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Syysterveiset Kathmandusta!
Täällä monsuunikausi on loppumassa ja kaunis syksy tekee tuloaan.
Heinäkuun ja elokuun alun olimme Suomessa, teimme kaksi
nimikkoseurakuntavierailua ja kävimme lääkärintarkastuksissa. Sillon Sara kävi
hengitystesteissä, joissa selvisi, että keuhkoissa ei ole vikaa, joten pitkäkestoinen
ja kova yskä johtuu pääsääntöisesti Kathmandun saasteista ja pölystä. Sara sai
yskän hoitoon astmalääkkeet. Vietimme antoisan ja rentouttavan, mutta
aktiivisen loman tavaten rakkaita perheenjäseniä ja ystäviä. Juhlimme myös
Nean yksivuotissyntymäpäivää Suomessa. Täällä on taas työ ja arki kiireineen ja
haasteineen alkanut. Mukavaa kuitenkin olla takaisin kotona omissa rutiineissa.
Niko rakastaa kouluaan ja ystäviään siellä. Nea on hyvin eläväinen ja onnellinen
tyttö. Molemmat lapset ovat terveitä ja tunnemme olomme siunatuiksi. Kiitos
rukouksistanne!
Nepalin tärkein kansallisjuhla Dashain lähestyy ja odotamme sitä innolla. Se on
vuosisatoja vanha juhla, milloin perheet kokoontuvat yhteen juhlimaan sitä.
Kansallisena juhlana sen juuret ovat hindulaisuudessa, mutta kaikki
kansanryhmät ja uskontokunnat juhlivat sitäomalla tavallaan. Se on juurtunut
kansan elämään.
Työssä merkittävää viime aikoina on ollut Prakaksen työnkuvan muutos. Hän
työskentelee nyt enemmän Lähetysseuran toimistolla. Uutena vastuualueena
hänellä on sisällyttää vammaistyön näkökulma ja työllistäminen kaikkiin
kehitysyhteistyöporjekteihimme. Lisäksi, on ilmennyt tarve vaikuttamistyöhön
mielenterveystyössä täällä, minkä työnkuvausta hän kehittää yhdessä
työkavereiden kanssa. Samaan aikaan hän työskentelee myös Forward
Lookingilla, jossa tämä vuodenaika on kiireistä. Siellä on samaan aikaan meneillä
loppuvuoden suunnitemien toimeenpano ja tulevan vuoden suunnitelmien teko.
Osa työtämme on myös vieraiden vastaanottaminen Helsingin toimistolta Nyt
meillä oli ilo vastaanottaa Tero Norjanen, ulkomaanosaston apulaisjohtaja
tänne. Olemme olleet kiireisiä hänen perehtdyttämisessä työhömme ja hän on
kartoittanut, miten voi parhaiten tukea meitä Suomesta käsin. Odotamme
syksylle myös muita Lähetysseuran työntekijöitä (ja omia ystäviä) vieraaksi.
Prakash näkyy myös Nenäpäivä-showssa kertomassa työstämme Yle TV2:llä
11.11. tänä vuonna, muistakaa katsoa!

SIYB (perusta oma yritys)-koulutus. FL on pitänyt näitä koulutuksia
kumppaneilla. Tästä lähtien kaikki toimeentulon turvaamisen ohjelman
aktiviteetit seuraavat kurssin periaatteita, jotta ohjelma on tehokas.
Saran työ
Tämänhetkinen harjoittelijamme Lauri Kähkönen opiskelee teologiaa ja
kehitysmaatutkimusta yliopistossa ja on tehnyt harjoitteluaan kehitysyhteistyön
puolella. Hän on työmme yleisperehdytyksen jälkeen työskennellyt osittain
kumppanijärjestössämme Sanjalissa, osittain toimistollamme. Kenttämatkallaan,
joka kohdistuu kauas Länsi-Nepalin lääneihin, hän tutustuu Sanjalin eri
projekteihin ja kerää materiaalia myös opinnäytetyöhönsä. Minulla on ilo myös
päästä mukaan kenttämatkalle tutustumaan työhömme tarkemmin!
Kirkollisessa
kumppanijärjestössämme
LTD:ssä järjestetään
kuukauden pituisia
johtajuuskoulutuksia naisille,
jotka haluavat
toimia
vastuutehtävissä
seurakunnassa. Kuva
onWLT (Women
leadership training)valmistujais
seremoniasta Kathmandusta, johon osallistuin syyskuussa.

Nykyinen tiimimme:
vasemmalta alkaen
Chyangba Tamang,
autonkuljettaja, Prakash,
Bishal, vartija, Sara, Janne
Juhaninmäki, kummityön
koordinaattori ja
tiedottaja, Teressa
Juhaninmäki,
kehitysyhteistyökoordinaattori, Maya KB,
siistijä, Ashok Lama,
autonkuljettaja, Prakash
Khadka, ohjelmakoordinaattori, Juha Lind, aluepäällikkö, Sabina Parajuli, kirjanpitäjä,
Elina Lind, kirkollisen työn koordinattori, Uma Rana, talous- ja hallintovirkailija, Lauri
Kähkönen, harjoittelija sekä Mandira Awale, harjoittelija- ja stipendikoordinaattori.
Kuvasta puuttuu talonmiehemme, Shanta Bir Majhi. Kuvan otti Tero Norjanen.
Kirkolliset
kumppanijärjestömme
tapasivat toisiaan ja Tero
Norjasen Greenwich Village
hotellissa 26.9.16. On aina
innostavaa kuulla päivityksiä,
kuinka kumppaniemme työ
etenee ja vaikuttaa ihmisten
elämässä!

Vielä nykyinen lähettitiimimme:
Vasemmalta Sara ja Prakash, Juha ja
Elina Lind sekä Janne ja Teressa
Juhaninmäki.

Teron vierailu Dhadingissa:
(oik.) Juha Lind, Tero Norjanen
ja Elina Lind vierailivat
Dhadingissa vammaisten
henkilöiden ryhmässä,
sokeiden hostellissa ja
muutamien vammaisten
kummioppilaidemme luona.
Sekä työntekijämme että
edunsaajamme olivat
onnellisia tavatessaan
toisensa.

FL: n bändi julkaisi CD:n. Kun
kolmen vuoden koulutus lähestyy
loppuaan, FL:n sokeiden
opiskelijoiden bändi äänitti ja
julkaisi oman CD:nsä. FL kehittää
strategiaa, kuinka jatkaa bändin
tukemista ja
musiikkikoulutusohjelmaa.

Maan poliittinen tilanne on vielä sekava, jälleenrakennustyössä on tapahtunut
hyvin vähän edistystä. Poliittiset puolueet eivät ole hyvässä yhteistyössä
niinkuin heidän pitäisi olla työstääkseen tätä haastetta tehokkaasti.
Hallituksessa on muutoksia joka tekee tilanteesta vielä sekavamman. Uuden
perustuslain toimeenpano on suurin odotus nepalilaisten elämässä tällä
hetkellä.

Seurakuntavierailullamme Ulvilan seurakunnassa vierailimme myös Leineperin ruukilla.
Näin tässä työssä voi mukavasti yhdistää työn ja lomailun. Kuvan otti Marketta
Kiviharju. Muut kirjeen kuvat: Sara ja Prakash Dhakal

Rukousaiheita:

Yhteystietomme:

- perheen terveys , erityisesti Saran
pitkään jatkunut yskä
-Lähetysseuran ja sen
kumppanijärjestöjen työ Nepalissa
-Nepalin poliittinen tilanne
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