Jaymashi Nepalin kummi!
Syksy Nepalissa oli harvinaisen sateinen. Vaikka pitkittyneiltä rankkasateilta ja isommilta tulvilta vältyttiin, oli
sadepäivien määrä puolestaan vielä syys-lokakuussa normaalia suurempi. Tämä vaikeutti myös kenttämatkojen
tekoa syrjäisille seuduille, kun tiet olivat huonossa kunnossa
tai ne olivat poikki maanvyöryjen takia.
Lokakuu on Nepalissa juhla-aikaa. Vuoden suurinta
festivaalia, Dashainia, vietetään enemmän tai vähemmän
useamman viikon ajan, koulut ovat kiinni kuukauden verran
ja paikalliset työntekijät pitävät vuosilomiaan molemmin
puolin varsinaisia Dashain-vapaitaan. Tunnelma on kuin
heinäkuisessa Suomessa: kaikki tuntuvat olevan lomalla ja
juuri mitkään asiat vaikkapa virastoissa eivät mene
eteenpäin. Dashainia seuraa vielä Tihar-festivaali, joka on
noin kolmisen viikkoa myöhemmin. Nämä nivoutuvatkin
kätevästi yhteen niin, että lapsilla koko väliaika on lomaa ja
molemmat festivaalit mahtuvat sen sisään. Lomakauden
aikana Kathmandu hiljenee, kun parisen miljoonaa
pääkaupunkilaista suuntaa kotiseudulleen eri puolille
Nepalia. Dashain on perhejuhla, se osa juhlasta muistuttaa
näin ollen suomalaisten joulua perhepiirissä.
Kathmandunlaakso ukonilmalla. (Kuva: JJ)
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Vierailimme syksyn aikana muutamien
kummioppilaidemme luona. Vierailut ovat
Dhading Bhesin koulu sijaitsee noin neljän tunnin ajomatkan
päässä Kathmandusta. (Kuva: Kreeta Juhaninmäki)

tärkeitä monestakin syystä. Niiden aikana
työ konkretisoituu, saamme päivitettyä
tietoa opintojen sujumisesta, nuorten ja
heidän

perheidensä

tilanteesta

taloudellisesta

sekä

tulevaisuuden

suunnitelmista. Joskus myös uudet ideat
työn kehittämiseksi nousevat mieleen
juuri paikan päällä. Esimerkiksi tarve
nuorten

uraohjaukseen

tai

vaikkapa

johonkin lyhyempään lisäkoulutukseen
saattaa nousta esille, kun nuori kertoo
omista haasteistaan meneillä olevissa opinnoissaan. Lisäksi kummioppilaiden elämäntarinoiden kuuleminen on
aina inspiroivaa. Joskus nuoret ovat pidättyväisiä, joskus hyvinkin puheliaita. Vähän kuten Suomessakin. Kaikkien
tarinat eivät ole menestystarinoita ’ryysyistä rikkauksiin’, vaan ihan tavallisia elämäntarinoita, joissa ilot ja surut
seuraavat toisiaan. Usein kuitenkin usko Jumalan huolenpitoon on näillä nuorilla vahva. Siinä on meillä suomalaisilla
monesti opettelemista, kun olemme tottuneet valtion pitävän huolen niin monista perustarpeistamme.
Kolme nuortamme valmistui raamattukoulusta
Kummioppilaamme

Sangita

Sunuwar,

Simraj Jaishi ja David Mistra valmistuivat
Ebenezer raamattukoulusta, jota Suomen
Lähetysseura tukee myös erikseen. Kaikki
heistä valmistuivat teologian kandiksi,
mutta ainakin David ja Simraj ovat
jatkamassa opintojaan vielä maisterivaiheeseen. David sai erityismaininnan
akateemisesta menestymisestä, Simraj
puolestaan saarnataidoistaan. Focus on
tukenut

ammatillisten

ja

muiden

akateemisten koulutusten lisäksi myös
Minority Focusin työntekijät Narayan Maharjan ja Sony Hamal
yhdessä Sangitan (keskellä), Simrajin ja Davidin kanssa
raamattukoulun valmistumispäivässä. (Kuva: Elina Lind)

vähävaraisten nuorten teologisia opintoja.
Toivotamme
opintoihin

heille
ja

siunausta

mahdollisiin

jatkotuleviin

seurakuntatöihin.
Yhteensä 17 kummituettuamme valmistui kesän 2019 jälkeen, heidän mukanaan muassa Nabina Buddha ja Dina
Bishwakarma, joista kirjoitin syksyn 2017 kummikirjeessä.
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Yangha

Lhomi

(21)

opiskelee

toista

vuotta

kolmivuotisissa

maatalousalan opinnoissa. Hän on nelilapsisen perheen nuorin, joskin
perheestä on kuollut yhteensä seitsemän lasta. Nuoren miehen
vanhemmat ovat buddhalaisia, isä on lama (buddhalaisuuden
opettaja/pappi),

toimien

Yanghan

mukaan

jonkinlaisena

kansanparantajana kotiseudullaan.
Koti on kaukana Kathmandusta lähellä Tiibetin rajaa, josta Yangha
muutti pääkaupunkiin setänsä luokse jo kuudennella luokalla. Matka
kotiin kestää kolme päivää bussilla ja vielä yhdestä kahteen päivään
kävellen. Riippuen millaista kävelyvauhtia pitää. Kotikylällä ei ole
sähköjä,

lähin

radiomasto

on

viiden

tunnin

kävelymatkan

päässä. ”Setäni maksoi koulumaksuni kymmenenteen luokkaan
saakka. Isä ei ole koskaan ottanut vastuuta meidän lasten
koulumaksuista”. Isä lähetti Yanghan pienenä luostariin niin sanottuun
lama-kouluun. Poika ei kuitenkaan viihtynyt siellä. ”Karkasin sieltä
enkä enää palannut”.
Kathmandussa

nuori

mies

kuuli

Jeesuksesta kirkossa, johon oli kutsuttu.
Hän kääntyi kristityksi ja otti kasteen
vuonna 2012. Myös muita pääkaupungissa
asuvia perheenjäseniä ja sukulaisia on
kääntynyt kristityksi.
Nyt

Yangha

viljelymenetelmistä

opiskelee
ja

eri

-lajikkeista,

maatalouskoneista ja niiden käytöstä sekä
eläintenkasvatuksesta. Hän haluaa tehdä
töitä
parissa.

tulevaisuudessa
Hän

saa

maatalouden

vajaa

50

euroa

kuukaudessa kummitukea, joista puolet
menee

opiskelijahuoneen

Tapasimme Yanghaa hänen tätinsä perheen luona Kathmandussa.
Oikealla kumppanimme työntekijä Sony. (Kuvat: JJ)

vuok-

raan. ”Olen ottanut myös lainaa ja siskoni auttaa minua myös”. Yangha haluaa jatkossa opiskella vielä lisää
maataloutta, jotta voisi päästä kouluttajaksi valtiolle. ”Voisin opettaa eri lajikkeiden viljelyksestä, eri menetelmistä
ja tavata myös alueen viljelijöitä”. Yanghan kaltaisia nuoria miehiä tarvitaan Nepalissa. Harvat nuoret miehet ovat
enää kiinnostuneita maataloudesta. Maaseudut autioituvat, kun nuoret miehet suuntaavat parikymppisinä
rakennustöihin Malesiaan ja Lähi-Itään.

3

Insinööriksi opiskeleva Aradhana B.C. asuu siskonsa perheen luona
Kathmandussa. Koti on väliaikainen aaltopellistä ja bambusta tehty
vaatimaton talo maatilkulla, josta siskon perhe maksaa vuokraa 300
euroa vuodessa. Aradhana on seitsemänlapsisen perheen nuorin,
isä on eläkkeellä oleva entinen poliisi, äiti tekee töitä kirkossa
vapaaehtoisena.
Aradhana saa 60 euroa kuukaudessa tukea opintoihinsa kummeilta.
Summa kattaa noin kolmanneksen koulumaksuista. ”Vanhempani
ovat ottaneet lainaa opintoihini.” Nepalissa koulumaksut jatkoopinnoissa ovat korkeat ja lainojen korot samoin. Yhtälö on nuorelle
naiselle haastava. ”Minulla on ollut vaikeaa taloudellisesti,
henkisesti ja fyysisesti.” Länsi-Nepalissa asuvat vanhemmat eivät
voi

itse

auttaa

opintomaksuissa,

heidän

tulonsa

ovat

minimaaliset. ”Äitini ja monet muut perheestäni palvelevat
seurakunnassa ilman, että saavat siitä mitään tuloja. Inspiroidun
äidistäni, joka rukoili aina paljon, kun olin lapsi. Olen huomannut,
että rukoillessani olen myös itse ollut lähellä Jumalaa.”
Siskon mies Yusuf kertoo Aradhanan
olevan ahkera opiskelija ja olevansa
vaikuttunut myös hänen luottamuksestaan
Jumalaan. ”Hän rukoilee ja paastoaa välillä
2-3 päivää koulumaksujen hoitumisen
puolesta.”

Safir

tulee

itse

muslimi-

perheestä, hän löysi reilu kymmenen
vuotta sitten kristillisen lehden, josta hän
luki, että uskomalla Jeesukseen voi päästä
taivaaseen. Avioliiton solminen kristityn
Yasodan kanssa oli kova pala perheelle.
Aradhanan
Aradhana asuu yhdessä siskonsa Yasodan ja hänen miehensä
Yusufin kanssa. Pariskunnalla on myös kaksi lasta. (Kuvat: JJ)

perhe

kääntyi

kristityksi

parisen kymmentä vuotta sitten.
Aradhanan sisaruksista vain yksi on

opiskellut korkeakoulussa ja yksi lukiossa. Muiden koulunkäynti on päättynyt peruskouluun. Aradhanan
yhdyskuntatekniikan insinööriopinnot ovat vasta alkupuolella, mutta nuori nainen on innoissaan. ”Haluan on
rakentamassa yhteiskuntaa, olla tukipilarina. Minulla on intohimo kaikenlaiseen rakennus-suunnitteluun. Uskon,
että saan hyvin töitä valmistumiseni jälkeen.”
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Aradhana on innoissaan ja motivoitunut opinnoistaan. Muutamat asiat kuitenkin huolettavat häntä ja hän haluaa
jättääkin kummeille rukousaiheen: ”Rukoilkaa koulumaksujeni puolesta sekä äitini terveyden puolesta että
sisarukseni saisivat töitä.
Mandira sai tyttövauvan
Pitkäaikainen kummityön koordinaattorimme Mandira sai heinäkuussa tyttövauvan. Mandira aloitti Lähetysseuralla
vuonna 2011 ja onkin yksi pitkäaikaisimmista työntekijöistämme. Kävimme katsomassa koko Nepalin työporukan
kanssa Mandiraa ja ihastelemassa pienokaista. Mandira palasi marraskuussa töihin, pitkiä äitiyslomia kun Nepalissa
ei tunneta. Hän tekee kuitenkin lyhyempiä työpäiviä eikä matkusta kauempiin kummikohteisiin vielä ensimmäisinä
työkuukausina. Olemme erittäin iloisia Mandiran puolesta!
Kiitos yhteisistä vuosista Nepalin kummityössä
Itselläni puolestaan syksy on tuonut mukanaan isoja muutoksia. Marraskuussa muutimme perheenä Tansaniaan,
joten perheellämme kääntyi aivan uusi sivu yhteensä seitsemän Nepalissa vietetyn vuoden jälkeen. Vaimoni Teressa
valittiin Lähetysseuran itäisen Afrikan aluepäälliköksi ja minun
vastuulleni kuuluu ainakin kummityön koordinaattorin tehtävät
Tansaniassa,

kunhan

olen

ensin

opiskellut

muutaman

kuukauden ajan swahilia.
On ollut upeaa olla kolme vuotta palvelemassa Nepalin lapsia ja
nuoria omalta osaltani. Niin monien elämäntarinat ovat jääneet
sydämeeni. Ilman teitä, kummit, tämä työ ei olisi mahdollista.
Teidän ansiostanne kymmenet, jopa sadat nepalilaiset lapset
ovat saaneet käydä koulua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät.
Sen vertaista lahjaa on vaikea antaa, kuin mahdollisuus
koulunkäyntiin. Kiitos myös kaikista viesteistä ja posteista mitä
olen teiltä saanut näiden vuosien aikana, rohkaisuista ja myös
kysymyksistä. Aina en ole voinut kaikkia toiveita ja pyyntöjä
varmasti toteuttaa, mutta parhaani olen yrittänyt. Toivotan
teille kaikille Jumalan siunausta elämäänne ja toivon, että
tukenne Nepalin lasten ja nuorten eteen jatkuu!
Jatkossa

tulette

saamaan

kummikirjeet

seuraajaltani.

Toistaiseksi vastuu on siirtynyt kirkollisen työn koordinaattorille
Elina

Lindille,

joka

on

näiden

vuosien

aikana

ollut

kummityössäkin aktiivisesti mukana. Myös Mandiran rooli
kasvaa, joten voin jättää tehtävät huoletta osaaviin käsiin.
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Parasta työssäni on ollut kummioppilaiden
tapaaminen. Kodeissa käynti avaa myös
usein
silmiä,
kun
tajuaa
miten
vaatimattomissa
oloissa
nuoremme
saattavat asua. (Kuva: Janne Juhaninmäki)

Kiitos

vielä

kerran

tuestasi,

Nepalin kummi!

Terveisin
Janne Juhaninmäki
kummityön koordinaattori
(janne.juhaninmaki@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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