Tervehdys Nepalista sinulle kummi!
Terveiset

sateisesta

Kathmandusta.

Tänä keväänä onkin sadellut normaalia
enemmän, vaikka varsinainen sadekausi
on vasta alkamassa. Monet pelkäävät,
että viime syksyn tulvat Etelä-Nepalissa
toistuvat

tänä vuonna, mikä

olisi

monella tapaa katastrofaalinen tilanne
Nepalissa. Asiantuntijat uskovat, että
ilmastonmuutoksesta

johtuen

sade-

määrät saattavat vain kasvaa tulevaisuudessa Etelä-Aasian alueella.
Uuden suunnittelua
Viime

syksynä

evaluaation

tehdyn

(arvioinnin)

kummityön
löydökset

Kumppanikonferenssissa paneuduimme työn haasteisiin muun
muassa pienten roolinäytelmien kautta. Tässä ollaan juttusilla valtion
virkamiesten kanssa. (kuva: Janne Juhaninmäki)

julkaistiin tämän vuoden alkupuolella. Ensiksi mainittakoon, että työmme on ollut tuloksellista ja olemme
palautteen mukaan keskittyneet tukemaan heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria niissä kohteissa missä
työskentelemme. Parannusehdotuksiakin tosin tuli ja niistä haluamme oppia tulevaisuuteen. Kävimme näitä
muutosehdotuksia läpi yhdessä kummikumppaniemme kanssa kirkollisten kumppanien konferenssissa maaliskuun
vaihteessa. Haluamme tulevaisuudessa kohdentaa tukeamme enemmän koko kouluihin, asuntoloihin, perheisiin ja
yhteisöihin yksilöiden sijaan, ja antaa muutakin kuin taloudellista tukea koulunkäyntiin, jos mahdollista. Tällaista
tukea voi olla vaikkapa opetuksen laadun parantaminen kumppanikouluissa, tukiopetus, opinto-ohjauksen ja
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työnhaun tukeminen. Lisäksi haluamme
kiinnittää

enemmän

huomiota

lastensuojelun käytäntöihin ja niiden
toteutumiseen sekä kummioppilaiden
valintakriteereihin. Forward Lookingin
kanssa aloitimme suunnittelupalaverit
keväällä ja kumppanimme on innoissaan
työn

kehittämisestä.

Tulevina

kuukausina henkilökunnan tehtävänä on
kehitellä ideoita eteenpäin ja suunnitella
tulevan

vuoden

työtään

budjetin

puitteissa. Työsarkaa siis riittää.
Dhaulagirin kuulovammaisten koulun kummioppilaita. (kuva: JJ)
Entisiä kumminuoria tapaamassa
Lähetysseuran

kummityön

30-vuotisjuhlavuoden

kunniaksi

olemme

tavanneet

kevään

aikana

eri

kumppaneidemme kautta useita jo valmistuneita ja työllistyneitä nuoria, joita olemme tukeneet heidän
opinnoissaan. Nämä tapaamiset ovat olleet upeita osoituksia siitä millaista hedelmää työ on kantanut vuosien
mittaan. Jokainen kumminuoremme, joka saa työn, on iso juhlan aihe! Alla kahden työllistyneen nuoren tarina, joita
kevään harjoittelijamme Miika Kähkönen tapasi yhdessä paikallisen kummikoordinaattorimme kanssa.
Ram Prasad Aryal (28) on yläkastisesta
perheestä, mutta menetti vanhempansa jo
pienenä ja hän jäi neljän sisaruksensa kanssa
orvoiksi. Ramin jalka oli syntymästä saakka
vääntynyt

ja

se

vaikeutti

liikkumista.

Tällainen on yleistä Nepalissa ja siksi ne
saadaan usein hoidettua melko hyvin
leikkaustoimenpiteellä.

Ram

pääsi

12-

vuotiaana operaatioon, joka onnistui, mutta
hän ei pysty edelleenkään seisomaan
jalallaan
matkoja,
tavaroita.

kunnolla,
saati

kävelemään
kantamaan

pitkiä
painavia
Ram toimistotarvikekaupassaan. (kuva: Miika Kähkönen)

Ram opiskeli kummituella nepalin kielen kandiksi, mutta jatkoi sen jälkeen sosiaalitieteiden opinnoissa.
Maisteriopintojen yhteydessä hän perusti pienen kaupan. ”Kaupan vuokra on 10000 rupiaa (n.85€) kuukaudessa,
alussa käteen ei jäänyt yhtään, mutta nyt kahden vuoden jälkeen saan laitettua rahaa vähän säästöön. Sain
alkupääomaa sisaruksiltani, ilman sitä en olisi voinut aloittaa kauppaa.”
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Ram

on

nyt

työskentelemään

naimisissa
omalla

ja

haluaisi

alallaan

valmistuttuaan
esimerkiksi

päästä

kansalais-

järjestössä. ”Haluaisin työskennellä niiden äänenä, joilla ei ole ääntä.
Olemme suunnitelleet, että kun valmistun ja pääsen töihin, vaimoni
jatkaisi kaupan pitämistä.” Ram huomauttaa vammaisuuden tuomista
haasteista elämässään: ”Lapsena kyläläiset nauroivat ja kiusasivat
minua vammani takia. Nyt he ovat alkaneet arvostamaan minua,
koska olen kouluttautunut ja vieläpä avannut oman kaupankin. Toiset
ovat kuitenkin kateellisia siitä, että olen saanut tukea opintoihini vain
siksi, että olen vammainen. Olen kiitollinen kummeille siitä, että olen
saanut tämän mahdollisuuden. Ilman tätä olisin vain taakkana muille
enkä tekisi mitään elämälläni. Kiitos tuestanne!”
Sabitra Kafle syntyi vähävaraiseen 9-lapsiseen perheeseen Gulmin
piirikunnassa, Länsi-Nepalissa. Sabitralla on osittainen näkövamma,
jonka
Sabitra toivoo voivansa olla vielä joskus
mukana tekemässä oikeuden päätöksiä.
(kuva: Miika Kähkönen)

johdosta

hän

sai

Forward

Lookingilta

kummituen

maisteriopintoihinsa, jolla pystyi kattamaan asuntolamaksut ja
kirjallisuuden opintoihinsa. Hän opiskeli kandivaiheessa lakitiedettä ja
maisterivaiheessa nepalin kieltä, joka on välttämätöntä, mikäli haluaa

tiettyihin valtion virkoihin. Nyt Sabitra on työskennellyt 7 vuotta kirjastonhoitajana Kathmandun oikeussalin
kirjastossa, jossa säilytetään tärkeitä oikeuden asiakirjoja ja muuta kirjallisuutta. Hänen palkkansa on 25000 rupiaa
(n.200€) kuukaudessa, mikä on verrattain hyvä palkka Nepalissa. Sabitralla on myös oma perhe; hän on kaksien
kaksosten äiti. Hänen miehensä on myös saanut tukea Lähetysseuran kumppanilta opintoihinsa. ”Haaveenani on
opiskella vielä julkishallintoa, jotta pääsisin tekemään oikeita päätöksiä oikeudessa. Olen tehnyt kovasti töitä, jotta
menestyisin opinnoissasi. Nyt saan nauttia siitä arvostuksesta, jota minulla ei ole koskaan aiemmin ollut. Kun saan
oman

perheen

paremmin,

talouden

haluan

turvattua

auttaa

muita

vastaavassa tilanteessa olevia. Kiitos
tukijoilleni mahdollisuudesta opiskella!”
Kenttämatka Palpaan ja Baglungiin
Teimme

helmikuussa

viiden

päivän

mittaisen reissun kahden piirikunnan
alueelle, jossa en ollut aiemmin vielä
vieraillut. Nepalissa matkanteko vie usein
suurimman osan työmatkojen kestosta.
Niin nytkin. Matkustimme maanantaina
Kathmandusta

Tansenin

kaupunkiin,

Padam ja Sunil pitävät uudesta asuntolasta. (kuva: JJ)
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Palpaan, koko päivän. Kilometrejä kertyi noin 300 ja tunteja
kymmenisen. Tiistain ohjelmaamme oli suunniteltu kummilasten
ja nuorten tapaamisia asuntoloissa sekä kotikäyntejä yksittäisten
kummituettujen kotona. Suunnitelmamme menivät kuitenkin
uusiksi, kun aamulla selvisi, että kyseiselle päivälle oli julkistettu
maanlaajuinen lakko ja ajoneuvoilla-ajokielto. Niinpä lähdimme
kävellen asuntoloille ja päätimme viettää hieman enemmän aikaa
niissä.
Koska myös koulut olivat suljettuina, vietimme aamupäivän
lasten kanssa asuntolassa, kuuntelimme heidän kertomuksiaan
perheistään ja koulunkäynnin sujumisesta. Vasta vuosipari sitten
valmistuneessa asuntolassa on 14 tyttöä ja 10 poikaa. Heistä
kuusi on Lähetysseuran kummioppilaita, vaikkakin tukemme
koskee muitakin asuntolan lapsia. Iltapäivällä tapasimme
paikkakunnan jatko-opiskelijoita toisessa asuntolassa (kuva
nuorista uutiskirjeen yläpalkissa), joiden kanssa saimme myös
rauhassa

keskustella.

Yhteisenä

huolena

nuorilla

oli

työllistyminen opintojen jälkeen. Vammaisina heillä on vaikeaa
Kummioppilaamme Omi (yläpedillä), Urmila
(vas.) ja Bashanti pitävät valoisista
huoneistaan. Lasten Pankin avulla he saivat
myös uudet lukolliset säilytyslokerot omille
tavaroilleen. (kuva: JJ)

saada töitä, työllistyminen kun on yleisestikin iso haaste nuorilla
Nepalissa. Totesimme päivän päätteeksi, että väljä aikataulu
olikin ihan hyvä, sillä meidän ei tarvinnut kiirehtiä paikasta
toiseen, kuten niin usein kenttämatkoilla käy. Keskiviikkona
matkustimme Palpasta Baglungiin, söimme lounaan matkalla

Pokharassa ja saavuimme iltapäivästä
perille. Mittariin kertyi kilometrejä vähän
yli 200. Torstaina vietimme koko päivän
Dhaulagirin

kuurojen

koululla,

tapasimme rehtoria, opettajia ja muuta
henkilökuntaa

sekä

tietysti

kummi-

lapsiamme ja -nuoriamme. Dhaulagin
koulu on yksi Nepalin ainoita kuulovammaisten

kouluja,

jossa

on

mahdollisuus

opiskella

12-luokkaan

saakka. Koulun opinnoissa painotetaan
tietotekniikkaa, joka alkaa 9-luokalta.
Integroitua opetusta kun ei ole tarjolla
kuuroille juurikaan Nepalissa, kouluun

Dhaulagirin pienimpiä koululaisia. (kuva: JJ)

tullaan ympäri maata. Koulu myös kasvaa
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jatkuvasti, luokka-asteita on tullut sitä mukaa lisää, kun
ensimmäisen luokan opiskelijat ovat siirtyneet seuraavalle
luokalle. Vuonna 2008 koulussa oli vain 24 oppilasta, nyt oppilaita
on jo 222. Haasteena kuulovammaisten kohdalla on vähäiset
mahdollisuudet uravalinnoissa, monet nuoret haaveilevat aivan
muista ammateista kuin mitä Dhaulagin tietotekniikkaan
painottuvassa lukiossa opiskelevat.
Sunita Sharma (22) on yksi kummioppilaamme, joka on ollut
Dhaulagirissa aivan sen perustamisesta saakka. Sunita kuuroutui
9-vuotiaana ja hänen perheessään kolme muutakin ovat kuuroja.
Hän aloitti 1-luokan 11-vuotiaana Dhaulagirissa ja opiskelee nyt
12-luokalla. ”Aluksi edes opettajat eivät osanneet kunnolla
viittomakieltä. Silloin Nepalin viittomakielessä oli vain 2500 sanaa,
nyt sanoja on 4700.” Sunitan sisko opiskelee samassa koulussa,
vaikka on kuuleva. Opetuskielenä on viittomakieli, mutta silti
koulussa opiskelee toistakymmentä kuulevaa lasta, jotka voisivat
toimia
Sunita (oik.) on iloinen, kun hänen siskonsa
opiskelee samassa koulussa. (kuva: JJ)

tulevaisuudessa

helposti

myös

viittomakielen

tulkkina. ”Haluaisin työskennellä sosiaalityöntekijänä kuurojen
parissa. Mieluiten kuitenkin opiskelisin kuulevien kanssa, jotta
oppisimme elämään ja kommunikoimaan yhdessä.” kertoo Sunita.

Torstai-illaksi ajoimme Pokharaan yöksi ja palasimme perjantaina yli 800km:n kierrokselta takaisin Kathmanduun.
Vaikka matkat ovat joskus rankkoja ja päivät pitkiä, matkat työalueille ovat antoisuudessaan työn parhaita puolia!
Kiitos, että tuet rukouksin ja varoin Nepalin vammaisia lapsia ja nuoria! Hyvää alkanutta kesää sinulle 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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