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Keväinen tervehdys Nepalista!
Olemme saaneet nauttia nyt jo muutaman viikon ajan lämpimästä säästä ja kevään saapumisesta
pitkän ja kylmän talven jälkeen. Talvi tuntui tänä vuonna erityisen pitkältä, koska siihen yhdistyi
pula kaasusta, polttoaineesta ja monista muista tärkeistä tuotteista. Mekään emme pystyneet
lämmittämään kotiamme lainkaan kaasulla, koska sitä riitti vain ruoanlaittoon. Nyt saamme
nauttia auringon lämmöstä, joka nostaa väkisinkin suupielet ylös. Villasukat saavat odottaa taas
seuraavaa marras-joulukuuta. Myös etelänaapurin laittama epävirallinen kauppasaarto loppui ja
rajat aukenivat tammikuun lopulla, minkä jälkeen elämä on alkanut pikku hiljaa normalisoitua.
Kiitämme teitä kaikkia, jotka muistitte silloista tilannetta rukouksin!
Kenttämatkoja
Rajojen aukenemisen myötä polttoainetta alkoi
taas saada ja olemme pystyneet tekemään
kenttämatkoja, jotka ovat tärkeitä työn
edistymisen seuraamisen vuoksi. Sen lisäksi, että
hankealueilla vierailut auttavat näkemään miten
hankkeet toimivat käytännössä, hankkeet myös
konkretisoituvat ihan eri tavalla. Kenttämatkat
ovat kaikessa raskaudessaan myös virkistäviä.
Tekee hyvää nähdä ihmisiä, joiden parissa
kumppanijärjestömme ja hankkeemme tekevät Rauhantyön hankkeen aktiivisesta naistenryhmästä
töitä. On käsittämätöntä kuinka positiivisia ja voit lukea lisää uusimmasta Lähetysviestistä!
motivoituneita ihmiset ovat, vaikka aineellisesti
puitteet ovat lähes aina kurjia ja syitä valittamiseen olisi. On upeaa kuulla, mitä kaikkea työmme
kautta on yksilö- ja kylätasolla tapahtunut, erityisesti yhteisöjen itsensä tekemänä. Esimerkiksi
Etelä-Nepalin muslimivähemmistön yhteisössä rauhantyön hankkeen kautta toimii aktiivinen
naistenryhmä, joka on toiminnallaan saanut hankittua naisille henkilöllisyystodistuksia ja
maanomistusdokumentteja sekä parantaneet yhteisön naisten toimeentuloa ja terveyttä.

Kyllä kelpasi pitää palaveria tällaisissa
maisemissa!

Kenttämatkoilla Teressa on myös vieraillut
kahdessa mielenterveyshankkeessa, joissa toisessa
mielenterveysvertaistukiryhmät jakavat tietoutta
mielenterveysongelmista ja saattavat apua
tarvitsevia tuen piiriin, ja toisessa lasten
mielenterveyshankkeessa,
jossa
tuetaan
lapsiystävällisiä opetusmenetelmiä. Teressa on
päässyt
näkemään
myös
vessojen,
kastelujärjestelmien, parantuneen hygienian ja
parantuneen ruokaturvan tuomia muutoksia.
Kenttämatkat pitävät myös yleensä sisällään valtion
viranomaisten
ja
muiden
yhteistyötahojen
tapaamisia. Kertomus yhdestä kenttämatkapäivästä
löytyy seuraavalta sivulta.

Huhtikuun 25. päivä tulee vuosi tuhoisasta maanjäristyksestä. Jälleenrakennus tuhoalueilla on
edelleen kesken erinäisistä poliittisista väännöistä ja viiden kuukauden kauppasaarrosta johtuen.
Toivomme ja rukoilemme, että jälleenrakennus pääsisi pian käyntiin. Vuosi väliaikaisissa majoissa
on jo liian pitkä aika.
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Yksi päivä, monta todellisuutta
Mietin usein, että mitä kertoisin työstäni tai elämästämme täällä Nepalissa. On niin vaikeaa kuvata
sitä monimuotoista todellisuutta, missä elämme. Eräänä iltana jäin oikein miettimään, mitä sinä
päivänä olikaan 13 tuntiin mahtunut. Jaan sen teille myös tässä.
Sinä aamuna heräsin Dhadingissa kämäsessä motellissa. Dhading on yksi maanjäristyksessä pahiten
tuhoutuneista alueista ja olin siellä työkavereideni kanssa katsomassa hankealueitamme. Yö oli
tullut vietettyä pölyisessä, likaisessa ja homeisessa huoneessa, jonka jäljiltä hengitystiet olivat ihan
tukossa. Huoneen kyykkyvessa oli sen verran likainen, että vessassa käydessä oli parempi pitää
vaelluskengät jalassa.
Pikaisen aamupalan – kuppi nepalilaista teetä ja paistettu kananmuna – jälkeen lähdimme ajamaan
mutkaisia ja pomppuisia vuoristoteitä. Tunnin päästä saavuimme ensimmäiseen kylään. Autosta
ulos astuessa lohduton näkymä pysäytti. Kylän kaikki 26 taloa olivat sortuneet vuodentakaisessa
maanjäristyksessä ja olivat edelleenkin vain lauta- ja tiilikasoina odottamassa Nepalin valtion
jälleenrakennuspäätöksiä. Vain hankkeemme kautta rakennetut vessat olivat pystyssä. Ihmisten
kasvoilta paistoi epätoivo, mikä on harvinaista Nepalissa. Vaikka näen jatkuvasti työssäni ja ihan
kadulla kävellessäni kärsimystä, välillä sen näkemistä ei meinaa kestää. Tulee olo, että mitä sitä voi
yksi ihminen tai yksi järjestö tehdä kaikelle tälle epäoikeudenmukaisuudelle ja kärsimykselle.
Parin tunnin päästä matka jatkui. Välillä pysähdyimme juomaan nepalilaista pirtelöä, lassia, ja
hömpsöttelimme suomalaisen ja nepalilaisen työkaverini kanssa ottamalla selfieitä. Lapsellista,
mutta välillä niin tarpeellista irtiottoa töistä, jotta jaksaa taas seuraavaan paikkaan.
Lassitauon jälkeen lähdimme helteessä kävelemään seuraavaan kylään. Tiedossa oli vain 1½ tunnin
kävely ylämäkeen, parin kilsan korkeudessa olevan ”kukkulan” laelle. Matkalla aloin ihmetellä, että
miten tuntuukin niin raskaalta kävely. Hetken päästä se selvisi. Alkoi todella raju mahatauti.
Työkaverit jatkoivat matkaa, minä jäin helteeseen kuumeisena palelemaan ja odottamaan, että
Imodium alkaa toimia. Sain kuin sainkin raahattua itseni läheiseen kylään. Kuinka kiitollinen
olinkaan, kun kyseiseen kylään on hankkeemme kautta rakennettu kyykkyvessat.
Imodium alkoi toimia, olo helpottaa ja työkaveritkin palasivat. Jatkoimme matkaa, nyt Kathmandun
suuntaan takaisin. Matkalla päätimme poiketa tieltä hetkeksi ja pysähtyä katsastamaan
Lähetysseuran rahoittaman sokeiden oppilaiden asuntolan. Pysähdyimme sinne hetkeksi. Kun
palasimme takaisin valtatielle, edessä oli juuri tapahtunut raju kuuden auton kolari, jossa osa
autoista oli todella pahasti rutussa. Yhdestä rekasta olivat jarrut pettäneet alamäessä ja näky oli sen
mukaista. Laskeskelimme, että jos emme olisi poikenneet tieltä, olisimme mitä todennäköisimmin
olleet kolarissa mukana. Meidän vuoromme ei ollu tänään. Varjelusta oli matkassa.
Illalla, 13 tuntia aamun lähdön jälkeen, pääsin kuumeisena kotiin. Lapset olivat innoissaan vastassa.
Heillä (ja Jannella ) riitti paljon asiaa. Iltatoimien jälkeen menin lasten kanssa lueskelemaan
iltasatuja. Siinä Puppe-kirjoja lukiessa päivän muut todellisuudet tuntuivat aika kaukaisilta. Tunsin
kiitollisuutta – hengissä säilymisestä, perheestä, kotiin pääsemisestä ja siitä, että saan olla täällä,
Jumalan palveluksessa.
Jumalan palvelusta ja oikeassa paikassa olemista se on, vaikka arki niin usein onkin arkista
puurtamista, hallinnollisia tehtäviä, mahatautia ja hikoilua, viranomaisten kanssa neuvottelua,
säätämistä asiasta sun toisesta. Kun kyselin Jumalalta jossakin vaiheessa, että voiko tätä työtäni
edes laskea lähetystyöksi, löytyi seuraavan aamun raamatunpaikasta sanat: hoida virkasi tehtävät
(2.Tim. 4:5). Sen teen.
T. Teressa
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Kiitosaiheita
- Saimme alkuvuodesta kaikille suomalaisille työviisumit vuodeksi!
- Nepalin ja Intian välinen raja aukeni noin 5 kuukauden kiinniolon jälkeen.
- Olemme päässeet myös kenttämatkoille syksyn tilanteiden jälkeen, jolloin emme voineet juuri matkustaa
poliittisista syistä johtuen.
- Lähetysseuran tekemän työn positiiviset vaikutukset.
- Tasaus-ryhmän onnistunut vierailu.
Rukousaiheita
- Nepalin poliittinen tilanne, jotta uskonnonvapauslakiin ei tulisi ikäviä muutoksia.
- Kevään työt, pyydämme viisautta jotta osaisimme tehdä töissämme hyviä ratkaisua.
- Lasten, erityisesti Belian astmaattisen oireilun, ja meidän terveyden puolesta

Kiitos siitä, että kannatte meitä rukouksissanne ja pidätte
esillä Lähetysseuran ja meidän työtämme Nepalissa!
Hyvää kevään alkua sinulle!
Toivottavat Teressa, Janne, Olivia ja Belia
Meidän arkeamme voi seurata myös blogimme kautta:
www.kuviakumartamatta.blogspot.com

Oma maatilkku on
kehitysmaan ihmisille
elinehto – Lahjoittamalla
mahdollistat omavaraisen
elämän: www.tasaus.fi

Teressa ja Janne Juhaninmäki ovat syksystä 2015 lähtien
olleet Nepalissa yhdessä lastensa Olivian (pian 6v) ja
Belian (3v) kanssa. Teressa toimii kehitysyhteistyön
alueellisena koordinaattorina ja Janne puolestaan
harjoittelijoiden ja vierailuryhmien koordinaattorina.
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

