
 

Tamar Center – jotta edes osa löytäisi elämälleen uuden suunnan 

Maailman suurimmaksi ilotaloksikin kutsuttu Pattaya houkuttelee kaikista epäilyistä ja ihmettelyistä 

huolimatta myös meitä ns. tavallisia naisia. Lämmön, meren, edullisen hintatason ja paikallisten ihmisten 

ystävällisyyden lisäksi arvostamme kaupungissa ja sen lähitienoissa kuka mitäkin. Varsinkin pitempään 

täällä olleet tietävät, että kaikki toimii, ja välillä mikään ei tunnu toimivan. 

Uskomme myös olevamme melko tietoisia siitä, mitä Pattayan maine tarkoittaa ruohonjuuritasolla niille 

kymmenille tuhansille tytöille ja naisille, joille baaritytön ammatti on ehkä ainut mahdollisuus elättää 

itsensä ja usein myös kaukana Thaimaan maaseudulla köyhyydessä sinnittelevä kotiväkensäkin. 

Pattaya Suomi-Seuran naisten käsityöryhmässä otettiinkin ilolla vastaa Pattayan Kotikirkon tarjous lähteä 

tutustumaan kristilliseltä pohjalta toimivaan Tamar Centeriin, joka on jo parinkymmenen vuoden ajan 

järjestänyt koulutusta niille baaritytöille, jotka haluavat löytää elämälleen uuden suunnan ja oppia 

vähintään perustaidot uusiin ammatteihin. 

Tamar Center jalkautuu muutaman kerran vuodessa Pattayan baarikaduille löytääkseen uusia koulutettavia. 

Viimeksi baareja kierrettiin joulun tienoilla. Baaritytöt ottavatkin aina ilahtuneina vastaan Tamarin väen 

lahjoineen. Pieni lahja on tärkeä asia ensikohtaamisissa. Osa uusista koulutettavista ottaa Tamariin yhteyttä 

jo heti seuraavana päivänä. Seuraava kolmen kuukauden koulutusjakso alkaa maaliskuussa. 

Koulutuksen alussa harjoitetaan käden taitoja, mutta vähitellen edetään ammatillisempaan suuntaan. 

Käydessämme Tamar Centerissä valmistettiin myyntiin tulevia kortteja ja ommeltiin tekstiilejä lähiaikoina 

avattavaan, upeasti saneerattuun keskuksen omaan hotelliin, joka myös tarjoaa koulutuspaikan ja työtä 

Tamar-yhteisöön päätyneille naisille. Kahvipöydässä saimme näytteen siitä, minkälaisia herkkuja keittiö- ja 

leivontakoulutuksessa pystytään loihtimaan. Tamar Centerin uusittu kahvila-ravintola avautuu niin ikään 

lähiviikkoina. Keskuksella on myös oma kampaamo Pattayalla. 

Koulutuksen ja työpaikkojen tarjoamisen tai etsimisen lisäksi Tamar Center tarjoaa opiskelijoilleen asunnon. 

Naisten lisäksi asumassa ovat myös heidän lapsensa. Keskuksen siipien suojiin päätyminen tarkoittaa siis 

myös lapsille vakaampaa elämää ja tulevaisuutta.  

Kuten arvata saattaa, Tamar Center ei ole pelkkää voittokulkua. Osa tytöistä pettyy pienempään 

tulotasoon, jota varsinkin koulutuksen aikana on tarjolla. Paineita aiheuttavat muun muassa yhteydet 

entisiin poikaystäviin, joista moni on saattanut toimia myös parittajana. Kaikessa karuudessaan baarielämä 

voi siellä työskennelleiden tyttöjen silmissä näyttää houkuttelevammalta kuin arkiselta tuntuva aherrus, 

jota Tamar Center tarjoaa. Liian moni jättää koulutuksen kesken. 

Mutta kuten saimme keskuksessa käydessämme kuulla, on myös niitä helmiä ja esimerkkejä onnistumisista, 

joiden kannattelemana Tamar Centerin ihmiset jaksavat jatkaa oman näkynsä mukaista työtään.  
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