Namaste hyvä Mugun tyttöjen kummi!
Vuosi alkaa olla loppupuolella ja usein se
tarkoittaa, että on aika katsoa hieman
kulunutta vuotta taaksepäin ennen kuin
vaihdamme kalenterimme uusiin. Kummityössä
olemme katsoneet taaksepäin oikeastaan koko
vuoden ajan ja huomanneet miten paljon hyvää
olemme saaneet aikaan työllämme. Tästä
osoituksena ovat

kymmenet

työllistyneet

nuoret, jotka aikanaan teidänkin tukenne
ansiosta

ovat

saaneet

mahdollisuuden

koulunkäyntiin ja jopa ammatin saamiseen.
Emme voi kuitenkaan tukeutua pelkästään
menneeseen, vaan työtä täytyy aina uudistaa

Koululaisten aamun jumppatuokio meneillään. Kuva: UMN

sen mukaan mitkä ovat kulloisetkin tarpeet. Tästä syystä olemme vahvasti ideoineet tulevaa kumppaniemme
kanssa, yrittäneet oppia menneestä ja arvioida tämänhetkisiä haasteita niin dalit-tyttöjen kuin vaikkapa
vammaisten lasten ja nuorten elämässä Nepalissa.
Työmme tuloksia Mugussa
Iloitsemme, että lasten koululäsnäolo kohentui lukuvuonna 2017-18 kahdeksan prosenttia edelliseen lukuvuoteen
verrattuna. Kun läsnäoloprosentti oli aiemmin 61, oli se viimeisen lukuvuoden aikana 69. Samoin kummilastemme
kouluarvosanat ovat parantuneet 6,5% samana ajanjaksona. Kesällä 2018 kummituettujen määrä oli yhteensä 49
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lasta ja nuorta. 12 nuorta tyttöä sai alkuvuoden aikana tukiopetusta peruskoulun pääsykokeeseen (10. luokan
jälkeen) valmistautumiseen englanninkielessä, matematiikassa sekä tiedeaineissa kahden kuukauden ajan. 23
oppilasta sai kummitukea opiskeluihinsa 8-10 luokille, 4 nuorta luokille 11-12 sekä 6 nuorta heidän
korkeakouluopintoihinsa. 3 nuorta sai tukea ammatillisiin opintoihin. Tällä hetkellä siis kummitukea saavat ovat
vähintään 8. luokalla. Tämä trendi varmasti jatkuu edelleen, sillä alemmilla luokilla lapset ovat lähes varmuudella
koulussa.
”Kummituki on ollut kaikki kaikessa elämässäni”
”Nimeni on Ram Maya Bishwakarma, olen
19-vuotias. Asun Jiyulan kylässä Mugussa.
Perheeseeni kuuluu 11 henkilöä. Sain
päätökseen

12-luokan

ja

nyt

aloitin

eläintenhoitajan kurssin. Perheeni saa
elannon maanviljelyksestä, mutta isäni ja
veljeni joutuvat lähtemään usein töihin
piirikuntamme ulkopuolelle, jopa Intiaan
saakka,

saadakseen

meille

elantoa.

Perheessämme

on

tarpeeksi
yhteensä

seitsemän tytärtä, olen keskimmäinen.
Koska vanhemmillani ei ollut varaa maksaa
koulumaksujamme ja koulussa tarvittavia materiaaleja, kaksi vanhinta siskoani oli pakotettu jättämään koulunsa
kesken 4-luokan jälkeen. Muut siskoni ovat käyneet koulua pidempään.
Kun olin 9-luokalla, paikallisen järjestön työntekijä kävi koulullani kertomassa stipendiohjelmasta. Osallistuin
stipendihakuun ja tulin onnekseni valituksi kummiohjelmaan. Sain alusta alkaen tärkeitä opiskeluun liittyviä
välineitä, kuten vihkoja, kyniä, laskukoneen,
kartaston, englanninkielen sanakirjan sekä
erilaisia matematiikassa tarvittavia välineitä.
Sain myös koulupuvun, repun, kengät, sukkia
ja takin. Olin niin iloinen, samoin vanhempani.
He olivat niin ylpeitä minusta.
Tuki motivoi minua opiskelemaan ahkerasti ja
tulemaan aina kouluun. Olin niin innostunut,
käytin aikaa myös enemmän koulutehtävien
tekoon ja pystyin silti auttaa äitiäni kotitöissä.
Sain tukiopetusta joissakin aineissa, kuten
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tiedeaineissa, matematiikassa ja englanninkielessä kummituen kautta. Se auttoi minua valmistautumaan
peruskoulun päättökokeisiin, jotka läpäisin vuonna 2015. Kaksi vuotta myöhemmin sain lukion päätökseen, minkä
jälkeen aloitin nykyisen kurssini, johon pääsy oli iso saavutus!
Nyt saan tukea kurssin suorittamiseen. Tämä tulee avaamaan minulle monia ovia ja mahdollisuuksia elämässäni!
Haluan palvella kotiseutuani taidoillani, auttaa sairastavia eläimiä ja samalla haluan kasvattaa itse siipikarjaa.
Kummituki on ollut kaikki kaikessa elämässäni, jotta olen päässyt tänne saakka.” (edellisen sivun kuvat: UMN)
Bimala haluaa eläintenhoitajaksi kotiseudulleen
Bimala Bishwakara (18) on kumminuoremme,
jota pääsin tapaamaan Tikapurissa, EteläNepalissa. Bimala opiskelee parasta aikaa
eläintenhoitajaksi,

suoritettuaan

ensin

peruskoulun viimeiset vuodet ja lukiotason
opinnot tuellamme Mugussa. 12 kuukauden
mittainen teoriakurssi on jo ohi, nyt Bimala
suorittaa eläinklinikalla Tikapurissa kuuden
kuukauden mittaista työharjoittelua, josta jäljellä
on noin puolet.
Bimala on iloinen saadessaan mahdollisuuden opiskella näin pitkälle. Hänen maanviljelyksestä elantonsa saavat
vanhempansa eivät ole käyneet päivääkään koulua. ”Vanhin siskoni ei ole myöskään käynyt koulua ja hän on siitä
joskus vihainen vanhemmilleni. Myös kaksi vanhempaa veljeäni ovat opiskelleet minua vähemmän, toinen
peruskoulun loppuun, toinen lukioon saakka. Heidän on vaikea saada töitä ja toinen heistä on lähdössä töihin
Dubaihin.” Bimala on perheensä nuorin ja saanut käydä koulunsa aikana, jolloin dalit-tytöt ovat olleet yleisempi
näky koulussa. ”Kaksi parasta ystävääni samalta luokalta jättivät koulun kesken 8- ja 10-luokan aikana ja menivät
naimisiin.

He

molemmat

saivat

myös

kummitukea, mutta kaikki eivät silti jatka
opintojaan. Nyt heillä molemmilla on jo lapsia.”
Bimala halusi jatkaa opintojaan ja on saanut
siihen kannustusta myös kotoaan. ”Äitini sanoi,
että keskity opiskeluun, ei sinun tarvitse
mennä

vielä

naimisiin.”

Isoveli

ehdotti

Bimalalle eläintenhoitajan opintoja, koska tälle
taidolle on kovasti tarvetta. Silti Bimala näkee
isona haasteena työnsaannin, vaikka hänestä
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kohta ammattilainen tuleekin. Oman yrityksen perustaminen on
kallista ja valtion ylläpitämiin klinikoihin voi olla vaikea päästä
alakastisena. ”Täällä ystävät eivät puhu lainkaan kasteista,
työkaverini ovat kivoja minua kohtaan.” Sen sijaan lapsuuden
kouluajoilta

hän

muistaa

tilanteita,

jossa

hänen

alakastisuutensa tuli esille. ”Kaverien kotien sisälle en saanut
mennä.

Kavereilleni

se

olisi

sopinut,

mutta

heidän

vanhemmilleen ei. Silti tilanne on parempi kuin omilla
vanhemmillani, jotka eivät saaneet tulla edes lähelle
yläkastisten koteja.”
Bimala ikävöi usein Mugua. Vaikka aika Tikapurissa on ollut
antoisa ja hän on saanut ystäviä, olisi hänen unelmanaan saada
tehdä oman alan töitä kotiseudullaan. ”Kävin viimeksi Dashainlomalla (lokakuussa) kotonani. En voi käydä usein, kun
bussimatka Mugun pääkaupunkiin kestää kolme päivää ja sieltä
minulla on vielä puolentoista päivän kävelymatka kotiini.”
Bimala on kiitollinen saamastaan taloudellisesta tuesta. Hän sai
noin 800 euron suuruisen tuen eläintenhoidon kurssiin, mitä
hän ei olisi koskaan voinut maksaa oman perheensä pienistä tuloista. ”Vaikka opinnot peruskoulussa olivat edullisia,
sain jo silloin monenlaisia materiaaleja, joita en olisi voinut itse hankkia. Jos jotain voisin vielä toivoa, on että saisin
tukea ja neuvoa työnhaussa sitten kun on sen aika”. (jutun kuvat: Janne Juhaninmäki)
Kiitos, että tuet Mugun dalit-tyttöjä parempaan tulevaisuuteen! Hyvää ja siunattua vuotta 2019 sinulle kummi!

Terveisin
Janne Juhaninmäki
kummityön koordinaattori
(janne.juhaninmaki@felm.org)

Seuraa Facebooksissa:
facebook.com/suomenlahetysseuranepalissa
(toimii myös ilman tunnuksia)
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