Namaste Mugun kummi!
Tämä vuosi on ollut koronapandemian
takia poikkeuksellista aikaa. Olemme
olleet tilanteessa, jossa meillä on paljon
kysymyksiä, mutta hyvin vähän varmoja
vastauksia. Erityiseksi tilanteen tekee
ennen kaikkea se, että tämä koskettaa
kaikkia ihmisiä ympäri maailmaa, myös
Nepalia. 24.3., kun maassa oli vahvistettu
vasta

kaksi

koronatapausta,

hallitus

määräsi maahan ”lock-downin”; ihmiset
määrättiin pysyttelemään kodeissaan,
vain

välttämättömillä

ruoka-

tai

lääkeostoksilla on ollut lupa käydä. Koulut
oli suljettu jo edellisellä viikolla – juuri,

Mugun lentokenttä. (Kuva: Teressa Juhaninmäki)

kun peruskoulun päättävän 10. luokan valtakunnallisten päättökokeiden (SEE, Secondary Education Examination)
olisi ollut määrä alkaa. Myös Suomen lukiota vastaavien 11. ja 12. luokan sekä monien yliopistokurssien lukuvuoden
loppukokeet jäivät pitämättä. Opiskelijat ovat joutuneet koko kevään jännittämään, milloin kokeet pidetään vai
pidetäänkö. Vasta 10.6. hallitus teki lopulta päätöksen SEE-kokeista: niitä ei tänä vuonna järjestetä ollenkaan vaan
loppuarvosanat määräytyvät koulun oman arvion perusteella.
Kaiken kaikkiaan rajoitustoimet ovat olleet Suomea tiukemmat. Ruokakaupoissa on saanut käydä vain tiettyinä
ajankohtina, muuten ulkona liikkumista on rajoitettu tiukasti. Kaikista liikkumisrajoituksista huolimatta
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vahvistettujen koronatapausten määrä
lähti

nopeaan

puolenvälin

nousuun

toukokuun

tienoilla.

Eteläisessä

naapurimaassa Intiassa siirtotöissä olleita
ja siellä työttömäksi jääneitä nepalilaisia
on

palannut

kotimaahan

kymmeniä

tuhansia ja vaikka heille on yritetty
järjestää

karanteenipaikkoja,

haasteet

olleet

köyhälle

ovat
maalle

ylivoimaiset. Monin paikoin huonosti
varustetuista karanteenikeskuksista on
tullut tartunnan leviämisen keskuksia.
Myös suurin osa koronaan suoraan
Amkali B.K. auttaa kotonaan ruoanlaitossa. (Kuva: UMN)

liitetyistä

kuolemista

(kesäkuuhun

mennessä 15) on tapahtunut karanteenikeskuksissa – usein taustalla on ollut joku perussairaus, joka keskuksen
kehnoissa oloissa on jäänyt hoidotta. Suomesta poikkeavaa on kuitenkin se, että valtaosa vahvistetuista
koronatapauksista on tähän mennessä ollut täysin oireettomia. Paljon suurempaa kuolleisuutta ovatkin
aiheuttaneet koronan vastaiset toimet
kuin

virus

itse.

Lasten

vakava

aliravitsemus on jo lisääntynyt, rokotuksia
on

jäänyt

antamatta,

terveydenhuoltopalveluihin

ei

liikkumisrajoitusten vuoksi pääse tai niitä
ei

ole

tarjolla

kaiken

huomion

kohdistuessa pandemian hallintaan jne.
Myös pandemian taloudelliset seuraukset
Nepalille ovat valtavat. Elinkeinoelämän
lähes täydellinen pysäyttäminen johti
välittömästi

päiväpalkalla

tai

pienyrittäjyydellä itseään ja perhettään

Rita B.K. kotipellollaan. (Kuva: UMN)

elättävien ahdinkoon ja rajoitusten kestettyä yli 2 ½ kk monet kuukausipalkkaisetkin ovat jääneet ansioitta. Maalle
elintärkeä turismi tukahtui pandemian myötä jo alkuvuodesta. Sadat tuhannet ulkomailla olevat siirtotyöläiset ovat
menettäneet työnsä ja vain odottavat, koska pystyvät palaamaan kotimaahansa. Siirtotyöläisten rahalähetykset
ovat jo vuosia muodostaneet 25-30% kaikista kotitalouksien vuosituloista.
Mugussa koulut ovat olleet kiinni samalla tavoin kuin koko maassa, vaikkakaan alueella ei ole ollut samalla tavalla
tartuntoja kuin suuremmissa asutuskeskuksissa. Uusi koulujen aukenemispäivän on suunniteltu vielä elokuulle,
mutta tilanne maassa elää jatkuvasti ja koulut voivat olla kiinni vielä pidempään syksyyn.
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Kumppanimme työ on muuttunut myös Mugussa niin, että Yhdistynyt Lähetys auttaa haavoittuvassa asemassa
olevia perheitä tilanteessa eri tavoin. Tärkeimpänä terveydenhuollon vahvistaminen, perheiden elinkeinon ja
ruokaturvan tukeminen sekä lasten koulunkäynnin tukeminen koulujen ollessa suljettu. Myös kotiväkivallan ja
ihmiskaupan riskit ovat suurentuneet ja sen ehkäisemiseksi kumppanimme tekee työtä niin Mugussa kuin muilla
työalueillaan. Monet normaalit aktiviteetit joudutaan siirtämään, kunnes paluu normaaliin tapahtuu. Kevään ja
kesän negatiiviset vaikutukset tulevat näkymään vahvasti tulevana syksynä ja alkavana kouluvuotena.
Kummioppilaidemme kuulumisia
Jaamme

tässä

kirjeessä

muutamien

kummioppilaidemme kuulumisia, joita on
kerätty jo ennen vallitsevan tilanteen
alkua ja koulujen sulkemista.
Olen Amkali Bishwakarma, olen 17vuotias ja tulen kahdeksanhenkisestä
perheestä. Neljä vanhinta sisarusta on jo
muuttanut pois kotoa ja se on lisännyt
meidän kahden lapsen vastuuta kotona.
Isäni on 62-vuotias ja äitini 59-vuotias.
Meillä ei ole muuta elinkeinoa, kuin
pienen maatilkun viljeleminen. Isäni on
välillä tehnyt muita hanttihommia, jotta

Amkalin haaveena on opiskella hoitaja-apulaiseksi ja tehdä töitä
Mugun naisten hyväksi. (Kuva: UMN)

saisimme ruokaa. Isällä on kuulovamma ja
hän saa valtiolta 2000 rupiaa (n.15 euroa) tukea kuukaudessa. Se ei ole tarpeeksi, jotta selviäisimme, koska ruokaa
saamme omasta pellosta vain seitsemäksi kuukaudeksi vuodessa. Perheelläni ei ollut rahaa koulukirjojen, reppujen
ja koulupukujen ostoon. Minun oli vaikea tehdä kotitehtäviä, koska minulla ei ollut kirjoja ja vihkoja.
Mutta kaikki muuttui, kun sain kummituen. Olin silloin 9-luokalla ja kahdeksan muun tytön tavoin minut valittiin
tuensaajaksi. Sain koulupuvun, repun, sateenvarjon, hygieniatarvikkeita sekä koulumateriaaleja. Minä ja perheeni
olimme niin onnellisia! Tämä rohkaisi minua käymään koulua säännöllisesti ja osallistumaan myös valinnaisiin
aineisiin. Kotona olen auttanut ruoanlaitossa ja muissa kotitöissä aina kun pystyn. Olen parantanut tuloksia sekä
kirjoittamistaitojani. Sain hankkeelta tuen tukiopetukseen ennen peruskoulun päättökoetta.
Yksi elämäni kohokohdista on päättökokeista selviytyminen viime vuonna. Se olisi ollut lähes mahdotonta ilman
tukea, jonka sain. Nyt olen 11-luokalla (lukiossa) ja voin jatkaa opiskelujani. Unelmani on päästä opiskelemaan
hoitaja-apulaiseksi, jotta voisin tehdä töitä naisten eteen sekä tukea perhettäni ja kyläkoulua.
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Rita Bishwakarma (16) on kohentanut
läsnäoloaan ja koulumenestystään siitä
saakka, kun sai kummituen. Hän tulee
perheestä,

joka

on

joutunut

pinnistelemään aina taloudellisesti. Se on
heijastanut lasten koulunkäyntiin.
Kuusilapsinen perhe on saanut elantonsa
maasta, jossa viljelevät ohraa. Yhtenä
talvena lumivyöry vahingoitti peltoja,
monena vuonna villieläimet ovat syöneet
osan sadosta. Ruokaa on riittänyt vain
Rita sai aivan uutta motivaation koulunkäyntiin kummituen myötä.

neljäksi kuukaudeksi vuodessa ja perheen
isä

on

joutunut

etsiä töitä

muista

maakunnista, usein jopa Intiasta saakka. Joskus isän tuloista riitti pieni summa Ritan ja kahden koulua käyvän veljen
koulutarvikkeisiin ja vaatteisiin. Perheellä oli kova huoli lastensa puolesta.
Rita valittiin Gramin Samudayik Santhan (kumppanimme Yhdistyneen Lähetyksen paikallinen kumppanijärjestö
Mugussa) kummiohjelmaan. Tyttö sai koulutarvikkeita, vaatteita, repun, sateenvarjon ja hygieniatarvikkeita kuten
saippuan, shampoon ja pyykinpesuainetta. Tämä oli iso huojennus perheelle, oikea onnen päivä! Ritan koulunkäynti
muuttui säännölliseksi, hän alkoi osallistumaan myös lisäaineisiin koulussa. Myös koulutehtävien tekoon tuli lisää
motivaatiota, kun jatkuva huoli ja murhe oli poissa. Lukeminen kotona alkoi myös taas kiinnostaa tyttöä. Tuella oli
valtava merkitys hänen elämäänsä ja perhe on kiitollinen muutoksesta minkä tuki on saanut aikaan.
Kiitos tuestasi Mugun tyttöjen eteen sinulle kummi!

Terveisin
Elina Lind sekä Janne Juhaninmäki
(elina.lind@felm.org)

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

Felm / Kummiposti
G.P.O. 8975 E.P.C. 2250
Kathmandu, Nepal

Kummina olet korvaamaton – kutsu ystäväsikin!
Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki, puh. 09 12971
kummit@suomenlahetysseura.fi www.suomenlahetysseura.fi/kummit Tilaa uutiskirje: www.suomenlahetysseura.fi/uutiskirje
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