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Hyvää sadonkorjuun aikaa!

Namaste ja sadonkorjuuajan tervehdys Nepalista! Täällä vihdoin
monsuuni alkaa hellittää, vaikka luonto näytti vielä tällä viikolla rajut
voimansa. Nepalin tulvien ja maanvyörymien aiheuttamista tuhoista on
uutisoitu myös Suomessa. Sain itse nähdä lomallani, miten vaikeaksi
elämä syrjäseuduilla muuttuu, kun luonnonmullistukset yllättävät.
Palaan näihin dramaattisiin tunnelmiin vielä kirjeen lopussa.

Alkukesäni kului sukkelaan sekä Suomessa että juhannuksesta alkaen
täällä Nepalissa. Muiden työtovereitteni lomaillessa minä vastasin
normaalin työni isäksi Lähetysseuran Aasian aluehallinnosta aina
elokuun alkuun asti. Se oli varsin mielenkiintoinen pesti ja avasi
näkymiä työmme luonteeseen aina Taiwania myöden. Pian
juhannuksen jälkeen saimme erityisen iloisia uutisia, kun läheisimmät
työtoverini Mimosa ja Terhi saivat pitkän odottelun jälkeen vihdoinkin
työluvat kuntoon Nepaliin. Samoihin aikoihin varmistui myös se, että
Elina Lind, tiimimme pitkäaikaisin jäsen, sai varmistettua työmatkansa
ajankohdan tänne Nepaliin syyskuuksi.

Suurlähettiläs vaihtui ja sauna valmistui!

Elokuun aikana pohdimme muutamien nepalilaisten ystävieni kanssa mahdollisuutta rakentaa pieni sauna
kotiimme Kathmanduun. Vaiherikkaiden viikkojen jälkeen asia ratkesi ja saimme sähkösaunan! Ystäväni
Namraj Sedhain, jonka kanssa aikoinaan työskentelin Kirkon ulkomaanavussa maanjäristysvuonna 2015,
päätti ostaa eräältä suomalaiselta modulisaunan. Hän aikoi viedä sen Kathmandun laakson ulkopuolelle
Dulikheliin majatalonsa vetonaulaksi. Mutta sitten logistisista syistä hanke viivästyi. Namraj kuitenkin on
innokas saunoja ja hänelle heräsi huoli siitä, ettei pääsisi nauttimaan oman saunan löylyistä. Siksi hän ehdotti,
että sauna sijoitettaisiin väliaikaisesti talomme katolle. Se oli vastustamaton tarjous! Saunan avajaisia
vietimme syyskuun 16. päivä. Suomen suurlähetystön väki vieraili kutsustamme Lähetysseuran Nepalin
toimistolla ja jatkoimme tutustumista työpäivän jälkeen kotonamme saunaillan merkeissä. Saunomaan
pääsivät myös muut kaupungissa paikalla olleet suomalaiset.

Välillä polku nousee lähes
pystysuoraan eikä korkea
ilmanala tee noususta lainkaan
helpompaa.
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Aasian alueen työntekijäpäivät Nepalissa

Syyskuun lopussa vastasimme
vuorostamme Aasian alueen työntekijöiden
koulutus- ja virkistäytymispäivistä. Ennen
kyseisiä päiviä isännöimme myös useiden
työntekijöidemme vierailuista Nepalissa.
Elina Lindin työn jatkajiksi saimme kaksi
pätevää miestä Mika Laihon ja Jyrki
Markkasen, jotka tulivat tutustumaan
alueeseen omalta työpaikaltaan
Thaimaasta. On mukava saada uusia
motivoituneita työtovereita edistämään
työmme tavoitteiden saavuttamista!
Ennen työntekijäpäiviä toteutimme myös yhden päivän mittaisen täydennyskoulutus- ja suunnittelupäivän
kehitysyhteistyön läpileikkaavien teemojen merkeissä. Vammaisuus, ilmastonmuutos ja sukupuolten tasa-arvo
käsitteinä ovat jo meille toki tuttuja, mutta paikallaan on aina välillä täydentää osaamista sekä vaihtaa eri
työalueiden kesken ajatuksia siitä, mitkä työmuodot ja toimintatavat parhaiten edistävät näiden meille
tärkeiden teemojen huomioimista arjessamme.

Toki tässä myös on tullut paljon tehtyä sitä kuuluisaa ruohonjuurityötäkin! Erityisen paljon nautin elo-
syyskuun aikana tekemieni työmatkojen annista Nepalin läntisimpiin osiin. Yhteistyökumppanimme Forward
Looking on aloittanut työn uudella alueella lähellä Dhangadhin kaupunkia. Eräs tuen kohteista on kuurojen
koulu noin kuusi kilometriä Dhangadhin keskustasta. Vierailuni ikimuistoinen hetki oli osallistua ympäristö-
ja luonnontiedon opettajan tuntiin samanaikaisopettajana. Opettaminen on edelleen minulle läheinen ja rakas
asia. Kielimuurikin murtui, kun toteutimme opetustuokion toiminnallisesti ja hyvän tulkin tuella. Oppilaiden
motivaatio ja aito elämänilo koskettivat meitä kovasti. Olen erittäin iloinen, että saamme olla mukana
edistämässä laadukkaan ja turvallisen opetuksen toteutumista näidenkin noin 120 kuuron tai kuulovammaisen
oppilaan kohdalla.

Juhlakausi ja luonnonmullistukset
Nepalissa lokakuu on paikallisten juhla- ja lomakuukausi. Perheet kokoontuvat yhteen viettämään Dashain-
festivaalia ja kuun lopulla koittaa valon juhla Tihar, jolloin kaikki laakson kadut, kaupat ja kodit loistavat sekä
tunnelmallisessa kynttilän valossa että värikkäiden valojen loisteessa.

Lähdin myös itse lomalle heti juhlakauden alkaessa ja suuntasimme puolisoni Elinan kanssa kohti Himalajan
vuoristoa Manaslun suojelualueelle. Elina on saanut apurahan Nepalin naisten elämästä kertovan kirjan
kirjoittamiseen ja vierailimme retkellämme myös syrjäisten kylien savupirteissä kuulemassa uskomattomia

Vierailin syyskuussa kuurojen koululla Dhangadissa.
Kumppanimme Forward Looking on valinnut tämän koulun
tukensa kohteeksi seuravaksi neljäksi vuodeksi.
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elämänkohtaloita elävän tulen ja tiibettiläisen voitee-kupposen äärellä.
Matka oli kaiken kaikkiaan antoisa tutustumisretki paikalliseen luontoon
ja buddhalaiseen kulttuuriin, mutta päätös oli melko dramaattinen, sillä
retki keskeytyi poikkeuksellisten rankkasateiden aiheuttamien
maanvyörymien tukkiessa reittimme. Jäimme mottiin jokilaaksoon.
Toisella puolella vastassa oli korkean vuoriston lumivyöryvaarat ja
paluureitillä jättimäiset maanvyörymät sekä polkujen yläpuolelta
putoilevat suuret kivenlohkareet. Lisäksi Elina sairastui vuoristotautiin ja
lääkärin määräyksestä poistuimme alueelta helikopterikyydillä, kuten
suurin osa muistakin retkeilyryhmistä. Kotona Kathmandussa olimme
turvassa ja Elina pääsi pian toipumaan. Omaa vointia suurempi huoli
meillä kohdistui niihin köyhissä ja karuissa olosuhteissa eläviin ihmisiin,
jotka ovat menettäneet kotinsa tai perheenjäsenensä tulvien ja
maanvyörymien keskellä. Erityisen paha tilanne on ollut Lähetysseuran
työskentelyalueella Länsi-Nepalissa. Tilannetta ei helpota maassa leviävä
dengue-epidemia. Nämä Dashain-ajan rankkasateet ovat tulleet
yllätyksenä ja ilmaston muuttuessa säästä tulee yhä arvaamattomampi.

Lokakuu jatkuu vuosilomalla ja nautin maan kauneudesta, luonnosta ja juhlapyhistä yhdessä Elinan kanssa.
Marraskuussa onkin sitten vauhti päällä, kun toteutamme lukuisia koulutuskokonaisuuksia, isännöimme ja
emännöimme suomalaisia vieraita sekä valmistaudumme Nepalin eduskuntavaaleihin 20.11. Joulun alla
aikomukseni on kirjoittaa teille vielä yksi kirje ennen kuin matkustan pariksi viikoksi viettämään joulua
Suomessa. Siihen asti näkemiin ja runsasta Jumalan siunausta kaikille!

Juha Valta
Olen Nepalin maatoimiston
päällikkö ja asun
Kathmandun laaksossa.
Olen toiminut opettajana ja
rehtorina yli 20 vuotta
suomalaisessa
perusopetuksessa.
Työskentelin pitkään myös
kansalaisjärjestöissä.
Olen koulutukseltani
kasvatustieteiden maisteri.
Suomessa asun
Raaseporissa. Pidän
moottoripyöräilystä, partiosta,
mansikoista ja savustetusta
taimenesta.

Rukousaiheet
 Kiitosaiheena Terhin ja

Mimosan työlupien
vahvistaminen

 Rukoilkaa Nepalin pitkään
jatkuneen epävakaan
säätilan rauhoittumisen
puolesta. Tulvissa ja
maanvyörymissä on jo
kuollut toistasataa ihmistä.

 Rukoilkaa marraskuun
eduskuntavaalien
puolesta, että vaalirauha
säilyisi ja että valituksi
tulisivat rehelliset ja viisaat
vastuunkantajat

Perinteisellä puuhellalla eli
partiotermein ilmaistuna
”veturilla” syntyy maukasta
ruokaa!


