krua Tan -juhla päättyy palkintojen jakoon. Parhaat kulkueet, esiintyjäryhmät, niiden 
soolotanssijat ja solistit palkitaan. Sarjoja ja palkintoja on paljon. Kynsitanssikilpailun 
voittanut Ban Mon tanssijoukkue saa kunnian esittää taitoaan. Palkinnot jakaa kuver-
nööri, naiset kiittävät polviaan syvään notkistaen, joillekin miehille kuvernööri ojentaa 
länsimaiseen tapaan kätensä.  
    Luang Viang Lakonista on vuosien mittaan kasvanut maakunnallinen tapahtuma. Ny-
kyisin se on muuttumassa paikallishallinnon organisoimaksi kansanjuhlaksi, osaksi ny-
kyaikaisen kansallisvaltion kulttuuripalveluja. Tuleeko kulkueisiin mukaan yhä enemmän 
kaupungin organisaatioita, järjestöjä ja liikeyrityksiä, vai jääkö se perinnejuhlaksi? Ny-
kyisellään Krua Tan on riisikylien näytös, kyläkulttuuria, oman yhteisön esillepanoa ja 
me-hengen luomista. Tulevaisuudessa siitä tehdään varmaankin enemmän turistitapah-
tumia, osa matkailubisnestä. 
   Kylissä juhlakulkueilla on pitkä historiansa. Niin kuin monissa haastatteluissa kerro-
taan, kyläläiset kulkivat paljon kulkueissa soittaen, tanssien ja laulaen, milloin vain sii-
hen oli joku syy, esimerkiksi buddhalaisen kalenterin juhlapäivä, jolloin mentiin temppe-
liin, tai yksityinen iloinen tapahtuma, jota haluttiin juhlia ystävien kanssa, tai perheen 
nuoren miehen munkiksi meno. Kun kulkue kuului tulevan kujalla, muutkin kyläläiset 
yhtyivät joukkoon. Ja vaikkei juuri muita soittimiakaan ollut, niin lyömärautaa ja kumistin-
ta osasi jokainen takoa tietyllä rytmillä, jota marssiessa vieläkin soitetaan. Kynsitanssi 
oli kulkuerituaali, se tuli tanssia aina ennen lähtöä, aloittamista, niin matka sujui hyvin ja 
suunniteltu toimi onnistui. Krua Tan -kulkueen lähtiessä ja palatessa kylän naisryhmä 
esittää aina kynsitanssia, sillä tavalla matka uuteen vuoteen alkaa hyvin ja kylän tule-
vat  hankkeet saavat  suotuisan alun. 
 
 
 
 
 
 
Hevosväen juhla. 3 päivä 
 
 
 
Hevoskulkue 
 
 
Luang Viang Lakonin kolmantena päivänä koulu n:o 4:n kentälle järjestäytyvät  hevos-
miehet ja ratsastuksen harrastajat. Päivän ohjelmasta vastaavat kaupungin vossikat ja 
hevosten kasvatuksesta toimeentulonsa saavat tallien omistajat. Kulkue ajaa läpi kau-
pungin ja yli vanhan sillan, ja kääntyy sitten Chamma Tae Wee -katua urheilustadionille.  
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598.10.745.00 Lampang. Koristellut vaunut ajajineen ja kuningattarineen. 
 
   Koulun kentällä ratsastajat satuloivat ja koristelevat hevosiaan, ratsastavat edes ta-
kaisin. Juhlapukuun pukeutuneet naiset odottelevat pienissä ryhmissä ja juttelevat kes-
kenään, he kuuluvat tapahtuman roolinhaltijoihin. Aluksi käydään hevosajoneuvojen 
koristelun, ajoneuvokuningattarien ja ratsastajatyttöjen kilpailu. Paikalle on tuotu myös 
nuoria vuoristokansojen tyttöjä etnisissä puvuissaan; he tuovat näytelmään eksotiikkaa 
(600). Mustiin kansallispukuihinsa pukeutuneille meo-tytöille taitaa tulla kuuma täällä 
tasangolla.  
 

   
 
599. 10.731.00: 600. 10.743.00 Lampang. Thai-soturi satuloi hevostaan. Meo-tytöt. 
 
   Vossikoiden kukilla koristellut vaunut ajavat kentän laidalle ja järjestäytyvät jonoon. 
Koristeluun on tarvittu suunnaton määrä tekokukkia. Kolmessa ensimmäisissä vaunus-
sa ajavat kukkien keskellä paikalliset kauneuskuningattaret. Sitten on parikymmentä 
ajoneuvo- tai hevosmissien vaunua. Tyyliteltyyn farkkupuku-cowboy-intiaaniasuun pu-
keutuneilla tytöillä on rinnassaan numero; he kilpailevat   keskenään kauneudesta, kau-
neimman ”hevostytön” tittelistä. Hevosilla, tai oikeastaan muuleilla, on selässään väri-
käs loimi, ajajilla yllään tyylikäs musta liiviasu tai humoristinen "panssariliivi", eräällä 
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nuorella miehellä on päässä polkupyöräky-
pärä. Ratsastajat ottavat Thaimaan liput ja 
hevoskulkue lähtee kaartaen Kellotornin 
risteyksen kautta elefanttiportista pääkadul-
le. 
 

  
 
601. 10.754.00; 602. 10.750.00 Lampang. Hevosmissien vaunuja.  
 
   Kulkueen edessä marssii punavalkoiseen asuun pukeutunut MacKenzie -koulun torvi-
soittokunta, joka esiintyy monissa tilaisuuksissa, sitten tulee suuri stupa, jonka juurella 
on vossikoiden pienoismalleja. Ne ovat uhreja, joiden avulla pyydetään hevosajureille 
suotuisaa uutta vuotta. Stupaa seuraa joukko hevospäisiä "muumeja", hevosen suojeli-
joita vaaleissa haalareissaan (605). Sitten tulevat ratsastajat lippuineen ja heidän jäl-
keensä kukilla koristellut vossikat, ensin nykyiset kauneuskuningattaret ja sitten uudet 
missiehdokkaat vaunuissaan. Kulkue ja katsojat täyttävät kadun (604), tänään kaupun-
gin vossikat mainostavat ammattiaan ja vaativat kaupunkilaisten huomiota. Postitalon 
kulmasta vaunut kaartavat vanhalle sillalle (605).  
 

  
  
603. 10.762.00 Lampang. Hevostyttöjen vaunut kaartavat kellotornin elefanttiportista.  
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604. 10.764.00; 605. 10.768.00; 606. 10.777.00 Lampang. Kulkue etenee kaupungin 
keskusta vanhalle sillalle ja sieltä stadionille.  
 
 Vaunukaravaanin takana ratsastaa varjostimen alla valkoiseen pitsiverhoon pukeutunut 
nuori mies valkoinen turbaani päässä. Hän on kreikkalaisen mytologian Pan tai hevosen 
haltia. Lopuksi kävelee perinteinen orkesteri ja sarongeihin pukeutunut naisten joukko 
kukkalaitteet ja koriste-esineet kädessään. He ovat hevosmiesten vaimoja ja muita alal-
la työtä tekeviä naisia. Kukkalaitteita, baisreja, kannetaan, kun siirrytään uuteen. Pe-
rässä ajaa poliisiauto.  
 
 
 
Hevoskilpailut  
 
 
Stadionilla tulijoita tervehtii Sabad choi -rummutusriitti, nimeltään kristallipallo. Nuori 
nainen esittää hurjan tanssin ja rumpusoolon vanhempien naisten säestäessä triange-
leilla; lautasia yhteen lyövä mies ilmoittaa, kun jakso vaihtuu (607-608). Kysymyksessä 
on kaupalliseen kulttuuriin mukautettu tanssi, jolla yhä symbolisesti karkotetaan jotain 
pahaa, vaikutetaan tuonpuoleisiin voimiin.  
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607.10.768.00; 608. 10.790.00 Lampang. Sabad choi -rummutusnäytös. 
 
   Osallistujat kokoontuvat kentälle marssien ryhminä omille paikoilleen. Ensimmäisenä 
kenttää kiertää MacKenzien torvisoittokunta ja asettuu rivistöjen alkuun soittamaan. 
Sieltä näyttää tulevan Pan-nuorukainen ruskeanvalkoisen ratsunsa selässä. Sitten esit-
täytyvät naiset, jotka ovat kävelleet kulkueessa kaupungista saakka ja kentällä mukaan 
liittyy muita: nuoret tanssijat, vuoristokansojen edustajat ja muut. Sitten saapuvat lipun-
kantajat ratsujensa selässä (609), heitä seuraavat vossikat ja järjestäytyvät kentälle 
(611). Vossikoiden jälkeen ajavat paikoilleen Ben Hur -vaunusoturit ja sitten tulevat kil-
paratsastajat. Jossain välissä kentälle ovat asettuneet hevospäiset haltiahahmotkin. 
Järjestäytymistilaisuuden kohokohta on kuitenkin oopiumikaravaani; tässä näytöksessä 
salakuljettajat vievät oopiumia koreissa ja säkeissä, jotka on sidottu muulien kummalle-
kin kyljelle (610). Vuoristossa muulit ovat olleet tärkeitä eläimiä myös oopiumin kuljetuk-
sissa.   
 

    
 
609. 10.803.00; 610. 10.814.00 Lampang. Kulkue kiertää stadionin kenttää, ensimmäi-
senä lipunkantajat ja lopuksi oopiumin salakuljettajien karavaani. 
 
   Näin esiintyjät ovat järjestäytyneet kentälle avajaisia varten (611). Katsojia on vielä 
kovin vähän. Puhujapöntön ympärille kokoontuu alan johtavia yrittäjiä päässään tek-
sasilais- tai cowboyhatut, poikkeuksena intialainen kangaskauppias, jolla on valkoinen 
turbaani. Hevosyrittäjien killan johtaja pitää avajaispuheen korostaen alan taloudellista 
merkitystä ja toivoen kaikkien viihtyvän, ja tietenkin toivoen alan liiketoiminnan edelleen 
menestyvän, tulevanakin vuonna. Johtohenkilöitä ympäröivät suuret niput erivärisiä il-
mapalloja. Avajaisseremonioissa oli tarkoitus lähettää suuri kuumailmapallo, mutta se ei
suostunut täyttymään. Joukkotapahtumien, ennen kaikkea kilpailujen kaava toistuu tilai-
suudesta toiseen, thaimaalainen juhlakulttuuri on saanut muotonsa. Siihen kuuluu or-
kesterin alkusoitto, avajais- tai juhlapuhe ja ilmapallojen lähettäminen tervehdysviestei-
neen, ja urheilutapahtumissa kisatulen sytyttäminen.  
  Ja sitten saapuu kisatuli,  sen tuo ratsastaja,  jolla on palava soihtu ja   Thaimaan lippu
(612), hän sytyttää tulen kentälle pystytettyyn suureen kultaiseksi maalattuun soihtuun. 
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611. 10.719.00 Lampang.Vaunut ja hevoset ryhmittyvät kentälle. 612. 10.827.00 Lam-
pang. Kisatuli saapuu. 
 
  Ensin käydään Ben Hur - tyyliset kilpa-ajot (613−614). Siinä roomalaiset soturit ajavat 
sotavaunuilla, joissa on puusta tehty kori ja puiset pinnapyörät. Hevoset laukkaavat ja 
ajajat heiluttavat ruoskiaan. Pepsi-mainos voittaa ensimmäisen erän. Suuri amerikkalai-
nen elokuvaspektaakkeli tuottaa paikallista kulttuuria maahan, jossa tällaista sotaisaa 
historiaa ei ole eikä hevoskilpailujakaan ole pidetty.  
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  Välillä on muuta ohjelmaa ennen kuin 
käydään Ben Hur -kisan loppukilpailut. So-
tavaunujen ajajat huvittavat yleisöä myös 
pukeutumisellaan; joku ajaja on pukeutunut 
tinapaperista tehtyyn haarniskaan ja kulta-
paperiseen roomalaiseen kypärään. Lop-
pukilpailun voitti keltaisten vaunujen ajaja 
valkoisella hevosella, pään mitalla (615). 
 
613. 10.837.00; 614. 10.635.00; 615. 

10.889.00 Lampang. Roomalaisten sotavaunujen kisat. Keltaiset vaunut voittivat loppu-
kilpailun. 
 
  Samanaikaisesti vahvasti tatuoitu jäntevä soturi esittää kentällä miekkatanssin kahdel-
la miekalla ja rumpujen säestyksellä (616−618). Näytökseen kuuluu pitkä keskittyminen 
rukouksineen, soturi ottaa hallintaansa ruumiinsa, ojentaa sen kohtalon voimille, tanssii  
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616. 10.842.00; 617. 10.843.00; 618. 10.844.00 Lampang. Thai-soturin miekkatanssi. 
 
miekkojensa ympärillä ja sieppaa ne sitten maasta. Miekkatanssi alkaa hitaasti, mutta 
kiihtyy vähitellen ja soturi pyörittää yhä kiivaammin miekkojaan eri suuntiin, sivaltelee 
ilmaan, jalkojensa alta ja käsivarsiensa välistä, pistäen välillä itseään kainaloiden alle. 
Rummutus myötäilee esitystä, rivi naisia hakkaa triangeleitaan.Tatuoitu soturi mustissa
urheiluhousuissa demonstroi menneisyyttä. Sotureilla oli kaksi miekkaa, joita kannettii
ristissä selässä,  esiintyjä ilmeisesti kuvaa hyvin aikansa  soturihahmoja ja heidän miek-
kailuharjoituksiaan.    
    Seuraavaksi ratsastetaan kilpaa ilman satulaa (619−621). Ensin ovat kuumat sarjat, 
jossa kilpailevat kaupallisten tallien ammattiajajat. Hevosen ovat melko kookkaita, läm-
minverisiä juoksijoita. Avustajat järjestävät lähtörivistön suoraksi ja pitelevät hevosia 
paikoillaan. Sitten tapahtuu lähtö, hevoset syöksyvät radalle. Paikalliset jockeyt taistele-
vat rajusti voitosta, hiekka pöllyää hevosten kavioissa, piiskaa ei kuitenkaan saa käyt-
tää.  
   Kun erä on ohi, seuraava järjestäytyy lähtöpaikalle. Loppua kohti ratsastajat muuttui-
vat enemmän harrastelijoiksi ja ratsutkin pääosin muuleiksi, mutta osanottajille kilpailut 
ovat kokemus, jossa mitataan heidän edistymistään hevosen käsittelyssä ja ratsastus-
taidossa. Hevosharrastus leviää myös Thaimaan nuorten tyttöjen ja poikienkin keskuu-
dessa.    
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619. 10.852.00; 620. 10.855.00; 621. 10.850.00 Lampang. Ammattilaissarja kilpailee. 
  
 Samanaikaisesti alkavat kentän keskustassa poolokilpailut, niin ikään satulattomilla 
hevosilla (623). Minkälainen lienee tämän urheilumuodon asema nykyajan brittiläisessä 
maailmassa, mutta katsojalle nämä kisat näyttävät toivottoman hitailta ja yksitoikkoisilta 
jalkapalloon ja jääkiekkoon verrattuna. Hevostyttö vai lieneekö linjatuomari on kuitenkin 
kiinnostunut ja voittajajoukkue tässäkin pelissä ajan mittaan selvisi. 
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622. 10.824.00; 623. 10.861.00; 624. 10.880.00 Lampang. Kisojen toimihenkilöt komen-
topaikallaan. Poolopeli käynnissä. Hattujen pudotuskilpailu meneillään. 
 
   Pääkatsomossa on jo paljon katsojia. Seuraa hatunpudotusottelu (624). Kaksi joukku-
etta, sini- ja punahattuiset asettuvat vastakkain, ja koettavat ratsunsa selästä pudottaa 
vastapuolen päästä korkean tötteröhatun. Hevoset ja ratsastajat pyörivät toistensa ym-
pärillä ja lopulta käy niin, että sinihattuisia on jäljellä kolme ja punahattuisia vain yksi, ja 
niin voittajat piirittivät viimeisen punahatun ja pudottivat hänenkin tötterönsä.   
 

     
 
625. 10.891.00; 626. 10.893.00 Lampang. Palkintotyttö pokaaleineen. Cowboy-tyttö, 
hevospäivän missikisan voittaja palkitaan. 
 
     Lopuksi jaetaan palkintoja. Pokaalit ovat loistavat, kultaiset, ylimpänä kuninkaallinen 
vaakuna, ja niiden jakamisessa avustaa kaunis tyttö niin kuin urheilukilpailuissa on ta-
pana. Kaunis nuori, terve sielu terveessä ruumissa. Tällä kertaa palkinnot jakoi maa-
talousjohtaja; kuvassa hän ojentaa palkinnon kauneimmalle cowboy-tytölle (626). 
  Yleisö lähtee pois samoin ruoan kaupustelijat,joita kerääntyy tapahtumapaikoille; myy-
mättä jääneet Pepsi kola -korit kannetaan autoon. Yksinäiset vossikan vaunut ovat jää-
neet kentälle hehkuvaan auringonpaisteeseen, mutta sen värikkäät kukkakoristeet eivät 
kuihdu. Ne käytetään seuraavissa vaunukulkueissa uudestaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lohikäärme kauppaliikkeissä 
 
 
 
 
Kiinalaisena uutena vuotena keltaisiin verryttelypukuihin pukeutuneet pojat ja tytöt kul-
jettavat kaupungin kauppaliikkeissä lohikäärmeinä keräämässä rahaa kiinalaisen koulun 
hyväksi. Oppilaiden mukana on koulun opettajia ja kannatusyhdistyksen aikuisia jäse-
niä, tyttöjen ja poikien vanhempia. Lohikäärmekiertueet kiertävät kiinalaisissa liikkeissä 
keräämässä avustuksia, jotka kauppiaat ovat panneet riippumaan liikkeensä oven ylä-
puolelle tai kattoon. Nähdessään kirjakuoren riippuvan joukkue aloittaa rytmikkään 
maagisen rummutuksen ja loitsun luvun, kankaasta tehty lohikäärme kiemurtelee lahjan 
alle ja kohoaa äkkiä pystyyn, aukaisee julman suunsa ja nielaisee lahjapussin. Sitten se 
laskeutuu alas, lohikäärmeen sisällä oleva poika nostaa naamarin kasvoiltaan ja hauk-
kaa raitista ilmaa.  
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627. 10.908.00; 628. 10.919.00; 629. 10.923.00 Lampang. Apinakuninkaan pää. Lohi-
käärmeviitan sisällä oleva poika nousee toisen olkapäälle ja sieppaa kauppaliikkeen 
oven päälle ripustetun rahalahjan. 
 
  Lohikäärmeellä on värikäs, julma apinakuninkaan pää ja leijonan harja, suuri suu täyn-
nä valkoisia hampaita (627).  Suu aukeaa selälleen, kun pään sisällä oleva poika ojen-
taa kätensä ja nappaa lahjan. Lohikäärmeen kankaisen ruumiin pääpuolessa on pari 
nuorta miestä, häntää kannattelee pienempi poika.  
  Joukon mukana on kirjurina opettaja tai joku muu vanhempi henkilö, joka merkitsee 
muistiin, kuinka paljon liikkeen omistaja lahjoittaa. Tyttöryhmiä seisoo lippuineen varti-
ossa, he ilmoittavat, missä lahjoja riippuu (634). Kaduilla tungeksiva kansa katsoo hy-
myillen lohikäärmeen liikkeitä. Välillä kiertueet juovat huoltoautosta Pepsi kolaa. Tyttö- 
ja poikajoukkueita on paljon eri puolilla kaupunkia, mutta paljon kaupungissa ja sen ba-
saareissa on pikkuliikkeitäkin. Ja pääasiassa kiinalaisia. 
  Kuvat ovat pääkadulta torin basaarien kohdalta sekä postia vastapäätä. Siellä missä 
on tilaa, kuten kadunpuolen liikkeiden edessä, saattajat asettuvat kahden puolen rum-
puineen, lautasineen ja kumistimineen. Rummutus kiihtyy, kun lohikäärme lähestyy 
kiemurrellen liikkeen ovea ja lakkaa kuin veitsellä leikaten, kun se hyökkää ylös kohti 
rahalahjaa. Näytös tekee sisällä liikkeessä oleviin mahtavan vaikutuksen.  
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630. 10.909.00; 631. 10.912.00; 632. 10.920.00 Lampang. Lohikäärme syöksyy kohti 
rahalahjaa kiivaan rummutuksen kaikuessa, nappaa lahjan ja pudottautuu alas. Kaavun 
sisällä ollut poika riisuu lohikäärmenaamion ja joukkue siirtyy seuraavan liikkeeseen. 
 

       
 
633. 10.924.00; 634. 10.914.00 Lampang. Rummuttajat asettuvat uusiin asemiin. Tyttö-
ryhmät etsivät liikkeet, joissa riippuu lahja, ja ilmoittavat sen joukkueelle. Heidän ilmes-
tymisensä paikalle lippuineen keltaisissa urheiluasuissaan kertoo kauppiaalle, että on 
aika ripustaa rahalahja oven yläpuolelle. 
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635. 10.928.00; 636. 10.931.00; 637. 10.936.00 Lampang. Lohikäärmeet vierailevat 
myös kappahallissa, jossa rahakuoria on vaikea löytää. Lopulta joukkueet alkavat väsyä 
ja lähtevät kioskin kautta kotiin.  
 
    Mukana olevat aikuiset valvojat laskevat rahat ja merkitsevät ylös, mitä kukin kauppi-
as on kiinalaiselle koululle lahjoittanut. Sitten lohikäärme jatkaa matkaa etsimään uutta 
riippuvaa lahjapussia. Joskus kirjekuori tai rahapussi on piilotettu sisälle liikkeeseen. 
Lohikäärme käy myös sisällä torilla ja basaarissa, vaikka kojujen välit ovat ahtaat eikä 
joukko tahdo mahtua sisälle pikkupuoteihin, kaikkialla riippuvien tavaroiden keskelle 
(635).    
  Lampangin kiinalaisissa temppeleissä lohikäärmetanssi on kuulunut suuriin suojelu-
riitteihin, mutta thailaiset tulkitsevat sen kunnianosoitukseksi suurlahjoittajille. Aina kun 
joku haluaa lohikäärmeriitin, hänen tulee lahjoittaa temppelille tavallista suurempi sum-
ma. Lohikäärmetanssi esitetään temppelin pihassa ja lohikäärme tai kaksi saattavat lah-
joittajan sisälle temppeliin. Kiinalaisen koulun uudenvuoden kiertueeseen on yhdistetty 
erityistä kunnioitusta osoittava ja menestystä tuottava lohikäärmetanssi yleishyödylli-
seen avustusten keräämiseen.  
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THAI UUSI VUOSI. SONGKRAN

  
 
 
Vesisodan aika 
 
 
 
Thaikulttuurin vuodenvaihteen juhla Songkran on 13.-15. päivänä huhtikuuta, ajankoh-
tana, jolloin monsuunisateita aletaan odottaa ja valmistaudutaan uuteen viljelykauteen. 
Agraarikulttuureissa vuodenvaihde sijoittuu yleensä sadonkorjuun aikaan, Lampangissa 
se on ollut suunnilleen ajankohta, johon nykyperinteessä osuu Loi Kratong-juhla.  
   Songkran tunnetaan vesijuhlana koko Pohjois-Thaimaassa. Silloin on lupa kastella 
kaikki ohikulkijat ja nuorten keskuudessa käydään kiivasta vesisotaa kaupungin kaduil-
la. Kastelu jatkuu kolme päivää aamusta iltaan, mutta sen ohella noudatetaan vanhoja 
vuodenvaihteen tapoja, joihin kuuluvat uhrit temppelissä ja munkkien syntien pesemi-
nen, vainajien muistaminen ja vanhusten kunnioittaminen. 
 
 

Songkran  
 
1. päivä 
klo 6−  luostarin varustaminen kylvökaudelle, munkkien  
            käsien pesu ja veden pyhitys temppeleissä. 
 6 −11  pyhää vettä haetaan Koulu 4:n kentältä. 
 9 −10  ilmapallokilpailut Koulu 4:n kentällä. 
13−16  kulkue halki kaupungin. 
2. päivä 
klo 16−  hiekkastupien rakentaminen temppelien pihalle. 
3. päivä 
6−10 luostarin varustaminen kylvökaudelle, munkkien 
          käsien pesu. 
9−     temppelissä käynti.  

 
    Songkranin ensimmäisen tai kolmannen päivän aamuna perheillä on ollut tapana 
mennä temppeliin viemään munkeille ”keittämätöntä riisiä”, erilaisia ruokatarvikkeita, 
jotta he tulisivat toimeen kylvökauden ajan; silloin kyläläiset ovat niin kiireisiä, etteivät 
ehdi käydä temppelissä. Temppeliseremonian aikana he pesevät munkkien kädet, pe-
sevät heidän syntinsä, antavat vertauskuvallisesti anteeksi ne virheet, jotka munkit ovat 
vuoden aikana sanghaa ja kyläläisiä vastaan tehneen. Ensimmäisen päivän aamuna 
temppeleissä tehdään myös pyhitettyä vettä, jota tarvitaan songkranina, kun nuoret 
käyvät tervehtimässä vanhuksia, ja muutenkin alkavana vuotena erilaisiin tarkoituksiin. 
Kyläläiset tuovat mukanaan temppeliin vettä ja valavat sen Buddhan patsaan yli, pesivät 
myös Buddhan, ja keräävät näin pyhittyneen veden takaisin astiaan kotiin vietäväksi. 
Näin tehdään vieläkin kylissä, mutta Lampangiin on tehty laitos, josta kaupunkilaiset 
voivat hakea itselleen pyhän veden.  
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Pyhä vesi. 1. päivä  
 
 
Perheet menevät aamulla (13.4.) varhain – ennen kuin vesisota alkaa − temppeliin mu-
kanaan keittämätöntä riisiä ja muita tarvikkeita alkavaa vuotta varten. Temppelipalveluk-
sen aikana he pesevät munkkien synnit ja tekevät itselleen pyhää vettä. Nuoretkin alkavat 
jo aamusta kerääntyä teiden varsille vesiastiat mukanaan tai ajella kaupungilla vesityn-
nyreineen ja ämpäreineen kastelemassa kadulla kulkijoita. Katujen varsille tuodaan vesi-
tynnyreitä ja kasteluletkuja, talon nuoret asettuvat asemiin. Nuorten vesisota käynnistyy. 
    Lampangissa kaupunkilaiset alkavat aamusta lähtien kokoontua Koulu 4:n kentälle, 
jonne on edellisenä iltapäivänä tuotu pyhän veden tekolaitos. Se on Thaimaan ja sanghan 
lippujen ympäröimä puinen rakennelma,  jonka sisällä,  korkean aidan ympäröimänä,  on 
ihmeitä tekevä Smaragdi Buddha kullatussa katoksessaan. Punaisesta aidasta työntyy 
ulos 6-7 m pitkä punainen puukuurna, avoin ränni. Siihen ihmiset panevat kukkia ja kaa-
tavat vettä (638), joka juoksee katokseen ja valuu Buddhan patsaan yli puiseen ammee-
seen ja edelleen kahta putkea myöten ulos suureen ruukkuun.  
 

 
 

     
 
638. 10.947.00; 639. 10.953.00; 640. 10.957.00 Lampang. Pyhän veden tekolaitos. Sma-
ragdi-Buddhan yli valunutta ja siinä pyhittynyttä vettä annetaan luukusta hopeakulhoon. 
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   Laitoksen luona on hoitajia, jotka ammentavat kävijöiden astiaan pyhittynyttä vettä sitä 
varten tehdystä luukusta (640) tai suoraan aidan yli.  Smaragdi-Buddhaa vartioivat poliisit 
niin kuin aina. Kun väkeä on paljon, vettä lasketaan kuurnaan suoraan letkua pitkin tank-
kiautosta. Kävijät voivat ostaa kukat ja veden paikan päältä, niitä ei tarvitse tuoda kotoa.  
Lähellä on suitsutusalttari ja kahdella lukolla suljettu rahakirstu, johon pannaan maksu tai 
rahauhri. Smaragdi-Buddhaa voi rukoilla luukusta, joka on sitä ympäröivässä aidassa, 
kovin lähelle Buddhaa ihminen ei pääse.   
   Pyhän veden hakeminen temppelistä kuuluu olennaisesti songkranin riitteihin. Vettä 
käytetään moniin tarkoituksiin, mm.  parantamiseen, ihottomien ja haavojen hoitoon, 
mutta songkranina, kun nuoret käyvät kunnioittamassa vanhuksia, he pirskottavat tai 
kaatavat hiukan pyhää vettä heidän käsilleen pyytäen anteeksi kaikkea sitä, mitä vuoden 
varrella ovat heitä vastaan rikkoneet. Vanhukset antavat anteeksi, siunaavat nuoria ja 
tekevät pyhällä vedellä, johon on sekoitettu talkkia, valkoisen merkin heidän otsaansa. 
    Koulu 4:n kentälle tulee myös lintukauppiaita, jotka myyvät eläviä lintuja. Linnun va-
pauttaminen songkranina ja muina juhlina on tuonpuoleinen ansio. Lintukauppiailla on 
suurissa häkeissään tavallisia pieniä pihalintuja, joita he ovat pyydystäneet elävänä. 
Myyty lintu pannaan pieneen ohuista bambusäleistä tai oljista punottuun häkkiin, sieltä 
ostaja sen laskee vapauteen. Pikkuhäkit heitetään kentälle. 
 

   
 
641 10.961.00; 642. 10.977.00 Lampang. Kuumailmapallokilpailu käynnissä.  
 
     Samanaikaisesta käydään koulun kentällä luostarien välinen ilmapallokilpailu. Munk-
kien joukkueet täyttävät pallojaan ja paikkaavat reikiä.  Ilmapalloihin on sidottu savupa-
noksia ja ne lentävät rätisten taivaalla. Ihmiset seuraavat palloja ja arvioivat niiden lentoa. 
Kekseliäimmät esitykset palkitaan. Coca kolan myyjät ja pikkuherkkujen kaupustelijat ke-
rääntyvät kentän reunoille. Kaikissa juhlissa on aina paikalla pikkusyötävien laittajia, pais-
tettujen banaanien, erilaisten leivosten, kakkujen ja muiden naposteltavien myyjiä. Kou-
lun kentällä myytiin jo durianiakin (thurian, durio zibethinus), tuota kullan kallista, kuli-
naristien maailman hienoimpana pitämää hedelmää. 
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643. 10.972.00 Lampang. Kisojen tuomaristo arvioi kuumailmapallojen suorituksia. Sitten 
pallot katoavat ja munkit lähtevät temppeleihinsä.  
 
   Kaupungilla ja kylissä käydään kaiken aikaa vesisotaa. Kasteleminen kestää herkeä-
mättä kaksi − kolme päivää, paikoin kauemminkin. Kaikki ohikulkijat saavat vettä nis-
kaansa. Läpimärät tytöt ja pojat ämpäreineen täyttävät katujen varret, toiset ajavat pa-
ketti- ja kuorma-autoilla ympäri kaupunkia vesitynnyreitä lavalla ja heittävät vettä kadulla 
olijoiden niskaan. Kylien nuoret hankkivat auton ja tekevät vesisotaretkiä kaupunkiin. 
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644.10.1020.00; 645. 10.995.00; 646. 10.1005.00 Lampang. Vesisota käynnissä. 
 
  Talojen eteen on tuotu tynnyreitä täynnä vettä ja niiden kohdalla ryhmä nuoria odottaa 
autolla ajavia hyökkääjiä. Autoissa istuu usein heti kopin takana suojassa yksi tai kaksi 
vanhempaakin miestä valvomassa nuoria. Kun auto tulee kohdalle, heitetään vettä kum-
maltakin puolelta niin paljon kuin ehditään. Nyt ajaa kadulla jo peräjälkeen vesiautoja ja 
kun auto ruuhkassa pysähtyy, kastellaan lavalla olevat perusteellisesti. Näiltä kun 
yleensä loppuu vesi. Autoissa on sekä tyttöjä että poikia, melkeinpä lapsiakin mukana. 
Maaseudulta tulleet käyvät välillä Wang-joella täyttämässä autonsa tynnyrit, kadun var-
rella tynnyrit täytetään vesiletkuista. Jotkut nuoret miehet ovat tulleet palokunnan punai-
sella tankkiautolla ja ammentavat vettä kadulla olijain päälle tankin päällä istuen (650).  
 

    
 

    
 
647. 10.1013.00; 648. 10.1014.00; 649. 10.1035.00; 650. 10.1051.00 Lampang. Nuorten 
joukkueet kiertelevät kaupungilla vesiastioineen.  
  
    Vesisotaa käydään innokkaimmin parina ensimmäisenä päivänä, mutta eri puolilla kau-
punkia lapsijoukot päivystävät kotiportillaan vielä monta päivää. Puolen päivän jälkeen 
vesisodan keskeytti vähäksi aikaa juhlakulkue. Valokuvia voisi ottaa loputtomasti. Kuvat 
ovat näkymiä Kellotornin aukiolta, pääkadulta, Boonyawatilta ja vanhan sillan luota. Jot-
kut kyläläiset ovat tulleet koreineen myymään kadulle ja kaupatkin ovat auki, kuten aina. 
Kaikki ohikulkijat eivät kastelemisesta pitäneet, vaan yrittävät mennä ohi vihaisen 
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näköisinä. Poliiseja liikkuu paljon kadulla, mutta he valvovat vain, ettei kasteleminen 
muutu tappeluksi.  
    Monet ihmiset ajavat töihin niin kuin muinakin päivinä, mutta kastumista ei kukaan voi 
välttää. Kastelemiselta ei välttynyt poliisikaan pamppuineen. Torjuvia aikuisia nuoret eivät 
sen enempää vaivaudu kastelemaan, kiusantekoa ei varsinaisesti harjoiteta. Uudeksi ta-
vaksi on tullut sekoittaa veteen talkkia tai jopa kalkkia ja valkoinen vesi värjää vaatteet ja 
autot. Kalkkiveden heittämiseen järjestysvalta puuttuu heti, jos sellaista vain huomaa.  
Lampangissa vesisota on ystävällistä eikä ole johtanut tappeluihin niin kuin Chiang 
Maissa, jossa kaupunkilaiset ja maalaiskylät ovat ottaneet yhteen niin, että vesisota on 
muuttunut kivillä heittelemiseksi.  
    Minun niskaani ei heitetä vettä, kun näytän, että kamera kastuu. Mutta faranki pitää 
tietenkin kastella ja niin minut aina juhlallisesti valellaan kerta toisensa jälkeen pitäessäni 
kameraa korkealla pääni yläpuolella. Nyt Coca kola -kaudella kaikkialla on saavana jää-
paloja ja niitä laitetaan myös veteen. Se on kyllä karmaiseva kokemus, kun muovipussil-
linen jäävettä kaadetaan niskaan. Siitä ajattelin jo suuttua. Mutta muuten kasteleminen 
on oikeastaan virkistävää, sillä alkaa olla kuumin kausi ja iltapäivällä lämpö nousee lä-
helle 50 astetta, ainakin auringossa. Vaatteet kuivuvat hetkessä. 
 

 
 
651. 10.1010.00 Lampang. Joukko on läpimärkä, väsynyt ja vesikin on loppu, paras läh-
teä kotiin. 
 
    Autoissa ja kadulla kulkevat nuorten joukkueet. Kylän nuoret vuokraavat joukolla auton 
ja ajavat toisiin kyliin ja Lampangiin. Kaupunkilaisnuoret liikkuvat puolestaan maaseu-
dulla, mutta enemmän kuitenkin omassa kaupungissaan tuttuja etsien.  Songkran on nuo-
rille tärkeä tutustumistilaisuus, kaikki nuoret ovat silloin kadulla. Nurkan takana poika voi 
pirskottaa tyttöä hellästi ja sivellä hänen kasvoihinsa hiukan talkkia. Vähitellen joukkueet 
väsyvät ja alkavat jutella keskenään tai autot pysähtyvät perä perää johonkin kadun var-
relle. Vesi on kerta kaikkiaan lopussa eikä uutta jaksa enää hakea. Lapset kadun varrella 
jaksavat kastella vielä työstä palaaviakin. Varttuneemmilla nuorilla on jo aikaa asettua 
ryhmäkuvaan. Ja hymyä riittää, kaikilla on ollut hauska päivä.  Vähitellen auton lähtevät 
ajamaan kotiin. Huomenna tullaan uudestaan.  
    Iltapäivällä kaupungilla alkaa jo kulkea joku juopunut vanhempi mies ja nainenkin, jotka 
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kukkakoristeet kaulassa ja talkkivesikulho kainalossa "siunaavat" nuoria ja vanhempia 
ihmisiäkin. Kukilla koristautunut naisten joukko on maalannut toinen toisensa kasvot val-
koisiksi ja tanssii kadulla hiukan juopuneina. Vanhojen ihmisten kasvoille sivellään talkki-
vettä ja muutenkin monet maalaavat kasvonsa valkoisiksi.  
   Iltapäivällä aletaan odotella kulkuetta, joka lähtee Sob Tuista ja marssii Kellotornille 
Thakhrao Noi -katua ja siitä edelleen pääkatua halki keskikaupungin. Ihmisiä kerääntyy 
vähitellen odottelemaan ja yhä enemmän poliisejakin ilmestyy katujen varsille. Vesisodan 
kävijätkin asettuvat paikoilleen. Sitten jo näkyy lippurivistö saapuvan.  
 

     
 

     
 
652. 10.1072.00; 653. 10.1069.00; 654. 10.1076.00; 655. 10.1081.00 Lampang. Song-
kranin kulkue saapuu. kärjessä Thaimaan lippurivistö,  buddhalaisuuden tunnukset  ja 
Smaragdi-Buddhan kuljetusvaunu.  
 
   Thaimaan lippujen jälkeen tulee valkoisiin paitoihin pukeutunut nuorten miesten juhla-
saatto kädessään uskonnollisia symboleita ja viirejä (653), sen jälkeen ajaa kuorma-auto, 
jossa on Smaragdi-Buddhan patsas kauniisti koristellussa puukatoksessa keltaisen varjon 
alla. Patsaan vartijoina on valkopaitaisia nuoria miehiä ja poliisi, ilman aseita, mutta kopin 
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takana seisoo lisäksi muutama aseistettu (sota)poliisi patruunavyöt vyöllä. Vartijoita on 
kuitenkin vähemmän kuin ennen. Autossa on mukana maallikoita, jotka jakavat pyhitettyä 
vettä ja pirskottavat sitä kukkavihdalla. Maallikot ovat koristaneet vaatteensa talkkipil-
kuilla. Valkoinen paita ja tummat housut on miesten nykyisen juhlapuku, sen rinnalla van-
hat miehet käyttävät yhä tummansinistä riisinviljelijän ja työläisen pukua. 
  Songkranin kulkue on erilainen kuin ympäristön kylien järjestämä Krua Tan. Siinä on 
mukana erilaisia järjestöjä, yhdistyksiä, toimistoja ja liikeyrityksiä, jotka haluavat mainos-
taa itseään. Kulkuerakennelmat ovat kevyitä, mukana on symbolisia eläimiä lohikäär-
meitä, elefantteja, härkiä, riikinkukkoja, niin kuin kaikissa kulkueissa. Ne kaivetaan aina 
uudestaan esiin.  
    Kylien naisyhdistykset kulkevat kukka-asetelmat ja hopeamaljat käsissään. Heitä seu-
raa kukilla koristettuja pakettiautoja, joissa yhdessä on jälleen härkäpatsas, seuraavassa 
suuri värikäs kukko ja väliin mahtuu jonkun kylän nuoriso-joukkue suuri kukka autossaan. 
   Sitten on vuorossa armeija. Traktorin vetämissä vaunuissa on pieni ilmatorjuntatykki, 
kranaatinheitin ja sinkoja. Sinipukuisten kyläläisten rivistö jatkuu, välillä on kukin ja pal-
munoksin koristettuja pakettiautoja ja auto, jossa kuljetetaan keltaiseksi maalattua puun-
runkoa, pho-puun oksien tukipuuta (657). Nuorten temppelitanssijain rivistöt edustavat 
kylän naisyhdistyksiä, ja jälleen lohikäärme selässään kaunis nuori nainen päivänvarjoi-
neen. Seuraavaksi on tulossa olkikattoinen huvimaja, joka on kauttaaltaan koristettu pie-
nillä kukilla, sisällä on tietenkin kauniita nuoria naisia. 
  

    
 
656. 10.1084.00; 657. 10.1092.00 Lampang. Kulkue-eläimiä, pho-puun tuki. 
 
   Näin kulkue jatkuu. Rivistö toisensa jälkeen juhlapukuisia naisia hopeakulhoineen ja 
kukkalaitteineen, välillä koristeltuja pakettiautoja, miesten urheilujoukkue, käsirumpuyh-
tyeen pojat. Ja jälleen saapuu kultainen palatsi, sisällä kauniita tyttöjä. Naamaripäinen 
mies aamutakissa. Seebuhärkä selässään kaunis nainen päivänvarjoineen. Tämä on 
kaunottarien kulkue. Kaikki kastellaan. 
 

    
 
658. 10.1079.00; 659. 10.1080.00 Lampang. Kauneuskuningatar ja prinsessat lohikäär-
mevaunuissa. 
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660. 10.1108.00 Lampang. Palokuntakin kastelee missit.  
  
     Palokunnan pojatkin ajavat läheiseltä paloasemalta punaisen säiliöauton kanssa ja 
suihkuttavat kulkueen ylle vesikaaren. 
 

       
 

    
 
661. 10.1059.00; 662. 10.1146.00; 663. 10.1148.00; 664. 10.1160.00 Lampang. 
Songkranin kasvojen ilmeitä. Jotkut kulkueessa jo väsyvät kastelemiseen. 
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    Väkijoukot alkavat tungeksia kohti Kellotornia, minut kutsutaan arvovieraiden lavalle 
tornin viereen. Ihmisiä kerääntyy muuriksi niin, että kulkue katoaa tungokseen. 
    Nyt pitäisi tulla uusimmat kauneuskuningattaret ja perintöprinsessat. Mutta sitä ennen 
tulee koristettuja autoja, palmurantaidylli, matkailumainos ja lohikäärme nainen vieres-
sään, tällä kertaa vihreä käärme. Sitten tulee auto, jossa istuu neljä nuorta naista olkapäät 
paljaina, kohusta päätellen he ovat juuri niitä viimeisiä missejä, ehkä kylmän kauden mes-
suilla valittuja. En saa selvää. Tytöt istuvat kylmissään, läpimärkinä   kuin uitetut koiran-
pennut, kaikki meikki on peseytynyt pois ja tukkalaite hajonnut. Kauneus on kärsinyt, 
mutta puhtaita he ainakin ovat. Jälleen tulee seebuhärän selässä kaunis nainen päivän-
varjoineen, joku entinen missi tai filmitähti hänkin on niin kuin kaikki nämä naiset, päivän-
varjoineen. Mennyt vuosi, entinen kauneuskuningatar.  Näin kansa näkee missit  ainakin 
vilaukselta.  Palokunnan tankkiautosta loppuu vesi. 

    
 
665 10.1130.00; 666. 10.1138.00 Lampang. Hevosajureiden missikulkue. 
 
   Lopuksi ajaa vossikkakaravaani kukkavaunuineen, keulassa kookkaat ratsuhevoset 
punaiset loimet selässä, samat kuin stadionin hevoskilpailuissa LuangViang Lakonin ai-
kana. Jokaisessa vaunussa istuu kauniiksi meikattu nainen tai kaksikin  päivänvarjoineen, 
miehet hoitavat hevoset.   
   Kulkue hajaantuu pääkadun päässä ja alkaa purkaantua eri tahoille. Buddhan patsas 
lippuineen jää kadun viereen. Unohtuikohan se taas?  Läpimärät tytöt istuvat Tipchangilla 
Wang joen rannassa, juttelemassa poikien kanssa ennen kotiin menoa. 
 
 
 
 
 
Hiekkapagodit. 2. päivä 
 
 
 
Seuraavana päivänä (14.4.) jotkut perheet käyvät aamulla aikaisin temppelissä viemässä 
munkeille ruokaa ja muita lahjoja, ja pesemässä munkkien kädet.   Päivän aikana tehdään 
temppelien pihalle hiekkapagodeja ja tuetaan pho-puun oksia. Ohikulkijoiden kastelu ja 
nuorten vesisota jatkuu samaan tapaan kuin edellisenä päivänä.  
   Pagodeja varten temppelien pihalle tuodaan valmiiksi hiekkakasa,  mutta kaupungissa 
monet perheet alkavat iltapäivällä noin klo 6:n tienoilla kantaa itse hiekkaa Wang-joesta. 
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Hiekkapagodit koristetaan pienillä rukouslipuilla, jotka torjuvat pois huonoa onnea, siinä 
toivossa, ettei perhettä alkaneen vuoden aikana kohtaisi onnettomuus. Ilmeisesti taus-
talla on vuodenvaihteeseen kuulunut tapa muistaa vainajia ja pyytää heitä suojelemaan 
elossa olevia. 
 

 
                 

     
 
667 10.1168.00; 668. 10.1173.00; 669. 10.1171.00 Lampang. Hiekkaa haetaan Wang-
joen vanhasta satamasta. 
 
   Lampangissa hiekkapagodeja tehdään erityisesti joen rannassa jalankulkusillan ala-
puolella sijaitsevan Kaovarukaram-temppelin pihalla. Tasangolta hiekkaa ei löydy juuri 
muualta kuin joesta ja ehkä sen vuoksi jokea lähellä olevasta temppelistä on tullut ilta-
seremonioiden tapahtumapaikka. Temppelin pihaan on tehty puumuotti suurta hiekkapa-
godia varten, siihen voi jokainen tyhjentää astiansa, mutta sen lisäksi voivat perheet 
tehdä oman pienen pagodinsa.  
    Hiekkaa kannetaan hopeakulhoilla, joita jokaisessa kodissa on lasikaapissa, nuorilla 
on vaatimattomasti pieni muoviastia. Joukko koulutyttöjä on jäänyt istumaan ja juttele-
maan jokeen hiekkasärkälle. Joki on näin kuivan kauden lopussa hyvin matala, vettä on 
vain puolisen metriä. Temppelin kohdalla on vanha satama portaineen ajalta, jolloin kau-
pungin liikekeskus sijaitsi joen rannalla. Kaupungin katujen varsilla on siellä täällä vielä 
joku sitkeä nuorisojoukko vesipattereineen odottamassa ohikulkijoita. 
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670. 10.1208.00; 671. 10.1177.00; 672. 10.1179.00 Lampang. Hiekkapagodeja tehdään 
Kaovarukaram-temppelin pihaan. Koko aukio on koristeltu kirjavilla viireillä ja se täyttyy 
vähitellen ihmisistä. Keskellä pihaa on yhteinen suuri pagodi. 
 

    
 
673. 10.1200.00; 674. 10.1202.00 Lampang. Yhteinen pagodi kasvaa kaiken aikaa. Vä-
hitellen koko piha täyttyy perheiden omista rakennelmista. Pagodi koristetaan värikkäillä 
viireillä. Mukana on koko perhe, tämä on perheen yhteinen ilta. 
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   Wang-joessa lapset ja nuoret, tytöt ja pojat alkavat vesisodan ja kastelevat toisensa.   
Muottilaudat on otettu pois suuren hiekkapagodin ympäriltä. Ihmiset tuovat siihen yhä 
lisää hiekkaa ja värikkäitä rukousviirejä. Lähelle tätä suurta pagodia perheet rakentavat 
omia pieniä pagodejaan ja pistävät niihin rukouslippuja, toiset yhden toiset kymmenkunta, 
jopa enemmänkin.  
 

   
 
675 10.1183.00; 676. 10.1184.00 Lampang. Temppelin myyntipöytä.  
 

   
 
677. 10.1195.00; 678. 10.1198.00 Lampang. Perheiden hiekkapagodeja. Temppeliä var-
tioivat lukuisat leijonapäiset koirat.  
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   Temppelille Songkran on tärkeä päivä. Silloin se voi hankkia vähän rahaa myymällä 
viirejä, lippuja, suitsukkeita ja Buddhan kuvia tai muita uskonnollisia esineitä. Maallikoi-
den joukossa on myymässä iättömän vanha nunna.  
   Lapset ja nuoret hakevat joesta lisää hiekkaa ja kastelevat samalla toisensa. Ja näyttää 
siellä olevan vanhempiakin mukana. Toiset katselevat rannalta, jotkut ovat jo juovuksissa. 
Hiekkapagodeja tulee yhä enemmän ja enemmän, uusia paikkoja on jo vaikea löytää. 
Monet rukoilevat hartaina pagodinsa luona. Myös suuri yhteinen pagodi kasvaa ja peittyy 
rukouslippuihin. Temppelin piha on täynnä väkeä, autot täyttävät tienreunat. Ilta pimenee. 
   Kauempana oleviin temppeleihin hiekkaa ei paljoakaan kanneta ja niissä on hyvin vä-
hän pagodeja. Läheisen Wat Singchain pihassa on vain yksi yhteinen pagodi, sekin vaa-
timaton, rukouslippujakaan ei ole. Mutta perheillä on rauha rukoilla hiekka-alttarin ää-
ressä. 
 
 
 
 
Pho-puu. 3. päivä 
 
 
Songkranin kolmantena päivänä (15.4.) perheet menivät aamulla puoli seitsemästä läh-
tien temppeleihin, joissa on ruoan pyhitysseremonia aina kello yhdeksään tai kymmeneen 
asti. Songkraniin on yhdistynyt Macha Bucha, Buddhan opetuslasten  ja Pho-puun, Budd-
han valaistumisen puun päivä, silloin temppelissä voidaan erityisesti hankkia tuonpuolei-
sia ansioita. Otin kuvia Pong Sanukin temppelistä, joka sijaitsee Boon Yong kadun ja 
Hang Chatin tien kulmauksessa uuden sillan pohjoispuolella, vastapäätä poliisiopistoa.  
Perheitä alkaa tulla aamuvarhaisesta lähtien mukanaan ruoka-astioita, toiset jalkaisin, 
toiset mopedilla, jotkut omalla henkilöautolla. Joillakin on mukana pitkiä pho-puun tu-
kiseipäitä.   
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679. 10.1227.00; 680. 10.1222.00; 681. 10.1228.00; 682. 10.1224.00 Lampang. Seura-
kuntalaisia saapuu temppeliin, monilla on mukana pho-puun tukiseiväs ja rukouslippuja 
hiekkapagodia varten. 
 
   Temppelin pihalle on edellisenä iltana kasattu hiekkapagodi, johon monet perheet tuo-
vat uusia rukouslippuja ja pistävät ne pystyyn hiekkaan. Täällä liput ja viirit ovat erilaisia 
kuin rantatemppelissä. Ne ovat pitkiä ja leveitä nauhoja, joissa on mm. eläinten kuvia.  
Tähän temppeliin tuodaan myös pitkiä koristeltuja seipäitä, sisään mentäessä ne pan-
naan pystyyn rapun pieleen (681). Seipäiden päässä on oksahaarukka ja niillä tuetaan 
symbolisesti pihalla kasvavan vanhan viikunapuun, Buddha-puun alaoksia, etteivät ne 
murru vanhuuttaan. Se on pho-puun seremonia ja liittyy Buddhan syntymään ja valaistu-
miseen puun varjossa. Seipään pystyttämisellä hankitaan perheen vanhuksille pitkää 
ikää ja terveyttä. Suuri pho-puu (Ficus religiosa) on mm. Ban Srii Muod Klaon temppelin 
pihassa. Agraarikulttuurien vuodenvaihteen riiteissä muistetaan vanhuksia ja suvun vai-
najia, he ovat rakentaneet ja raivanneet sen kyläympäristön jossa nykypolvi elää.   
 

    
 
683. 10.1238.00; 684. 10.1236.00 Lampang. Temppeliuhrit siunataan. 
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   Sisällä temppelissä ruoka-astiat pannaan matalalle pöydälle munkkien eteen, he siunaa- 
vat uhrin ja sen tuojat. Väkeä istuu lattialla ja kuuntelee. Ruokaa tuodaan nykyisin  moni-
kerroksisilla kuljetusastioilla, niissä on viisi emalikulhoa päällekkäin, yhdessä astiassa on 
riisiä, muissa vihanneksia  ja kastikkeita.  Munkit istuvat rivissä seinän vierellä ja  ottavat
kukin hiukan ruokaa päivän tarpeeksi.Näin kuluu aamu. Perheitä tulee portista ja menee
astioineen sisälle temppeliin, sieltä tullessaan monet poikkeavat hiekkapagodilla  rukoi-
lemassa. Pihalla temppelin maallikkojäsenet keräävät lahjoituksia. 
   Noin yhdeksän tienoissa alkaa pyhäpäivän palvelus, jonka aikana  seurakuntalaiset 
antavat munkeille songkranin lahjoja. Nuoret noviisit ja munkit ovat asettuneet istumaan
kunnniakorokkeelle seinän viereen, osa lahjoista pannaan suuriin vateihin heidän eteen-
sä, osa pitkälle pöydälle. Pöydällä oleviin vateihin pannaan keitettyä ja suuriin säilytysko-
reihin keittämätöntä riisiä sadekautta varten. Munkeille tuodaan paljon myös henkilökoh-
taisia tarvikkeita, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään, teetä ja teemällejäkin. 
   Temppelipalvelus alkaa, munkit resitoivat ja  vanhempi munkki opettaa, pitää saarnan.
Päivä on temppelipäivä, sitä vietetään kaikessa rauhassa istuskellen sisällä temppelissä 
tai pihalla puun varjossa.  
  
 

 
 
685. 10.1231.00 Lampang. Naiset ovat asettuneet suuren puun varjoon odottamaan. 
 
     Aamulla kokoontui perheitä myös Kaovarukaram-temppeliin, jossa edellisenä iltana 
rakennettiin hiekkapagodeja. Lapset leikkivät hiekkapagodien välissä (686). Tyttö myy 
ilmapalloja. Perheet kokoontuvat suureen salaan temppelin pihalla ja asettuvat ruokalah-
joineen maahan mattojen päälle odottamaan. Alttarille asetetaan kukkia, sen eteen syty-
tetään suitsukkeita ja rukoillaan. Vain yksi nuori munkki istuu korokkeella. Ihmisiä on vä-
hän, he istuvat katoksen varjossa ja viettävät pyhäaamua. 
    Wat Phra Kaewiin kokoontuu paljon ihmisiä uhraamaan. Temppeli on suuri ja siellä on 
lukuisia munkkeja, joita sukulaiset erityisesti muistavat. Tuonpuoleisia ansioita saattaa 
hankkia monessa kappelissa, alttareita on kaikkialla. Munkeille annetaan vihanneksia, 
hedelmiä ja palmunlehteen käärittyjä ruokia, jotka on sidottu kauniiksi kimpuiksi ja koris-
teltu kukilla. Jotkut lahjoittavat myös rahaa seurakunnan köyhille (690). Eräässä temppe-
lissä päämunkki ottaa vastaan ruokalahjoja ja ihmiset saattoivat valella hänen kätensä 
pyhällä vedellä. 
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686. 10.1245.00; 687. 10.1252.00 Lampang. Kaovarukaram-temppelin aamu. 
 
   Myöhemmin suuressa temppelissä pidetään seremonia, jossa päämunkki opettaa kan-
saa.  Kävijöiden joukossa on paljon vanhoja naisia, heitä saattaa tavallisesti joku nuori 
tyttö, lapsenlapsi.  Temppelin suurta valkoista stupaa oli mahdollista pestä symbolisesti, 
vetämällä vesiämpäri köysillä ylös. 
 

    
 
688. 10.1259.00; 689. 10.1266.00 Lampang. Wat Phra Kaew -temppelin aamupäivää. 
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   Vielä kolmantena päivänä jotkut nuoret odottelevat kadun varrella ohikulkijoita vesias-
tiat kädessään, mutta innostus on jo laantunut.  Hiekkapagoditkin korjataan pois. 
 

 
 
690. 10.1256.00 Lampang, Wat Phra Kaew. Kukka-alttari, jonka ääressä voi lahjoittaa 
rahaa köyhille. 
 
  Tulevaisuudessa songkranista tulee varmaankin vuoden pääjuhla ja kiinalaisen uuden-
vuoden kulkueet ja  muut tapahtumat siiryvät tähän ajankohtaan.  Songkranin päivät on 
merkitty kiinteästi almanakkaan eikä juhlakausi vaihtele vuodesta toiseen.
 
 
 
 
 
 
 
Loi Kratong   
 
 
 
Lootusveneiden yö   
 
 
Lampang. Marraskuun alussa (7.- 8.11.1984) on Loi Kratong -juhla, jolloin on tapana las-
kea pieniä lootuksen mallisia kynttiläveneitä alas pimeää jokea.  Kymmenen vuotta aikai-
semmin Loi Kratongia vietettiin Bangkokissa, jossa on paljon kanavia, ja siitä muodostui 
turistijuhla. Lampangissakin kynttiläjuhla on nyt vakiintunut ja vuonna 1984 siellä pidettiin 
samalla "valtakunnallinen pääjuhla" eli yöllinen kulkuenäytös.  Lampangin Loi Kratong 
alkaa illan pimetessä. Ihmisiä kokoontuu Wang joen rannoille kantaen lootusveneitään 
kuin tuokkosia, rannassa he sytyttävät kynttilän ja laskevat veneensä jokeen. Toiset jää-
vät katsomaan, kuinka kynttilät palavat joella ja kulkeutuvat hiljalleen alavirtaan. Monet 
kauppiaat pystyttävät kynttilärivistön kadulle puotinsa kynnykselle tai jalkakäytävän 
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reunaan (691). Nuoret kulkevat kulkueissa lyöden tahtia kumistimilla ja polttaen sähikäi-
siä.  Kynttilöitä palaa kaikkialla. 
 

     
 
691. 10.1335.00; 692. 10.1273 Lampang. Lootusveneitä lasketaan pimeään jokeen. Kii-
nalaiset kauppiaan sytyttävät kynttilärivistön kauppaliikkeensä ovelle. 
 

 
 

    
 
693. 10.1282.00; 694. 10.1291.00; 695. 10.1297.00 Lampang. Loi Kratongin kulkueen 
vaunuja. Paikallisen televisiokanavan mainoksena on robotti. 
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   Noin kymmenen tienoissa alkaa kulkuenäytös.  Kulkue kokoontuu Sob Tuihin, marssii 
Kellotornille ja siitä edelleen pääkadulle niin kuin kulkueet tässä kaupungissa tekevät. 
Kuvasin kulkuetta kutsuvieraiden aitiossa Kellotornilla. Rakennelmat ovat eri koulujen ja 
oppilaitosten tai virastojen tai ne on teettänyt liikeyritys, joka täten sponsoroi juhlaa ja saa 
samalla nimensä näkyviin. Koulujen oppilaat marssivat rivistöinä yhdenmukaisissa pu-
vuissaan ja mainostavat samalla kouluaan. Kulkuevaunut kilpailevat keskenään ja par-
haat saavat pokaalin. Aition kohdalla sponsorin edustajalla on mahdollisuus puhua kul-
kuevaunustaan, sen tekijästä ja sanomasta tai muuten vain esitellä liikeideoitaan. 
 

    
  

 
 
696. 10.1308.00; 697. 10.1285.00; 698. 10.1316.00 Lampang. Loi Kratongin kulkue.
 
   Ensimmäisessä vaunussa on laukkaava hevoslauma (693), sitten tulee lootus-kukka, 
jonka keskellä istuu tietenkin nainen (696) vartioineen, rakettimainos, loistava palatsi, si-
sällä nainen, lohikäärmevene, jossa istuu kaunis nainen. Välillä tulee jonkun koulun tai 
opiston orkesteri, niiden edessä maskottitytöt pyörittävät sauvojaan. Sitä seuraa TV 8:n 
mainos, robotin muotoon rakennettu TV-torni, joka välkyttää valojaan. Temppelin mai-
noksen edessä tanssivat tytöt kynsitanssia. Lampangin urheilukoulun pojat esittävät ka-
dulla voimistelu- ja karatenäytöksiä torvisoittokunnan säestyksellä.Sen jälkeen on jälleen 
vuorossa lootusvene kannella nainen, sotureita, pyöveleitä ja lapsia. Sitä seuraa lohikäär-
melaiva, jossa istuu joukko kauniita naisia; sitten marssii koulutyttöjen puhallinorkesteri, 
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sen edessä maskottitytöt pyörittävät sauvojaan.    
    Näin kulkue jatkuu. Välillä on lootusveneitä, välillä lohikäärmeveneitä, stupia ja palat-
seja. Kulkueen lopussa on kyläaiheita, olkikattoinen talo ja se tietenkin palkitaan. Lopuksi 
on yllätys: suuri valkoinen joutsen, selässään kaunotar ja siipien suojassa kaksi muuta. 
Ja valkoinen norsu, Thaimaan historian kuninkaallinen norsu, soturien miehisen voiman 
symboli. Kellotornin katsomossa tuomaristo tekee päätöksensä ja palkitsee sen pat-
saalla. Pokaaleja on paljon, kaupunki haluaa jakaa kiitosta ihmisille, jotka vapaaehtoisesti 
osallistuvat näytökseen 
    Kulkueet ovat paljolti samanlaisia kuin songkranina, mutta rakennelmien runkona on 
usein vene ja koristeina lootus, kynttilä ja joutsen, jotka yhdistyvät Loi Kratongiin. Kulku-
een alussa ja jonkun matkan päässä toisistaan marssivat puhallinorkesterit. Niitä on syn-
tynyt kaupunkiin useita. Rumpu- ja puhallinorkesteri on maan uuden marssikulttuurin pe-
rusta. Mukana on tietenkin myös MacKenzie -koulun orkesteri.  
 

    
 
699. 10.1312.00; 700. 10.1338.00 Lampang. Puhallinorkesterit määräävät kulkueen tah-
din. Aamun koitteessa löytyy rannoilta lukuisia värikkäitä Loi Kratong -veneitä. 
 
   Kulkueet täyttävät kaupungin julkiset juhlat. Ne ovat vakio-ohjelma ja vastaavat paikal-
lisen ihmisen odotuksia jostakin arjen tuolla puolella olevasta maailmasta. Kulkueiden 
teemat ovat samat kuin aasialaisen ihmisen unelmatkin: rikkaus, loisto, kauneus. Rikkaan 
elämä on hyvä elämä.  
   Sanotaan, että thaimaalaiset rakastavat juhlia, joissa voi esiintyä joutumatta näkemään 
liian paljon vaivaa, harjoittelemaan, opettelemaan ulkoa. Missään kylässä ei esitetä nuo-
risoseuran näytelmiä eikä lausuta runoja. Ainakaan vielä ja tuskin niitä TV:n aikakaudella 
enää ruvetaan esittämäänkään. Kansanlaulajatkin ovat jo vaienneet. Kulkueissa niiden 
tekijät, esiintyjät ja ennen kaikkea paikalliset kaunottaret ovat suuren yleisön nähtävänä, 
kullanhohtoisissa iltapuvuissa ja kauniiksi meikattuina. He ovat siirtyneet kuninkaan pa-
latseihin, hovinorsujen selkään, tai sisälle lootuskukan kauneuteen kuten Loi Kratong juh-
lassa.  
   Kulkuerakennelmiin käytetään paljon värikästä paperia, maalia ja loisteputkia, ne ovat 
yhtä kiiltokuvamaisia kuin niiden sisällä istuvat naiset. Kultapaperilla päällystetyt pahvi-
palatsit, harsomaiset lootuskukat, hautajaisten sielujentalot ja kauniit värikkäät vaatteet 
ovat samaa mielenmaisemaa, illuusioiden kuvittamista, vastakohta tummille maalaamat-
tomille taloille ja pölynharmaille pihoille. Styroksirakennelmien teko ja päällystäminen 
kauniilla paperilla on hauskaa sosiaalista askartelua, niin kuin kukkalaitteidenkin valmis-
taminen naisten kesken. Maanviljelytyöhön kuuluneiden talkoiden vähentyessä tilalle tu-
levat koristetalkoot, yhteinen osallistuminen kulkueiden valmisteluun.  
   Kuinka kauan kulkueita vielä katsellaan? Kuinka kauan kilpaillaan mielikuvitusrakennel-
milla, paperitaloilla? Aiheet toistavat jo itseään eikä uusia ideoita synny muualta kuin te-
levisiosta. Filmitähtien ja missien elämästä. Parikymmentä vuotta sitten, ennen filmien ja 
television tuloa, kylien elämä, koko Thaimaan elämä oli nuorten mielestä yksitoikkoista. 
Kylä oli tapahtumattomuuden vertauskuva, ding dong. Nyt tapahtuu. Ihmiset uskaltavat 
kaduille keskellä yötäkin. Kaikkialla liikkuu ihmisiä, tuttuja ja puolituttuja, kaikki ahtautuvat 
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kohti kellotornia. Kaupungilla on tungosta arkenakin, mutta juhlissa ei ole kiire mihinkään, 
voi pysähtyä joukkoon, katsella, laskea ystävällistä leikkiä kulkueesta. Joku on ehkä kek-
sinyt jonkun uuden yksityiskohdan näyttelyvaunuunsa, uuden version pyövelin ja äiti 
Suchadan tarinaan, sotaelefantteihin, kuviin riisinviljelijän elämästä. Rakentanut joutse-
nen tai hanhen, jolla on rengas kaulassa, siinä on etäistä sadun hohtoa.           
  Sanotaan, että lootusveneiden taustalla on vanha tapa lähettää vainajille osuus sadosta 
vuodenvaihteen juhlassa, kun sato oli korjattu. Ne ovat sielujen veneitä, jotka lipuvat Tuo-
nelan virtaa vainajien puolelle. Tänä päivänä lootusveneet ajautuvat kaupungin rannoille, 
kasautuvat virran pyörteissä tietyille paikoille suuriksi röykkiöiksi. Kovin kauas ei lähettä-
jän tervehdys ja kiitos uudesta sadosta kulje sellaista jokea pitkin, josta vesi on johdettu 
kastelukanaviin. 
 
 
 
 
 
 
Kuninkaan päivä  
 
 
 
Kuninkaan syntymäpäivä 5.12. on Thaimaan valtion suuri juhlapäivä. Kuningas on armei-
jan ja samalla koko valtiokoneiston nimellinen päämies ja sen vuoksi koko virkamieskunta 
osoittaa hänelle kunnioitusta. Silloin ylennetään ja palkitaan niin valtion kuin armeijankin 
palveluksessa olevia upseereita; kaikilla virkamiehillä on sotilasarvo.  
 

   
   
701. 10.1342.00 Lampang. Kuninkaan päivän juhlallisuudet alkavat.  
 
   Kuninkaan päivän juhlallisuudet Lampangissa toimitetaan lääninviraston eli kuvernöö-
rin virastotalon kentällä. Sinne on pystytetty suuria telttakatoksia, joiden varjossa 
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virkamieskunta ja muut vieraat voivat istua. Virkatalon edessä on suurikokoinen kunin-
kaan kuva ja alttari. Aamulla kello kahdeksan tapahtuu juhlallinen lipunnosto kansallis-
laulun kaikuessa. Etummaisessa katoksessa istuu kuvernööri ja korkein sotilas- ja virka-
miesjohto,  sivummalla  on munkkien aitio, etummaisena Lampangin päämunkki. 
   Paikalle marssivat kunniaosastot ja upseerit valkoisissa juhlatakeissaan miekka vyöllä. 
Vanhempi upseeri  sanoo jotain vitsikästä  vetäessään miekkaansa ulos tupesta (703). 
Miekka kuuluu upseerin juhlapukuun,  sillä on yhä  symbolinen merkityksensä. Eri hallin-
nonalojen virkamiehiä sekä valtion koulujen ja opistojen oppilaita asettuu joukkueina ken-
tälle; mukana on mm. valkopukuisia sairaanhoitajia ja sairaanhoitoalan oppilaita.
 

       
 

      
 
702 10.1350.00; 703.10.1344.00; 704. 10.1356.00; 705. 10.1347.00 Lampang. 
 

    
 
706. 10.1370.00; 707. 10.1359.00 Lampang. Buddhan alttarilla. Kuvernööri puhuu. 
 
   Puoli yhdeksän aikaan kuvernööri -  upseerin juhlapuvussa - sytyttää kynttilän Buddhan 
alttarille ja uhraa ylimpien virkamiesten kanssa Lampangin päämunkille. Seremonioita 
johtava päämunkki pitää puheen ja resitoi rukouksia. Sitten kuvernööri käy kumarta-
massa alttarilla kuninkaan kuvan edessä ja siirtyy puhujakorokkeelle, tervehtii rivistöjä ja 
pitää virallisen juhlapuheensa.  
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    Kuvernöörin puhetta kuunnellaan ja se päättyy kuningashymniin, jonka aikana puhuja 
ja upseerikunta tekevät kunniaa. Sitten sotilasosasto marssii sotilasmarssin tahdissa kun-
nia-aition ja kuninkaan kuvan eteen, suorittaa käännökset ja tervehdyksen; kuninkaan 
päivänä on ylennetty sotilaita ja virkamiehiä.  Muutkin osanottajat marssivat osoittamaan 
kunnioitusta kuninkaan alttarin eteen ja tuovat uhreja päämunkin katokseen (706). Sitten 
paikalle ajaa auto, päämunkki nousee siihen ja lähtee pois. 
 

    
 
708. 10.1380.00; 709. 10.1382.00 Lampang. Kuvernöörin kanssa muistokuvassa. Seu-
raa huopien jako, lahjapöytä on valmiina. 
 
   Viralliset seremoniat ovat ohi. Kaupungin virkamieskunta vapautuu ja alkaa seurustella 
keskenään. Kuninkaan kuvan alla, punaisella matolla otetaan muistokuvia. Mukana on 
maaherra, hänen rinnalleen asettuvat  iloisesti hymyilevät rouvat ja virkanaiset.  Maaher-
ra  näyttää yrmeiden sotilas- ja poliisiupseerien rinnalla hyväntahtoisen  ystävälliseltä, 
mutta hänellä on kuitenkin monissa asioissa läänin ylin toimeenpanovalta. Se on perua
siltä ajalta,  jolloin  kuvernöörit olivat "kaupunkikuninkaita", useimmiten hallitsijan  sukulai-
sia, prinssejä. Kello on noin 11. Seremoniat ovat kestäneet jo kolmisen tuntia. Virkamies-
kunta ja paikalle komennetut valtion koulujen oppilaat hajaantuvat lounaalle.  
 

        
 
710. 10.1379.00; 711. 10.1390.00 Lampang. Polkupyörärikshojen ajajat odottavat huo-
pien jakoa. Huopia jaetaan. 
 
   Virallisten juhlamenojen jälkeen alkoi liikemiesten lahjaseremonia: polkupyörärikshojen 
ajajille jaettiin huopia. Kuninkaan kuvan eteen sai tulla joukko ajajia, heidät komennettiin 
kentälle riveittäin istumaan (710).  Joukkoa komentelee ja vahtii poliisi ja vastaava upseeri 
tepastelee miekkansa kanssa edes takaisin heidän edessään. Hän on huumorintajuinen 
mies. Näin rikshojen kuljettajat saadaan istumaan järjestykseen, suoriin riveihin. Pyörät 
ovat suorissa riveissä kadun varrella. Kaupungin rikkaat liikemiehet ja eri talouselämän 
edustajat asettuvat kuninkaan kuvan alle kädessään harmaita huopia, jotka he asettavat 
suurelle pöydälle kuninkaan kuvan viereen.  Siinä ovat kaupungin taloudellisen vallan 
edustajat länsimaisissa silkkipuvuissaan, joukossa joku nainenkin (709). Alkaa huopien 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -85 227



jako. Poliisit ja avustavat virkamiehet kantavat huopia ja jakavat niitä, osa liikemiehistä 
käy itse antamassa huopia tutuille kyyditsijöilleen. 
 

     
 
712. 10.1399.00; 713. 10.1404.00. Huovat on jaettu, paljon jää jakamatta. Sitten rikshat 
lähtevät työhönsä. 
 
   Kun huovat on jaettu, liikemaailman edustajat asettuvat riviin vastapäätä maassa istu-
via rikshanajajia ja heidän edustajansa pitää puheen, jossa korostetaan kaikkien kansa-
laispiirien tärkeyttä isänmaan rakentamisessa. Rikshankuljettajien edustaja vastaa pu-
heeseen ja kiittää kaikkien puolesta ja puhuu joku muukin. Ja vielä puhuu partiojohtaja, 
todellinen paikallinen järjestömies. Hän puhuu tuskastuttavan kauan kuin konekivääri, ra-
kentavasti, velvoittavasti ja isänmaallisesti (712). Puheen päätteeksi rikshankuljettajat ku-
martavat syvään edelleen maassa istuen. Sitten he lähtevät pyörilleen huopa kainalossa 
ja ajavat pois. Pöydälle jää paljon huopia, rikshanpolkijat vähenevät vuosi vuodelta. Mutta 
ehkä ne annetaan niille, jotka eivät päässeet paikalle, tai johonkin köyhäinhoitolaitokseen, 
tai vankilaan.  
    Kuninkaan päivänä ja viikon verran sen jälkeenkin liehuvat liput, monet temppelit ja 
virastot ovat pystyttäneet kuninkaan kuvia tai patsaita pääovensa eteen näkyvälle pai-
kalle. Kaupungin virallinen kuninkaan kuva ja alttari on Kellotornin aukiolla kaupunginta-
lon edessä. Se on valaistu läpi yön; taustalla yöpäivystäjä katsoo televisiota. Valtion lai-
tokset ja monet yksityiset yrityksetkin, kuten pankit ovat pystyttäneet kuninkaan kuvia alt-
tareineen ja liputtavat näkyvästi tai ovat ripustaneet suuria onnentoivotusnauhoja toimi-
talojensa julkisivulle. Kaupungissa lippuja näkyy paljon myös yksityiskotien lipputan-
goissa, mutta monesti ne on ripustettu roikkumaan parvekkeen kaiteelle niin kuin lakana. 
Kylissä ei valtakunnan lippuja ole. Ban Srii Muod Klaossa näin yhden lipun kylässä asu-
van valtion virkamiehen talossa. 
    Kuninkaan päivä on yleinen hyväntekeväisyyspäivä ja silloin siivotaan talkoilla julkisia 
paikkoja, kuningashan on suuri hyväntekeväisyyden harjoittaja ja valtiollinen keulakuva; 
tänä päivänä koko Thaimaan tuli "pestä kasvonsa". Koululaiset ovat luvanneet siivota 
talkoilla virastojen ja muiden julkisten talojen ympäristöä ja maalata niiden ulkoseiniä ja 
ympärysmuureja. Katuja pestään vedellä. Heti lääninviraston vieressä ryhmä koululaisia
maalaa kalkkimaalilla temppelin muuria ja joukko koulutyttöjä kulkee harjoineen kadulla, 
partiolaiset siistivät lääninviraston pihalla pensasistutuksia ryhmänjohtajien komennossa.  
    Lampangissa kuninkaan päivän juhlallisuudet ovat valtioriittejä niin kuin sankarien päi-
vän juhla Tip Changin patsaalla. Valtioriitit ovat maan armeijan ja virkamieskunnan sere-
monia. Ulkopuolista yleisöä on varsin vähän, tavallista kansalaista ei paikallisen virka-
kunnan  juhla kiinnostanut.  Julkisilla seremonioillaan  armeija ja virkamiesluokka,  meri-
tokratia, manifestoi yhteiskunnallista asemaansa ja merkitystään Thaimaan valtiokulttuu-
rin luojina ja isänmaan palvelijoina. Liikemiesten  asema on tässä maassa vielä vakiintu-
maton armeijan ja valtion virkamiesten rinnalla, mutta ehkä sitä ei tarvitse vahvistaa jul-
kisilla seremonioilla. Todellisuudessa poliittista kenttää hallitsevat  liikemiehet.   Valtiolli-
sissa vaaleissa vain rikkailla  liikemiehillä on mahdollisuus perustaa omia puolueitaan ja
ostaa ääniä, niin kuin maassa on tapana.
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   Virkamieskunta tarvitsee näytelmiä, isänmaanjuhlia, vuotuisia hierarkiariittejä,  kunnia-
merkkejä, ylennyksiä.  Thaimaassa marssitaan,  se on  kansallisvaltion rakentamisen lii-
kettä. Armeija marssii, poliisit marssivat, partiolaiset marssivat, juhlakulkueet marssivat, 
koululaiset marssivat. Maa on ikään kuin jatkuvasti marssimassa puolustamaan yhteistä 
kieltä ja kansaa. Lampangissa virkamieskunta ja tavalliset  kaupunkilaiset  haluavat vielä
olla omaehtoisia tai kansallisia ja ylläpitää  omaa kotiseutukulttuuria, omia vuotuisia juh-
lia ja tapahtumia, ja taistella ulkoapäin tulevaa massakulttuuria vastaan.
  Toisaalta vuotuisista juhlistakin on tullut osa virkamiesten ohjaamaa keskitettyä kulttuu-
ria, joka sitoo kyläihmiset organisaatioon. Paikalisista kyläihmisistä syntyy vähitellen val-
tion kansalaisia, täsmällisiä sukupolvia, joilla on uudet toiminta-arvot, uusi täsmällinen ai- 
kakäsitys ja organisaatioihmisen maailmankuva.  
 
    
 
 
 
 
  
 
XI. KUOLEMA JA VAINAJAT 
 
 
 
 
 
 
Kylähautajaiset 
 
 
 
Ban Mae Kong Nyassa pidettiin vanhan arvostetun isännän hautajaiset tai oikeammin 
polttajaiset ('ruumiinpolttajaiset') 14.11. 1984. Olen myös äänittänyt nämä hautajaiset 
melkein alusta loppuun, äänitteissä on hautajaismusiikkiamusiikkia, apotin puhetta ja kan-
sanlauluesitystä sekä polttopaikan tapahtumia. Hautajaistalo on koulua vastapäätä kylä-
tien varrella, kun maantieltä käännytään kylään.  
    Astrologin määräämä hautajaispäivä on viiden päivän kuluttua kuolemasta ja se on 
kyläoloissa myös vainajan arvolle sopiva valvojaisaika. Viikon varrella sukulaiset raken-
tavat vähitellen vainajalle sieluntalon pahvista ja kiiltopaperista. 
 

      
 
714. 11.002.15; 715. 11.003.15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan sieluntaloa rakennetaan. 
Se on palatsi, vertauskuva jostain paremmasta olinpaikasta ja uudesta paremmasta elä-
mästä, mitä vainajalla oli tässä elämässään.  
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 Sukulaiset ja kyläläiset kokoontuivat iltaisin taloon ja valvoivat vainajan arkun vierellä läpi 
yön. Tulijat sytyttävät arkulle suitsuketikun ja pyytävät vainajalta anteeksi,  jos ovat sattu-
neet häntä loukkaamaan. Kuolleen kanssa on elävien oltava hyvissä väleissä, mikään ei 
saisi jäädä painamaan. 
    Valvojaisiin osallistuneille tarjotaan ruokaa ja viinaa, heidän saatavillaan on talon puo-
lesta tupakkaa ja teemällejä. Monet haastateltavista valittavat, ettei kukaan enää tahdo 
tulla valvojaisiin ilman ruokaa ja viinaa, ja silloinkin tulevat etupäässä kylän viinanjuojat 
ja uhkapelurit.  
 

     
 
716. 11.018.15; 717. 11.017.15 Ban Mae Kong Nya. Ruumisvaunut koristetaan ja niiden 
päälle nostetaan vainajan sieluntalo. se on palatsi, mielikuva jostain paremmasta asuin-
paikasta ja suopeammasta kohtalosta kuin se, minkä vainaja oli saanut tässä elämäs-
sään kokea.
 

 
 
718. 11.018.15 Ban Mae Kong Nya. Hautajaispäivän aamu. Vainajan vaunut ovat pihalla
lähellä porttia. Arkun luona taloon tulevat sytyttävät suitsukkeen ja hyvästelevät vainajan. 
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   Talon pihaan pystytetään suuri kangaskatos, jonka varjossa hautajaisvieraat istuvat. 
Edellisenä päivänä temppelistä tuotiin ruumisvaunut, niiden päälle nostetaan arkun alusta 
ja sieluntalo (716). Se on rakennettu miehisen karuntyyliseksi mutta komeaksi kultaiseksi 
palatsiksi, jossa on punaiset koristeet ja kolmilappeinen lohikäärmekatto. 
   Polttajaisaamuna arkku kannetaan ulos ja asetetaan ruumisvaunulle sieluntalon sisälle. 
Vainajan valokuva tuodaan telineeseen vaunujen viereen ja sieluntalon katon korkeaan 
torniin asetetaan valkoinen vaate aurinkokatokseksi. Valkoinen katos merkitsee monia 
asioita, mutta tässä tapauksessa se ilmoittaa, että vainaja on ollut hurskas buddhalainen, 
jonka muistoa myös sangha kunnioittaa. Polttajaisissa on läsnä kylän apotti ja muita 
munkkeja, näihin hautajaisiin kyläläiset voivat siis tulla suorittamaan uhreja eli hankki-
maan itselleen tuonpuoleisia ansioita.   
    Katos on ikään kuin pyhä vaate, joka suojelee ja varjelee vainajaa ja hänen sukuaan. 
Vainajan pääpuoleen pannan ruokauhreja ja astia, johon vieraat voivat pystyttää suitsu-
ketikkunsa jättäessään vainajalle jäähyväiset.  
 

       
 
719. 11.057.15; 720. 11.050.15. Ban Mae Kong Nya. Aamusta alkaen helmeilee hauta-
jaistalossa surumielinen thai-musiikki, se kutsuu kyläläisiä paikalle. 
 
   Kello 9:n aikaan alkaa soida hautajaismusiikki. Paikallinen orkesteri soittaa vanhaa mu-
siikkia vanhoilla instrumenteilla, joskin rumpupatterissa on uusia rokkiorkesterin soittimia. 
Sukulaisia ja kyläläisiä saapuu yhä enemmän  ja asettuu  istumaan  tuoliriveille katoksen 
varjoon.  
 

    
 
721. 11.031.15 Mae Kong Nya. Kirjurit merkitsevät tilikirjaan kaikki perheet, jotka ovat 
saapuneet hautajaisiin, ja paljonko he ovat antaneet avustusta. Nykyisin varat kerää ky-
län hautajaisyhdistys.  
722. 11.027.15 Mae Kong Nya. Vainajan noviisit puetaan. Näissä hautajaisissa vihittiin 
neljä vainajan lapsenlasta ns. vainajan munkiksi auttamaan kuolleen sielua pääsemään 
suotuisammin sielujen puolelle, alkamaan uuden elämän. Vainajan munkit palvelevat 
luostarissa vainajan sielua  noin kahden viikon ajan. Heillä on avustajana ja ohjaajana va-
kituinen munkki. 
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723. 11.029.15 Ban Mae Kong Nya. Neljä vainajan noviisia vihitään.  
 
   Katoksen eteen on munkkeja varten tuotu pitkä matolla peitetty koroke, jonka takaseinä 
on verhoiltu juhlavaatteella. Vaate on koottu pienistä tilkuista, se on kuin elämän tilkku-
täkki. Korokkeen päädyssä on saarnastuoli ja äänentoistolaitteet, siinä päässä istuu kor-
kea-arvoisin munkki, luostarin apotti. Munkkeja on tavallisesti myös naapuritemppeleistä 
ja he asettuvat riviin korokkeelle, jokaisen edessä on vesikannu ja juomalasi. Vanhemmat 
ihmiset asettuvat matolle munkkien eteen, se on kunniapaikka, naiset ja miehet omiksi 
ryhmikseen, kummallakin sukupuolella on omat intressit ja puheenaiheet.      
    Puoli kymmenen aikaan vihitään neljä vainajan noviisia, nuoria sukulaispoikia. He me-
nevät pariksi viikoksi luostariin auttamaan vainajan sielua ja välittämään vainajalle tuodut 
uhrit. Kaksi munkkia pukee poikien ylle uudet kirkkaan keltaiset kaavut (722). Pojat aset-
tuvat polvilleen munkkien korokkeen eteen ja päämunkki suorittaa vihkimisen. Sanotaan, 
että pojat vihitään munkeiksi, jos vainaja on mies, mutta noviiseiksi, jos vainaja on nainen. 
Todellisuudessa munkkius on vertauskuvallista.   
 

     
 
724. 11.032.15; 725. 11.045.15 Ban Mae Kong Nya. Päämunkki siunaa vainajan. Sen 
jälkeen seuraa hautajaisateria. 
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   Kello kymmenen alkaa palvelus: Päämunkki pitää saarnan, opettaa ja munkit resitoivat, 
säkeitä, joita esitetään hautajaisissa (724). Vainajan siunaamisen jälkeen aletaan odottaa 
ateriaa.  
  Hautajaismusiikki alkaa jälleen soida. Puiset ksylofonit helisevät surumielisesti,välillä 
reippaasti, thai-musiikki on syntynyt luomaan sen tunnelman, joka kuuluu kyläjuhliin, 
temppeleihin ja hautajaisiin. Kansanmusiikki on kuultava siinä ympäristössä, jossa se soi, 
ja koettava se tunnelma, jonka se kykenee luomaan. Länsimaiseen konsertti- tai rockmu-
siikkiin verrattuna vanha thaimusiikki ei tee vaikutusta silloin, kun se tulee radiosta tai 
kaiuttimista, koska sitä ei ole tarkoitettukaan massaviestintään. Mutta täällä kylässä sen 
voi aidosti tuntea, kyläläisten keskustellessa hiljaisella äänellä, munkkien istuessa rau-
hallisina korokkeellaan. Aurinko lämmittää ja munkkien aition kevyt juhlakangas liehuu 
tuulenvireessä. 
  Ennen klo 11:tä ruoka on valmista. Ensin tarjotaan ateria munkeille, jotka syövät muiden  
katselleessa. Kaikkia ruokalajeja tuodaan runsaasti munkkien eteen ikään kuin siunatta-
vaksi ja viedään sitten pois. Ruoka valmistetaan naapuritalossa, joka kuuluu samalle su-
vulle, sieltä nuoret tytöt ja pojat kantavat ruokia hautajaistaloon. Hautajaisväki alkaa 
syödä sitä mukaan kuin ruokaa kannetaan pöytiin. Miehet ja monet naisetkin syövät pöy-
dissä, mutta vanhemmat naiset istuvat yhä matoilla ja syövät niin kuin perinteisesti on 
tehty. Ruokaan kuuluu riisin lisäksi hyvä lihakastike ja monenlaisia vihanneskastikkeita.  
   Aterian aikana noin kello 12 Lampangin kansanedustaja, tohtori, tulee paikalle terveh-
timään hautajaisväkeä ja pitää mikrofonin takaa melkein puolen tunnin poliittisen puheen 
varmistaen uudelleenvalintaansa seuraavissa vaaleissa. Hän oli hämmästynyt ja vähän 
kiusaantunut tavatessaan minut täälläkin. Poliitikot saapuvat hautajaisiin, jos vain saavat 
niistä tietää, sillä paikalla ovat kylän tärkeimmät, vaikutusvaltaisimmat henkilöt. Sitten 
soittaa jälleen orkesteri. Vähitellen hautajaisväki on syönyt itsensä kylläiseksi, kääntää 
tyhjän lautasen alassuin jäljelle jääneen ruoan päälle ja astiat kerätään pois. 
   Miesten juhlapukuun kuuluvat mustat housut ja valkoinen kauluspaita, monilla naisilla-
kin on musta hame ja valkoinen pusero tai kokomusta hame. Näin länsimainen värisym-
boliikka ulottuu jo thaikyläänkin. Kauempana asuville sukulaisille ja vainajan ystäville on 
lähetetty mustareunaiset kutsukortit, samanlaiset kuin ennen suomalaisissakin hautajai-
sissa.  Jokainen paikalle tullut antaa kutsukirjeensä takaisin kirjureille,  jotka merkitsevät 
vieraan nimen kirjaan. Ja samalla sen summan, minkä tulija tai hänen perheensä antaa 
hautajaistalolle. Kaikissa juhlissa on tapana, että vieraat osallistuva kustannuksiin. Näin 
hautajaiset aterioineen on mahdollista järjestää kaikille vainajille ja talo voi päästä omil-
leen. Nykyisin hautajaiset järjestää kylän hautajaisyhdistys ja rahat menevät sen kas-
saan. Myöhemmin kiitoskaulussa luetellaan kaikkien osallistuneiden perheiden nimet ja 
kiitetään siitä, että he ovat kunnioittaneet vainajan muistoa.
   Naapuritalon pihalla pelataan herkeämättä rahapeliä, kuten hautajaisissa on tapana.   
Pelaajat ovat kokoontuneet taloon jo valvojaisöinä ja nytkin pelimiehet ovat kokonaan 
omassa maailmassaan uteliaiden käydessä silloin tällöin katselemassa pelin kulkua. 
  
 

   
 
726. 11.060.15; 727. 11.057.15 Ban Mae Kong Nya. Naiset valmistavat talkoilla ja ruuan 
ja pesevät astiat, mukana on usein joku mieskin. Uhkapelurit omassa seurassaan. 
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728. 11.064.15; 729. 11..06211 Ban Mae Kong Nya. Kuuluttaja kiittää osallistujia. Hauta-
jaissäkeitä resitoiva munkki kohottaa nimikilpensä kasvojensa eteen. 
 
  Mopedit on parkkeerattu naapuritalon alustaan suojaan auringolta. Naiset pesevät kai-
volla astioita, puun alla nuoret miehet nojailevat mopedeihinsa ja tupakoivat, katoksessa 
naisten ryhmä istuu matolla ja keskustelee vilkkaasti.  
  Odotetaan iltapäivää, jolloin vainaja voidaan saattaa polttopaikalle; tietäjä on määritellyt 
ajankohdan, jolloin ruumis tulee polttaa. Munkit istuskelevat, juovat vettä. Päämunkki 
opettaa ja keskustelee kuulijoiden kanssa. Koko ajan pidetään huolta, että vainajallakin 
on ruokaa. 
   Polttopaikalle lähtöä odoteltaessa hautajaisten kuuluttaja alkaa puoli yhden aikaan ryt-
mikkäällä nuotilla lukea vihosta kiitoslaulua niille, jotka ovat tulleet tilaisuuteen ja rahalah-
jallaan auttaneet surutaloa (728). Kyläpäällikkö ja maallikkojohtaja, Azan Wat, istuvat vie-
ressä. Tässä välissä kansanlaulaja esittää kylälauluja, mm. pitkiä vitsikkäitä pilalauluja 
lähiseudun muista kylistä kehuen samalla omaa kylää ja sen asukkaita. Vanhatyylisestä 
lauluperinteestä on painettu jo laulukirjoja. Hautajaisväki istuu ja kuuntelee. 
 

 
 
730. 11.068.15 Ban Mae Kong Nya. Hautajaisissa hankitaan ansioita tulevaa kohtaloa 
varten. Uhrilahjat ovat pääasiassa henkilökohtaiseen hygieniaan tarvittavia tavaroita, val-
miina saatavassa pakkauksessa. Edessä vainajan noviisit ohjaajansa kanssa.  
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731. 11.065.15; 732. 11.074.15 Ban Mae Kong Nya. Polttopaikalle lähtöä odoteltaessa 
päämunkki opettaa vielä seurakuntalaisia. 
 
   Sitten alkaa meriitin eli tuonpuoleisten ansioiden hankkiminen. Munkeille annetaan lah-
joja, erilaisia jokapäiväisiä kulutustavaroita, kuten saippuaa, pesupulveria ja talkkia kel-
taiseen läpinäkyvään muovipussiin käärittyinä sekä hedelmiä ja muuta ruokaa, joka on 
pantu sinkkiämpäreihin. Pussista pistää esiin tikku, jossa on "temppeliseteli", lapuissa 
lukee usein munkin nimi, jos se on tietylle sukulaiselle tarkoitettu. Täällä ei lahjoiteta niin, 
ettei oikea käsi tiedä mitä vasen tekee. Munkkien koroke täyttyy keltaisista lahjoista, nii-
den tuojana on suvun tai perheen päämies. Päämunkki resitoi paalinkielisiä säkeitä. Uu-
sille noviiseille tuodaan heidän vanhempiensa ja sukulaisten lahjat, jotka koituvat vai-
najan hyväksi; heidän ohjaajansa opastaa ja resitoi. Sitten lahjat korjataan pois temppeliin 
kuljetettavaksi. Munkeille ja vieraille tarjotaan teemällejä, ne kuuluvat polttajaisten nau-
tintoaineisiin ja virkistävät hautajaisväkeä jaksamaan loppuun asti,polttajaisseremoniat 
kestävät yleensä koko päivän iltaan asti. 
 

 
 
733. 11.075.15 Ban Mae Kong Nya. Lähdön aika on tullut. Hautajaissaatto valmistautuu 
lähtemään polttopaikalle. 
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   Kello alkaa lähestyä kahta ja ruumisvaunua ruvetaan kunnostamaan matkaa varten. 
Valkoinen vaate ja valokuva otetaan pois, samoin vainajalle tarkoitetut ruoat. Sitten vau-
nut vedetään ja välillä työnnetäänkin kylän kujalle, jonne polttajaisväki on asettunut päi-
vänvarjoineen. Tie portista ulos on kuoppainen. Kylän pääkujalla kukkakoristeita korjail-
laan ja vetäjät asettuvat paikoilleen tarttuen pitkään vetoköyteen. Niin kulkue alkaa tai-
valtaa kylätietä maantielle, jossa sen kääntyy etelään kohti polttopaikkaa.  
 

     
 

     
 
734. 11.076.15; 735. 11.079.15; 736. 11.081.15; 737. 11.082.15. Ban Mae Kong Nya. 
Vainajan saatto etenee kylätietä valtatielle.  
 
  Kulkueen kärjessä kävelee ruumiin polttaja kantaen vainajan viiriä (737). Ruumisvaunun 
kulmissa seisovat nuoret miehet ja pitävät sieluntalosta kiinni. Vetoköydessä ovat ensim-
mäisinä vainajan noviisit, ellei joku vanhempi munkki tule mukaan. Yleensä munkit ajavat 
autolla polttopaikalle. Noviisien jälkeen vaunua vetävät lähimmät omaiset, sitten sukulai-
set ja muut. Vanhemmat naiset kävelevät omana ryhmänään tien vartta päivänvarjot 
pään päällä. Heidän ei tarvitse osallistua ruumisvaunujen vetämiseen. Maantietä on kä-
veltävä kilometrin verran, päivä on kuumimmillaan ja asvaltti hehkuu kuumuutta.  Ruu-
misvankkureiden takana ajaa auto, jossa tulee orkesteri katolla istuen ja soittaa koko 
matkan. Vainajan matkalla, vielä polttoarinallekin mentäessä soi musiikki.  
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738. 11.089.15; 739. 11.083.15; 740. 11.087.15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan matka. 
Orkesteri istuu auton katolla ja soittaa koko matkan ajan. 
 
   Lopulta kulkue kääntyy alas polttopaikalle, vaunut pysähtyvät munkkien kappelina toi-
mivan sementtikatoksen eteen ja saattajat istuvat sen lähelle varjoon.  
 

     
 
741. 11.091.15; 742 11.097.15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan saatto laskeutuu alas polt-
topaikalle. Vainajalle läheinen munkki sytyttää arkun viereen kynttilän ja kaataa pyhitettyä 
vettä maahan. 
 
    Omaiset ja munkit käyvät vielä jättämässä vainajalle jäähyväisiä ja sytyttämässä suit-
sukkeen, vainajan sukua olevat tai muuten läheiset munkit sytyttävät arkun reunalle suit-
sukekynttilän ja kaatavat pyhitettyä vettä maahan (742). Noin kello kaksi iltapäivällä kap-
pelissa istuvat munkit pitävät rukouksen ja sen jälkeen alkaa munkinviittojen lahjoittami-
nen. Omaiset ja joku ulkopuolinenkin on lahjoittanut viittoja, jotka joku arvovaltainen hen-
kilö asettaa arkun päälle. Lahjan asettaja saattaa olla kylän päällikkö tai naispuolinen 
opettaja. Kuuluttaja kuuluttaa, kuka on lahjoittaja ja kuka asettaa sen arkun päälle. Munkit 
käyvät hakemassa viitat. Munkit istuvat kappelissa ja nauttivat Coca Kolaa. Kaavut ovat 
vainajan jäähyväislahjoja munkeille, ne auttavat häntä seuraavassa elämässä. Seremo-
nia päättyy yhteiseen rukoukseen. Vainaja on ollut monen munkin ystävä. ehkä sukulai-
nenkin.  Sen jälkeen odotellaan suotuisaa polttohetkeä. 
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743. 11.102.15; 744. 11.103.15; 745. 11.099.15; 746. 11.107.15 Ban Mae Kong Nya. 
Kathin-seremonia. Munkin kaavun laskee arkun päälle joku arvostettu henkilö. Munkit 
noutavat viittoja ja valuttavat pyhitettyä vettä maahan arkun viereen. Ryhmäkuvassa.
 
     Sitten kello on puoli kolme ja koittaa polttamisen hetki. Saattoväki nousee ylös ja vau-
nut vedetään polttopaikalle. Siellä omaiset ja sukulaiset asettuvat vielä ruumisvaunujen 
eteen ryhmäkuvaan. Mukana ovat vainajan noviisit ja nuori tyttö, vainajan lapsenlapsi, 
joka kantaa vainajan valokuvaa. Jokaiselle polttajaisväestä annetaan lastukukka, jonka 
hän heittää sytykkeeksi tuleen.  
   Nuoret miehet nostavat sieluntalon ja vainajan arkun pois ruumisvaunusta. Arkun kansi 
avataan ja sisällä olevat ruoat otetaan pois. Sitten vainajan siteet katkaistaan kirveellä ja 
vainaja nostetaan bambumaton päällä maahan. Arkkuun hakataan kirveellä reikiä, jotta 
tuli pääsisi paremmin arkun sisälle (749). Sen jälkeen vainaja nostetaan takaisin arkkuun 
ja vainajan kasvot ”pestään”, valellaan kookosmaidolla. Arkun kansi pannaan paikoilleen 
ja arkku nostetaan sieluntalon sisälle polttoarinan päälle.  Kukat ja seppeleet on nostettu 
riviin sementtiarinan ulkoseinää vasten, nekin poltetaan.   
   Sitten sytytetään tuli ja polttajaisvieraat kiertävät arinaa heittäen lastukukkansa tuleen. 
Tuli tarttuu paperiseen sieluntaloon ja se palaa nopeasti. 
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747. 11. 111.15; 748. 11.115.15; 749. 11.118.15; 750. 11.119 Ban Mae Kong Nya. Vai-
najan arkku avataan, hänen siteensä katkaistaan ja arkun pohjaan tehdään reikiä. Sitten 
vainaja nostetaan takaisin arkkuun. 
 

       
 
751. 11.125.15; 752. 11.130.15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan palatsi katoaa liekkeihin.  
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753. 15.126.15 Ban Mae Kong Nya. Vainajan sielu on vapautunut siteistä ja nousee sa-
vun mukana korkeuteen, uusille loistaville asuinsijoille.   
 
  Saattoväki lähtee pois. Vähitellen syttyy myös arkku ja ruumis alkaa palaa arinan polt-
topuiden päällä. Paikalle jää pari kolme ruumiinpolttajaa koko yöksi. Heille on työstä mak-
settava palkka ja annettava evääksi pullo viinaa.  
   Polttopaikka on ruohoinen aukio pensaitten keskellä. Siellä on hyvin vähän stupia, vai-
najien hautoja, oliko pari kolme. Kyläläiset eivät hautaa vainajiaan polttopaikoille tai hau-
taismaille, vaan hakevat palamatta jääneet luut ja tuhkaa seuraavana aamuna kotiin. Ban 
Mae Kong Nyassa vainajan tuhka säilytetään vielä kotona hyllyllä räystään alla tai hau-
dataan talon pihaan.  Muutenkin polttopaikka on hoitamaton, siellä taisi asua vain käär-
meitä, jotka tulevat rottien perässä paikalle. 
  Vanhemmat ihmiset valittavat, että polttajaiset ovat maallistuneet eivätkä ihmiset tule 
enää paikalle, ellei siellä ole jotain viihdettä, ja että jotkut rikkaat ovat alkaneet järjestää 
polttajaisiin ilotulituksen.  Ban Mae Angissa vainajan omaiset järjestivät (13.12.1984) polt-
tajaiset, joissa vainajan arkku sytytettiin raketeilla. Vainajan hautajaissaaton tultua poltto-
paikalle arkku asetetaan suoraan polttoareenalle ja arkun päällä on edelleen musta liina. 
Munkin viittojen jakokin on vaatimaton, muutama munkki hakee arkun päälle asetetut vii-
tat ja sytyttää suitsukkeen arkun viereen, betonikorokkeessa olevaan reikään. Arkku sei-
soo yksinään sementtikorokkeellaan, kukaan ei tule lähellekään. Tunnelma on ankea, 
kansa katsoo kentän reunoilta. Sitten vainaja vapautetaan siteistään ja arkunpohjaan teh-
dään reikiä niin kuin on tapana. Arkku on komea. Vainaja on rikkaasta talosta.  
 

    
 
754. 11.151.35; 755. 11.157.35 Ban Mae Ang. Munkit hakevat lahjoitetut viitat. Sielunta-
loon asetetaan sytytysraketit.   
 
    Polttoarinalla sieluntalon katolle asetetaan raketti ja sytytysnestettä ja arinan eteen 
tähtisade- tai sähiäisraketti, joka sytyttäisi bensiinin. Sieluntalon katolta lähtee rautalanka 
polttokentän kulmaan ja siitä seuraavaan kulmaan ja katsomon editse koko alueen ym-
päri. Tarkoitus on, että rautalankaa pitkin kulkee raketti kulmasta kulmaan ja sytyttää 
niissä olevan rakettipatteriston. Näin ilotulistus leviäisi ympäri kentän. Sieluntalo on hie-
noa työtä, siinä on ikkunaverhotkin, mutta se on ostettu. Kun sytytysraketit ovat paikoil-
laan, jättää perhe ja joku kyläläisistäkin jäähyväiset vainajalle sytyttämällä arkun eteen 
suitsukkeita ja heittämällä arkulle hautajaiskukan eli lastukukan, jotta tuli syttyisi parem-
min. Sitten tulee nuori munkki, vainajan noviisi ja sytyttää tähtisaderaketin.  
   Raketti palaa ja sinkoaa kipinöitä, joku muovikukka syttyy tuleen. Odotellaan, mutta 
mitään ei tapahdu. Polttajaisiin kokoontunut väki istuu katoksessa ja kylätien penkalla 
odottamassa. Raketti sytytetään varovasti käsin ja se sinkoutuu rautalankaa pitkin poltta-
jaiskentän vasempaan kulmaan, mutta sielläkään raketti ei syty. Odotetaan ja sitten sekin 
raketti sytytetään käsin. Raketti suhahtaa rautalankaa pitkin kovalla vauhdilla nurkasta 
nurkkaan ja savu tömähtää arkun takana kentän oikeassa kulmauksessa. Raketit olivat 
valitettavasti vain pieniä pihahduksia valoisassa päivässä, tai sitten viallisia. Joka 
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tapauksessa tuli tavoittaa sieluntalon ikkunaverhot, kiipeää siitä katolle ja sytyttää poltto-
nesteen. Sieluntalo arkkuineen hulmahtaa tuleen. 
     

     
 
756. 11.153.01; 757. 11.1658.01 Ban Mae Ang. Vainajan noviisi sytyttää raketit. Lopuilta 
sieluntalo syttyy tuleen. 
 
    Näistä polttajaisista puuttuu se lämpö ja kyläläisten tyytyväisyys, mikä vallitsi Ban Mae 
Kong Nyan hautajaisissa. Aterialla ihmiset istuvat vaiteliaina tai asettuvat varjoon naa-
puritalojen pihoille ja aidan vierustoille ikään kuin kyräilemään. Ehkä näitä hautajaisia tar-
koitettiin, kun haastatteluissa mainittiin, että raketteja ovat ruvenneet ammuskelemaan 
jotkut varakkaat rikkauttaan näyttääkseen. Naapuruus ja lähimmäisyys on korvattu tekni-
sellä viihteellä, mutta näissä polttajaisissa ei tekniikkakaan oikein toiminut.     
   Kaupungissa polttajaisia aletaan pitää temppeleissä ja sieluntalot rakennetaan paketti-
auton lavalle. Kaupunkiasunnoissa ei enää ole tilaa yhteisaterioihin eikä kadulla voi vetää 
ruumisvankkureita liikenteen häiriintymättä. On helpompaa viedä vainaja autolla krema-
torioon. 
 
 
 
 

                              
 
                              758.  12.103.00 Lampang 
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Päämunkin hautajaiset 
 
 
 
 
 
 
Valvojaisilta 
 
 
 
Lampangin arvostettu johtajamunkki chaokhana changwat eli Lampangin piispa on kuollut 
kaksi vuotta sitten 84-vuotiaana ja hänen polttajaisensa pidetään 30.-31.3. 1985 Wat Sing-
chain laajassa temppelikompleksissa lähellä Kellotornia, Kellotornin ja joen välissä. Siellä 
on kaupungin uskonnollinen juhlakenttä ja suuri salaa-katos, varta vasten pystytetty se-
remoniateltta. 
 

 
 
759. 11.189.00 Lampang. Piispalle rakennettu sieluntalo, vasemmalla salaa-katos. 
 
   Lampangin piispa oli oppinut munkki, arvoltaan tohtori ja laajasti kunnioitettu, monille 
suorastaan pyhä mies. Hautajaisiin osallistuu koko kaupunki ja monia korkea-arvoisia 
henkilöitä aina Bangkokista asti. On tiedossa, että hautajaisissa puhuvat maan arvoste-
tuimmat munkit. Seremonioita johtaa Bangkokin piispa, chaokhana changwat, hautauk-
sen toimittaa entinen pääministeri ja jäähyväispuheen vainajan arkulla pitää maan koko 
buddhalaisen uskontokunnan johtava munkki, somdet phra sangkharat, joka tulee pai-
kalle Bangkokista.  Vainajalle osoitettua kunnioitusta osoittaa se, että hän on ollut jo kaksi 
vuotta kuolleena ennen kuin hänet nyt poltetaan; sellaista kunnioitusta osoitetaan lähinnä 
vain kuningasperheen vainajille. 
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760. 11.191.00; 761. 11.198.00 Lampang. Vainajan arkku on tuotu sielunpalatsiin. Surun-
valitteluseppeleet täyttävät seremoniakentän peräseinän. 
 
    Vähitellen viikon mittaan rakennetaan temppelin seremoniakentälle loistelias sieluntalo. 
Se on pikemminkin kuin kullanhohtoinen sielun temppeli. Polttajaisia edeltävänä iltana 
sielunpalatsi  alkaa olla valmis  ja sinne tuodaan kultakoristeiseen  purppurasuojukseen 
verhottu arkku sekä vainajan valokuvat.  Ympärillä on uskonnollisia koristeita, joita esiin-
tyy myös juhlakulkueissa. Piispan sielunpalatsi on puuta, sen ikkunaverhot ja muut ver-
houkset ovat oikeaa kangasta, eivät paperia. Sen vuoksi sieluntaloa ei polteta,  vaan ensi 
kertaa kokeillaan sellaista tekniikkaa, että vain ruumis poltetaan kaasulla arkkuunsa, 
mutta kallisarvoinen sieluntemppeli säästetään. Vainajan sieluntalo on käsityötaidon 
näyte ja koristettu tyylikkäästi, suorastaan ylellisesti.  
 

    
 
762. 11.197.00; 763. 11.204.00 Lampang. Valvojaiset alkavat, munkit ja kaupunkilaiset 
käyvät jättämässä jäähyväiset ja hankkivat tuonpuoleisia ansioita itselleen. 
 
    Vainajan arkun ääressä lampangilaiset saattoivat hankkia tuonpuoleisia ansioita ja 
kunnioittaa hänen muistoaan. Vähitellen päivän ja illan mittaan yhä useampi kaupunkilai-
nen riisuu pois kenkänsä, polvistuu matolle alttarin eteen ja kumartaa otsansa maahan 
rukoillen oman sielunsa puolesta (761−762). Myös monet munkit tulevat kaupungin luos-
tareista osoittamaan kunnioitusta päämunkilleen. Juhlakentän aidan vierustoilla olevat te-
lineet alkavat täyttyä hautajaisseppeleistä.  Maan tavan mukaan ne ovat tekokukkasep-
peleitä, jotka voidaan kiinnittää valkoiselle muovilevylle.Vainajan alttaria vastapäätä on
keltaiseksi maalattujen tuolien rivistöt, koko maisema on buddhalaisen keltainen. 
    Vainajan valvojaiset ovat muistotilaisuus, johon saapuvat pohjoisen alueen johtavat 
munkit ja läänin johtohenkilöitä, kysymyksessä on muistojuhla, jossa pidetään myös jul-
kisia puheita. Osallistuminen kunnioitetun ihmisen hautajaisiin tuo tavallisille ihmisille pal-
jon tuonpuoleisia ansioita. Paikalla voi myös tavata kunnioitettuja munkkeja ja saada 
heiltä siunauksen. Hautajaisvieraat ovat pukeutuneet surupukuun,  pukeutumisellaan he 
kunnioittavat vainajaa ja tulevat varmaankin pitkälle elämäänsä muistamaan nämä hau-
tajaiset, niiden arvokkaan, pyhän tunnelman. Kaupunkilaisten keskuudessa hautajaispu-
ku on jo musta, mustaa ja valkoista niin kuin kohta kaikkialla maailmassa.
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764 11.208.00; 765. 11.213.00; 766. 11.215 Lampang. Vainajan arkulle muodostuu jo 
jonoa. Munkkeja eri temppeleistä tulee valvojaisiin. Kathin-menot käynnistyvät. 
 
   Illansuussa alkaa munkinkaapujen lahjoitus. Eri puolilla vainajan sieluntemppeliä on 
verhoiltuja pöytiä, joiden taakse munkit voivat istua ottamaan vastaan kathin-lahjoja.Pit-
kän pöydän taakse on jo asettunut nuoria munkkeja vastaanottamaan kaapuja. Kaiken 
aikaa soi hautajaismusiikki. Thai-orkestereita on tullut eri puolilta soittamaan vuorollaan, 
mukana on myös Ban Srii Muod Klaon orkesteri. Temppelin salaassa soitti kaupungin 
perinneorkesteri ja musiikkiopiston oppilaat opettajineen. Surupukuun pukeutuneita per-
heitä käy noutamassa myyntipaikasta kaavun ja ojentaa sen munkkien eteen, monet käy-
vät ensin rukoilemassa vainajan arkulla. Sen eteen muodostuu jo jonoa. 
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767. 11.200.00; 768. 11.240.00; 769. 11.248.00 Lampang. Ban Srii Muod Klaon thai-or-
kesteri soittaa juhlakentällä. Salaassa soittaa kaupungin perinnemusiikin harrastajien or-
kestereita.  
 
  Illalla kello 19 alkaa iltamessu. Juhlasalaan pitkille korokkeille asettuu kaikkiaan 84 
munkkia, yhtä paljon kuin vainajalla oli kuollessaan ikävuosia. Eri puolilta Pohjois-Thai-
maata tulleet munkit poikkeavat apottinsa johdolla vainajan arkun äärelle ja heidän esi-
miehelleen lahjoitetaan viitta. Se pannaan pienelle sivupöydälle, josta apotti ottaa sen 
lähtiessään. Muistajaisiin saapuu kaupungin johtoa, läänin kansanedustajat ja muita vai-
kutusvaltaisia kaupunkilaisia, ja tietenkin rouva Lek, paikallisen sanomalehden Ekaratin 
omistaja.   
     Buddhalainen kyläuskonto on nykyisin organisoitunut kirkoksi, jolla on maallista hal-
lintoa vastaava oma hierarkiansa, se näkyy myös hautajaisissa. Salaa-katoksen taka-
osassa istuvat johtavat munkit, piispat eturivissä leikkauksin koristelluissa raskaissa tiik-
kituoleissa. Heistä oikealle alttareita vastapäätä istuvat maalliset arvohenkilöt nahkasoh-
vissa. Resitoivat munkit alttarien takana istuvat metallituoleilla, joissa on selkänoja, muut 
munkit istuvat matoilla pitkillä korokkeilla. Salaan takakulmassa soittaa orkesteri, yleisö 
istuu juhlakentän puolella keltaisissa kenttätuoleissa.  Arvovieraita palvelevat maallikot 
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mustissa housuissa ja valkoisissa paidoissa ja noudattaen vanhaa seremonioiden etiket-
tiä he liikkuvat polvillaan tai syvään kumartuneena;  ei ole sopivaa,  että heidän päänsä 
nousisi arvohenkilöiden pään yläpuolelle. 
 

    
 
770. 11.224.00; 771. 11.231.00 Lampang. Salaa-katoksessa istuu 84 munkkia.   
                                                                        

     
 
772. 11.243.00; 773. 11.244.00 Lampang. Chaokhana phark, Pohjoisen alueen johtava 
munkki puhuu.   
 
   Valvojaisissa on tapana antaa munkeille lahjoja, mutta lahjaseremoniaan osallistuvat 
vain johtavat munkit ja se päättyy munkkien resitaatioon.  Näihin valvojaisiin kuuluu oh-
jelmaa.  Ensin soittaa suuri perinneorkesteri, jolla on miespuolinen laulusolisti (sitä  on 
näytteeksi myös äänitetty). Musiikin tauottua Chiang Main chaokhana phark nousee saar-
nastuoliin ja pitää puheen (772−773). Hän on valvojaisten korkea-arvoisin munkki.  Ensin 
Thaimaan pohjoisen alueen piispa lukee ja resitoi vanhoja tekstejä palmu-kirjasta, mutta 
siirtyy sitten omaan saarnaansa. Hän puhui selkeästi ja minulle kerrottiin, että hän otti 
hyvin voimakkaasti kantaa köyhien ihmisten puolesta. Hän on peloton henkilö, vahva per-
soonallisuus. Ehkä hän on jo siinä asemassa, että saattaa puhua sosiaalisen oikeuden-
mukaisuuden puolesta väärinkäytöksiä, korruptiota ja koronkiskontaa vastaan. Hän ko-
rosti yhteiskunnan harmonian tarpeellisuutta, yhteiskuntarauhaa.     
   Puheen loputtua paikalle tulee Lampangin kuvernööri ja valittaa, ettei kiireellisen Bang-
kokin matkansa takia ehtinyt ajoissa ja pyytää anteeksi asuaan. Hän ojentaa puhujalle 
kaavun. Orkesteri jatkaa soittamista. Suuri perinneorkesteri on koottu kaupungin ammat-
tisoittajista ja musiikkiopiston harrastajista. Soittimet ovat tyypiltään vanhoja, mutta joita-
kin on teknisesti nykyaikaistettu, ilmeisesti muutettu niin, että niillä voidaan soittaa myös 
länsimaista sävelasteikkoa.    
 
 
 
  
Hautajaispalvelus 
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 Seuraava päivä on varsinainen polttajaispäivä (31.3.1985)  ja seremoniat alkavat vähi-
tellen noin puoli kymmenen aikaan niin kuin hautajaiset kylissäkin. Sen ohjelma noudat-
taa pääpiirteissään polttajaisten kaavaa, mutta vainajaan ei kuljeteta pois poltettavaksi.  
Orkesteri alkaa soittaa heti aamulla niin kuin hautajaisissa on tapana, ja puoli kymmenen 
aikoihin paikalle tulee vähitellen kansaa. Munkeille ei lahjoiteta arkisia tavaroita niin kuin 
kylähautajaisissa, vaan mm. munkkien koulutukseen tarkoitettuja tarvikkeita. Temppeli-
lahjat siunataan. 
 

 
 

       
 
774. 11.255.00; 775. 11.256.00; 776. 11.253.00 Lampang. Uhraamaan tulleet hautajais-
vieraat ostavat viitan kathin-uhriksi ja kukkia vainajan sieluntalon koristeeksi. Paikalla saa 
myös lahjoittaa rahaa sanghalle ja ostaa vainajan elämäntyöstä kertovaa kirjallisuutta. 
 
  Juhlakentällä on myyntipöytiä, joista saa ostaa viittoja kathin-seremoniaa varten, paine-
tun vainajan elämäkerran sekä buddhalaista kirjallisuutta ja uskonnollisia kuvia (774, 
776).  Uhraajat ojentavan läpinäkyvään muoviin kiedotut kaavut munkeille, jotka istuvat 
vainajan sieluntalon edessä, sieltä ne palautetaan takaisin myyntipöydälle.  Naiset aset-
televat kukkia pieniin vaaseihin, niitä uhraajat voivat asettaa vainajan polttajaistemppeliä 
ympäröiville pienille alttaripöydille. Ihmisiä tulee yhä enemmän, he sytyttävät suitsukkeita 
ja polvistuvat alttarin eteen. Useimmat ovat naisia. 
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777. 11.267.00; 778. 11.251.00 Lampang. Hautajaisten liturgiaan osallistui 84 munkkia. 
Aamun aikana moni munkki uhrasi arvostamalleen munkille ja pyysi siunausta. 
 
    Kello 10 alkaa hautauspalvelus, jota johtaa Bangkokin chaokhana (779−780). Hän ja 
muut korkea-arvoiset munkit istuvat salaan eturivissä ja johtavat resitaatiota. Moniin resi-
taation säkeisiin yhtyvät kaikki munkit.  Saarnastuolin takana on kaksi maljaa, joista läh-
tee valkoinen naru ylös ympäri salaan katoksen. Sitä myöten kulkee Buddhan siunaava 
voima. Palvelevat maallikot ovat polvillaan munkkien edessä valmiina auttamaan joka 
hetki; eräs heistä sytyttää saarnastuolissa istuvan piispan eteen kynttilän. Bangkokin 
piispa pitää myös muistopuheen. 
 

   
779 11.251.00; 780. 11.274.00 Lampang. 
Bangkokin piispa johti hautajaisliturgiaa ja 
piti vainajan muistopuheen. 
 
    Hautajaisissa on siis paikalla koko pohjoi-
sen alueen buddhalaisten luostarien johtajia 
ja munkkeja. Maan piispat ovat nykyisin op-
pineita miehiä, sillä luostareissa munkit voi-
vat opiskella  ja  käydä sieltä käsin  myös 
yliopistoissa nuorittamassa utkintoja.  Se on
välttämätöntäkin, jos aikoo edetä buddhalai- 

                                                                      sen valtionkirkon  hierarkiassa.  Bangkokin 
                                                                      piispa on hänkin tohtori arvoltaan. 
  
  Täällä nuo oppineet miehet istuvat kaavuissaan oikea olkavarsi paljaana, takanaan kel-
tapukuisten munkkien rivistöt. Lukuisia munkkeja istuu vielä eri puolella salaa-katosta ja 
läheisten puiden varjossa. Temppeliin tuodaan monenlaisia lahjoja, sillä tällaisessa tilai-
suudessa ihminen voi saada paljon tuonpuoleisia ansioita. Lahjat kerätään suuriin kasoi-
hin. Salaan sivutilaan on tullut joukko vanhoja naisia, jotka kuuntelevat hartaina (781). He 
olivat vanhainkodista ja tulleet joukolla hautajaisiin.    
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    Juhlakentällä jatkuu munkinviittojen lah-
joittaminen ja jäähyväisten jättäminen vai-
najalle. Yhä useammat ihmiset ostavat kaa-
vun ja siihen sidotun bambupullon, jossa on 
pyhää vettä, ja asettavat sen munkkien 
eteen. Nuorille paikallisille munkeille on 
tehty istuinkoroke aidan viereen, missä sep-
peleetkin ovat nähtävänä. Monet polvistuvat 
vainajan alttarin eteen suitsukkeineen. Pie-
niä uhripöytiä koristellaan lisää. Yksi pöytä 
rahamaljoineen on tehty maan arkkipiis-
palle, joka saapuu illalla polttajaisiin. Uhri-
pöydällä on arkkipiispan kuva.  
 

  
 

781. 11.278.00; 782. 11.281.00; 783. 11.288.00; 770. 11.289.00 Lampang. Pitkin päivää 
saapuu surijoita, kokonaisia perheitä uhraamaan arkun äärelle.  
  
   Salassa istuu äitinsä ja veljensä kanssa pieni poika, jolta on leikattu tukka, hänet vihi-
tään myöhemmin vainajan munkiksi. Saarnan jälkeen vainajan sukulaiset tuovat Bang-
kokin piispalle kukkia. Monet antavat lahjoja tunnetuille munkeille ja ne siunataan. Ylei-
simmin hautajaisvieraat hankkivat tuonpuoleisia ansioita ostamalla kaapuja, osallistu-
malla yleiseen kathin-seremoniaan. Hautauspalvelus päättyy rukoukseen.  
    Seuraa polttajaisateria. Ensin tarjotaan Bangkokin chaokhanalle ja muille kutsutuille 
munkeille, jotka istuvat kunniakorokkeella. Jokaisen munkin eteen tuodaan tiikkinen tar-
joilupöytä, jossa on lukuisia pieniä posliiniastioita, vieressä suuri riisikulho ja taempana 
vesiastia käsien pesua varten. Pienessä korissa on tarjolla myös sitkeää riisiä.  Aterioit-
sijat avaavat kulhojen kansia, niissä on monenlaisia vihanneksia, hedelmiä ja kastikkeita. 
Kaksi vanhaa naista tuovat pienen kulhon, jossa on fermentoituja teenlehtiä, aterian 
päälle pureskeltavaksi. Piispa siunaa heidät.  Aterian jälkeen virallisessa ohjelmassa on
tauko. Odotellaan polttajaisseremonioita, ne alkavat vasta myöhään iltapäivällä, kun pai-
kalle tuodaan pyhä tuli. 
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784. 11.302.00; 785. 11.305.00: 786. 11.309 Lampang. Hautajaisateria.      
 
    Muut munkit ja yleisö - ne jotka ovat maksaneet aterian - syövät ravintolapöytien ää-
ressä temppelin pihalla. Pöydän kattaus on perinteinen. Jokaisella pöydässä istuvalla on 
oma lautanen ja juomalasi, eri ruokalajit ovat kulhoissa pöydän keskellä. Munkit käyttävät 
lusikkaa ja haarukka. Haarukka on uutta muotia. Kaikissa pöydissä on myös lihakulho, 
mutta munkeilta se jää yleensä syömättä. 
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787. 11.320.00; 788 11.321.00 Lampang. Aterian jälkeen munkit istuvat salaa-katoksen 
kunniakorokkeella ja juovat teetä. 
  
   Mukana aterialla on myös valkopukuisia nunnia, omissa pöydissään (786). Tavalliset 
ihmiset syövät kaikki kulhot tyhjiksi, munkit tyytyvät vähempään. Sitten istutaan kylläisinä, 
joku kaivelee hampaitaan, joku munkki resitoi kiitossäkeitä. Aterian jälkeen on aikaa seu-
rustella ennen kuin illansuussa alkavat hautajaisseremoniat. Munkit tapaavat tuttujaan ja 
vaihtavat kuulumisia. Seuraa kiitossäkeiden esittäminen kaikille arvovaltaisille munkeille 
ja muille siitä, että he ovat osallistuneet hautajaisiin, ja munkeille jaetaan pieniä lahjoja, 
kaikille samanlaisia, ja munkit resitoivat. Vanhemmat naiset rukoilevat. Näin vietetään 
iltapäivää kaikessa rauhassa. Munkit keskustelevat keskenään, naisryhmät istuvat sa-
laan lattialla ja juttelevat, partiotytöt ja pojat omissa joukoissaan. 
                                                                       

    

 
 
789. 11.324.00; 790. 11.329.00 Lampang. 
Polttamisseremonioiden alkamista odotel-
laan. 
 
   Vainajan alttarin eteen asetetaan pöytä, 
joka koristellaan valkoisilla pitsiliinoilla. Mo-
net kävijät ottavat ryhmäkuvia vainajan sie-
lunpalatsin edessä. Vainajan noviisi istuu 
korkea-arvoisen hengellisen ohjaajansa jal-
kojen juuressa. 
    Vähitellen alkavat juhlakentän istuimet 
täyttyä. Yleisö on pääasiassa naisia. Toi-
silla on musta, toisilla kokonaan valkoinen 
puku.  Kiinalaisten surun väri on valkoinen, 

thailaiset ovat omaksuneet mustan juhla- ja surupuvun. Valkopukuiset ovat naisten kes-
kuudessa enemmistönä. Miespuoliset vieraat ovat pääasiassa virkamiehiä,  joilla on
valkoinen upseerien juhlapuku. Iltapäivällä yleisön väri vaihtuu mustasta  valkoiseksi. 
Noin puoli neljä iltapäivällä alkavat saapua juhlavieraat. 
 
 
 
 
 
 
Jäähyväisseremoniat 
 
 
  

251



 Kadulta rituaalitilaan asti on levitetty punainen matto.  Vähän ennen neljää saapuu  kun-
niavieras Thaimaan entinen pääministeri ja Thai Action puolueen puheenjohtaja, joka elä-
kepäivinään on asettunut asumaan Doi Khuntanin vuorille, luonnonpuiston liepeille. 
 

    
 
791. 11.335.00; 792. 11.336.00 Lampang. Thaimaan entinen pääministeri saapuu kuver-
nöörin ja kansanedustajien saattamana. 
 
   Hautajaisten järjestelystä vastaava nainen polvistuu maton reunaan tervehtimään en-
tistä pääministeriä menneiden vuosisatojen naisten tavoin. Kunniavieras on hämmenty-
nyt, mutta tervehtii naista. Seurue kulkee punaista mattoa pitkin juhlasalaan, portin pie-
lessä on vastassa myös paikallislehden omistaja, tietenkin. Partiolaiset muodostavat vai-
najan kuolinpalatsin eteen kunniakujan.  Seremoniakatoksessa kunniavieraat istuvat etu-
rivin nojatuoleihin. Lampangin liikemiehet eivät ole paikalla, johtajilla ei ole aikaa osallis-
tua, mutta heidän vaimonsa kylläkin saattavat käydä jättämässä jäähyväiset, ja istua kel-
taisilla tuoleilla ottamassa osaa seremonioihin.  
      Hautajaisvieraat alkavat odottaa polttoseremonioita, odottaminen kuuluu tilaisuuden 
luonteeseen. Oikea polttoaika on vasta klo seitsemän tienoissa.  
 

 
 
793 11.342.00 Lampang. Ruumiinpolttamisen hetki lähestyy. Munkit asettuvat kunnia-
korokkeelle. 
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794. 11.344.00; 795. 11.343.00 Lampang. Kunniavieraat odottavat juhla-salaassa. Vai-
najan munkki istuu opastajansa jalkojen juuressa. 
 
    Aletaan odottaa pyhän tulen tuomista. Vainajan sielunpalatsin läheisyyteen on pysty-
tetty puu, joka on tehty sytytyskukista. Munkkien rivistöt salaan korokkeella ovat täytty-
neet.Vainajan munkki on siunattu tehtäväänsä (795). Polttajaiskentälle alkaa järjestäytyä 
kunniarivistöjä. Pääpolttaja apulaisineen on tullut paikalle, heillä on täysin valkoinen puku 
ja päässä valkoinen huivi.  
 

     
 
796. 11.352.00 Lampang. Pyhä tuli saapuu. 797. 11.399.00 Pääpolttaja apulaisineen on 
saapunut sieluntaloon. 
 
   Pyhä tuli saapuu kello kuusitoista. Valkopukuisten upseerien rivistöt jäykistyvät paikoil-
leen. Kadun reunaan pysähtyy valkoinen auto. Pyhä tuli on saapunut. Neljä nuorta up-
seeria kantaa yksi kultaista maljaa, jossa on tulta symbolisoivat koristeet, toinen kultako-
risteista lyhtyä, jonka sisällä on palava kynttilä; kahdella upseerilla on maljat, joissa on 
valtiovallan (?) taholta lahjoitettuja munkinkaapuja. Koristeet ja kynttilä asetetaan pöy-
dälle vainajan alttarin eteen, tulimalja pienelle kultaiselle pöydälle. Palveluskunta viimeis-
telee alttarin koristeita. Seuraa viittojen lahjoitusseremonia. 
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798. 11.370.00; 799. 11.375.00; 800. 11.373.00; 801. 11.384.00 Lampang. Entinen pää-
ministeri asettaa viittoja arkulle ja siirtää pyhän tulen maljaan vainajan kuvan eteen. Mun-
kit käyvät hakemassa viittoja ja heittävät sytytyskukkia arkulle. 
 
   Kathin-seremonian aloittaa kuvernööri ja asettaa viitan vainajan alttarin edessä olevalle 
pöydälle. Sitten menee kansanedustaja, varapuheenjohtaja, ja asettaa kaksi viittaa pöy-
dälle, ne ojennetaan hänelle kultamaljasta. Kolme munkkia tulee ja ottaa viitat.                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Seuraavaksi luetaan vainajan hautajai-
selämäkerta. Sen jälkeen nousee entinen 
pääministeri ja tulee alttarin eteen. Hän 
asettaa viittamaljasta monta munkinkaapua 
pöydälle, josta munkit ne hakevat (798). Sit-
ten hän siirtää kynttilästä pyhän tulen kultai-
seen tulimaljaan, joka asetetaan alttarille 
vainajan kuvan eteen. Seuraa sytytyskuk-
kien heittäminen tai pikemminkin asettami-
nen. Ensin tulevat munkit ja asettavat lastu-
kukkansa arkun juurelle (801), sitten valko-
pukuiset juhlavieraat. Ja lehtien valokuvaa-
jatkin tungeksivat alttarin äärelle.  
   Monet munkit käyvät arkun päätypuolella 
jättämässä jäähyväiset (802). Huivipäinen 
pääpolttaja odottaa. Vähitellen sieluntemp-
pelin ympärille syntyy tungos kaikkien halu-
tessa heittää kukkasen, sytyttää suitsuk-
keen tai koskettaa alttaria viimeisen kerran, 
ja kirjoittaa nimensä vieraskirjaan. 
    Pääpolttaja on jo noussut sieluntaloon ar-
kun viereen ja alkaa järjestellä polttamista. 
Uhrilahjoja tuodaan yhä, seremoniaupseeri 
korjaa ne saman tien alttarilta.  
 
802. 11.378.00 Lampang. Monet vanhat 
munkit kävivät jättämässä jäähyväiset sie-

luntalon pääpuolessa. 
 
  Vähitellen tungos sieluntalon ympärillä hiljenee, aletaan odottaa arkkipiispaa. Hän on 
kuitenkin myöhässä ja leviää tieto, että häntä täytyy välillä hoitaa jossakin. Tässä välissä 
joku munkki ja surupukuinen perhe lapsineen käy vielä arkun toisella puolella uhraa-
massa, antamassa kultapaperiin käärityn lahjan (806−807). Tunnelma on odottava, 
kenttä tyhjenee, jalaton mies puhuu vainajan kuvan edessä invalidien asian puolesta sei-
soen kainalosauvojen varassa.   

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -85 254



     
 

 
 
803. 11.392.00; 804. 11.396.00; 805. 11.389.00 Lampang. Ihmiset tungeksivat arkun ym-
pärillä heittämässä sytytyskukkia.  
 

     
 
806. 11.406.00; 807. 11.412.00 Lampang. Monet kaupunkilaiset tulevat vielä arkun toi-
selle puolelle tuomaan lahjoja ja rukoilemaan. 
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Vainajan polttaminen 
 
 
Vihdoin kello 17,40 arkkipiispan auto saapuu, iso sininen auto ajaa aivan vainajan sielun-
talon viereen. Kansa polvistuu. Autosta nostetaan Somdet phra sanghharat, laiha vanha 
munkki, joka tervehtii eri suuntiin (808). Toinen lääkäri-henkivartijoista tuijottaa herkeä-
mättä minua ja kameraani, Bangkokista tulleena hän ei ole tottunut minun alituiseen läs-
näolooni lampangilaisten tilaisuuksissa. Arkkipiispa kannetaan vainajan alttarin juurelle ja 
asetetaan istumaan tuolille. Hän rukoilee alttarin suuntaan ja kaataa pyhää vettä maahan, 
kaupungin munkkeja tulee tervehtimään häntä ja hän siunaa heitä; arkkipiispa on aikoi-
naan ollut  Lampangissakin munkkina. Kansa on kaiken aikaa polvillaan. Yritän seisoa 
erään pylvään varjossa, mutta vieressäni olevat vaativat minuakin polvistumaan. Ja niin 
minun täytyy asettua polvilleni pihan terävän sepelimurskan päälle.  
 

     
 

      
 
808. 11.421.00; 809. 11.425.00; 810. 11.427.00; 811. 11.433.00 Lampang. Somdet phra 
sanghharat, ensimmäinen munkkien joukossa saapuu ja pitää puheen. Lopuksi kaikki 
haluavat iloisesti valokuvia itsestään yhdessä päämunkin kanssa.  
 
   Arkkipiispalle annetaan mikrofoni ja hän alkaa puhua. Tuo vanha,  yli yhdeksänkym-
mentä -vuotias (98?) munkki vaikuttaa aluksi lääketokkuraiselta,mutta puhuessaan hän
muuttuu  kuin toiseksi  ihmiseksi. Hän puhuu kuin kone,  joka  kerran alkuun  päästyään 
käy ja käy. Hänellä on vielä muistissaan kymmenien vuosien sanat  ja viisaat säkeet, us-
konnollinen puhe.Terävä sepeli painuu polviini yhä kipeämmin. Minun on hivuttaudutta-
va pylvään taakse ja pääsen nousemaan pystyyn erään valokuvaajan viereen. Onneksi 
hän on paikalla.               
   Kun puhe loppuu,  harras tunnelma haihtuu,  niin kuin thaimaalaisten  seremonioissa 
käy. Somdet phra sangkharat muuttuu vanhaksi munkiksi, jota kaikki haluavat tervehtiä 
ja ennen kaikkea jonka kanssa jokainen haluaa samaan valokuvaan (811). Tunnelma on 
iloinen, täynnä hymyä, jäykkä kunnioitus on hävinnyt kuin taikaiskusta. Kenenkään ei 
enää tarvinnut olla polvillaan maassa. Valokuvauskoneet räpsähtelevät, perhemuistoja 
talletetaan. Sitten buddhalaisen kirkon arkkipiispa kannetaan autoon ja viedään pois.       
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   Pimeys tulee nopeasti puoli seitsemän tienoissa. Muutama munkki käy vielä pirskotta-
massa bambu-pullosta pyhää vettä maahan arkun viereen ja joitakin perheitä käy uhraa-
massa. Vainajan polttamista aletaan valmistella. Astioita kannetaan pois ja salaa-katok-
sen alttarit ja koristeet puretaan. Sitten joukko munkkeja ja nuoria miehiä nostaa pois 
arkun koristeet.  Sisältä tulee esiin valkoinen arkku, joka asetetaan metalliseen polttolaa-
tikkoon, ja arkun kansi avataan niin kuin polttajaisissa on tapana. Vainaja on puettu kel-
taiseen munkinkaapuun ja silmien päällä loistavat timantit. Perinteen mukaan polttajat 
saavat palkakseen kaikki vainajan korut ja pääpolttaja kiirehtikin ottamaan ne pois. 
 

     
 

     
 
812. 11.448.00; 813. 11.446.00; 814.11.464. 815. 11.475.00 Lampang. Vainajan arkku 
avataan. Pääpolttaja ”pesee” vainajan kasvot kookosmaidolla. Kaasu on vihdoinkin saatu 
syttymään ja vainaja katoaa liekkeihin. 

   Pääpolttaja ottaa kaksi kookospähkinää ja 
valuttaa maitoa vainajan kasvoille ja yli koko 
ruumiin.  Arkun kansi pannaan kiinni ja kaa-
suliikkeen johtaja yrittää sytyttää tulen polt-
tolaatikon päässä olevasta luukusta. Kaasu 
ei syty, ei vaikka itse polttamista johtava 
munkki tarttuu kynttilään. Sitten tuli heiteään 
suoraan polttolaatikkoon ja arkun alla olevat 
kaasupolttimot syttyvät.  Polttajilla on käsis-
sään vesiletkut, vainajan sielunpalatsia ja 
sen koristeita kasteltiin kaiken aikaa, jottei-
vät ne syttyisi tuleen.  

 
816. 11.472.00 Lampang. Lampangin chaokhana changwat nousee tuonpuoleiseen. 
 
   Polttolaatikosta alkaa nousta sakeneva savu. Vain pääpolttaja avustajineen jää arkun 
vierelle. Väkeä tungeksii ympärillä.  Sitten tulenliekit alkavat näkyä läpi,  Lampangin joh-
tava munkki vapautui maallisesta ruumiistaan. 
Ja niin vähän hänestä on seuraavana aamuna polttoarinalla jäljellä.   
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VAINAJIEN MUISTAMINEN

 
 
 
Haudoilla käynti 
 
 
Kaupungin kiinalaiset perheet viettävät vainajien muistopäiviä (Cheng Meng) 4.-5.4.1985. 
Silloin on kuuman kauden kuumin aika ja hautausmaa on ruskeaksi kulottunut. Ensim-
mäisenä päivänä ei käynyt juuri ketään. Seuraavana päivänä jotkut nuoret perheenisät 
tai nuoret parit tulevat jo aikaisin aamulla, kunnostavat nopeasti perheen hautapaikan, 
repivät pois rikkaruohoja ja maalaavat hautakiven kirjoitukset uudestaan (818−819). Ja 
lähtevät sitten pois. Tuotantoelämän siirryttyä länsimaiseen kalenteriin, vanhoille juhla-
päiville on käynyt samoin kuin pyhimysten päiville länsimaissa: ne sattuvat keskelle työ-
viikkoa ja menettävät asemansa. Työläiset ja palkansaajat eivät enää voi pitää vapaapäi-
vää, vaan käyvät häthätää perheen haudoilla ennen töihin menoa. 
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817. 11.495.00; 818. 11.489.00; 819. 11.502.00 Lampang. Ensimmäisenä kunnostetaan 
hautapaikka ja hautakivien kirjoitukset. 
 
   Vähitellen perheitä tulee enemmän. Päivänvarjoja pystytetään ja hautapaikka koristel-
laan erivärisillä paperi- ja kangassuikaleilla, hautaviireillä, niin kuin ortodoksisessa Kar-
jalassakin oli tapana. Lapset leikkivät hautakivien välissä. Hautausmaalla on erityylisiä 
hautamonumentteja, mannerkiinan maakunnalliset erot ovat vielä näkyvissä. Näkyvimpiä 
ovat "maakellarien" tyyliset kumpuhaudat, joiden päässä on kaarevat muurit ja edessä 
kivetty tasanne.  
 

       
 
820. 11.490.00; 821. 11.487.00 Lampang.  Perheet  asettuvat viettämään päivää hau-
dalla. Lapset leikkivät hautakivien välissä. 
 

  
 
822. 11.482.00 Lampang. Perheen vainajille on katettu ruokapöytä.
 
    Kun hautapaikka on kunnostettu, perheen naiset asettelevat ruokia hautakiven eteen. 
Melkein kaikilla perheillä on mukana keitetty tai paistettu kana ja keitettyä sianlihaa sekä 
lisäksi kiinalaista leipää ja hedelmiä. Jo vanhassa kiinalaisessa talonpoikaiskulttuurissa 
sika oli esi-isien eläin, vaurauden ja hyvän toimeentulon symboli, ja vainajille uhrattiin 
aina sikaa. Ruoat asetetaan ensin hautakiven eteen ja vainajien pöytä koristellaan kukilla.         
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Perheen päämies polvistuu hautakiven edessä,  sytyttää suitsukkeita ja rukoilee. Hänen  
jälkeensä polvistuvat muut perheenjäsenet. Esi-isiä pyydetään syömään elävien tuomaa 
ruokaa, heille vakuutetaan, että elävät pitävät heistä huolta ja samalla pyydetään, että 
esi-isät auttaisivat sukuaan.  
 

   
 
 

         
  
823. 11.524.00; 824. 11.516.00; 825. 11.518.00 Lampang. Ruokauhri asetetaan ensin 
hautakivelle. Hautausmaan haltian uhripaikka.  
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   Monet perheet syövät iloisesti keskustellen, heillä on tilaisuus istua kaikessa rauhassa; 
keskenään juttelevia perheryhmiä on kaikkialla. Monella haudalla on mukana ainakin 
kolme sukupolvea. Aterian jälkeen nautitaan kiinalaista teetä, jota sitäkin kaadetaan ensin 
vainajille. Myös hautausmaan haltiantalossa on paljon kukkia, suitsukkeita ja ruokaa. 
 

 826. 11.507.00 Lampang. Perhe asettuu 
haudalle ruokineen, tiiviisti päivänvarjon 
suojaan. 
 
   Joillakin on mukana korvalappuradio, toi-
set perheet keksivät ajanvietettä pelaamalla 
yhdessä jotain peliä tai esittämällä ohjelma-
numeroita.  Uusi tapa on ampua haudalla ra-
ketteja tai pikemminkin tähtisade- ja paukku-
pommeja. Miksiköhän tällainen kaupallinen 
tapa leviää vastustamattomasti, lastenko 

vuoksi? Ihmisillä ei enää ole kärsivällisyyttä istua ja jutella keskenään, vaan kaikkialla on 
oltava "huvia", viihdetekniikkaa, ainakin lapsille. Seuraavalla kerralla kun menen hau-
doille, siellä varmaankin katsellaan matkatelevisiota. 
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827. 11.519.00; 828 11.501.00; 829. 11.526.00 Lampang. Monilla haudoilla on suuri 
perhe, monta sukupolvea muistamassa esivanhempia. Haudoilla poltetaan esi-isille myös 
kultapaperia tai paperille kirjoitettuja rukouksia ja toivotuksia, kuten hautajaisissakin.  
 
    Monet suvut arvostavat esi-isien muistamista ja yhteistä hautausmaalla käyntiä. Tällai-
set perheet viipyvät haudoilla pitkälle iltapäivään, ja ehkä heillä on aikaa myös kertoa 
nuorille vainajista ja heidän elämästään. Jotkut perheet näyttävät sulkeutuneilta ja kes-
kustelevat keskenään, jotkut vaihtavat muutaman sanan naapurihaudan väen kanssa. 
Hautausmaa saa päivän mittaan väriä, mutta tunnelma ei ole samanlainen kuin kymme-
nen vuotta aikaisemmin. Haudoilla käynti on vähentynyt ja vainajien kanssa syömistä on 
ikään kuin alettu hävetä. Jotkut näyttävät korjaavan ruoat pois hautakiven edestä ja läh-
tevän vaivihkaa kotiinsa, he syövät kotonaan. Ehkä kaikki vanhukset eivät jaksaneet olla 
paahtavassa kuumuudessa tai nämä perheet haluavat jo syödä pöydän ääressä ja juoda 
juomansa jääkaappikylmänä. Hautausmaan uudella puolella on ehkä enemmän kuin van-
halla puolella sellaisia hautoja, joita kukaan ei ollut käynyt koristelemassa, eikä kai kat-
somassakaan. Kävijät ovat vähentyneet, mutta autot lisääntyneet hautausmaan parkki-
paikalla.  
 
 
 
 
Vainajan muistajaiset 

 
 
 
Ban Srii Muod Klaossa erään talon naiset pitivät 100. päivän muistajaiset isoisälleen, kun 
sata päivää oli kulunut hänen kuolemastaan. Taloon on pystytetty pieni alttari, siinä on 
Buddhan kuva, jonka eteen on vainajallekin pantu pari lasia viinaa. 
 

    Muistajaisiin on kokoontunut naispuolisia 
sukulaisia, naapureita ja talon emännän ys-
tävättäriä. Naiset istuskelevat lattialla, juovat 
viinaa ja keskustelevat vilkkaasti, paikalla 
käy mieskin. Vainajariitit ovat kuitenkin nais-
ten omaisuutta. Kun parin tunnin kuluttua 
poikkesin uudemman kerran, naiset ovat jo 
koko lailla iloisia. He esittävät hiukan hoiper-
rellen kynsitanssia ja laulavat nauhuriin is-
kelmiä. Tunteet ilmaistaan nykyisin musiikin 
avulla, iskelmiä laulamalla. 

 
830. 11.184.05 Ban Srii Muod Klao. Naiset viettävät isosisän muistajaisia. 
 
   Yksityistä vainajaa muistellaan sadan päivän tai vuoden kuluttua kuolemasta. Muista-
jaisissa vainaja siirretään lopullisesti pois tuolle puolelle, ikään kuin huiskutetaan hänen 
sielulleen viimeiset jäähyväiset.  Muistajaisten jälkeen vainajan siteet entiseen  elinpiiriin 
on lopullisesti katkaistu. Vainaja häviää persoonallisuutena olemasta  ja sielu alkaa uu-
den elämän.
 Yksityiset muistajaiset ovat enää vaatimaton sukulaisten ja ystävien keskeinen tapah-
tuma tai vainajan ikätoverien kokoontumistilaisuus. Vainajaa kuitenkin muistellaan ja hä-
nestä puhutaan.Omankin elämän kulku ja ongelmat voidaan nekin käsitellä tässä tilaisuu-
dessa, kun on vapauduttu arjesta.  Suuria koko  suvun muistajaisiakin vielä pidetään, ne
ovat suurille vainajille,  joiden muisto säilyy pitkään.  Niistä on kuvia sekä  vuosien 1972-
1973 että tässä  kokoelmassa. 
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Vainajan muistojuhla 
 
 
 
Eräässä kylässä Chiang Rain tieltä etelään pidettiin maaliskuun 1. päivänä 1985 vainajan 
muistojuhla. Tällainen juhla pidetään tunnetulle ja vaikutusvaltaiselle vainajalle, jonka 
odotetaan voivan kuoltuaan auttaa sukuaan paremmin kuin tavallisten ihmisten. Talon 
pihassa on olkikattoinen katos, jossa naiset tanssivat.Vainajan alttari on kylänkujan puo-
leisen aidan vieressä (832−833). Antimina ovat vuodevaatteet, vesipullo, viinaa, tupak-
kaa, teemällejä ja betelmällin aineksia, kookoshedelmä, mausteita ja hiukan palmunleh-
teen käärittyä riisiä, sekä rahaa. Alttarin tarjottimella on myös miekka. Vaikka naiset eivät 
tässä kylässä intoutuneen esittämään miekkatanssia, vainajan sielulla on miekka turvana 
tuonpuoleisessa matkatessaan. 
 

 
 

     
 
831. 11.529.11; 832. 11.535.00; 833. 11. 554.11 Lampang. Talon pihaan on rakennettu 
katos, jossa orkesteri soittaa ja naiset tanssivat.  Vainajan alttarilla on uhrina tavaroita, 
joita tämän katsotaan tarvitsevan tuonpuoleisessa. Talon emäntä vie uusia lahjoja ja pyy-
tää vainajaa pitämään suvustaan huolta. Hän omistaa vainajan sielun.  
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    Katoksen varjossa soittaa kansanorkesteri vahvistimenaan matkaradion kaiuttimet. 
Talon vanhaisäntä istuu tuolilla katoksessa korkean hyllyn edessä. Hän sentään valvoo 
tyttäriään. Hyllyllä on jäävettä, kukkia ja muuta mitä naiset tarvitsevat. Orkesteri soittaa
perinteistä  musiikkia niin kuin hautajaisissakin. Vainajan juhlissa ei vielä soiteta iskelmiä, 
joita radiosta tulee kaiken päivää. 
  

      
 
834. 11.537.00; 835. 11.539.11 Lampang. Thai-orkesteri soittaa. 
 
    Naiset sitovat päähänsä tai kaulaansa punaisen huivin, tai yleensä värikkään huivin, 
joita annetaan talon puolesta, ja asettelevat kulmilleen kukkasia. Talon emäntä tarjoilee 
naisille viinaa. Välillä naiset vievät tanssien vainajan alttarille maljassa huiveja ja tuovat 
ne takaisin tanssipaikalle.  Punahuiviset naiset ovat avoimesti humalassa. Ja he tanssivat 
ja tanssivat. Kuka yrittää kynsitanssin sormiliikkeitä, kuka huojuu muuten vain.   
   Monet naiset tanssivat itsensä suorastaan hurmokseen asti. Jos joku kaatuu, hänet 
virvoitetaan pirskottamalla jäävettä hänen otsaansa ja kasvoilleen. Ekstaasissa nainen 
saa kosketuksen vainajan sieluun. Välillä joku naisista intoutuu hyppelemään, tarttuu toi-
siin naisiin kiinni ja naisryhmä roikkuu toinen toisissaan; he halaavat toisiaan, vetävät 
toisiaan ylös maasta. Joillakin on ongelmia, ja hän muuttuu välillä itkuiseksi ja alkaa pur-
kaa itseään muiden naisten keskellä. Sitten häneltä menevät lopullisesti jalat alta, mutta 
iltapäivällä hän tanssii jälleen.  
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836.11.545.11; 837. 11.546.11; 838. 11.548.11 Lampang. Naiset tanssivat punainen huvi 
päässään. Vainajan muistojuhlassa he saavat olla avoimesti humalassa. 
 
    Naiset saavat olla niin juovuksissa kuin haluavat. He saavat purkaa itseään, olla yh-
dessä toisten naisten kanssa. Ja ehkä tässä tilaisuudessa purkautuvat ne kaunatkin, joita 
arkielämässä kertyy sydämeen. Kyläläiset seuraavat kauempaa, vain jotkut naiset tulevat 
katoksen vierelle. Vainaja juhla on suvun naisten juhla ja heidän ystäviensä. Niiden jotka 
vainajakin hyväksyisi mukaan. 

 
839. 11.560.11 Lampang.  Välillä vainajalle 
läheiset naiset käyvät alttarilla muistamassa 
häntä, tekemässä riittejä ja hakemassa siu-
nausta. 
 
   Aikaisemmin (1973)  vainajan  juhlaa seu-
raamaan tuli myös kyläläisiä ja joku kaupus-
telijakin avasi paikalla myyntikojunsa. Nyt ul-
kopuolisia näkyy vähän,  juhla pidetään  su-
vun oman vainajan muistoksi.
 

   Naisten aviomiehet, veljet ja muut miespuoliset sukulaiset katselevat vakavina katok-
sen ulkopuolelta. He eivät tule tanssimaan, elleivät naiset kutsu. Aamupäivällä naiset 
tanssivat keskenään, mutta iltapäivällä jo joku mieskin pääsee hetkeksi mukaan.  Mie-
het eivät pilkkaa naisia eivätkä naura heille.  Ehkä hiukan vaivihkaa keskenään hymähte-
levät. Tässäkin talossa pihapiiri ja sen talot kuuluvat tyttärille, aviomiehet ovat ulkopuo-
lisia. On vaarallista ärsyttää näitä naisia, jotka omistavat talon vainajat, ja suuren esi-isän,
jolle juhla on järjestetty. Vainajajuhlissa naisilta saa varmasti kuulla kunniansa. Mutta ilta-
päivällä, kun naiset ovat jo umpihumalassa, monet hymyilevät leveämmin  ja talon vanhai-
säntä alkaa keräillä huiveja lattialta. Sinne he jäivät tanssimaan.
 
  
  
 
 
 
 
   
 
 
  XII. USKONTO 
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Temppeleitä 
 
 
 
Buddhalainen kyläuskonto on organisoitunut ja keskittynyt kirkoksi, jolla on maallista hal-
lintoa vastaava oma hierarkiansa. Kylätemppelin apotin yläpuolella on chaokhana tam-
poon, sitten chaokhana amphoe (kirkkoherra), sen jälkeen kirkollinen kuvernööri eli 
chaokhana changwat (piispa) ja aluekuvernööriä vastaava chaokhana phark (alue-
piispa), sen jälkeen vielä kirkollinen kenraalikuvernööri eli chaokhana yai ja lopulta arkki-
piispa somdet phra sangkharat. Kuningas on Buddhalaisen uskontokunnan ylin suojelija. 
   Lampangin kaupungissa ja sen ympäristössä on kymmeniä luostareita temppeleineen 
ja oma buddhalainen temppeli on lähes jokaisessa läänin kylässä. Kuvakokoelmassa on 
satakunta diaa temppelirakenneuksista, mutta ne ovat satunnaisia, en ole systemaatti-
sesti tallettanut läänin buddhalaista rakennustaidetta. 
 

840. 12.003.11 Chiang Mai. Wat Phat That 
Doi Suthep. 
 
  Doi Suthepin vuorilla Chiang Main yläpuo-
lella oleva Wat Phra That Doi Suthep -temp-
peli on eräs Thaimaan kuuluisimmista turis-
tikohteista. Se sijaitsee vuoren kielekkeellä 
tuhatkunta metriä tasangon yläpuolella. 
Vuorille kiemurtelee päällystetty tie, joka jat-
kuu temppelin ohi kuninkaan kesäpalatsille. 
Loppumatka pysäköintipaikalta temppeliin 
on noustava Lohikäärmeportaita, jossa on 
282 askelmaa. 
   Temppeli on menestynyt turistivirrasta. 
Rakennukset ovat koristeellisia, päätemp-
pelin seinämaalaukset, ikonikaapit ja Budd-
han patsaat hohtavat kultaa.  Kaikkialla lois-
taa kulta. Temppelissä istuu jatkuvasti 
munkki, jonka kanssa kävijät voivat keskus-
tella uskonnollisista kysymyksistä Pihalla 
kulkee nunnia.   
  Temppeli pyrkii nousemaan myös hengel-
liseksi pyhiinvaelluskohteeksi, mutta todelli-
suudessa paikkaa ympäröi turismi. Temp-
pelin juurella myydään turisteille Doi Suthe-

pin muistoesineitä, horoskooppeja, pikkulämpimiä, kaikenlaista tavaraa, mitä eri puolilta 
maailmaa tulevat turistit saattavat ostaa.   
   Lampangin päätemppeli Wat Phra Kaew (Kaeo) Don Tao tai toisin kirjoitettuna Wat 
Phrakaeo Dontao on monien kansanjuhlien mm. Luang Wiang Lakonin tapahtumapaikka. 
Päätemppelin lisäksi alueella on mm. suuri valkoinen stupa, jossa legendan mukaan säi-
lytetään Buddhan hiusta, sekä erillisiä alttarikatoksia ja patsaita, niitä on pystytetty tiettyi-
hin tarkoituksiin, esimerkiksi sotilaiden ja poliisien uhraamispaikaksi. Niistä historiallisesti 
arvokkain on pieni edestä avoin Burmalainen temppeli tai kappeli. 
  Se on lattiasta katonharjaan koristettu puuleikkauksin ja mosaiikein. Kappeli on kansan-
omaisen koristetaiteen, paikallisen mestarin taidonnäyte, jota eivät ehkä elitistiset  temp-
pelitaiteen harrastajat Lampangissa toistaiseksi arvosta.  Temppelissä  uhrataan  erityi-
sesti perheonnen saavuttamiseksi. 
    Wat Phra Kaew  Don Taossä on nykyisin Äiti Suchadan legendan esityspaikka ja temp-
peli, jossa säilytetään Smaragdi-uddhan patsasta. Temppeli on saanut Smaragdi- 
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Buddhan takaisin, sehän on ollut Ko Khassa, Wat Phrathat Lampang Luangissa parikym-
menen kilometrin päässä kaupungista. Siellä on nykyisin tilalla kallisarvoinen kultainen 
Buddhan patsas. Wat Phra Kaew haluaa kaikin tavoin tulla keskuspyhätöksi, jossa kau-
punkilaiset sotilaista siviileihin löytävät omiin tarkoituksiinsa sopivan uhrauspaikan. 
 

     
 
841. 12.023.00; 842.12.026.00 Lampang. Wat Phra Kaewin ns. Burmalainen kappeli on 
kokonaan mosaiikilla koristeltu. 
 

            
843. 12.049.00; 844. 12.050.00 Lampang. Wat Sirong Muang. Wat Srichum on vanha
burmalaistyylinen temppeli. 
  
   Kaupungin vanhin temppeli on puinen Wat Sirong Muang. Turistimainoksissa temppeli 
mainitaan kaupungin arvokkaimpana nähtävyytenä ja se kuuluu vilkkaisiin käyntikohtei-
siin; uskonnollista toimintaa temppelissä ei enää ole. Jonkun selvityksen mukaan se on 
todennäköisesti rakennettu 1800-luvun jälkipuoliskolla, Thaimaan oloissa se on puura-
kennukseksi vanha.  Phahonlyothin tien ja Bangkokin tien välissä on Wat Srichum, vanha 
temppeli sekin ja rakennustyyliltään burmalainen (844). Temppelin monikerroksinen katto 
on erikoinen ja sen maalaukset ja koristeet ovat arkaaista mestarityötä. Tätä temppeliä 
avattiin turisteille vain rajoitetusti. Minusta tämä temppeli luostareineen on kaupungin 
helmi, eikä se pyrkinyt pyhiinvaelluspaikaksi tai tapahtumien keskipisteeksi. Luostarin op-
pinut apotti halusi keskustella kanssani uskonnoista ja korosti niiden sanoman pohjim-
maista samanlaisuutta ja pyrkimystä ihmisyyteen. Häntä selvästi harmitti länsimainen 
käännytystyö eikä hän voinut ymmärtää, miksi kolmijumalainen kristinusko olisi sanomal-
taan ja filosofialtaan korkeampi kuin buddhalaisuus. 
   Tässäkin kokoelmassa on kuvia myös Wat Sedii Sausta eli kahdenkymmenen sediin 
tai stupan temppelistä kaupungin ulkopuolella Wang Kongin tien varrella (vrt. vuoden 
1972-1973 kokoelma). Temppeli on saanut nimensä stupista, jotka legendan mukaan ra-
kennettiin bambu-ihmeen paikalle. Temppelin pihaan oli yhtäkkiä noussut säännöllinen 
bambujen rivistö, neljä bamburiviä toiseen ja viisi toiseen suuntaan. Ihme tulkittiin siten, 
että bambuvesojen tilalle on rakennettava stupat. Lisäksi temppelin perinteeseen 
kuuluvat muistot burmalaisten ryöstöretkistä ja maahan kätketystä aarteesta. 
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845. 12.059.00; 846. 12.063.00 Lampang. Wat Sedii Sau, legendojen temppeli.  
 
   Wat Sedii Sau on säilyttänyt turistikohteen asemansa. Sen puutarhaan on tullut uusi 
nähtävyys: eläinpuisto, jonka keskellä on Buddhan luola. Nykyisen puiston on juuri ra-
kentanut vanha munkki, joka on kiertänyt ympäri maata eri luostareissa ja pysähtynyt Wat 
Sedii Sauhun. Siellä hän on saanut toteuttaa unelmansa. Hän on rakentanut temppelialu-
een kulmaan luolan, jonka perällä loistaa "100 pultin Buddhan patsas". Luolan ympärillä 
on luostarin puutarha, siellä erilaiset eläimet: antiloopit, apinat, norsut... osoittavat kun-
nioitusta Buddhalle. Puutarhassa on kivettyjä polkuja ja siltoja jotka johtavat pyöreillä ki-
villä reunustettujen ojien yli, ja paikkoja, joissa kävijä saattaa levähtää.  Luolassa olevasta 
Buddhan patsaasta selitetään turisteille tarkoitetussa monisteessa, että sen nimi juontaa 
valmistustavasta. Patsaan eri osat on tehty erikseen ja niitattu sitten yhteen, joissakin 
patsaissa siihen tarvittiin 160 000 niittiä. Luolan patsas on ns. Maravichai-tyyliä. Alkupe-
räisen patsaan löysi temppelin läheltä kylän päällikkö vuonna 1983 ja sen on katsottu 
kuuluneen muinaiselle Khoo Kaon temppelille Wat Sedii Sausta luoteeseen. Alkuperäi-
nen Maravichai (Maran kukistamisen) -patsas on noin 40 cm korkea, täyttä kultaa ja pai-
naa noin kilon. Patsaan päässä on lokero, jossa säilytettiin Buddhan reliktiä, luunkappa-
letta, patsaan rinnassa on kultainen palmu-kirjoitus, sen vatsaan on kuvattu kullalla sisäl-
mykset ja viitassa on jalokivikoristeet. Luolan Buddha on patsaan kopio. 
   Monet munkit haluavat tehdä luostaristaan turistikohteen, koska se tekisi buddhalai-
suutta tunnetuksi ja toisi mahdollisesti luostarille tuloja.  Kew Lomin keinokastelupatojen 
tienhaaraan on eräs munkki rakentanut uskonnollisen eläinpuiston, jonka tarkoituksena 
on antaa padoilla käyville koululaisille tietoa villeistä eläimistä ja luonnon suojelusta. 
Temppelin tiloissa on itse tehtyjä kirahveja, tapiireita ja muita tropiikin eläimiä luonnolli-
sessa koossa. Puistoissa koululaislaisryhmät voisivat saada kosketuksen luontoon ja op-
pia kunnioittamaan eläimiä, luonnon arvoja. Samalla alueella on myös mökkejä turisteja 
varten. Puutarhalleen munkki toivoo saavansa kävijöiltä rahaa  ja temppelissä on monia 
uhripaikkoja, joissa voi antaa lahjoituksia. Thaimaassakin on meneillään luonnonsuojelun 
boomi, josta luostarit haluavat ottaa oman osuutensa. Munkin mielestä Buddha on luon-
non ystävä ja sopii luonnonsuojelun symboliksi paremmin kuin kristittyjen Jumala.  
  Suoraan edestä katsottuna Thaimaan buddhalaisten temppelien päädyt nousevat kor-
keuteen niin kuin kristillisetkin kirkot, mutta monilappeinen sisään päin kovera lohikäär-
mekatto tekee niistä erilaisia. Tornia buddhalaisissa temppeleissä ei ole, vaan katonharja 
jatkuu tasaisena. Päädyissä on käytetty runsaasti koristetiiliä ja värillisiä mosaiikkeja, 
niillä on usein tunnusomainen värinsä. Wat Ponk Sanukin pääty on sävyltään keltainen. 
Wat Wang Kwam hehkuu sinisenä. Rantatemppelin erikoisuus on muista poikkeava pa-
godi eli stupa, jonka sisällä on sarkofagi ikään kuin näköalapaikalla. 
   Kaikissa kolmessa kylässä, jotka ovat olleet kenttätyöni kohteina, on oma kylätemppe-
linsä, joskin Ban Dongissa temppeli on ollut pitkään rakenteilla ja vieläkin keskeneräinen. 
Ban Srii Muod Klaoon ollaan hankkimassa uutta luostarirakennusta.  Parhaiten luostari 
toimii Ban Mae Kong Nyassa, jossa munkitkin ovat viihtyneet pitkään.   
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847.12.078.05 Ban Srii Muod Klao. Kylän temppeli. 
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848. 12.084.15; 849.12.089.15; 850. 12.088.15 Ban Mae Kong Nya.  Kylän temppeli ja 
vasemmalla luostari. Salaa-rakennus temppelin takana.
 
   Ban Srii Muod Klaon temppeli sijaitsee kylän koillisosassa ja sitä vastapäätä on suuri 
kyläkoulu. Temppelirakennuksen päätypylväissä ovat siniset käpy-mosaiikit, ikkunoiden 
suuret kruunut ovat kullanvärisiä. Sen edessä on sammaloitunut pyöreä stupa, jonka si-
sällä ovat rummut, ja kylätien puolella portille johtaa kaunis tiilinen kilpiaita. Ban Srii Muod 
Klaosta länteen on vanha temppeli, joka on jäänyt syrjään kahden kylän väliin.  
   Ban Mae Kong Nyan temppeli on kylän keskustassa, pääty näkyy suoraan kaupungista 
tulevalta kylätieltä, heti kun on käännytty koulun kulmasta oikealle. Rakennuksen pääty-
koristeita hallitsee sininen ja kulta, ikkunoiden koristekruunut ovat sinivalkoisia. Temppe-
lin alue on nelikulmainen ja aidattu korkealla aidalla, pihalla portista katsoen temppelin 
vasemmalla puolella on talousrakennus ja luostari. 
 

     
 
851. 12.093.35; 852. 12.095.35 Ban Dong. Kylän temppeli on ollut pitkään rakenteilla. 
Kylän nuoria ei keskeneräinen temppeli harmittanut. 
 
   Ban Dongin temppeli on rakenteilla kyläkoulun lähelle. Seinien betonirunko ja katto ovat 
valmiina, mutta sisustus ja koristeet puutuvat. Vuonna 1983 temppeli oli jo suunnilleen 
samassa rakennusvaiheessa, työ ei tahdo edistyä.  Kyläpäälliköt valittivat temppelin tilaa 
ja toivoivat, että uusi munkki olisi toimeliaampi kuin entinen. Munkki puolestaan valitti 
kyläläisten haluttomuutta osallistua temppelin rakennustalkoisiin. Kerrottiin, että munkki 
oli alkoholisoitunut. Syrjäiset kylät ovat munkeille ”karkotuspaikkoja”, hyvin harva tulee 
Ban Dongiinkaan omasta halustaan. 
   Thaimaassa on vähitellen herätty huomaamaan historian arvo, ainakin turismiteollisuu-
delle. Lampangissa on ryhdytty etsimään muinaismuistoja ja entisöimään vanhoja temp-
peleitä. Lampangin kaupunginmuurista on vielä hiukan jäljellä Wat Phra Kaewin pohjois-
puolella ja siellä on myös metsikkö, josta on juuri löydetty vanhan temppelin rauniot. Pari 
vanhaa tiilistä stupaa on kaupungin historian ystävien ja munkkien toimesta jo kaivettu 
esiin viidakon peitosta (758). 
    Ban Srii Muod Klaon naapurikylään on rakennettu uusi temppeli, jota parhaillaan 
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koristellaan. Paikalla ovat parastaikaa puukaiverrusten tekijät opettajansa ja mestarinsa 
kanssa. Leveistä, yhteen liimatuista tiikkipalkeista tehdään ovet, ikkunaluukut ja ikonikaa-
pit.  Mestari opettaa käytännössä, kuinka traditionaaliset kolmiulotteiset paratiisimaisemat 
temppeleineen ja palatseineen kaiverretaan suuriin tiikkioviin. Buddhan elämästä kerto-
vien reliefien kaiverrus on työtä, jonka opettelu kestää vuosikymmeniä. Mallipiirustuksia 
mestarit eivät käytä, vaan jokaisen oppilaan on painettava päähänsä reliefien kuviot nii-
den yksityiskohtia myöten. Kaiverrusten maisemat ovat kolmiulotteisia ja niiden kaiverta-
minen tapahtuu kerros kerrokselta. Aluksi oppipojat kaivertavat yksinkertaisempia aiheita, 
liimaavat ja hiovat paksuja tiikkilevyjä puukoristeiden pohjiksi. 
 
 
 
Temppelitalkoot  
 
 
Sadekauden loppupuolella (10.11.1984),  kun on viileämpää,  pidetään Mae Kong Nyan 
temppelissä talkoot, joissa valetaan uuden talousrakennuksen lattia ja oven edusta. Pai-
kalla on paljon väkeä joukossa nuoriakin.  
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853. 12.117.15; 854. 12.131.15; 855. 12.125 Ban Mae Kong Nya. Kylän temppelin yhtey-
teen rakennetaan keittiörakennus, jonka lattian valamiseen naiset kantavat hiekan ja se-
mentin. 
 
   Ensin kannetaan hiekka temppelin taakse tuodusta sorakasasta ja kastellaan. Hiekan 
kantavat naiset sinkkiämpäreillä, kantokoreja ei tällä työmaalla enää käytetä. Naisjono 
kulkee edestakaisin iloisesti puhellen ja naureskellen.  
   Sitten naiset kantavat sinkkiämpäreillään sementin. Ruukki sekoitetaan maassa kuo-
kalla, sen työn tekevät (pääasiassa) miehet, ja lapioivat ruukin naisten ämpäreihin. Iloi-
sessa jonossa naiset kantavat ruukin uuteen talousrakennukseen ja kaatavat sen lattialle.  
   Välillä naiset istuvat levähtämään rakennusten väliin viileään nurkkaukseen. Miehet ta-
soittavat lattiaa ja rakentavat betonilaudoituksia pihakäytävään. Näin se on yhä, luonnol-
linen sukupuolijako. Naiset kantavat, miehet tekevät puusepän ja muurarin työt, valavat 
ja rappaavat. Naiset ovat kantaneet kaiken, mitä Thaimaassa ja koko Aasiassa on raken-
nettu, mutta kukaan ei ole huomannut tehdä siitä gender-ongelmaa. Ja kuten aina tal-
koissa, ämpäreitä on liian vähän. Kun yksi kantaa, toiset katsovat päältä. 
   Ban Mae Nyassa on suuri luostarirakennus, jossa asuu munkkeja ja apotti. Kyläläiset 
tekevät temppelistään aikaisempaa viihtyisämpää kokoontumispaikkaa rakentamalla juh-
latiloja ja keittiörakennuksen, jossa voidaan valmistaa ruokaa. Temppeli on yhä kyläelä-
män keskus. 
 
 
 
Smaragdi-Buddhan legenda 
 
 
Smaragdipatsaan legenda kuuluu vapaasti suomennettuna seuraavasti: Buddha sanoi 
eräälle opetuslapsistaan. "Pidä tämä sana! Kun 1000 vuotta on kulunut ja oppilaani ovat 
levittäneet oppiani ihmisyydestä aina Jeogoodnakornin kaupunkiin (Lampangiin) saakka, 
sinne tulee nuori kaksikymmenvuotias munkki oppiakseen papiksi. Samaan aikaan kau-
punkiin muuttaa noitavaimo, nimeltä Äiti (Nang) Suchada, joka kääntyy buddhalaisuuteen 
ja alkaa uhrata temppelissä. Kun vähän aikaa on kulunut, nuori pappi nimeltään Mahaten 
haluaa tehdä temppeliinsä Buddhan patsaan, mutta hänellä ei ole metallia eikä muuta-
kaan raaka-ainetta. Silloin suuri käärme, joka asui Wang Ganatii joen (Wang-joen) ran-
nalla, menee syvälle maanalaiseen käärmeiden kaupunkiin, tuo sieltä smaragdia ja laittaa 
sen vesimeloniin, joka kasvaa Äiti Suchadan puutarhassa lähellä Dontaon temppeliä (sil-
loisesta) kaupungista etelään. 
   Seuraavana päivänä Äiti Suchada menee puutarhaansa hakemaan vihanneksia, he-
delmiä ja kukkia viedäkseen niitä temppeliin uhriksi. Pellollaan hän näkee vesimelonin, 
joka näyttää kypsän vihreältä, poimii sen ja uhraa pappi Mahatenille Dontaon temppe-
lissä. Pappi ottaa ilolla melonin vastaan ja halkaisee sen, jolloin sen sisältä löytyy suuri 
kappale smaragdilasia. Pappi ja Äiti Suchada tulevat iloisiksi ja saavat valaistuksen.  
   Pappi Mahaten rupeaa veistämään smaragdinkappaletta tehdäkseen siitä Buddhan 
patsaan, mutta hän ei kyennyt, vaikka yrittää monta päivää. Eräänä päivänä, kun hän 
istuu munkinkammionsa edessä miettimässä, kuinka patsaan saisi tehdyksi, tulee pai-
kalle vanha mies.  Hän ei tiedä, kuka vanhus on ja mistä hän ilmestyi. Vanhus kysyy, mitä 
pappi aikoo smaragdilasista tehdä. Pappi vastaa, että Buddhan patsaan, muttei kykene 
veistämään smaragdilasia. Hän kysyy, osaisiko vanhus neuvoa? Vanhus vastaa osaa-
vansa. Pappi tulee iloiseksi ja ryntää kammioonsa hakeakseen työkalunsa, mutta kun 
hän palaa takaisin, vanhus on hävinnyt ja pappi näkee lattialla seisovan loistavan kauniin 
Buddhan patsaan. Pappi hakee vanhusta kaikkialta temppelin läheisyydestä, muttei enää 
löydä häntä mistään. Lopulta pappi ajattelee, että joku jumala tai henki loi patsaan hä-
nelle. 
   Pappi ja Äiti Suchada tulevat iloisiksi ja valaistuneiksi. Sana Buddhan patsaasta leviää 
kaikkialle kaupunkiin ja sen ulkopuolelle ja kaikki tulevat palvomaan patsasta, uhraamaan 
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kynttilöitä ja kukkia, ja suitsuttamaan. Temppelille annettiin uusi nimi Wat Phra Kaew 
Dontaon, joka sillä on vieläkin. Pappi ja Äiti Suchada nauttivat suurta kunnioitusta ja hei-
dän kutsutaan kaikkiin Buddhan patsaan juhliin. 
   Jonkin ajan kuluttua eräät ihmiset alkavat puhua, että papilla ja Äiti Suchadalla on 
suhde ja että he ovat tehneet huorin. Siitä saa tietää eräs neuvosmies, joka kertoo asian 
edelleen kuvernöörille.  Tämä vihastuu ja tutkimatta syytöstä tarkemmin määrää Äiti 
Suchadan kuolemaan. Kun teloituspäivä koittaa ja pyöveli vie Äiti Suchadan Wang joen 
rannalle, tämä sanoo ennen kuolemaansa: "Jos olen syyllinen ja harjoittanut haureutta 
papin kanssa, valukoon vereni suoraan maahan, jos olen syytön, suihkukoot veri suoraan 
ylös ilmaan." Kun pyöveli lyö miekallaan Äiti Suchadan kaulan poikki, hänen verensä 
suihkuaa korkealle ilmaan.  
    Nähdessään sen mestaaja menee kuvernöörin luo ja kertoo kaiken. Kuvernööri ym-
märtää, että hän on tuominnut syyttömän naisen. Hän tulee surulliseksi, ryntää huonee-
seensa ja juoksentelee siellä edes takaisin niin, että kaatuu selälleen, taittaa niskansa ja 
kuolee.    
   Pappi lähtee pois Phra Kaew Dontaon temppelistä vieden smaragdisen Buddhan pat-
saan mukanansa ja asettuu Lampaguppan eli Lampang Luangin temppeliin, Wat 
Phrathat Lampang Luangiin. Tämä tapahtui noin 1500 vuotta sitten. 
   Myöhemmin Smaragdi-Buddha yritettiin tuoda takaisin Wat Phra Kaewiin, mutta se ei 
pysynyt siellä, vaan siirtyi aina yöllä Wat Lampang Luangiin, jossa se on tänäkin päivänä. 
(Mutta siirretty nyt takaisin Wat Phra Kaewiin.)   
 
 
 
Luostarit 
 
 
Thaimaan luostareissa on kahden- tai kolmenlaisia munkkeja. Luostarien varsinaisen 
veljeskunnan muodostavat elinikäiset eli papeiksi opiskelleet munkit, jotka suorittavat us-
konnolliset rituaalit. Mutta oikeus liittyä luostariin on myös tavallisilla kyläläisillä. Alle 21-
vuotiaat pojat voidaan vihkiä noviiseiksi, joista käytetään nimeä neen, heihin kuuluvat 
myös vainajien munkit. Täysi-ikäiset nuoret miehet (asetus 10.11.1984) voidaan vihkiä 
määräaikaisiksi munkeiksi, jos he ovat käyneet (4) 6-vuotisen peruskoulun ja sotaväen ja 
muutenkin täyttävät munkeille asetetut ehdot.  Kaikki kantavat keltaista viittaa, mutta jo-
kainen thaimaalainen näkee jo iästä ja olemuksesta, kuka on varsinainen munkki eli 
pappi. Määräaikaiseksi munkiksi vihkimisen suorittaa amphoen päämunkki, kun siitä on 
tehty tarvittava anomus; vihkimiset rekisteröidään kirkon taholta. Ennen luostareissa oli 
temppelipoikia, jotka noin 16-vuotiaana vihittiin neeneiksi, noviiseiksi. He oppivat luosta-
rissa lukemaan ja kirjoittamaan, tällaisia henkilöitä on haastateltavissakin mukana, mutta 
Lampangin seudulla iäkkäimmät olivat oppineet vanhan kielen luku- ja kirjoitustaidon, 
josta ei enää ole hyötyä. 
    Thaimaassa temppeleiden on tultava toimeen pääasiassa oman ympäristönsä tuella, 
niillä uhreilla, joita seurakuntalaiset ja ulkopuoliset kävijät antavat. Seurakuntalaiset huo-
lehtivat edelleen munkkiensa jokapäiväisestä ravinnosta, kylissäkin on emäntiä, jotka tu-
levat portille täyttämään munkkien ruoka-astiat heidän lähdettyään aamuhämärässä liik-
keelle. Pyhäpäivinä, munkin päivinä, kun mennään temppeliin, uhrataan nykyisin pääasi-
assa rahaa. Temppelit tarvitsevat yhä enemmän rahaa. Temppelirakennuksia ei voida 
enää pitää kunnossa munkkien voimin tai maallikoiden ansiotyönä. Yhä harvemmat mie-
het lähtevät kuivana kautena kiertelemään temppeleissä tekemässä ilmaiseksi tai ruoka-
palkalla niiden korjaus- ja rakennustöitä, saadakseen tuonpuoleisia ansioita tai nähdäk-
seen maailmaa.  
    Rahaa on ruvettu antamaan yhä enemmän yksityisille munkeille, joilta pyydetään siu-
nausta, ja monet kuuluisat munkit ovat lehtitietojenkin mukaan nykyisin varakkaita, ellei-
vät suorastaan rikkaita. Varakkaat munkit ovat voineet hankkia itselleen kaupunkiasun-
toja ja kalliita autoja, eivätkä asu enää luostareissa. Munkkiudesta on tulossa yksityistä 
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liiketoimintaa, elinikäiset munkit voivat elää luostarissa niin kauan kuin heillä on kysyntää 
ja riittävästi tuloja, ja lähteä sitten etsimään muuta työtä. 
   Luostarit käyvät jonkinlaista pudotuspeliä. Säilyäkseen olemassa niiden olisi löydettävä 
jokin mainosvaltti, tehtävä itsensä näkyväksi houkutellakseen turisteja ja pyhiinvaeltajia.  
Menestyviin temppeleihin tulee karismaattisia munkkeja ja opettajia, joita ihmiset halua-
vat kuulla ja joille he haluavat uhrata. 
 

 
   
856. 12.161.05 Ban Srii Muod Klao. Monet munkit tekevät luostareissa työtä, korjaavat 
rakennuksia ja hoitavat puutarhaa, ja vierailevat tekemässä osaamiaan ammattitöitä 
myös muissa temppeleissä  
 
   Temppelien on nykyisin rakennettava myös suurempia seurakuntatiloja, salaa-katoksia     
saadakseen ihmiset kokoontumaan muutenkin kuin vain munkin päivänä  tai uskonnolli-
sina juhlina. Hautajaisiakin on ruvettu pitämään yhä useammin temppeleissä.   
     Luostarin apotin ja maallikkoneuvoston huolena on rahan hankkiminen. Sadekauden 
loppupuolella kaupungissa ja kylissä kerätään rahaa luostareille. Kaupungissa kulkee 
melkeinpä päivittäin joku kulkue mainostaen temppeliään ja siellä vietettävää juhlaa, 
jossa ihmiset voivat tehdä hyviä tekoja lahjoittamalla rahaa. Rahaa kerätään temppeleille 
tai yleensä buddhalaiselle kirkolle, mutta ei juuri muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. 
Mainoskulkueen edessä kannetaan banderollia, ja ensimmäisenä on yleensä myös kyn-
sitanssiryhmä, joka vetää katseet puoleensa. Äänentoistolaitteet kaiuttavat ulos puhetta 
ja musiikkia, tai mukana kulkee rumpuorkesteri. Kuorma-auton lavalle on rakennettu juh-
laa kuvaavia rakennelmia, joiden päällä kukkakoristeiden keskellä istuu vanhoja naisia, 
hehän pitävät temppeleitä pystyssä. Lopuksi voi vielä tulla nuorten naisten ryhmä kantaen 
onnea tuovia kukkia. Viimeistään kauniit nuoret naiset kääntävät katseet kulkueeseen.  
Naisilla on usein vanhatyyliset housut, jotka on viime aikoina otettu museovaatteena käyt-
töön. Pukututkijoiden mukaan nilkkoihin kapenevat ja ylhäältä väljät housut olisivat Thai-
maan naisten kansallispuku paremmin kuin sarong. Lampangissa kiertävät juhlakulkueet 
ovat loisteliaita verrattuna kylien rahankeruukulkueisiin, mutta tarkoitus on sama, oman 
temppelin ylläpito.  
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   Luostareissa munkit voivat omistautua opiskeluun, oikeastaan heillä on velvollisuus 
opiskella, ja elinikäisten munkkien odotetaan suorittavan myös tutkintoja. Noviisien ja 
nuorten munkkien tulee tehdä myös jokapäiväistä työtä, pitää luostari ja temppeli kun-
nossa, hoitaa puutarha. Köyhien vanhempien luostareihin antamia palveluspoikia, temp-
pelipoikia, ei munkkien apuna enää ole, luostareihin tulleet nuoretkin käyvät koulua. Luos-
tareissa noviisit ja munkit huolehtivat omasta ruokataloudestaan, astioiden tiskaamisesta, 
alttarin koristeista, pihojen siisteydestä. Munkit voivat osallistua vapaaehtoisena työvoi-
mana buddhalaisuudelle tärkeisiin hankkeisiin, kuten pohjoismuurin temppelin arkeologi-
siin kaivauksiin. Keltakaapuisia munkkeja ja noviiseja kulkee paljon kaupungilla luostarin 
asioilla, heitä näkee junissa matkustamassa johonkin, vierailuille muihin temppeleihin tai 
matkalla alansa kokouksiin ja konferensseihin.                          
   Wat Phra Kaewissa on paljon munkkeja ja noviiseja, siellä on työvoimaa rakentamaan 
uusia rakennuksia ja alttareita. Tämän luostarin tarmokas johtaja haluaa Phra Kaewin 
tulevan kaupungin keskustemppeliksi. Ban Srii Muod Klaossa kaksi munkkia korjaa sa-
dekauden lopulla temppelin takana olevaa leijonakoira-patsasta (856). Työmaalle on pys-
tytetty buddhalaisen veljeskunnan ja Thaimaan liput. He ovat kiertäviä munkkeja, omia 
munkkeja kylään ei ole saatu, koska luostaritilat ovat huonot. Kylään on suunnitteilla ko-
konaan uusi luostari.  
 
 
 
Munkiksi vihkiminen 
 
 
Keväällä 1985 (21.3. klo 15-17) vihittiin kylän temppelissä nuori mies määräaikaiseksi 
munkiksi.  Entisaikaan nuoret miehet saattoivat mennä kylän temppeliin yleensä kuivan 
kauden ajaksi eli noin 4 kuukaudeksi tai puoleksi vuodeksi. Munkkina olo antoi nuorille 
miehille kunniallisen täysi-ikäisyyden. Temppelissä nuori mies sai eettistä kasvatusta, ja 
kylän tytöt pitivät häntä rehellisempänä, luotettavampana ja sivistyneempänä kuin niitä 
nuoria miehiä, jotka eivät luostariin menneet. Munkkina ollutta pidettiin hyvänä, kypsänä 
aviomiehenä, luostarikoulun käymättömät olivat henkisesti kypsymättömiä, tuon ajan 
juntteja.  
   Nykyisin nuoret miehet eivät enää mene noviiseiksi kuin korkeintaan pariksi viikoksi. 
Koululaitos on syrjäyttänyt luostarit, ja ammatillinen koulutus on tärkeämpi kuin uskonnol-
linen kasvatus. Mutta yhä vielä on välttämätöntä, että hautajaisissa vainajalle vihitään 2-
4 nuorta poikaa tuonpuoleisiksi apulaisiksi, jotka voivat elää kylän luostarissa jonkun ai-
kaa, yleensä pari viikkoa. He ovat tavallisesti vainajan lastenlapsia ja tekevät ansoita 
kuolleelle, välittävät tälle omaisten antamat lahjat. Uskotaan ettei vainaja joudu tällöin 
helvettiin. Jonkun etäisemmän sukulaispojan munkiksi meno on erityisen ansiokasta sil-
loin, kun vainaja on lapseton. Jos vainaja on mies, vihitään nuori poika muodollisesti mun-
kiksi, mutta noviisiksi, jos vainaja on nainen. 
   Munkiksi vihkimisestä on haastatteluissa monia kuvauksia, mutta kerron rituaalista sel-
laisena kuin sen itse koin ja miltä tapahtuman näyttävät valokuvissa. Näistä vihkimisme-
noista ovat kertoneet temppelin opettaja (azan wat) ja temppelineuvoston puheenjohtaja. 
Kylän temppelissä ei tuolloin ollut omaa elinikäistä munkkia, pappia, vain pari määräai-
kaista nuorta miestä. Kylän uskonnollisista palveluista käy pitämässä huolta ulkopuolinen 
pappi.  
   Vihkimisen suorittaa amphoen päämunkki, jolla on sukulaisia kylässä. Hänet oli juuri 
nimitetty uuteen tehtäväänsä. Tapasin hänet ensimmäisen kerran 12 vuotta aikaisemmin 
(1973) ja hän oli tietenkin myös Lampangin piispan hautajaisissa. Toisena vihkijänä on 
amphoen edellinen johtava munkki, joka on nyt siirtymässä muihin tehtäviin. 
    Suku ja ystävät ovat kokoontuneet vihittävän taloon ja syöneet siellä aterian. Sen jäl-
keen vihittävä tuodaan juhlakulkueessa temppeliin. Vanhan tavan mukaan munkiksi me-
nevä nuori mies tuotiin temppeliin kantamalla, tai elefantin tai hevosen selässä. mutta nyt 
ei näin menetelty, vaan saattajat tulevat lahjatavaroineen hajanaisena ryhmänä pitkin 
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kylänkujaa. Naiset asettavat tavarat temppelin lattialle ja jäävät lattialla istuen odotta-
maan. Niin kuin näkyy, sukulaiset varustavat vihittävän vuodevaatteilla, astioilla ja muilla 
tarvikkeilla, mukana on kaapu, munkin kulho, kerjuuastia, sinkkiämpäri, jossa on mm. 
banaaneja ja muita ruokatarvikkeita. Lattialla on myös neljä uhrituokkosta ja viitan päälle 
on pantu pieni kirjanen, se on loitsukirja.    
  Naiset istuvat lattialla ja odottelevat, miehet ovat sivummalla tai tupakoivat ulkona rap-
pusilla. Sitten tulee vihkijä, joka istuu hänelle tuodun patjan kulmalle. Vihittävä tuodaan 
sisään ja hän asettuu vihkijän eteen polvilleen, nuorella miehellä on päällään valkoinen 
paita ja puhtaat farmarihousut. Hän tervehtii vihkijää pencham kapadii -tervehdyksellä. 
Se on viisivaiheinen kumarrus maahan asti, ensin kädet, sitten kyynärvarret ja lopuksi 
otsa painetaan lattiaan. Pojan vanhemmat ovat paikalla, isä kirjoittaa lapulle pojan nimen 
ja antaa sen vihkijälle (857). Matolle vihkijän eteen asetetaan tarjotin, jossa on mm. vesi-
meloni, kukkia ja pieni kirja. Ja lisäksi neljä uhrituokkosta. 
 

     
 

     
 
857. 12.172.05; 858. 12.176.05; 859. 12.179.05; 860. 23.180.05 Ban Srii Muod Klao. Po-
jan vanhemmat pyytävät kunnan päämunkkia vihkimään poikansa munkiksi ja isä kirjoittaa 
lapulle pojan nimen. Ensiksi vihkijä joutuu suorittamaan pahan karkotusriitin, lukemaan 
loitsukirjasta loitsun ja pirskottamaan pyhää vettä pojan päälle.  
 
   Sitten tulee väliepisodi. Käy ilmi, että nuori mies haluaa vihkiytyä munkiksi, koska häntä 
vaivaa tyttöasioissa huono onni, josta hän toivoo pääsevänsä luostarissa eroon. Sukulai-
set haluavat karkottaa pahan onnen riitillä, siinä tarvitaan nuo neljä palmulehdistä tehtyä 
uhrituokkosta ja taikakirja. Vihkijä joutuu hämilleen, kun hänelle esitetään, että pojan puo-
lesta pitäisi tehdä pahan karkotusriitti. Hän estelee. Buddhalaiset munkit eivät hyväksy 
tietäjäriittejä tai "noituutta". Mutta katsokaa kauemmas saliin (859). Siellä istuu suuri suku, 
lattia täynnä odottavia ihmisiä. Perhe ei ole köyhä, vaan kuuluu ilmeisesti viljelysmaiden 
suuromistajiin. Ja suvun puolesta puhuu myös temppelipalvelija. Miehet ovat vakaita ky-
läläisiä, jotka eivät puhu leikkiä, asia on heille tärkeä. Niin vihkijä suostuu, mutta hän ei 
tunne loitsukirjaa eikä tiedä, mitä säkeitä tällaisessa tapauksessa pitäisi resitoida. Vie-
ressä istuva entinen päämunkki on diplomaattinen, hän etsii taikakirjasta tilaisuuteen so-
pivat säkeet ja ojentaa kirjan vihkijälle. 
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     Niin vihkijä suorittaa karkotusriitin. Pojan ympärille lattialle asetetaan neljä uhrituok-
kosta, yksi jokaiseen ilmansuuntaan, neljää vaikuttavaa elementtiä kohti (859−860).  
Neljä paikalla ollutta munkkia asettuu pojan ympärille, neljälle puolelle. Tuokkosissa on 
valkoinen pieni viiri, kukkia, kynttilä ja suitsukkeita; näitä uhrituokkosia käytetään kaiken-
laisessa pahan torjunnassa. Nuori mies, jota vaivaa huono onni, on polvillaan tuokkosten 
ja munkkien keskellä, vihkijä lukee säkeitä taikakirjasta ja pirskottaa kukilla pyhää vettä 
pojan päälle.  Jotta paha karkottuisi pojan on oltava temppelissä vähintään 7 päivää.   
 

     
 

     
 
861. 12.183.05; 862. 12.187.05; 863. 12.192.05; 864. 12.193.05; 865. 12.194.05 Ban Srii 
Muod Klao. Nuori mies puetaan noviisiksi oven ulkopuolella ja tuodaan sisälle vihittä-
väksi. Isä antaa hänelle munkin vaatteet, jotka vihittävä ojentaa vihkijälle syvään kumar-
taen. Vihkijä asettaa munkin ihokkaan pojan olkapäälle ja ojentaa viitan hänelle puetta-
vaksi. 

  Sitten suoritetaan munkiksi vihkiminen. Nuori mies pue-
taan ulkona temppelin oven takana ensin naakhiksi eli 
(lohi)käärmeeksi, mitä nimeä noviisista käytetään. Van-
hemmat ja muut sukulaiset pukevat hänen kokonaan val-
koiseen pukuun, joka on tehty pyyheliinakankaasta (861). 
Ennen naakh kantoi valkoista puhkua jo kotoaan lähties-
sään, mutta nykyisin sitä hävetään ja nuori mieskin tuli 
temppeliin farkuissa. Vihittävä asettuu polvilleen munk-
kien eteen ja kääntyy sukulaisiin päin. Isä ojentaa hänelle 
munkin vaatteet ja poika kumartaa hänelle otsa lattiaan 
(862). Näin hän pyytään vanhemmiltaan lupaa mennä 
munkiksi. Sitten vihittävä kääntyy ja ojentaa viitan ja muut 
vaatteet vihkijälle, joka siunaa ne ja antaa hänelle takaisin 
(863−865).  
   Vihkijä kysyy, ovatko vanhemmat antaneet pojalleen lu-
van tulla munkiksi, ja sen jälkeen, onko munkiksi vihkimi-
selle esteitä. Onko nuorella miehellä velkaa, onko hänellä 
sukupuolitauti, onko joku muu tarttuva tauti (lepra)?  
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Ennen vanhaa munkiksi pyrkivä ei saanut olla orja. Nykyisin munkiksi haluavan tuli olla 
kansakoulun ja armeijan käynyt, terve ja taloudellisesti riippumaton. Kun nuori mies  täyt-
tää ehdot, vihkijä asettaa hänen olalleen munkin ihokkaan  ja antaa luvan pukea hänet 
munkin kaapuun. Noviisi tai initiandi puetaan nyt keltaiseen kaapuun sivummalla temp-
pelissä kylän kahden nuoren määräaikaisen munkin avustaessa. 
  

    
 

    
 
866. 12.197.05; 867. 12.198.05; 868. 12.202.05; 869. 12.204.05 Ban Srii Muod Klao. Vi-
hittävä pukeutuu munkinkaapuun. Vihkijä lukee vihittävälle munkkikunnan kymmenen 
käskyä.  
 
  Vihittävä tulee takaisin munkkien eteen ja asettuu lattialle polvilleen. Vihkijä antaa hä-
nelle buddhalaisen luostariveljestön kymmenen sääntöä, jotka nuorukainen toistaa hänen 
perässään: en tapa eläimiä, en tee huorin, en varasta, en valehtele, en käytä alkoholia, 
en osallistu (urheilu)kilpailuihin jne. ja kumartaa lopuksi rituaalikumarruksen, ensin käm-
menet, sitten käsivarret ja lopulta otsa painetaan lattiaan (868−869).  
 

    
 
870. 12.208.05: 871. 12.209.05 Lampang. Entinen kunnan päämunkki resitoi. Pojan Isä 
ojentaa vihkijälle ja edelleen jokaiselle munkille rahalautasen.  
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   Amphoen entinen päämunkki resitoi siunauksia ja nuoren miehen isä antaa kirjekuo-
rissa temppelille ja munkeille sukunsa rahalahjat. Ne ovat emalilautasilla, joiden  päälle 
on pantu bambunlehtikäärö ilmeisesti fermentoituja teenlehtiä (871). Pojan isä ojentaa 
lautasen kullekin munkille.  
   Sen jälkeen seuraa temppelipalvelus, jossa suku on mukana, siihen kuuluu mm. yhtei-
nen rukous. Juuri vihitty perheen munkki kaataa lasista pyhitettyä vettä emalilautaselle 
(872). Lahjat pyhitetään vainajalle, joka on kuollut jo jonkin aikaa sitten, mutta nuori mies 
tekee ansioita myös hänen tuonpuoleisessa oloaan varten.  Lopuksi paikalla olevat neljä 
munkkia resitoivat uudelle munkille siunauksia. Vihkijä ja avustaneet munkit poistuvat. 
Temppelipalvelija pirskottaa iloisesti hymyillen maljasta pyhitettyä vettä meidän kaik-
kien päälle.  

 
   Vasta vihitty munkki kääntyy sukuunsa 
päin ja nämä uhraavat hänelle lahjoja niin 
kuin omalle munkilleen. Näin nuori mies is-
tuu sukunsa keskellä, ja siunaa heitä, lukea 
tankkaa säkeitä paperista (873). Kaikkia 
naurattaa.  Aikoinaan nuoret miehet olivat 
temppeleissä neeneinä oppimassa pyhiä 
tekstejä. Vielä nykyäänkin odotetaan, että 
vihittävä opettelee etukäteen veljestön 
sääntöjä ja joitakin paalinkielisiä säkeitä. 
Tämä nuori mies ei ollut saanut niitä oikein 
päähänsä.  
 

 
 
 
872. 12.211.05. 873. 12.214.05 Ban Srii Muod Klao.Suvunkeskisen temppelipalveluksen 
aikana uusi munkki kaataa vettä lautaselle ja lukee siunauksia. 
 
  Sukulaiset menevät sitten temppelin salaan järjestämään iltajuhlia, joihin tulee muitakin 
kyläläisiä, ne jotka ovat avustaneet raha- tai muilla lahjoilla nuorta miestä hänen kerä-
tessään "munkinapua". 
    Varsinaiseksi tai vakinaiseksi munkiksi vihkiminen noudattaa samaa kaavaa, mutta se-
remoniat ovat tiukemmat ja tapahtuvat enemmän munkkiveljestön kesken. Missä sitten 
kulkee vakinaisen ja määräaikaisen munkin välinen raja? Sitä ei ole tarpeen määritellä. 
Joka tapauksessa vakinaisia ovat ne, jotka haluavat elää elämänsä munkkeina ja valmis-
tua papeiksi, vaikka joskus luopuisivatkin munkkiudestaan. Vakinaiseksi munkiksi vihittä-
ville annetaan heidän kerjuukulhonsa ja heidät viedään kolme kerrallaan temppelin oven 
ulkopuolelle. Kaksi munkkia tulee hakemaan heidät takaisin sisälle ja esittää jokaiselle 
tietyt kysymykset temppelin ovella. Sen jälkeen munkit johdetaan vihkijöiden eteen ja lii-
tetään temppelin sanghaan, vakinaisten munkkien veljestöön.  
     Entisaikaan munkiksi vihkiminen kesti kolme päivää ja se oli kyläjuhla, kuten hautajai-
setkin. Ensimmäisenä päivänä nuori mies puettiin naakhiksi, valkoisiin vaatteisiin, toisena 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -85 279



päivänä hän keräsi sukulaisilta ja kyläläisiltä lahjat, ja sukulaiset järjestivät juhlat, johon 
osallistuivat kaikki munkinapua antaneet kyläläiset. Munkin varustaminen on erityisen 
suuri tuonpuoleinen ansio ja usein kyläläiset suorastaan tungeksivat lahjoineen nuoren 
miehen kotitalossa tai hänen ympärillään. Kolmantena päivänä suoritettiin vihkimissere-
monia. Ja kuten on mainittu, vihittävä kannettiin juhlakulkueessa temppeliin tai hän istui 
elefantin selässä tai ratsasti hevosella.  Nuori mies oli yhteisöllisen huomion kohteena. 
Samalla kyläläiset saattoivat arvioida ja lahjoja antaessaan osoittaa, sopiiko hän luosta-
riin, oliko hän kunnollinen. Munkkilaitos pakotti nuoret pojat ottamaan huomioon kyläyh-
teisön odotukset ja käyttäytymissäännöt, jossakin vaiheessa, kuten juuri munkiksi vihki-
misseremonioissa, kyläläiset saattoivat osoittaa, mitä he hänestä ajattelivat.  
    Nykyisin kylähäistä on tullut vastaavanlainen yhteisöjuhla. Haastatteluissa valitettiin 
kylätemppelien rappiota ja sitä, että vihkimisjuhlissa, häissä ja vainajan muistajaisissakin 
juodaan liikaa. Viinaa tarjoillaan silloinkin, kun juhlat on järjestetty temppelin salaassa. 
Sellainen ei ennen olisi tullut kysymykseenkään. Mutta mikään yhteinen tilaisuus ei enää 
kiinnosta kyläläisiä, ellei niissä tarjota alkoholia. 
   Kylän temppelissä nuori mies edusti sukuaan ja munkkina hän toi paitsi jollekin suvun 
vainajalle, myös elossa oleville vanhemmilleen erityisiä ansioita tuonpuoleista elämää 
varten.  Uskonnollisilla teoilla saattoi osoittaa kiitollisuuttaan vanhemmilleen.  Perheellä 
ja koko suvulla oli temppelissä oma munkki välittämässä heidän uhrejaan ja miksei, saat-
toihan omalle munkille antaakin lahjojakin mieluummin kuin vieraalle. Munkkia nimitettiin-
kin sukulaisuustermeillä "suuri veli", "isä", "isoisä" jne.  Kerjätessään aamuisin ruokansa 
luostariin mennyt nuori mies joutui riippuvaiseksi yhteisöstään ja oppi varmaankin tunte-
maan kyläläisten uskonnollisuuden ja anteliaisuuden. 
   Buddhalaisuus on ollut demokraattinen uskonto verrattuna länsimaisiin kirkkoihin erityi-
sesti luterilaisuuteen. Jokainen hyväkäytöksinen nuori mies voi mennä luostariin ja osal-
listua kirkollisiin tehtäviin joutumatta suorittamaan tutkintoa yliopistossa tai pappissemi-
naarissa. Kyläläisille hän oli todellinen munkki, joka otti vastaan heidän lahjansa, ansio-
työnsä tuonpuolista varten. Miehille luostariin meno oli mahdollisuus, johon saattoi tur-
vautua elämän vaikeuksissa. Mainittakoon tässä, että Thaimaan viimeinen sotilasdiktaat-
tori meni luostariin jouduttuaan luopumaan vallasta ja halusi elää siellä ainakin vaaditta-
vat kaksi vuotta, jonka jälkeen hänellä oli oikeus jäädä loppuiäkseen sanghan jäseneksi.       
   Munkkiudesta luopumista ei ole pidetty pahana, vaan luostarissa oloa arvostettiin sen-
kin jälkeen,kun asianomainen oli palannut maallikoksi.Entisiä munkkeja arvostettiin sitä
enemmän mitä kauemmin he olivat olleet pappeina  tai vain määräaikaisina munkkeina. 
Yleensä kunnioitetut ja vaikutusvaltaiset kyläläiset olivat olleet monia vuosiakin luostaris-
sa. Sellainen ihminen oli oppinut tuonpuoleisia asioita, elämän viisautta, ja osoittanut pyr-
kimystä hyvään, yksinkertaiseen ja rehelliseen elämään Häneen voitiin luottaa.  
   Yleisen käsityksen mukaan luostarissa saattoi oppia myös kosmisia asioita ja oppia 
tuntemaan niitä voimia, jotka vaikuttivat ihmisen elämässä eli siis astrologiaa, paranta-
mista ja muita tietäjän taitoja. Ennen luostari oli lähes ainoa paikka, jossa tavallinen kylän 
nuori saattoi oppia lukemaan ja sen jälkeen opetella vaikkapa magiaa riittikirjojen avulla.      
    Ainakaan luostarissa olo ei ollut tietäjille negatiivinen asia. Kylän azan watt eli temppe-
lin opettaja, maallikkojohtaja, on nykyisinkin usein myös kylän astrologi. Munkkilaitos oli 
sopeutunut paikallisyhteisön elämänmuotoon ja nuoret miehet kokivat munkkina olon tar-
peelliseksi osana omaa elämänkaartaan. Nykyisin munkiksi mennään erityisestä syystä, 
se on pikemminkin uhraus.  Ban Srii Muod Klaossa vihitty nuori mies jäi tosiasiassa no-
viisiksi (bikkhuni), ja hän taisi juuri ja juuri kestää kaksi viikkoa luostarielämää. Työtkin 
odottivat, kuiva kausikin alkoi jo olla lopuillaan, eikä hänen kohdallaan ollut kysymys mis-
tään uskonnollisesta herätyksestä, vaikka epäilemättä tämäkin nuori mies saattoi luosta-
rissa päästä huonosta onnestaan ja saada kylän tytöt paremmin kiinnostumaan itsestään.    
   
 
 
 
 
 Kiinalaiset temppelit 

Matti Sarmela Kuvaraportti Thaimaasta -85 280



 
Lampangissa on Tipchang-kadulla kaksi kiinalaista temppeliä ja kolmas lähellä Sob Tuin 
rautatieasemaa. Toisen temppelin jumaluus tai yliluonnollinen haltia on naispuolinen ja 
toisen miespuolinen ja ne kilpailivat keskenään. Äitihaltiaa pidettiin hiukan vahvempana 
kuin isähaltiaa, mutta ehkä mielipide riippui siitä, kumpaa temppeliä asianomainen kan-
natti. Kiinalaisessa temppelissä haetaan apua ennen kaikkea siltä yliluonnolliselta olen-
nolta, jumaluudelta tai haltialta, joka siinä asuu. Temppeli on ikään kuin paikka, jossa 
voidaan kohdata tuonpuoleisessa maailmassa vaikuttava "jumaluus", temppelin tuonpuo-
leinen herra ja paikan yliluonnollinen haltia. 
 

    
 
874. 12.219.00; 875. 12.220.00 Lampang. Miespuolisen ja naispuolisen haltian temppelit. 
 
   Mitä kuuluisampi temppelin haltia on, sitä laajemmalta alueelta sille käydään uhraa-
massa ja sitä enemmän temppeli saa rahalahjoituksia. Loisteliaasti koristeltu temppeli 
antaa mielikuvan voimakkaasta jumaluudesta, jonka puoleen kannattaa kääntyä. Juma-
luudella saattaa olla nimi, kuten muinaisen Lähi-idän tai antiikin kaupunkien temppeleillä 
ja ne voivat antaa apua hiukan eri tarkoituksiin.    
   Miespuolisen haltian temppeli (874) on pienempi kuin naispuolisen jumaluuden ja sa-
nottiin, että sieltä saa apua taloudellisiin ongelmiin. Naispuolisen haltian temppeli on 
isompi (875), siellä uhraavat paljon naiset lapsineen. Naispuolinen jumaluus ymmärtää 
naisten huolia ja auttaa perheongelmissa; myös Lampangin kiinalaisille on tärkeää poika-
lapsen saaminen ja monilla naisilla on vaivoja, joihin he hakevat parannusta. 
    Rakennuksina kumpikin temppeli muistuttaa toisiaan ja kaikki maan kiinalaiset temp-
pelit ovat oikeastaan hyvin samantyylisiä.  Temppelit ovat matalia rakennuksia,  joiden 
sisäänkäynti on keskellä pitkää sivua. Niissä ei ole korkeaa, monilappeista kattoraken-
nelmaa,  joka yhdistetään kiinalaiseen rakennustaiteeseen.  Katto on  kaksilappeinen ja 
tasaharjainen,  se saattaa jakaantua  lohkoihin niin,  että pääsisäänkäynnin kohdalla ra-
kennuksen keskellä katto on hiukan korkeampi, ja katolla on lohikäärmepatsaita ja mui-
ta garuda-koristeita.  Tunnusomaista temppeleille ovat pyöreät ikkunat kummallakin puo-
lella pääovea.  
   Sisällä temppelissä on etuhuone ja alttarihuone, jossa on pyöreät ikkunat samalla koh-
dalla kuin ulkoseinälläkin. Etuhuoneessa sijaitsee lahja- ja kukkapöytä, johon uhrattava 
ruoka asetetaan suurina pyhinä, kuten uutena vuotena, jolloin uhraajia on paljon. Etuhuo-
neessa on kaikenlaisia uhritarvikkeita, joita kävijät voivat ostaa ja sen seiniä kiertävät 
lahjoittajien valokuvat tai niiden kuvat, joiden muistoksi lahja on annettu. Mitä suurempi 
valokuva, sitä suurempi on ilmeisesti ollut lahjoitus, joidenkin suurlahjoittajien valokuvat 
ovat saaneet kunniapaikan alttarihuoneen pyöreän ikkunan päällä.  
     Alttarihuoneeseen johtaa laaja ovi etuhuoneen pöydän kummaltakin puolelta se voi-
daan sulkea verhoilla; siinä on se temppelin esirippu. Verhon takana on poikittaissuun-
nassa suuri uhripöytä ja sen takana peräseinällä pääalttari, jossa on kiinalaisen uskonnon 
yleisiä jumaluuksia, pieniä kuvapatsaita.Pääalttarin sivulla lattialla on paikan haltian altta-
ri ja juhlapäivinä pieniä sivualttareita saattaa olla eri puolilla temppeliä. 
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876. 12.227.00; 877. 12.230.00 Lampang. Naispuolisen haltian temppelin pääalttari ja 
uhripöytä. perheen äiti lapsineen lisää öljyä rasvalamppuun. 
 
   Naispuolisen haltian temppelissä pääalttarin kuvapatsas esittää naispuolista jumalaa 
seuranaan muita naispuolisia patsaita (876). Toisen temppelin pääalttarilla on kultainen 
miesjumalan patsas ympärillään ryhmä miespuolisia (konfutselaisia) jumaluuksia 
(878−879). Sen molemmin puolin on sivualttarien kaapit, oikeassa nurkassa on sielläkin 
miespuolinen patsas. Kummassakin temppelissä on temppelin kotialttari, maanhaltian alt-
tari pääalttarin vasemmalla puolella. Alttarien kuvapatsaat ovat melko pieniä, samoin kuin 
kuuluisa Smaragdi-Buddhakin. 
 

     
 
878. 12.232.00; 879. 12.235.00 Lampang. Miespuolisen haltian temppelin pääalttarit. 
 
   Kaikkialla temppeleissä riippuu suuria kiinalaisin kirjaimin tehtyjä rukous- ja toivotus-
nauhoja. Äitihaltian temppelin koristeiden yleisväri on punainen ja kulta, isähaltian vihreä 
ja kulta. Temppelien värit kuitenkin vaihtuvat, sillä papit ja avustajat koristelevat alttarit 
uudestaan suuria juhlapäiviä varten. Temppeli puetaan ikään kuin uuteen pukuun.  
   Temppelissä kävijä asettaa antimensa pyhimmän huoneen uhripöydälle, ne ovat kuk-
kia, hedelmiä ja muita lahjoja.  Hän nostaa antimensa ylös lukien samalla mielessään 
rukousta tai pyyntöä alttarin jumaluudelle. Näin lahja, esimerkiksi ruokatarjotin  ojenne-
taan symbolisesti jumalille tai vainajille, mutta lähtiessä ruoat pannaan takaisin koriin ja 
viedään kotiin. Ne pyhitetään näin temppelissä. Uhripöydän päässä on rasvalamppu, sii-
hen rukoilija kaataa hiukan lisää öljyä (877). Sen jälkeen hän siirtyy uhripöydän takaa 
alttarien eteen, osoittaa kunnioitusta polvistuen maahan ja sytyttää suitsukekynttilän suit-
sukepöydälle.  
   Kävijät voivat esittää pyyntönsä jollekin alttarien jumaluudelle, samalla tavalla kuin ka-
tolisessa kirkossa rukous voidaan osoittaa jollekin pyhimykselle. Naispuolisen haltian 
temppelissä käy päivisin tasainen virta perheenäitejä lapsineen. Äidit haluavat tuoda per-
heensä temppelin suojelukseen, hakea apua perhepiirin ongelmiin tai kiittää siitä avusta, 
jonka ovat kokeneen saaneensa. Temppeleissä käyvät nuoret parit aloittaessaan suurin 
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toivein yhteisen elämänsä, ja keski-ikäiset perheenäidit, jotka ovat huolissaan lapsistaan, 
aviomiehistään ja perheensä eheydestä. Jumalat suojelevat perhe-elämää ja heitä tarvi-
taan kotipiirin asioissa enemmän kuin liike-elämässä. 

 
880. 12.244.00 Lampang. Temppelin kotialt-
tari. 
    
   Kiinalaisten varsinaisena uskontona on pi-
detty vainajakulttia ja kiinalaisissa perheissä 
on yhä kotialttari, joka sijaitsee usein kaup-
paliikkeen nurkassa tai esim. lattialla oven 
vieressä. Myymälästä vastaava rouva koki 
esi-isien seuraavan heidän elämäänsä ja 
suojelevan heitä ja sanoi, että he laittavat 
alttarille ruokaa melko usein, alttarin suitsuk-

keet antavat myymälään hyvän ja arvokkaan tuoksun.  Lampangin ja koko Thaimaan kii-
nalaiset suhtautuvat uskonnollisiin asioihin hyvin yksilöllisesti ja käytännöllisestikin. Ja 
kuten tiedetään, kiinalaiset siirtolaiset ja myöhemmät pakolaisetkin olivat pääasiassa mie-
hiä, jotka hankkivat thaivaimon, ja perheiden uskonto on muodostunut synkretistiseksi. 
Kaupungin kiinalaiset perheet osallistuvat buddhalaisiin juhliin ja haluavat osoittaa kunni-
oitustaan maan valtionuskonnolle, ovathan he maan kansalaisia. Toisaalta he pitävät 
omia esi-isien alttareitaan, käyvät muistelemassa vainajia hautausmaalla ja juhlapäivinä 
rukoilemassa kiinalaisissa temppeleissä.   
 
 
   
Paikanhaltiat 
 
 
 

 
 
881. 12.252.11 Lampang. Talon pihapiirissä on paikan yliluonnollisen haltian alttari. 
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   Thaimaan toinen virallinen uskonto lienee haltiakultti, jos uhripaikkojen määrää pide-
tään mittarina. Haltian, phin, talo on lähes jokaisen talon pihassa, myös julkisten raken-
nusten tonteilla. Alttari on nimenomaan paikan yliluonnollisen asukkaan eli pihapiirin tai 
tontin tuonpuoleisen haltian ja omistajan uhripaikka. Haltiantalosta käytetään myös nimi-
tystä henkientalo, sen taustalla on huono englanninkielinen käännös ’spirit house’. 
   Haastatteluissa on tietoja paikan haltialle uhraamisesta ja siitä, kuinka pihapiirin asuk-
kaat toimivat, ottavat yhteyttä haltiaan ja missä tarkoituksessa. Liikeyritysten ja virastojen 
haltiantalo on jo usein pelkkä koriste, se osoittaa, että yritys kunnioittaa uskonnollisia ar-
voja. Liikeyritys tai virasto ei loukkaa eikä vihastuta henkimaailmaa. Haltiantaloja valmis-
tavat taidevalimot sementistä tai muovista ja ne on värikkäästi maalattu tai kokonaan kul-
lanvärisiä. Liikeyrityksen haltiantalo saattaa nykyisin olla  ylhäällä katolla, räystäällä. 
 

    
 
882. 12.246.00; 883. 12.256.00 Lampang. Maaherran viraston ja Bangkok pankin halti-
antalot. 
 

884. 12.248.00 Lampang. Kaupungin  pe-
ruspilarit.                                                                       
 
   Maaherran viraston puistossa on haltian-
talon lisäksi kaupungin peruspilarin kultti-
paikka Prysaneen varrella (884). Pienen 
mausoleumin tai temppelin sisällä on ku-
killa ja värikkäillä nauhoilla koristettuja pyl-
väitä, jotka muistuttavat kiväärin ammuksia.  
Ne symbolisoivat kaupungin rakentamisen 
keskuspilaria, kaupungin tukipylvästä.  
   Symboliikka on vanhasta paalutalosta, 
jossa oli keskuspylväs, haltiapilari, se piti 
talon ja siinä asuvan suvun pystyssä, pai-
koillaan. Rakennettaessa taloa pääpilarin 
pystyttämiseen kuului tietäjäriittejä, nykyi-
sin munkit käyvät siunaamassa rakennus-
työn. 
    Pääpostin pihan kulmauksessa on halti-
antalo niin kuin ennenkin, se on hyvin hoi-
dettu ja äskettäin maalattu kullanväriseksi.   
Kaupungin ulkopuolella olevan maatalous-
koulun haltiantalo on kuin pieni palatsi kivi-
sellä jalustalla. Lampang Kalayanee-koulun 
pihassa haltiantalo on suuri katos pylväi-
neen. 

   Yksityistaloissa ja kylien pihapiirissä haltiantalot ovat yleisimmin aidan vieressä tai suo-
rastaan aidan päällä. Kylissäkin vanhat omatekoiset talot muuttuvat tehdastekoisiksi 
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pikku palatseiksi. Jotkut haltiantalot ovat kuin nukkekoteja, joissa on veranta,  portaita 
ja useampia huoneita; talon kuistilla roikkuvat kukkapunokset ja sisällä on ruokauhreja, 
tavaroita, astioita ja kynttilöitä yhdessä sekamelskassa.  
 

       
 
885. 12.260.05. Ban Srii Muod Klao. 886.12.263.15 Ban Mae Kong Nya. Haltiantaloja 
talojen pihoissa. 
 
    Paikan haltialle on tehty taloja tai paremminkin uhripaikkoja myös maantien varsille 
sellaisiin kohtiin, joissa vaara uhkaa autolla ajajia. Tällaisia pylväiden päässä olevia pikku 
taloja on vuoristossa Chiang Raihin johtavan tien korkeimmalla kohdalla, samoin Chiang 
Main tien varrella siellä, missä tie ylittää vuoriston (ks. vuosien 1972-1973 kokoelma). 
Chiang Raihin johtava tie on kuuluisa vaarallisuudestaan ja vuoriston ylityskohdassa hal-
tiantalojen metsä on kuin pieni hautausmaa (887-888). Tästä alkaa Chiang Raihin päin 
mentäessä pitkä ja jyrkkä lasku, joka koettelee autojen jarruja. En muista kuinka paljon 
ihmisiä siinä on kuollut auto-onnettomuuksissa.  
   On vaikea selittää, mitä nämä pikku talorivit merkitsevät. Joku kuljettaja uhraa vuoriston 
haltialle, jota pidetään ahneena, julmana ja oikukkaana. Joku uhraa omalle suojelushalti-
alleen ja toivoo, että se jälleen kerran varjelisi häntä. Tälle paikalle jotkut tuovat uhreja 
kuolleen omaisensa puolesta, sillä liikenneonnettomuudessa kuoleminen on paha kuo-
lema, joka vaatii paljon uhreja.  
  

     
 
887. 12.270.11; 888. 12.272.11 Chiang Rain tie. Vaaralliselle onnettomuuspaikalle on 
kertynyt paljon haltiantaloja.  
                
   Thaimaalaisissa taloissa on myös buddhalaisia kotialttareita. Ban Srii Muod Klaon en-
tisen kyläpäällikön kotialttari on hänen talonsa toisessa kerroksessa. Hän on hurskas 
buddhalainen  ja rukoilee paljon  alttarin edessä polvillaan.  Kotialttarin edessä on aina 
myös vähän ruokaan, riisiä ja vettä. Alttarin toisella puolella on Thaimaan lippu ja kunin-
kaan kuva, toisella puolella filmitähtien ja iskelmälaulajien kuvia. Ban Mae Kong Nyan 
uudessa siniseksi sisustetussa talossa on myös sininen alttari (890). Kotialttareilla Budd-
han kuvan kummallakin puolella on kukka tai kukkarivi ja takana peili tai taulu. 
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889. 12.276.05 Ban Srii Muod Klao. 890. 12.278.15 Ban Mae Kong Nya. Buddhalaisia 
kotialttareita. 
 
  En kysellyt, mitä phiit olivat. Joka tapauksessa Thaimaassa elää yhä vahvana usko, että 
kaikilla paikoilla, temppeleillä, taloilla, kylillä, luonnonpaikoilla − niin luonnon- kuin kult-
tuuripaikoillakin − on yliluonnollinen asukkaansa, jonka olemassaolo on ihmisen otettava 
huomioon. Näin on uskottu kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Paikan haltia voi olla 
myös joku esi-isä, vainajathan ennen haudattiin pihapiiriin ja myöhemminkin tuhkaa ja 
luita on tuotu polttopaikalta kotiin.   
   Paikan haltialle ilmoitetaan, kun joku talosta kuolee tai kun perheeseen syntyy lapsi tai 
taloon muuttaa uusi henkilö, vävy. Matkalle lähtö ja muutkin suuret tapahtumat ilmoite-
taan haltialle. Kerran vuodessa sukuun kuuluvien kesken pidetään juhla, jossa haltialle 
annetaan uhreja.  Haltia valvoo talon elämää,  suuttuu huonosta  elämästä ja laiminlyön-
neistä. Vihastunut haltia voi kostaa, aiheuttaa sairauksia ja huonoa onnea.  Menestyvän 
ihmisen ja menestyvän liikeyrityksen on hyvä tietää, miten haltian kanssa on elettävä, ja 
paikan haltia velvoittaa virkamiehiäkin tekemään työtä kunniallisesti, loukkaamatta hal-
tiaa. Hyvin hoidettu haltiantalo on yleensä merkki siitä, että talossa eletään kunniallisesti 
ja perheen asiat ovat kunnossa.  
 
 
 
 
 
 
XIII. KEHITYS 
 
 
Rakennemuutoksen alkua 
 
 
Viihdeteollisuus 
 
 
Elokuvien aikakausi on Thaimaassakin ohi, tilalle ovat tulleet TV ja videot. Mutta eloku-
vien mainospanoraamat kohoavat vielä kaupunkimaisemassa. Elokuvien maailma on ko-
ventunut ja kaventunut. Elämysteollisuuden pudotuspelissä jäljelle ovat jääneet väkival-
taiset toimintaelokuvat ja imelä romantiikka. Tajuntateollisuus elää ruokkimalla ihmisen 
biologisia perustarpeita, sillä on sama tehtävä kuin huumeella: arkitodellisuuden hävittä-
minen. Sensuuri on tosin maassa vielä ankaraa länsimaihin verrattuna, eikä pornoeloku-
via ja pornovideoita myydä ainakaan julkisesti. Mutta niidenkään tuloa ei yhteiskunta voi 
maailmankulttuurin aikakaudella loputtomiin estää. 
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   Laskelmieni mukaan Lampangissa on jäljellä 4 elokuvateatteria. Lisäksi on kiertäviä 
elokuva-autoja, jotka esittävät iltaisin filmejä koulujen kentillä tai muilla aukioilla. Ne ke-
räävät nuoria mopedeineen, henkilöautoja ei vielä ole eivätkä nuoret parit kietoudu toi-
siinsa auton takaistuimella. Katsojamäärät ovat laskeneet rajusti 1970-luvun alkuvuo-
sista, mutta elokuvateatteri on yhä paikka, jossa nuoret voivat olla kahdestaan, istua lä-
hellä toisiaan.  
  Television aikakausi on nyt 1980-luvun puolivälissä kuumimmillaan. Kauppaliikkeet jät-
tävät illaksi TV:n auki näyteikkunaan ja jos ohjelma on suosittu, esimerkiksi thainyrkkei-
lyottelu, ikkunan taakse kerääntyy sankka joukko katsojia. Polkupyörärikshat asettuvat 
istumaan pyöränsä takaistuimelle ja katsovat TV:tä kuin kotona nojatuolissa.Televisio
ikkunassa on tehokas mainos, vaikuttamiskeino. Tuskinpa monikaan jaksaa pitkään kat-
sella TV:tä kadulla ikkunan takaa, vaan haluaa vastaanottimen kotiinsa. 
   Kylissä televisio on jo lähes joka talossa. Sitä katsotaan vielä lattialla istuen ja niin kuin 
haastatteluissa kerrotaan, etenkin miehet kerääntyvät viikonlopuksi seuraamaan nyrkkei-
lyotteluita ja ryyppäämään yhdessä. Näin on syntynyt uusi sosiaalinen yhdessäolomuoto. 
Television tulo on muutenkin vielä siinä vaiheessa, jolloin sitä kokoonnutaan katsomaan 
yhdessä kyläkauppaan tai sellaisiin taloihin, joilla on ollut varaa hankkia vastaanotin. Ban 
Dongissa ei ole sähköä ja akkukäyttöisiä vastaanottimia on vain kylän kauppapuodeissa.      
Tehokkaat stereot, kasettisoittimet ja videot ovat yleisiä tai tulossa keskiluokan koteihin, 
matkaradiohan soi jo kaikkialla, myös Ban Dongin taloissa. Rocktähdet ja orkesterit alka-
vat kiertää maaseutukeikoilla ja kaikissa kouluissa teini-ikäisen nuorison suuri yhteinen 
harrastus on oma rautalankabändi,  niin kuin muuallakin maailmankulttuurin imperiu-
missa.  
 
 
Valtiokulttuuri 
 
 
   Thaimaan paikallishallintoa on jatkuvasti lisätty ja se vastaa rakenteiltaan eurooppa-
laista kunnallishallintoa, kylätkin ovat saaneet omat virkamiehensä, valvonta-, hallinto- ja 
palvelutoimi kasvaa verkkaisesti. Meritokratia kasvaa kuitenkin ja koululaitoksen kehitty-
essä kaikkialle ilmestyvät koulutetut ammattilaiset. Tehokkaimmin maassa toimii poliisi ja 
armeija. Poliisi on näkyvästi läsnä kaikkialla ampuma-aseineen ja patukoineen, joskaan 
Thaimaa ei ole poliisivaltio sanan todellisessa merkityksessä. Poliiseilla on komea virka-
puku, mutta pieni palkka, ja se houkuttelee monet ottamaan vastaan lahjuksia. Korruptio 
on muutenkin virkamieskulttuuria, sitä pidetään osana palkkausta. Maissa joissa verotus 
on huonosti järjestetty, valtiolla ei ole mahdollisuuksia maksaa virkakunnalle kunnollisia 
palkkoja ja kuitenkin valtio on se, jonka tulisi tarjota työtä yhä kasvavalle koulutetulle vä-
estölle. 
   Maan lehdistö on yhä valppaampi, virkakunnan rikokset tuodaan julki ja viedään oikeu-
teen, jos ne vain tulevat ilmi. Lehdistössä on kyllä uutisia, kuinka poliisi pahoinpitelee, 
hakkaa, tappaa ja raiskaa tyttöjäkin poliisiasemilla, ja asettuu vahvemman eli rikkaiden 
liikemiesten puolelle. Olen leikellyt näitä uutisia lehdistä ja kirjoittanut muistiin. Niissä on 
samantapainen konteksti. Kun poliisi on jossain antanut periksi epärehellisille liikemie-
hille, huumeiden salakuljettajille tai metsien salakaatajille, siltä tieltä on vaikea palata. 
Poliisia aletaan käyttää hyväksi, jopa palkkamurhaajina. Onhan poliisilla ja armeijalla 
aseita. Keväällä 1985 paljastui Bangkokissa armeijan upseeri, joka oli tehnyt 40 palkka-
murhaa. Se jo kuohutti maata.   
   Poliisin on myös oltava valppaana, sillä rikollisuus kasvaa pienyhteisöjen hajotessa ja 
kaupungin kasvaessa. Viranomaiset haluavat pitää Lampangin "puhtaana ja turvallisena" 
kaupunkina ja ovat siinä onnistuneet, yhdessä partiolaisten ja kodinturvajoukkojen 
kanssa. Vuonna 1973 kaupunki oli maan pahanmaineisimpia, rikollisten ja huumeiden 
käyttäjien vallassa eikä ulos kaupungille saanut mennä enää pimeyden tultua. Nykyisin 
epäsosiaalinen aines on kovakouraisesti puhdistettu ja kaupunki on maan turvallisimpia, 
kaupungilla voi kulkea mihin vuorokauden aikaan tahansa.  
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   Olen kerännyt haastatteluaineistoa myös kaupunkilaisista, virkamiehistä ja palkansaa-
jista, ja ottanut valokuvia heidän kodeistaan; niitä en ole saanut digitoiduksi. Kaupunkiin 
on syntynyt omakotialueita toinen toisensa jälkeen. Asumisympäristöt ja kulttuurin väli-
neet, urbaanit omakotitalot ja nykyajan mukavuudet alkavat Lampangissakin vastata kan-
sainvälisiä vaatimuksia. 
   Poliisikoulun pihakatoksissa oppilaat voimistelevat ja urheilevat päivittäin, heidät kas-
vatetaan fyysisesti puolustamaan yhteiskunnan järjestystä. Partiolaiset edustavat samaa 
kurin, järjestyksen ja isänmaan ideologiaa. Se kuuluu kansallisvaltion rakentamiseen. 
Thaimaan virallisessa valtiokulttuurissa vallitsee sama ”terve sielu terveessä ruumiissa” 
aate kuin kaikkialla isänmaakulttuuria rakennettaessa. Uusi meritokratia on uusi ihmislaji 
niin henkisesti kuin ruumiillisestikin. Jokaiseen kylään on rakennettu koulu, temppeli ja 
terveysasema. Lapsiluku on pienentynyt puoleen, monille perheille yhden tai kahden lap-
sen kouluttaminen vaatii hellittämätöntä työtä, se on kuin elämäntehtävä. Kylän terveys-
asema on samalla lastenneuvola, joka seuraa lasten kehitystä ja huolehtii heidän rokot-
tamisestaan. Koulu tuo esille ne, jotka menestyvät uudessa elinympäristössä, sopeutuvat 
meritokratiaan. Kaikkien koululaisten on kuuluttava partiolaisiin ja osallistuttava sen toi-
mintaan, oltava mukana virallisissa rituaaleissa. Se on yhtä kehittävää kuin munkiksi 
meno, ja hyödyllisempääkin. Kyläelämää ympäröi yhä enemmän valistus, harrastus ja 
kilpailu, joka kätketään isänmaan kehitykseen. Kurinalainen ja määrätietoinen suoritusih-
minen valikoituu uusiin ammatteihin, sopeutuu keskitettyihin organisaatioihin, meritokra-
tiaan.  
 
 
 
Keinokastelu 

 
 
Lampangin uusi taloudellinen kehitys on alkanut keinokastelujärjestelmän rakentami-
sesta. Kew Lomin säännöstelypato on läänin ihmisille tekniikan saavutus, jota käydään 
katsomassa, ulottuuhan sen vaikutus jokaiseen riisikylään. Patoalueeseen kuuluu vuor-
ten välissä oleva säännöstelyallas, kapea ja syvä Ban Langin järvi, josta näkee vain al-
kupään, sillä se katoaa jyrkkien vuorenseinämien väliin. 
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891.13.002.01 Lampang. Kew Lom, kastelujärjestelmän pääpato vuoristossa. 
 
   Altaan sulkee pääpato juoksutusluukkuineen, siinä oli ennen pieni sähkövoimalaitoskin, 
mutta viljelyksen ja sähköntuotannon tarpeita ei voitu yhdistää. Padon alapuolella noin 
puolen kilometrin päässä on pohjapato, joka pitää kanavien veden korkeuden tietyllä ta-
solla (894). Sen yläpuolelta alkavat eteläinen ja pohjoinen pääkanava, jotka voidaan sul-
kea erikseen patoluukuilla (893). Pohjapadon yli juokseva vesi jatkaa Wang-jokena ta-
sangon halki, pääkanavat kiertävät tasankoa pohjoisessa ja etelässä.  
   Kew Lomin alueella on rakenteilla puistoja ja levähdyspaikkoja paviljonkeineen. Alu-
eesta on tarkoitus tehdä nähtävyys, ideaalimaisema, jossa insinööritaito yhdistyy ihmisen 
muovaamaan puutarhaluontoon.  Pohjoinen pääkanava alkaa  koskena,  mutta  muuttuu 
sitten betonikanavaksi ja kulkee välillä viaduktina maanpinnan yläpuolellakin.  
 

     
 

       
 
892. 13.003.01; 893. 13.018.01; 894. 13.021.01; 895 13.038.01 Lampang. Kew Lom, 
kastelujärjestelmän pääpato, säännöstelypato, pohjapato ja pohjoisen pääkanavan alku. 
 
   Tasangolla betonikanava jatkuu horisonttiin, siellä täällä on sulkuja, joista haarautuu 
sivukanavia. Eteläinen kanava kulkee ohi Ban Srii Muod Klaon, sen sijaan Mae Kong Nya 
on pohjoisen pääkanavan kasteluverkostossa. 
    Lampangin lääni, niin kuin Thaimaan muutkin vuoristojen väliset tasangot, on kuin 
luotu keinokastelualueeksi. Vielä ei tiedetä, aiheuttaako keinokastelu maan suolaantu-
mista tai jotain muuta pitkäaikaista haittaa. Ehkä täällä keinokastelu on vain vanhan tul-
vaviljelyn uudenaikaisempi muoto, jota voidaan teknisesti hallita. Toisaalta vanhan kas-
teluviljelyn aikana maa sai kuumana kautena kuivua, nyt vettä levitetään pelloille ympäri 
vuoden, jolloin haihtuminen on suurta ja haitallisiakin aineita saattaa kasautua vähitellen 
maaperään. Kastelujärjestelmä on läänin ylpeys ja sen toivotaan pitävän "liikaväestön" 
kylissä. Eri asia on sitten, haluavatko nuoret enää jatkaa viljelijän ammattia ja lisääkö 
keinokastelu tuottavuutta niin paljon, että maanviljelijät saavat pieniltä peltotilkuiltaan ny-
kyajan vaatimuksiin riittävän elintason. Kanavaverkosto vie kaupallisen viljelyn lopullisesti 
yli tasangon. Odotettavissa on, että agrobisnes syö kylien pienviljelijät pois maatalou-
desta ja viljelty maa alkaa keskittyä yhä harvempien käsiin.  
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