Joulukirje Kärsämäelle 2020 kauneimpiin joululauluihin tai muualle…
Anna joululahja, joka muuttaa lapsen elämän, sanotaan Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut
esitteessä. Tänä vuonna haasteellisista olosuhteista huolimatta tuemme koulutusta, terveyttä ja turvaa.
Kiitos sinulle. Lahjan antaja saa itsekin lahjan tuottaman ilon ja toivon, siunauksen!

Joululahjoja sinulle!
Sain kolme erikoista joululahjaa Nepalista, nyt annankin ne sinulle. Beg Bahadur Tamang sai pyörätuolin,
tässä kuvassa keskellä, hän jo pelaa hurjaa koripalloa muiden muiden kummioppilaitten kanssa jouluna
2019. Kaikki pojat joukkueessa ovat selkäydinvammaisia tai heillä on jalkaproteesi. Kiitos Kärsämäen
seurakunnan ja koulun tuella tämä tuli mahdolliseksi! Hyvä joululahja Begille. Ensimmäisen kerran tapasin
7-vuotiaan vammaisen ekaluokkalaisen vuoristokylässä, nyt 13 vuotta myöhemmin, opettajaksi valmistuvaa
nuorta. Kärsämäki on tukenut vuosikymmeniä vammaisten lasten ja nuorten koulutusta, Beg on heistä yksi.

Toinen joululahjani on 2 tuntia vanha jouluvauva Okahldhungan sairaalassa 2019. Aiemmin synnytettiin
kotona, jopa navetoissa, nyt yli 2000 vauvaa syntyy turvallisesti tässäkin lähetyksen sairaalassa. Monta
vuotta on tännekin rahaa kerätty jouluisin. Vastasyntyneen kuvani sinulle lahjaksi. Syntymä on aina ihme,
niin Beetlehemissä, Kärsämäellä kuin Itä- Nepalissa nyt nepali hoitajien ja lääkäreiden ammattitaidolla.

Kolmas lahjani on 230 radioa, mitkä mahdollistaa koronan vuoksi koulujen suljettua jonkinlaisen opiskelun
jatkumiseen paikallisradion kautta 230 sokealla tai fyysisesti vammaisella kummioppilaallamme. Yhden
hinta oli 30 Euroa. Radio ja 50 Euron ruokapaketti toi toivoa pandemian aikana kaikille kummioppilaille. Se
joulu paketti on aika iso: 25 kg riisiä, 6 saippuaa, öljyä, suolaa, sokeria, teetä, maskeja ja monelle myös
kaasupullo ja rahaa 50 Euroa. Kuvassa Rachana Parajuli oikealla henkilökuntaa Laxmi Shrestha kummi
koordinaattorimme(oikealla) antaa radion, maskeja ja kummirahan pitkään tuetuille nuorillemme.

Kannattaa auttaa, sokeat, kuurot ja fyysisesti vammaiset tarvitsevat yhä sekä koulumahdollisuuksia että
oikeuksia. Nyt koronan aikana tarve on erityistukea, ettei opiskelu etäopiskelun puuttuessa keskeytyisi.
Lopuksi yksi joulumuistoni: Mikä on sinun hauskin joulumuisto? Minä olin joulunäytelmän kuiskaajana
Okahadhungan sairaalan pihalla. Paljon eläviä lampaita oli näytelmän pikku paimenien nuotion lähellä kuin
konsanaan Beetlehemissä. Pikkutyttö, Maili, oli enkelin roolissa ja hypähdellen juoksi paikalle, äkkiä hän
pysähtyi ja huudahtikin: Unohdin mitä piti sanoa! Kaikki näytelmää katselevat potilaat alkoivat nauraa. Sain
kuiskattua yhden sanan tytölle: NADARAU=ÄLÄ PELKÄÄ, kun tyttö jo muistikin koko viestin. Näytelmä jatkui
ilman muita kommelluksia. Kaikille jaettiin lopussa mandariinejä ja maapähkinöitä ja ilmapalloja. Minä
muistan aina, että joulun sanoma on nytkin sama: NADARAU, älkää pelätkö 2020, meille on syntynyt
Vapahtaja, joka tuo toivon koronanakin keskelle koko maailmaan.
Nyt jouluna annamme mekin taas lahjamme Suomen Lähetysseuran kautta maailman lapsille kiitollisin
mielin. Vastaus tuleekin heti kuurolta 12-v kummioppilaalta Rajulta koulupuvuista, kengistä, kirjoista,
asuntolamaksuista ja peleistä: ”Ette unohtaneet meitä, kiitos kun välitätte. Meille kaikille kuuluu hyvää.”
Koulut ovat kiinni, mutta joulua ei peruta edes koronan vuoksi. Terveisin Kärsämäelle Kirsti, ex Nepal lähetti

