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Kesäterveiset Kathmandusta!
Kiitos jälleen kaikista muistamisista ja rukouksista, ne kantavat meitä täällä arjen
pyöristyksessä! Ilma täällä oli keväällä kuiva ja kuuma, nyt kostea ja kuuma. Sadekausi
on alkanut, ja kadut lainehtivat lähes päivittäin. Meillä on kaikki hyvin, olemme nyt
molemmat töissä ja lapset ovat tyytyväisiä ja terveitä. Tosin heitäkin kuumuus
väsyttää ja rasittaa. Nikon koulu sujuu hyvin, ja Nea on viihtynyt hoitajansa Sunitadidin (joka on ollut meillä osa-aikaisena kotiapulaisena jo 1 ½ vuotta) kanssa Saran
puolipäiväiset työpäivät. Äitiyslomani aikana saimme myös viettää ihanaa aikaa
vieraiden kanssa. Hyvä työkaverimme Kaija Grundell Taiwanilta vieraili luonamme.
Sen jälkeen siskoni, tätini ja Äitini
viettivät täällä viikon, jolloin
matkustimme yhdessä Chitwanin
luonnonpuistoon. Sen jälkeen Äitini
jäi vielä kolmeksi viikoksi, jolloin hän
tapasi ensimmäistä kertaa Prakashin
vanhemmat heidän kotikylässään
Sindhulissa. Se oli ikimuistoista ja
virkistävää aikaa!
Prakashin vanhemmat, Pradip ja Bhawani Dhakal ja äitini Marketta Kiviharju Sindhulissa

Saran töihinpaluu
Palasin töihin toukokuun puolessavälissä. Teen päivittäin
puolikasta päivää, koska se sopii Nean rytmiin parhaiten ja
imetyksen jatkaminen on helppoa. (Nea syö myös jo
todella hyvin kiinteää ruokaa, mutta juomaksi parhaiten
kelpaa äidinmaito.) Töihin paluu oli aluksi hämmentävää,
mutta nyt olen saanut tulevien harjoittelijoiden
suunnitelmat ja muut työtehtävät ja rutiinit hyvin
työparini kanssa käyntiin. Nyt kesällä meillä ei ole
harjoittelijoita, joten olen myös saanut mukavan pehmeän
laskun työntekoon. Töihinpaluu on ollut hyvää
vastapainoa kotona ololle, vaikka sekin sujui mukavasti
täällä olleiden äitiryhmien, rukouspiirin ja
vauvamuskareiden siivittämänä. Osa-aikaisen työni
ansiosta olen myös pystynyt jatkamaan aloittamaani
vauvamuskarin ohjaamista. Edellinen ohjaaja on pian
lähdössä pois maasta, ja halusi antaa kapulan jo
Apulaisemme (didimme) Sunita Rajthala ja Nea

eteenpäin, joten sitä oli helppo jatkaa.
Tiimimme on kokenut viime kuukausien ja vuoden aikana suuria muutoksia.
Elokuussa uutena kehitysyhteistyokoordinaattorinamme aloitti Teressa Juhaninmäki.
Hänen miehensä, Janne Juhaninmäki toimi
sijaisenani äitiyslomani ajan. Nyt Janne
hoitaa kummityön koordinaattorin sekä
tiedottajan tehtäviä, sillä kollegamme Anni
ja Heikki Takko ovat siirtymässä
Lähetysseuran työhön Senegaliin.
Mielenterveystyön neuvonantajamme
Raija Kiljunen jäi keväällä pois töistä
työuupumuksen takia ja palasi Suomeen.
Hän jatkaa elokuuhun asti kotimaan työssä.
Takkojen ja Westerlingien läksiäiset toukokuun lopulla,
kuvassa mukana myös Takkojen lapset Minttu (vas.),
Santtu ja Siiri.

Juha ja Elina Lind toivotettiin tervetulleeksi myös Forward
Lookingilla.

Lisäksi aluepäällikkömme Ben Westerlingin
eläkkeelle jäämisen johdosta saimme toukokuun
alussa tänne Juha ja Elina Lindin hoitamaan aluepäällikön (Juha) ja kirkollisen työn
koordinaattorin ja tiedottajan (Elina) tehtäviä Maria Westerlingin siirtyessä
Lähetysseuran Suomen toimistolle töihin. Vietimme toukokuun lopussa sekä
Westerlingien että Takkojen haikeita läksiäisiä. Westerlingit lähtivät pian sen jälkeen
ja Takot nyt kesäkuun lopussa. Töihinpaluu on siis kaiken muun lisäksi ollut
jännittävää siksi, että nyt Prakash on ainut tiimin jäsen, joka ei ole vaihtunut/poistunut
äitiyslomani aikana. 

Prakashin työ
Paljon on tapahtunut. Forward Lookingissa on rakenteellisia muutoksia. On palkattu
uusia työntekijöitä ja nimitetty myös hallitukseen vammaisia henkilöitä. Uusien
työntekijöiden myötä FL:n henkilökunnasta on nyt puolet vammaisia, tehden
järjestöstä ensimmäisen, jossa heidän osuutensa henkilökunnasta on niin suuri.
Olemme kehittäneet oppisopimuskoulutusta ja harjoittelijaohjelmaa FL:ssa. Tällä
hetkellä meillä on 18 oppisopimuskoututettavaa. Lähetysseura on myös palkannut
yhden koulutetun toimistollensa kirjanpito- ja toimistoassistentiksi. Lähetysseuran

muutkin kumppanit ovat ottaneet vammaisia henkilöitä oppisopimuskoulutukseen.
Toivottavasti heistäkin tulee henkilökuntaa!
Harjoittelijamme Edit Wentin piti Forward Lookingilla englannin kurssin kapasiteetin
vahvistusohjelman puitteissa. Kurssi oli onnistunut ja lisäsi kurssilaisten
itsevarmuutta englannin puhumisessa.
Tavallisen työn lisäksi Prakash on ottanut osaa AIN:n, Nepalin kansainvälisten
järjestöjen liiton vammaistyön kokoukseen. Viime aikoina, Lähetysseura on ottanut
osaa esteettömien mallivessojen rakentamiseen Kathmandussa. Vessojen ajatus on
näyttää miten esteettömiä vessoja rakennetaan. Kiinnostuneet voivat mennä paikan
päälle ja oppia rakentamaan niitä. Myös, vessoilla on kestävyyssuunnitelma. Siihen
kuuluu, että vammaisten henkilöiden järjestö, DPO pyörittää kahvilaa puhtaan ja
esteettömän vessan vieressä.
20.-26.6. Prakash liittyi FL:n kenttämatkalle Intiaan oppimaan vammaistyöstä. Se oli
mahtava mahdollisuus tutustua Dehradunin kaupungissa tehtävään työhön. Niin
monia opittuja ideoita ja työkäytäntöjä tullaan soveltamaan tulevaisuudessa.
Olen Sabina Parajuli, 25 vuotta. Olen pian
päättämässä kaupallisten aineiden
maisterin opintojani (MBS). Sain tukea
Lähetysseuran kumppanijärjestön
stipendiohjelmasta Forward Lookingilta
opintoihini ja myöhemmin sain tehdä OJToppisopimuskoulutuksen Lähetysseuran
Nepalin toimistossa DEP-vammaisten
voimaannuttamisohjelman alla. OJT antoi
minulle mahdollisuuden harjoittaa
koulussa oppimiani taitoja. Nyt
koulutuksen päättymisen jälkeen sain
aloittaa kirjanpito- ja
toimistoassistenttina samassa toimistossa.
OJT antoi minulle mahdollisuuden
tutustua ihaniin ihmisiin ja lopulta
unelmatyön. Olen todella ylpeä ja
onnellinen saadessani työskennellä
Felm:ille ihanien ihmisten kanssa. Olen
kiitollinen saamastani tuesta sekä töissä että aikaisemmissa opinnoissani. Kiitos!

Olen Bipana Oli, 23 vuotta. Sain tietää Forward Lookingin
vammaistyöstä tietokonekoulutuksen kautta. Olen niin
kiitollinen, että minulle tiedotettiin järjestöstä elämäni todella
vaikeina aikoina. Kun sairauteni (halvaantuminen) kulut
ylittivät varamme, perheeni hylkäsi minut. Heillä ei ehkä ollut
muuta vaihtoehtoa. Nyt sain stipendin FL:sta elämiseen ja
opiskeluun. Voin todella hyvin. Opintojeni päättämisen jälkeen
unelmoin kirjanpitäjän työstä. Kiitos unelman ja toivon
mahdollisuuden tarjoamisesta elämääni!

Kumari Pushpa Rokaya, 25, Sukmaya Rasaili (kesk), 22, ja Junga Bahadur Dangi, 32, saivat
orientaation Forward Lookingilla aloittaessaan siellä uusina työntekijöinä. Kaikki kolme uutta
työntekijää ovat fyysisesti vammaisia henkilöitä. Näiden uusien kasvojen myötä FL:stä,
Lähetysseuran vammaistyön kumppanista tulee Nepalin ensimmäinen kansalaisjärjestö, jonka
henkilökunnasta puolet ovat vammaisia henkilöitä. Olen ylpeä työstämme!

Nepalin poliittinen tilanne
Viime vuonna Nepal on nähnyt paljon epätoivoa, henkien menettämistä, puutetta ja
poliittisen myllerryksen jatkumista. Kun kansainvälinen yhteisö on tehnyt parhaansa
auttaakseen Nepalia toipumaan ja nousemaan, valtion aloitteet ovat olleet hitaita ja
tehottomia. Poliittisen ilmapiirin tulevaisuus näyttää vielä painostavalta ja
epävarmalta, kun suurimmat poliittiset puolueet ovat jakautuneita tärkeissä asioissa.
Kun uusimmat uutiset kertovat pidätyksistä ja uhkailuista, se kielii hallituksen
uskonnonvapauden vastustamisesta. Myös, viranomaiset ovat epäluuloisia
kansainvälisten järjestöjen toimia kohtaan, jotkut kristilliset järjestöt ovat joutuneet
poistumaan maasta. Kun me jatkamme pyrkimystämme edistää vammaisten, köyhien,
naisten, lasten ja dalitien ihmisarvoa päivittäin, rukoilettehan puolestamme!

” Iloiten te saatte lähteä matkaan, ja onnellisesti te pääsette perille.” Jes. 55:12
”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” Joh. 14:27
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