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Aurinkoisia terveisiä Suomesta, Nurmijärveltä! Kevät on ollut monin tavoin
erilainen ja paljon on tapahtunut, näistä tunnelmista on hyvä kirjoittaa juuri
ennen lomiemme alkua ja uuden perheenjäsenen syntymää odotellessa.
Ollessamme Kathmandussa sinne iski 7.9 Richterin vahvuinen maanjäristys.
Siinä kuoli tuhansia ihmisiä, sortui lukematon määrä rakennuksia mukaanlukien
satoja vuosia vanhoja temppeleitä ja tuhoutui monia teitä. Järistys oli pahin
Nepalissa kahdeksaankymmeneen vuoteen. Meillä oli varjelus matkassa: emme
olleet järistyksen keskuksessa. Silti talomme järisi, ja oli shokeeraava kokemus
kokea käytännössä harjoittelemamme evakuointisuunnitelma: Poistua talosta
vain välttämättömimmät mukana ja nukkua monta yötä teltassa jälkijäristysten
värinöissä. Työkaverimme, Prakashin sukulaiset ja ystävämme ovat kunnossa,
mutta heilläkin monien talot ovat vaurioituneet.

Tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen, SLS päätti evakuoida äidit, lapset ja
harjoittelijat maasta. Tämän vuoksi Niko ja Sara joutuivat palaamaan Suomeen
Prakaksen jäädessä Nepaliin katastrofityöhön. Hän kävi paikoissa, joissa
maanjäristys on vaikuttanut eniten ja tapasi vammaisia ihmisiä, jotka ovat

projekteissamme mukana. Hän myös suunnitteli katastrofityötä yhdessä
Forward Lookingin kanssa, ja apua on jo mennyt perille.
Järistykset vaikuttivat eniten keski-Nepalissa. Vauriot olivat pahimmat
maaseutualueille, useimmat talot (90 prosenttia taloista) pahimmin
vaurioituneissa lääneissä romahtivat. Järistykset laukaisivat myös lumivyöryjä
vuorilla, missä kuoli satoja turisteja. Jälkijäristykset luovat pelkoa ihmisten
elämään edelleen.

FELM Nepal-tiimimme: Vasemmalta lukien: Vartijamme Survir, talous-ja ja hallintokoordinaattorimme
Mukunda Sharma, isännöitsijämme Santa, Prakash ja Sara, aluepäällikkö Ben Westerling,
kirjanpitäjämme Meenu Tamang, kummityön koordinaattori Anni Takko, ruokaturvan neuvonantaja
Heikki Takko, harjoittelija Frida Westerling, apulaisemme Maya, alarivillä vasemmalla Kirkollisen työn
koordinaattori Maria Westerling, kehitysyhteistyökoordinaattori Hannaleena Pölkki,
mielenterveystyön neuvonantaja Raija Kiljunen, projektikoordinaattori Raju Pradhan. Kuvasta
puuttuu kummi- ja harjoittelijakoordinaattori Mandira Awale.

Olemme tykänneet työskennellä Nepalissa. Niko on käynyt päiväkotia ja oppinut
kolmea kieltä: nepalia, englantia ja suomea. Niko on ollut enimmäkseen terve ja
onnellinen. Odotamme uutta perheenjäsentä syntyväksi elokuussa. Olemme
päättäneet jatkaa Nepalissa työskentelyä toisen työkauden (2v.) verran.

Keväällä
harjoittelijanamme oli
Frida Westerling, juuri
valmistunut kansainväliseen ja ihmisoikeuslakiin
erikoistunut
valtiotieteiden
maisteri. Hän teki
harjoittelunsa aikana
kumppanijärjestössämme CCBNN:ssä
tutkimusta ja valmisti
materiaaleja heille.
Kuvassa (vas.)
Forward Lookingin
ihmisoikeuskurssin
päätös, missä vammaiset opiskelijat saivat Fridan kurssista todistuksen.

Sokeiden mallihostelli
(MBH) on ainutlaatuista suomalaista
infrastruktuuria
Nepalin sokeiden
oppilaiden tueksi.
Prakash on
säännöllisesti
monitoroinut
rakennus-prosessia
kollegoidensa kanssa
helmikuusta 2014
lähtien. Tammikuun
2015 puolivälissä
hostelli luovutettiin
yhteisölle sen avajais-seremoniassa. Maanjäristysturvalliseksi suunniteltu hostelli oli
ilo nähdä vauriottomana järistyksen jälkeen.

Prakash puhuu kuuron Nukhi Khatrin, 23, ja hänen vanhempiensa kanssa ja kutsuu hänet
viittomakielen koulutukseen CHDW:seen (Creative Hands of Deaf Women) Kathmanduun.
Viittomakielen koulutuksen jälkeen CHDW tarjoaa harjoittelijalle räätälikoulutuksen toimeentulon
turvaamisohjelman puitteissa. Lähetysseura on tukenut CHDW:tä vuodesta 2009. Nukhi on ottanut
kutsun vastaan ja aloittanut koulutuksen Kathmandussa.

Arviointia seurasi avustustyö. Ylävasemmalla kuvassa on arviointikäynti järistyksen jälkeen. Kuvassa
Ramesh Nepali, 21, fyysisesti vammainen. Ramesh, Lukio-opiskelija, tahtoo kirjanpitäjäksi saatuaan
lukio-opinnot päätökseen. Häntä tuetaan vuohien kasvatuksessa. Maanjäristyksen jälkeen hän kävi
kotonaan arvioimassa perheensä suurimmat tarpeet. Vuohet olivat kunnossa ja itse asiassa vuohet
olivat todellinen omaisuus, joka toi tälle Dalit-perheelle toivoa. Yläoikealla Ramesh saa tukea Forward
Lookingilta. Muut kuvat ovat myös avustustyöstä. Ruoka, vedenpuhdistustabletit,
ruoanlaittotarvikkeet ja –aineet tarjottiin n. kuukaudeksi vammaisten perheenjäsenille.

Kesäkuussa vierailimme nimikkoseurakunnissa kertomassa työstä ja
elämästämme. Vierailimme Karstulassa, Jyväskylässä, Paraisilla, Järvenpäässä ja
Espoossa. Oli mukava tavata ihmisiä, jotka tukevat työtämme ja rukoilevat sen
puolesta. Kiitos vierailuista.

Blues-kirkko Järvenpää. Tarja Seppäsen saarnan aikana, kun Sara ja Prakash kertoivat työstään, Niko
ilmestyi lavalle ja sanoi, että hänellä on jotain kerrottavaa. Kun hän sai luvan, hän kertoi
maanjäristyksestä Nepalissa. Hän kertoi, kuinka talo heilui ja kaikki tanssi.

Kuvia kirjeeseen ovat kuvissa mainittujen lisäksi ottaneet Sara, Prakash, Mia Westerling, Heikki
Takko, Laxmi Shresthaja Helena Lindqvist

Rukousaiheita:
-Maanjäristyksen ja jälkeinen katastrofityö ja jälleenrakennus
-Nepalin tilanne edelleen jatkuvien jälkijäristysten aikana
- Saran loppuraskaus, terveys sen aikana ja vauvan syntymä
-Lähetysseuran työ Nepalissa
Yhteystietomme:
Prakash ja Sara Dhakal c/o FELM
G.P.O.Box 8975 E.P.C. 2250
Kathmandu, Nepal
sara.dhakal@felm.org
prakash.dhakal@felm.org

Nepalin maanjäristyksen uhrit tarvitsevat apuasi!
www.suomenlahetysseura.fi/auta_nepalia

