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Terveisiä Kathmandusta! Kun ilma
kylmenee, työvuoden loppumisen
lähestyminen lämmittää meitä.
Kiireisistä aikatauluista huolimatta,
olemme pysyneet terveinä ja
onnellisina koko syksyn ajan. Kiitos
tuesta ja rukouksistanne!
Kun kirjoitamme kirjeitä pitkältä
aikaväliltä, on usein vaikea tietää,
mistä aloittaisi. Niin paljon on
tapahtunut näiden kuukausien
aikana. Kiireisten työaikatauujen
lisäksi muutimme uuteen
asuntoon. Veimme Dashain-loman,
Nepalin kansallisjuhlan, aikana
Prakashin vanhemmat
Singaporeen. Tämä lyhyt matka oli
heille ensimmäinen kokemus
lentokoneella lentämisestä ja
ulkomailla matkustamisesta. Se oli
heille jännittävää aikaa, ja yhtä
lailla meille
jännittävääja
siunattua
aikaa.
Prakashin isä,
Pradip Dhakal
(vas.), Sara,
Prakash ja äitinsä
Bhawani Dhakal
Singaporessa
Merlion-patsaalla.

Pian uuteen kotiin muuttamisen
jälkeen saimme isännöidä
Suomipiiriä kotonamme.
Suomipiiri on kristittyjen
suomalaisten kokoontuminen,
jossa mm. vaihdamme kuulumisia,
laulamme ja rukoilemme
toistemme puolesta. Se oli meille
kuin tupaantuliaiset. Uusi kotimme
on ollut meille siunaus. Asunto on
tilava, lähellä työpaikkojamme,
kauppoja ja Nikon päiväkotia.
Työmme
Tänä syksynä meillä on ollut yksi
vapaaehtoinen, Tytti Sakaranaho,
sairaanhoitaja Oulusta, sekä yksi
harjoittelija, teologian opiskelija
Emma Sihvola Helsingistä. He ovat
molemmat työskennelleet mm.
Forward Lookingissa, tutustuneet
työhömme ja osallistuneet
kanssamme NELC:n lastenleirille.
Heidän länsnäolonsa ja
työpanoksensa täällä on ollut suuri
siunaus sekä yhteistyökumppaneillemme että tiimillemme. He ovat
oppineet paljon ja työskennelleet
ahkerasti.

TEACH (Training Education Among
Children) toimii Teach Ministries
kansalaisjärjestön alaisuudessa ja
FELM tukee pyhäkoulumateriaalin
tuottamista ja painattamista sekä
pyhäkouluopettajien kouluttamista. TEACH järjestää vuosittain
useita eri tasoisia kursseja pyhäkouluopettajille. Useimmat
seurakunnat ovat köyhiä joten
tämä paketti tulee todelliseen
tarpeeseen. Pyhäkouluissä käy
suuri määrä lapsia ja myös eikristityt vanhemmat lähettävät
lapsensa pyhäkouluun vaikka eivät
itse käy kirkossa. TEACHin
toiminta on maanlaajuista.
Järjestön toiminnan tavoitteena on
vahvistaa kristillistä kasvatusta
seurakunnissa.
Kävimme Emman ja Tytin kanssa
tutustumassa pyhäkoulunopettajien koulutukseen. Nautimme erityisesti opetuksen vuorovaikutteisuudesta. Koulutettavat
osallistettiin hyvin opetukseen ja
opetus oli käytännönläheistä
sisältäen myös paljon laulua ja
tanssia.

Ebenezer-raamattukoulu (NEBC)
Kävimme Emman ja Tytin kanssa
tutustumassa NEBC:iin. NEBC,
Nepal Ebenezer Bible College, on
Nepalin kristillisten seurakuntien
ja yhteisöjen (NCFN) perustama
raamattukoulu. Raamattukoulu
tarjoaa kolmen vuoden
pappiskoulutuksen (B.Th.)
peruskoulutuksen suorittaneille
nuorille sekä lyhytkursseja
seurakuntien pastoreille,
evankelistoille sekä muille
vastuunkantajille. NEBC on
akreditoitunut Asia Theological
Association (ATA) järjestön
oppilaitoksena. Nykyisessä
toimitilassa ja asuntolassa on tilaa
45 oppilaalle. Koulun on tarkoitus
kasvattaa opiskelijoiden
lukumäärää ja siksi lisätoimitilojen
saaminen on välttämätöntä.

Tytti (vas.) ja Emma pitivät vieraillullamme
opiskelijoille aamuhartauden, josta minulla Maria
Westerlingin, kirkollisen työn koordinaattorimme
kanssa oli ilo nauttia.

Tulevat pyhäkouluopettajat laulamassa opittua
laululeikkiä koulutuksessa.

FELM on tukenut seminaarin
toimintaa vierailevien
luennoitsijoiden kautta. Opiskelijat

tulevat ympäri Nepalia ja edustavat
eri kirkkokuntia. Nepalin kirkko
kuuluu maailman nopeimmin
kasvaviin kirkkoihin, joten
koulutettujen pastoreiden ja
seurakuntatyöntekijöiden tarve on
suuri. Useat opiskelijat palaavat
seurakuntiinsa palvellakseen
kotipaikkakunnillaan, ainakin
joksikin aikaa. Täten seurakunnat
ympäri Nepalia hyötyvät koulun
toiminnasta.
Teologisen koulutuksen saaneet
nuoret ovat vastaus Nepalin
seurakunnissa vallitsevaan
huutavaan pulaan koulutetuista
työntekijöistä. Tavoitteena
koulutuksella on, että opiskelijat
saavat käytännön opetusta
evankelioimistyössä, että heidän
kauttaan evankeliumi tavoittaa
uusia ihmisiä, ja että seurakuntien
kristillinen kasvatus vahvistaa
yhteiskuntaa.
Nepalin evankelisluterilainen
kirkko NELC: Kaakkois-Nepalissa,
Intian rajan tuntumassa toimii
pieni Nepalin evankelisluterilainen
kirkko. Kirkko on lähtöisin PohjoisIntiasta. Nepalissa se on pieni
köyhien ihmisten yhteisö Morang
ja Jhapan läänien alueella.
Yhteistyö tämän kirkon kanssa on
alkanut muutamia vuosia sitten.
Santal-kielinen luterilainen kirkko
ylläpitää monia pieniä seurakuntia
ja myös uusia seurakuntia

perustetaan edellämainituilla
alueilla.

Tytti Sakaranaho sekä Maria Westerling
keskustelevat leiriläisten kanssa teetauolla.

Laxmipurissa sijaitseva pääkirkko
sai lisätiloja kun kirkon toinen
kerros valmistui vuoden 2013
alussa Lähetysseuran tuen avulla.
Jumalanpalvelusten lisäksi
rakennus palvelee nyt myös
kokous- , majoitus- ja
koulutustilana. Suuri osa kirkon
työstä tehdään vapaaehtoisvoimin, usein pientä
palkkiota vastaan. Vapaa-ehtoiset
ovat suurimmaksi osaksi
tehtäväänsä kouluttamattomia.
Kirkko tarvitsee taloudellista tukea
näiden kouluttamisessa.
Osallistuimme lokakuun lopussa
Maria Westerlingin sekä
harjoittelijoiden, Emman ja Tytin
kanssa NELC:n lastenleirille. Se oli
mielenkiintoinen kokemus,
aikatalulut kun olivat joustavia ja
osallistujina 150 3-20-vuotiasta
lasta ja nuorta.

projektien loppuunsaattaminen
lääneissä on pitänyt hänet
kiireisenä.

Leiritunnelmia: Emma Sihvola (oik.), Tytti
Sakaranaho, Sara Dhakal sekö Karan, joka toimi
leirin ohjelman seremoniamestarina ja auttoi
meitä ohjelmajärjestelyissä.

Olimme valmistelleet Tytin ja
Emman kanssa muutaman
ohjelmatuokion leirille, mutta
muokkasimme suunnitelmia, jotta
saimme kaikki lapset osallistumaan
ja kaikki ikäryhmät huomioiduksi.
Tytti ja Emma tekivät tässä
erinomaista työtä ja oppivat,
kuinka tässä kulttuurissa
joustavuus ja suunnitelmien
muutokset ovat enemmänkin
sääntö kuin poikkeus. 

The Model Blind Hostel (MBH), sokeiden
mallihostelli, onainutlaatuista suomalaista
infrastruktuuria, joka tukee Nepalin sokeita
oppilaita. Rakennuksella tulee olemaan ekologiset
rakennusmenetelmät, helppopääsyisyys ja
värikoodit heikkonäköisille oppilaille. Prakash on
säännöllisesti monitoroinut rakennusprosessia
kollegoiden kanssa helmikuusta asti. Rakennus on
tarkoitus saada valmiiksi ja luovuttaa yhteisölle
joulukuussa.

Dhadingin sokeiden mallihostellin
rakentaminen oli tarkoitus saada
päätökseen marraskuussa, mutta
se on viivästynyt. Uuden aikataulun
mukaan se valmistuu joulukuun
lopussa.
Prakash on ottanut osaa DEPvammaisten
voimaannuttamisprojektin
arviointiin Forward Lookingin
tiimin (hallituksen ja
työntekijöiden) kanssa.
Lokakuussa hän kävi Kaskissa,
Dhadingissa ja Gorkhassa.

Leiriläisiä tanssimassa opettamaani koreografiaa
lauluun ”I love you Lord”.

Prakash on ollut todella kiireinen
työssään. Työvuoden arviointi ja
uuden työvuoden suunnittelu ja

Idea harjoittelijoista
(oppisopimuskoulutettavista)
syntyi kesällä toimeentulon
turvaamisen ja ammatillisien

koulutuksen projektien
osanottajien tapaamisen jälkeen.
Nyt harjoittelija-konsepti on
toimeenpantu kahdessa läänissä.
Se on auttanut lukutaidottomia ja
vähäkoulutettuja vammaisia
harjoittelijoita saamaan kokemusta
työelämästä. Tällä hetkellä meillä
on yhteensä kymmenen
harjoittelijaa kahdessa eri
työläänissä. Heidän mukaansa
tämä mahdollisuus on antanut
heille toivoa työn löytämisestä
harjoittelualalta. Arviointikauden
aikana oli mukavaa tarkkailla eri
ammatillisia koulutuksia ja niiden
vaikutuksia koulutettaviimme.

Itsenäisen Asumisen Yhdistyksen (ILS) jäsenet
Kaskissa. FELM tukee vuoden mittaista
toimeentulon turvaamisen koulutusta viidelle
fyysisesti vammaiselle henkilölle. Heistä neljä on
pyörätuolin käyttäjiä.

Kathmandun laaksossa
säännöllinen työ kapasiteetin
vahvistamisen, ammatillisen
koulutuksen ja vaikuttamistyön
saroilla jatkuvat hyvin. Vuoden
loppuun mennessä meiltä
valmistuu 50 opiskelijaa tietokone-, musiikin ja
radiojuontamisen

koulutusohjelmista (sokeiden,
fyysisesti vammaisten ja kuurojen
ryhmiä).
Suunnittelemme myös yhteistyötä
kansallisen tason DPO:iden
(vammaisten ihmisten järjestöjen)
kanssa vammaistyön innovaation,
kehittämisen, vaikuttamistyön ja
tietoisuuden lisäämisen aloilla.
Tehdessämme yhteistyötä
DPO:iden kanssa, tähtäämme
vammaisten yksilöiden
voimaannuttamiseen
työalueidemme maalaiskylissä.
Tätä on toteutettu SHG:iden,
vertaistukiryhmien avulla. Prakash
on ollut aktiivinen tässä yhdessä
Forward Lookingin kollegoiden
kanssa.
Tavallisen työn lisäksi, kokoukset
ovat tärkeitä työn kehityksen ja
verkostoitumisen kannalta.
Prakash on ottanut osaa erilaisiin
kokouksiin eri tahoilta olevien
asianosaisten kanssa.

Kuusitoista opettajaa kahdeksasta kuurojen
koulusta Nepalissa ottivat osaa pedagogiseen
koulutukseen Kathmandussa

Kiittäen teitä kaikkia meitä eri
tavoin tukevia tuestanne,
haluamme toivottaa kaikille
erittäin siunattua joulua ja
onnellista uutta vuotta 2015!
Rukousaiheita:
- Prakashin työ
- Johdatusta tehdä oikeita
päätöksiä
- Perheen terveys
-DEP-vammaisten
voimaannuttamisprojekti
-Lähetysseuran työ Nepalissa
Yam Bhadur Thapa, 24, on aloittanut työn
maineikkaassa kansalaisjärjestössä, NEWA:ssa
oppisopimuskoulutuksen (OJT) jälkeen. OJT tarjoaa
mahdollisuuden harjoittaa taitoja ja rikastuttaa
kokemusta osaamisalalla. OJT-ohjelma
mahdollistaa myös uran luomisen. Often OJTharjoittelijoista on palkattu koulutuksen
päättämisen jälkeen. Projektia tuetaan
Lähetysseuran kehitysyhteistyön kautta. Vuosittain
OJT:ssä on keski- määrin 20 osallistujaa.

Yhteystietomme:
Prakash ja Sara Dhakal c/o
FELM
G.P.O.Box 8975 E.P.C. 2250
Kathmandu, Nepal
+ 9779851137282 (Sara)
+9779851137281 (Prakash)
sara.dhakal@felm.org
prakash.dhakal@felm.org

Forward Lookingin tiimi

Lähdimme lapsemme Nikon kanssa
Nepaliin helmikuussa 2014. Prakash
toimii vammaistyön neuvonantajana
Forward Lookingissa, paikallisessa
vammaistyön järjestössä ja Sara toimii
Lähetysseuran
harjoittelijakoordinaattorina.

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 nimemme

