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Hyvät ystävät,
Aika kuluu nopeammin kuin arveemmekaan ja taas on kulunut tovi
kuulumisistamme. Meitä on siunattu monella tavalla. 2.8. meille syntyi
tyttövauva. Synnytys sujui normaalisti ja tyttö on ollut terve, rauhallinen ja
onnellinen. Niko on toivottanut hänet lämpimästi tervetulleeksi perheeseen.
Hänet kastettiin Nea Alisaksi Nurmijärvellä 19.9.2015. Oli suuri siunaus viettää
hänen kastejuhlaansa perheen ja läheisten ystävien kanssa.
Nean kummit, vanhemmat ja
pastori Tarja Seppänen
siunaaamassa Neaa
kastejuhlassa
Ollessamme Suomessa
ehdimme vierailla kaikissa
nimikkoseurakunnissamme,
joko perheenä tai Prakash
yksin Saran ollessa
äitiyslomalla. Oli mahtavaa tavata teitä tukijoita ja kertoa tämänhetkisestä
elämästä, työstä ja haasteista. Kesä- ja isyysloman jälkeen Prakashin oli
tarkoitus palata Nepaliin töihin ja tulla takaisin hakemaan perhe mukaan
lokakuun lopulla. Saimme kuitenkin päätöksen siitä, että Prakash tekee töitä
kotimaanosastolla paluuseemme asti. Tästä olimme kiitollisia, olimmehan
kokeneet jo kuukauden eron maanjäristyksestä toipuessa Prakaksen ollessa
kriisityössä. Sinä aikana Prakash vieraili seurakunnissa ja osallistui WCC:n
(Kirkkojen Maailmanneuvosto)Ekumeenisen työn seminaariin Genevessä.
Seminaari oli mahdollisuus tavata samanhenkisiä ihmisiä ja oppia heidän
työstään erilaisissa erikoistuneissa palvelutehtävissä ympäri maailmaa. On aina
mukavaa tavata ihmisiä ja jakaa
elämiemme siunauksia.
Yhteiskuva WCC:n seminaariin
osallistuneista Genevessä

Aikaistimme paluutamme viikolla ja
palasimme Nepaliin 15.10. Syy tähän
oli Prakashin isän terveys. Hänen
tereystutkimuksessaan diagnosoitiin
syöpä oikeassa munuaisessa. Leikkaus
oli mahdollinen syövän ollessa vasta
ensimmäisessä vaiheessa. Yksi
munuainen poistettiin ja hän voi nyt
hyvin, toipuminen on edennyt ja hän
on palannut kotikyläänsä. Olemme
olleet todella kiitollisia
rukouksistanne ja Jumalan
parantamisesta tässä tilanteessa.
Prakashin isä Pradip, Niko ja Sara sairaalassa leikkauksen jälkeen

Olemme myös todistaneet uskostamme je kertoneet, kuinka monet ihmiset
rukoilevat hänen puolestaan ja kuinka Jumala pitää huolta hänestä.
Laboratoriokokeet näyttivät, että syövästä ei ole enää mitään jäljellä.
Saimme myös viettää aikaa Prakashin vanhmpien kanssa isän toipuessa
leikkauksesta Kathmandussa, mistä hekin olivat todella iloisia. Isoäiti on
hieronut Nean öljyllä auringossa perinteiseen nepalilaiseen tapaan joka päivä
lähes kuukauden ajan. Suomessa, Saran vanhemmilla oli tilaisuus viettää aikaa
lastenlastensa kanssa. Niko sai käydä osa-aikaisesti suomalaisessa päiväkodissa
ja hänen Suomen kielen taitonsa kehittyivät merkittävästi. Hän sai tavata
serkkujaan ja kummejaan ja nauttia Nurmijärven puhtaasta luonnosta.
Palattuamme Prakash on ollut kiireinen työssään ottaen kiinni menneitä
kuukausia ja suunnitellen tulevIaisuutta. Kumppanijärjestön työntekijöiden
kapasiteetin vahvistaminen on ollut tärkein tehtävä nyt. FL:llä on vakavia ja
tärkeitä koulutuksia vuoden loppuun asti, jotta merkittävää kehitystä tapahtuisi
tulevina vuosina. Kaikesta huolimatta vammaistyö on jatkunut hyvin.

Forward Looking piti lyhyen DRR (katastrofin
riskien vähennys) ja CCA (ilmastonmuutokseen
sopeutuminen)-kurssin työntekijöilleen ja heidän
perheenjäsenille. Kuvassa harjoitellaan
suojautumaan maanjäristyksessä.

Niko on aloittanut uuden päiväkodin kansainvälisessä British
Schoolissa. Aluksi hänellä oli vaikeuksia tottua uuteen
kouluun ja englannin kieleen, mutta nyt ne ovat helpottaneet.
Me osallistuimme pariskuntana perhetyön ohjaajien
koulutukseen Nean kanssa. Koulutuksen jälkeen
ymmärsimme, kuinka tärkeää perhetyö on Nepalissa. Oli
mahtavaa opiskella yhdessä Nepalin kirkon vastuunkantajien
kanssa. Toivomme, että saamme tilaisuuden jatkaa
koulutusta ja soveltaa opittua työssämme tulevaisuudessa.

Perhetyön ohjaajien kouluttajat, koulutettavat sekä kurssin nuorin osallistuja Nea

Nepal on (taas) keskellä kriisiä. Nepalin hallistus onnistui pääsemään
yhteisymmärrykseen ja saattamaan vihdoin voimaan kauan odotetun
peustuslain 20.9. Tämän jälkeen Intia loukkaantui pienestä roolistaan uuden
perustuslain asettamisessa ja voimaan saattamisessa. Jälleenrakennusprosessikin on häiriintynyt Intian sulkiessa rajan, mikä on johtanut humanitääriseen kriisiin. Tämän kriisin ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälistä tukea ja
rukouksia. Tällä hetkellä Nepalissa vallitsee mm. kaasu- ja polttoainepula, mikä
vaikeuttaa ruoanlaittoa, liikennettä ja teollisuuden toimimista. Se vaikuttaa
kaikkeen, myös turismiin. Nepalit odottavat kärsimättöminä saarron loppumista
ja tuonnin vapautumista. Monien nepalilaisten elämään tämä on vaikuttanut
enemmän kuin koetut maanjäristykset.
Päättääksemme kirjeen positiivisella ilmoituksella, haluamme kertoa, että
Lähetysseuran Nepalin tiimi, FELM Nepal on vihdoin allekirjoittanut
projektisopimuksen Nepalin hallituksen kanssa 4.11.2015. Tämä oli työn
jatkumisen kannalta välttämätöntä, ja johtaa toivottavasti myös työviisumeiden
saamisen helpottumiseen, niiden saaminen on ollut viime aikoina haastavaa.
Kiitos rukouksistanne ja Herralle tästäkin!

Rukousaiheita:
-Nepalin tilanne maanjäristyksistä toipumisen ja Intian rajasaarron aikana,
rajasaarron loppuminen
- Nean ja Nikon sopeutuminen Nepaliin ja elämämme
täällä
-Lähetysseuran työ Nepalissa
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