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Juhannustervehdys
Kesäiset terveiset täältä koto-Suomesta! Kiireisen kevään jälkeen saavuimme kesäkuun alkupuolella Suomeen kesän ajaksi. Koska viime
vuonna rekrytointimme eteni niin nopeasti, että lähdimme kentälle
Nepaliin ilman työhön siunaamista tai vielä tietoa nimikkoseurakunnistamme, pääsimme osallistumaan työhön siunaamiseen vasta tämän
vuoden Lähetysjuhlilla Vihdissä. Ja kyllä kannatti osallistua! Koko työhönsiunaamismessu mutta erityisesti siunaushetki olivat meille todella
merkityksellisiä ja siunattuja. Koimme, että nyt olemme todella osa
Lähetysseuraa ja tätä yhdessä tehtävää työtä, siunauksen alla.
Koska joudumme olemaan Suomessa elokuun alkupuolelle asti Teressan
veljen häiden vuoksi, tämä mahdollistaa meille vierailut uusiin nimikkoseurakuntiimme sekä työskentelyn Lähetysseuran päätoimistolla
muutaman viikon. On hienoa päästä tutustumaan nimikkoseurakuntiim- Pienet matkalaukkulapset
me, jotka kaikki ovat meille uusia. Tarkempi vierailuaikataulu löytyy jälleen kerran liikkeellä
kirjeen lopusta. Iloitsemme myös siitä, että nyt kesällä meillä on mahdollisuus tutustua Suomen pään kollegoihimme ja esimiehiimme paremmin sekä käyttää aikaa työn
suunnitteluun. Lisäksi toki lomailemmekin kolme viikkoa.
Työhön siunattiin meidän
lisäksemme myös Ulla
Tuovinen sekä Marja ja
Jarmo Karjalainen
lapsineen.
Lasten
siunaamishetkessä oli
suloinen tilanne, kun
myös Olivia laski kätensä
Belian päälle ja siunasi.
Kuvat: Arja Pesonen

Kenttämatkoja, työpajoja, talousprosesseja ja jälleenrakentamisen aloittelua
Mutta, palataanpa tässä kirjeessä myös töihimme ja elämäämme Nepalissa. Kevät sisälsi Teressalla töissä monenlaista tehtävää. Kun polttoainetta taas riitti, työmatkoja hankekohteisiin ehti
kertyä useampia. Oli hyvä päästä tutustumaan moneen hankkeeseen ensimmäistä kertaa, jolloin
hanke konkretisoitui ihan uudella tavalla. Ei voi muuta sanoa kuin että kyllä Lähetysseuran
kumppanit tekevät hyvää ja laadukasta työtä – monesti sellaisilla alueilla, joihin edes valtion
viranomaiset eivät juuri matkusta. Tiet ovat huonossa kunnossa ja usein tuntikausien ajon jälkeen
pitää vielä kävellä vähintään pari tuntia viimeiseltä tienpätkältä syrjäisiin dalitien (nk. kastittomat)
ja muiden vähemmistöryhmien kyliin.
Kylissä on aina vastassa innostuneita kyläryhmiä, jotka kertovat työn tuomista muutoksista; lapset
pääsevät kouluun, elinkeino on parantunut yhteisöryhmien rahansäästöohjelmien tai uuden
ammatin kautta, sairaudet ovat vähentyneet ja ruokaturva parantunut puhtaan ja riittävän veden
sekä vessojen rakentamisen kautta. Muutosta tapahtuu. Samalla kuitenkin kansalaisyhteiskunnan
ja sen toimijoiden toimintatila Nepalissa on huomattavasti kaventunut viime aikoina. Kontrolli
valtion taholta on kiristynyt ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, esimerkiksi paikallisten kansalaisjärjestöjen vapaus tehdä työtä on vaikeutunut. Valtio näkee kansalaisjärjestöt omien poliittis1

ten linjausten toteuttajana. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että Lähetysseura tukee paikallisten
kumppanuusjärjestöjensä kykyä tehdä vaikuttamistyötä ja olla osa toimivaa ja avointa yhteiskuntaa, ja että yleensäkin työn toteuttajana ovat nepalit ja nepalijärjestöt itse. Meidän tehtävämme on tukea ja kasvattaa kumppanuusjärjestöjemme kapasiteettia sekä varmistaa, että työ on
laadukasta, kestävää ja avointa. Tähän liittyen Teressan työ on keväällä sisältänyt myös työpajoja
ja kehitysyhteistyön kumppanuusjärjestöjen kumppanuuskonferenssin sekä työlästä talousuudistusprosessia Lähetysseuran Nepalin toimistossa.

Vas.: uuteen jälleenrakennuskohteeseen
tutustumassa. Takana kylän yksi ainoa pystyssä ja
kunnossa oleva rakennus. Yllä: kehitysyhteistyön
kumppanuuskonferenssin mahtava
osallistujaporukka!

Huhtikuussa tuli vuosi maanjäristyksestä. Edelleen n. 2,5 miljoonaa nepalia asuu maanjäristyksen
jäljiltä väliaikaisissa suojissa ja monella meidänkin hankealueella on hankalaa toteuttaa suunniteltuja kehitysyhteistyöhankkeita, kun perheet asuvat väliaikaismajoissa ja vesilähteet ovat tuhoutuneet maanjäristyksessä. Meneillään olevan Shanti Nepalin vesiprojektin lisäksi Lähetys-seura on
päättänyt osallistua jälleenrakennustyöhön SAHAS-kumppanuusjärjestön kautta Gorkhan piirikunnassa dalityhteisössä, jossa yhteisön kaikki 56 kotia sekä alakoulu tuhoutuivat maanjäristyksessä.
Haasteena jälleenrakennuksessa on hidasteet, joita poliittinen vääntö ja valtion alati muuttuvat
säädökset tuovat. Pyydämmekin muistamaan rukouksin, että jälleenrakennustyö sujuisi suuremmitta ongelmitta.
Osallistavia menetelmiä tuleville seurakuntien vastuunkantajille
Huhti-toukokuussa Janne oli yhdessä kolme kuukautta Nepalissa olleen harjoittelijan Edit Wentinin
kanssa järjestämässä ja toteuttamassa osallistavien menetelmien koulutusta Ebeneser -raamattukoululla. Lähetysseuran tukemassa raamattukoulussa opiskelee yhteensä noin 60 nuorta, kolmella
vuosiluokalla.
Kolmeosaisessa koulutuksessa nuoret saivat opetella käytännön tasolla miten järjestetään nuortentapahtuma sekä suunnitellatulevaisuuden raamattukoulua niin, että jokainen oppilas pääsee vaikuttamaan sisältöön omalla panoksellaan. Vaikka
nepalilainen kulttuuri on hyvin yhteisöllinen suomalaiseen yksilökulttuuriin verrattuna, Nepalissa
päätöksenteko on todella hierarkista ja oppiminen
opettajalähtöistä. Olikin mielenkiintoista seurata
vierestä miten vaikeita monet, ennen kaikkea
luovuutta vaativat suunnitteluharjoitukset olivat
nuorille. Toisaalta esimerkiksi roolinvahtoharjoitukset olivat hauskoja, kun näyttelemään rohkeat
nepalilaiset laittoivat parastaan. Kun ujosta nuoresta tuli ryhmän ”johtaja” ja ”ideoija” ja puolestaan puheliaasta ja huumoriaheittävästä ryhmän jäsenestä tehtiin ”ideoiden torjuja”, riitti harjoituksesta paljon keskusteltavaa vielä jälkeenpäin. Oli ilo olla mukana näkemässä miten motivoituneita nuoret olivat oppimaan uusia tapoja käyttää osallistavia opetus- ja projektimenetelmiä.
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Uusia tuulia
Kevään aikana Nepalin tiimissämme on ollut paljon muutoksia. Raija Kiljunen päätti viimeisen työkautensa Nepalissa, Westerlingien tilalle Nepaliin tulivat Lindit. Juha jatkaa Benin tilalla
aluepäällikkönä ja Elina otti Mian paikan kirkollisen työn koordinaattorina. Kiitämme Raijaa ja
Westerlingejä heidän vahvasta panoksestaan Nepalin ja Lähetysseuran työn eteen. Myös pitkäaikaiset hyvät ystävämme, Takot, ovat tulossa juhannuksen aikaan Suomeen ja vaihtavat
työkenttää Sengaliin elokuusta lähtien.
Janne jatkaakin kesän jälkeen kummityön koordinaattorina sekä tiedottajana Anni Takon tilalla,
joka on tehnyt hienoa työtä miehensä Heikin kanssa yli neljän vuoden ajan Nepalissa. Viestikapulan vaihtoa tehvävissä on koetettu tehdä touko-kesäkuun aikana, jotta Janne voisi jatkaa siitä
mihin on jääty. Samalla Sara Dhakal palasi toukokuussa harjoittelijoiden ja ryhmien koordinaattoriksi äitiyslomalta. Muutokset ja niiden mukana hyvästit ovat aina haikeita, mutta niihin on vain
totuttava näissä töissä.
Nähdään Suomessa!
Kesän aikaka ehdimme vierailla ainakin neljässä nimikkoseurakunnassamme. Ranualla lähetysillassa 15.7. Ylöjärvellä, Pengonpohjan rukoushuoneella kesäkeskiviikossa 20.7. Punkalaitumella seurakunnan pisteellä torilla aamulla 21.7. ja Nurmeksessa messussa sekä lähetystilaisuudessa 31.7.
Odotamme mielenkiinnolla näkevämme seurakuntalaisia ensimmäistä kertaa.
Kiitos siitä, että kannatte meitä rukouksissanne ja pidätte esillä Lähetysseuran ja meidän
työtämme Nepalissa!
Hyvää kesän aikaa sinulle!
Toivottavat Teressa, Janne, Olivia ja Belia
Kiitosaiheita
- Olemme olleet terveitä
- Lapset ovat sopeutuneet hyvin elämänmenoon Nepalissa
- Kesän Suomen jakso
Rukousaiheita
- Uusi uskonnonvapauslaki, joka tekee uskonnon vaihtamisen
ja esimerkiksi julistustyön vankeuden uhalla laittomaksi
- Jälleenrakennus Nepalissa voisi alkaa ja toteutua ongelmitta
- Nepalin epävakaa poliittinen tilanne ja valtion kiristynyt
kontrolli
- Meidän kesän Suomi-jakso
- Nepaliin paluu elokuun alussa

Teressa ja Janne Juhaninmäki ovat syksystä 2015 lähtien
olleet Nepalissa yhdessä lastensa Olivian ( 6v) ja Belian
(3v) kanssa. Teressa toimii kehitysyhteistyön alueellisena
koordinaattorina ja Janne puolestaan kummilapsityön
koordinaattorina ja tiedottajana. Suomen Lähetysseura
tekee Nepalissa sekä kehitysyhteistyötä että kirkollista
työtä. Tämän lisäksi on laajaa kummilapsitoimintaa. SLS:n
työtä Nepalissa voi seurata myös Facebookin kautta:
www.facebook.com/suomenlahetyssauranepalissa
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Suomen Lähetysseura toteuttaa
Jumalan rakkautta sanoin ja teoin.
Teemme työtä 30 maassa lähes sadan
kirkon ja järjestökumppanin kanssa.
Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi
Juhaninmäet

