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Rakkaat ihmiset, terveiset Nepalista edelleenkin. Matkamme alkaa nyt olla loppusuoralla, sillä  

ensi viikolla lennämme Istanbulin kautta Suomeen, jos Jumala suo. Monenlai-
sessa olemme taas olleet mukana. Tässä vaiheessa matkaa puhti alkaa olla vä-
hissä. Kaiken kaikkiaan voimme todeta, että meillä on ollut hyvä matka. 
 

Kouluttajakursseja ja täydennyskoulutusta 
 

Matkamme aikana olemme pitäneet kaksi perhetyön kouluttajakurssia sekä 
kaksi täydennyskoulutusta. Oli mukava tavata innostuneita kurssilaisia, joiden 
kanssa olimme jo vähän päässeet tutustumaankin. Kurssit aloitettiin kuulumis-
kierroksilla: Mitä itsekullekin kuuluu edellisen tapaamisemme jälkeen? Joku 
kertoi huolistaan, kun perheen omistama kuorma-auto oli joutunut onnettomuu-
teen. Taloudellinen tappio oli huomattava. Mutta jotenkin vain on selvittävä 
elämässä eteenpäin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakamista ja raportteja Koulutuksen rakenteeseen liittyy kahden kurssin välillä myös opetusta omissa  

kirkoissa tai omalla alueella. Koulutuksen alussa oli myös kerrottu, että kurssi-
laiset saavat todistuksen koulutuksen suorittamisesta vasta, kun ovat kirjallises-
ti raportoineet opettamisistaan. Tämä osoittautuikin varsin vaikeaksi tehtäväk-
si. Työtoverimme Manoj kertoi meille, ettei hän ole saanut kuin pari raporttia.  
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Niin kouluttajakurssin toisen jakson alussa kuin täydennyskoulutuskursseilla-
kin olimme varanneet ensimmäisen päivän ohjelmaan aika suullisille raporteil-
le. Lopputulos oli, että jokainen oli tehnyt jotakin. Kuulimme kertomuksia sii-
tä, miten pariskunnat olivat voineet olla auttamassa eron partaalla olevia naa-
pureitaan sovintoon ja uuteen alkuun.  Oli pidetty avioliittoseminaareja, opetet-
tu nuoria jne. Olimme todella ilahtuneita ja rohkaistuneita kaikesta kuulemas-
tamme. Ja saman tien pyysimme kurssilaisia myös kirjaamaan nyt kertomansa 
asiat myös raporttilomakkeelle. – Työ menee eteenpäin. Vaivannäkömme ei 
ole turhaa! 

 
Kurssilaisten kertomaa "Olemme voineet auttaa ei-kristittyä pariskuntaa, joilla oli suuria vaikeuksia  

avioliitossaan. Nyt he huolehtivat hyvin perheestään, elävät rauhallista perhe-
elämää. He ovat myös löytäneet uskon ja käyvät nyt kirkossamme." 
 
"Olemme näiden kurssien kautta saaneet ensinnäkin paljon siunausta omaan 
elämäämme. Pidimme seurakunnassamme avioliittoseminaarin. Sen jälkeen 
olemme kokeneet uudenlaista yhteyttä seurakuntalaistemme kanssa. He kerto-
vat meille vaikeuksistaan. Olemme auttaneet heitä esimerkiksi vaikeissa anop-
pi-miniä -suhteissa ja puolisoiden välisissä erimielisyyksissä." 
 
"Olin koulutuksen alussa toisaalta pelokas, toisaalta utelias näkemään, mitä 
kurssilla tapahtuu. Olen saanut täältä paljon rohkaisua. Kun oli meidän vuo-
romme opettaa, minua pelotti. En uskaltanut nukkuakaan. Mutta onnistuin pu-
humaan yhdessä mieheni kanssa ja olen siitä iloinen. Iloitsen myös siitä, että 
olen voinut rohkaista omaa miestäni ja muitakin ihmisiä." 
 
"Kiitän Jumalaa mahdollisuudesta osallistua koulutukseen. Olemme oppineet 
paljon. Itse haluan jatkossa olla vaimolleni avoin. Olemme olleet 15 vuotta 
naimisissa, mutta nyt tuntuu kuin olisimme vasta menneet naimisiin. Olen saa-
nut apua omaan elämääni ja haluan myös auttaa ja rohkaista muita." 
 

Vierailu sokeainkoululla Lensimme Itä-Nepaliin niin, että meille jäi yksi päivä aikaa tutustua kaupun- 
kiin ennen kurssimme alkua. Olimme jo Kathmandussa kuuleet, että Dharanis-
sa on Nepalin ainoa sokeille tarkoitettu sisäoppilaitos. Lähetysseura tulee tuota 
koulua kummiohjelman kautta. Niinpä päätimme vierailla koulussa, mikäli sin-
ne sopii. Saimme koululla erittäin ystävällisen vastaanoton, meitä kohdeltiin 
kuin konsanaan kunniavieraita!  
 
Keskustelimme pitkään koulun johtajattaren kanssa. Tämä rouva on todella 
saanut oppilaansa ja koulun kehittämisen sydämelleen. Kuultuaan millaisissa 
tehtävissä me toimimme, hän totesi, että hänenkin koulussaan tarvittaisiin per-
hekasvatusta. Oppilaista suurin osa on murrosikäisiä, ja etenkin tytöt ovat vaa-
rassa joutua seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. 
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Suuri ryhmä Dharanin kouluttajakurssilla 
 

Viimeinen, Itä-Nepalin Dharanissa pitämämme kurssi oli kouluttajakurssin  
ensimmäinen osa, joten ryhmäläiset olivat kaikki uusia meille. Ainakin osallis-
tujamäärästä päätellen kurssi oli suosittu. Aloittaessamme kurssia paikalla oli 
täydet kaksikymmentä pariskuntaa! "Aivan liian suuri ryhmä", ajattelimme. 
"Mitähän tästä oikein tulee!"  
 
Kun lisäksi kuulimme, että ryhmäläisistä noin puolet oli ensikertalaisia, joilla 
ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta perheseminaareista, huolemme vain 
kasvoi. Edellytyksenä kouluttajakurssille osallistumiseenhan on perustason 
kurssin käyminen.   
 
Mutta lopulta huolemme osoittautui turhaksi. Kaksi pariskuntaa jäi pois en-
simmäisen päivän jälkeen. Mutta toiset jatkoivat loppuun saakka. Kurssilaiset 
olivat aktiivisesti mukana. Heidän pitämänsä harjoitustunnit olivat varsin hy-
viä, vaikka kaikki kertoivat, etteivät he ole aikaisemmin opettaneet yhdessä.  
 
Kurssiohjelman harjoitustuntien välillä Rina ja Simon, yksi koulutusten vas-
tuunkantajapariskunta, leikittivät kurssilaisia mm. laittamalla miehet silmät si-
dottuina kampaamaan vaimojensa hiuksia ja laittamaan tälle myös huulipunaa. 
Leikki vapauttaa jännitystä ja lähentää ryhmäläisiä toisiinsa. Yksi vaimoista 
kertoi minulle leikin jälkeen, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun hänen mie-
hensä yritti kammata hänen hiuksiaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimintasuunnitelmia Päätöspäivänä kurssilaiset saivat tehtäväkseen miettiä, miten he koulutuksen 
jälkeen aikovat hyödyntää oppimaansa. Jokainen pari näytti tosissaan mietti-
vän, mitä he voisivat yhdessä tehdä. – Yksi Dharanin kurssilaisista työskente-
lee naiskaupan uhreille tarkoitetussa turvakodissa. Hän mietti, miten hän siellä 
voisi puhua perheasioista. – Työ jatkuu ja leviää näidenkin kurssilaisten väli-
tyksellä.  

 
 

Olemme kerta toisensa jälkeen kurssien päätyttyä saaneet olla ihmettelemässä, 
miten Jumala Pyhän Hengen välityksellä tekee uudistavaa työtään perhetyön 
välityksellä. Kiitos, että tekin, hyvät kirjeen lukijat, olette mukana tukemassa 
tätä työtä.  
 
 
Aurinkoisin Nepalin-terveisin Anna-Kaarina (ja Matti)  
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”Sinua Jumalani nyt kiitän iloissani, kun tunnen voimasi. On kaikki hallussasi, soi taivas kiitostasi ja koko luomakuntasi 

Nyt ihmettelen tässä, näin Herra elämässä lastasi talutat:suot armolahjojasi ja hoidat Sanallasi ja joka päivä armahdat.”  
         VK 560:2-3 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin Etiopianpalmujen kotisivuille; 
- Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen; 
- Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme valokuvineen internet-osoitteessa  
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (nettiversiossa nämä kaikki): 
1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Haukat Himalaja-vuoriston maisemissa Nagarkotissa; 2) Pariskunnat Nagarkotin jatkokurssilla; 3) To-
distusten jako jatkokurssin päätteeksi; 5) Nepalin perhetyön kouluttajakurssin todistus; 6-7) Palmut vieraillla Dharanin sokeainkoululla; 
8-10) Ryhmä- ja parikeskusteluja Dharanin kouluttajakurssilla; 11) Kurssinjälkeisen palvelun suunnittelua; 12) Leikit keventävät tunnelmaa; 
13-16) Puolison silmiin katsominen ujostuttaa… 17) Dharanin Elohim-kirkon jumalanpalvelus; 18) Katunäkymä Itaharista; 19) Paikallislen-
non odottelua Biratnagarin lentoasemalla; 20) Greenwich Village Hotel Kathmandussa; 21-22) Anna-Kaarina Palmun 65-vuotissynttärit;  
23) Kathmandun Suomi-piiri ”Ilosanoma-piirissä”; 24) Katukauppaa Kathmandussa; 25) Anjila ja Manoj moottoripyörävarusteissaan;  
26) Pradhanangan perhe yhteiskuvassa; 27) Nagarkotin maisemia; 28-29) Pikkuvaelluksella Nagarkotissa, ja 30) Himalajaa Nagarkotista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Varjeluksesta lento- ja automatkoillamme Nepalissa; 
- Terveydestä tämänkin pitkän matkan aikana; 
- Perhetyöhön sitoutuneista kouluttajapariskunnista; 
- Anjilan ja Manojin antautuneisuudesta työn johdossa; 
- Innolla uutta oppivista kouluttajakurssilaisista; 
- Lämpimästä ilmapiiristä suomalaistenkin kesken; 
- Nepalin kirkon kasvusta eri puolilla maata; 
- Täysistä kirkoista, vilpittömistä seurakuntalaisista; 

 

- Siitä, että Jumala, avioliiton asettaja, tahtoo uudistaa 
ja vahvistaa avioliittojasekä perheitä kaikissa mais-
sa, kaikenlaisissa kulttuureissa. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Nepalin perhetyön jatkosuunnitelmien 2015-2019 puolesta; 
- Uusien pariskuntien kasvamista perhetyön kouluttajia kou-

luttamaan: Tina ja Shyam, Nanu ja Prakash, Rejina ja   
David, Sabita ja Hem Raj … ? 

- Paluumatka Suomeen ja kohtaamiset Istanbulissa; 
- Virkeyttä projektin loppuraporttien tekoon Suomessa; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
- * Neuvotteluja, suunnittelua yms. Nepalissa 4.3. asti. 

* Työtoverien tapaaminen Istanbulissa to 6.3.2014; 
* Vantaankosken seurakunnan alueella asuvien lähettien  
   kokoontuminen Kaivokselan Palmuilla 31.3.2014.

 


