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   Kaivokselassa 19.12.2015 

 

Hyvät ystävät ja sukulaiset, Adventtiajan tervehdys Vantaalta. Joulu on ovella, huomenna syttyy neljäs adventti- 

kynttilä. Olemme eläneet monipuolisen syksyn, siitä tässä pieniä välähdyksiä. 

 

Loka-marraskuu Nepalissa Kuten Anna-Kaarina syyskuussa kirjoitti, olimme loka-marraskuun vapaaehtoistyö- 

matkalla Nepalissa. Kovin leppoisaa eläkeläisen elämää nuo kahdeksan viikkoa eivät 

kylläkään olleet, mutta niin vain tuosta reissusta selvisimme. Suunnitelluista kuudesta 

kurssista yksi peruuntui, koska Itä-Nepalista tulossa olleet kurssilaiset eivät lakoista ja 

levottomuuksista johtuen voineet matkustaa kurssipaikalle. Muuten saimme kaikki oh-

jelmamme viedyiksi läpi, vaikka muuten Nepalin yhteiskunnallinen tilanne oli ja on 

niin vaikea, että ohjelmien toteutuminen ei suinkaan ollut itsestään selvää. 

 

Kouluttajakursseja Tämä oli viides koulutusmatkamme Nepaliin sitten vuoden 2010. Yhteistyökumppa- 

nimme oli edelleen Nepalin kirkkojen yhteisön johtajuuskoulutusosasto (LTD-NCFN), 

jonka johtaja Manoj vaimonsa Anjilan kanssa vastaa hienosti edenneestä perhetyöstä 

Nepalissa. Varsinaisia kouluttajakursseja pitämään meitä Palmuja ei siellä enää tarvi-

ta, mutta kylläkin sikäläisten johtavien kouluttajien (Master Trainers) tukemiseen.  

 

Nepalin perhetyön koulutusrakenne on seuraava: a) Kouluttajakurssin osa1, b) Harjoit-

telujakso omilla kotialueilla, c) Kurssin osa2, d) Jatkokurssi, ja johtaville kouluttajille 

vielä e) Kouluttajien kouluttajakurssi. Näillä kaikilla neljän tason kursseilla olimme 

mukana, mutta vain tuon viimeksi mainitun pidimme alusta loppuun itse.  

 

Johtavat kouluttajat Vastuu perhetyöstä Nepalissa lepää neljän johtavan kouluttajapariskunnan harteilla. 

Heidän kanssaan vietimme yhteensä 5-6 päivää iloiten valtavasti heidän näystään, in-

nostaan ja taidoistaan. Rukouksemme on, että Jumala johdattaisi tuohon työryhmään 

useita uusia pariskuntia kouluttamaan lisää väkeä. Tämän kirjeen rukousaihelaatikois-

ta löydätte nykyisen työryhmän nimet; kantakaa ystävät heitä rukouksissanne! 

 

Täysiä viikkoja Olimme esittäneet toiveen, että saisimme eläkeläiset pitää ainakin kaksi lepopäivää  

joka viikko, ehdotimmepa yhden viikon ”lomaakin” puolivälin tienoille. Eipä tuo ollut 

mahdollista. Useille viikoille jäi lopulta vain yksi lepopäivä, ja nekin nipuissa siten, 

että jotkut kahdenkin viikon tauottomat jaksot vetivät jaksamisemme aika tiukalle. 

Kiitos monille esirukoilijoille tuestanne, kun Anna-Kaarinan terveydentila oli useam-

paan otteeseen pelottavastikin uhattuna. Jumalan kiitos kuitenkin selvisimme.  

 

Viisivuotissuunnitelma Matkamme yksi pääaihe oli auttaa Nepalin perhetyön pitkän aikavälin suunnittelussa.  

Juuri ennen Suomeen paluutamme valmistui sitten ”Nepalin perhetyön projekti 

2015-2019” -niminen ohjelmasuunnitelma. Nepalin aikaisempi (vuosien 2010-2014) 

projekti on kantanut ilahduttavan paljon hyvää hedelmää. Saimme siitä kuulla paljon 

rohkaisevia uutisia kurssilaisilta. Tähän uuteen suunnitelmaan sisällytettiin nyt rohke-

asti perhetyön kasvua ja laajenemista, niin sisällöllisesti kuin alueellisestikin.  

 

Perhetyön kouluttajakurssin käyneitä on Nepalissa nyt noin 110-120 pariskuntaa. Seu-

rakuntia maassa on arviolta 10.000. Kun pitkän aikavälin tavoitteena on saada jokai-

seen paikallisseurakuntaan perhetyön opetusta, on koulutustarve todella valtava!  

 

Yhteiskunnallinen tilanne Viime kevään isojen maanjäristysten jälkeen tuo köyhä maa olisi tarvinnut rauhaa ja  

paljon erilaista tukea. Rauhaa toivottiin vuosikausia työn alla olleesta, syyskuussa 

vahvistetusta perustuslaista, vaan toisin kävi. Maan lähes kaikki tuonti tulee Intiasta, ja 

syyskuusta lähtien vallinnut kauppasaartotilanne on ajanut Nepalin todella pahaan ku-

rimukseen. Kuten Helsingin Sanomissa (15.12.) Nepalin hallituksen edustaja totesi, 

”tämä on kosto Intialta, joka ei ole tyytyväinen uuteen perustuslakiimme. Tämä on 

kauppasaarto, vaikka sitä ei ole virallisesti julistettukaan”. Näin siis iso Intia pitää pik-

kuista Nepalia kuristusotteessa – ja kuten tavallista näissä tilanteissa: kansa kärsii. 
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Monenlaista puutetta Mainitun kauppasaarron seurauksena mm. polttoaineiden saanti on erittäin vaikeaa. 

Jakeluasemilla on satojen autojen ja satojen moottoripyörien jonoja. Päivien jonotuk-

sen jälkeen henkilöautoon saa 10 litraa, m-pyörään kolme litraa polttoainetta. Pääkau-

pungin kerrostalojen pihoilla näkee nuotioita, joilla keitetään riisiä, kun kaasua ei keit-

timiin ole saatavilla. Monissa ravintoloissa on käytössä ”kauppasaarto-ruokalista”. 

Tämä kaikki merkitsee sitä, että monet arvioivat kauppasaarron johtaneen suurempiin 

vaikeuksiin kuin viime kevään rajut maanjäristykset. [Mekin muuten koimme yhden 

5,3 magnitudin vahvuisen maanjäristyksen viimeisen kurssimme aikana. Tosin minä, 

joka olin juuri sillä hetkellä puhumassa, en huomannut yhtään mitään!] 

 

Siirtotyöläiset Perhetyölle on valtavasti tarvetta Nepalissa. Eräs todella suuri haaste on miljoonien  

siirtotyöläisten perheiden tilanne. Useimmiten mies, mutta monesti myös perheen äiti 

lähtee siirtotyöläiseksi esim. arabimaihin, ja tämä voi olla perheen tilanne monien 

vuosien ajan. Miten voi avioliitto, miten perhe noiden vuosien aikana? Miten voisim-

me olla tukemassa näitä avioliittoja ja perheitä, kyselivät johtavat kouluttajamme. 

 

Vuorovaikutustaidoista Nepal ei tee poikkeusta siinä, että pariskuntien ja perheiden elämää suuresti varjostaa 

vuorovaikutustaitojen puute. ”Ei meillä ole sellaista tapaa, että mies ja vaimo keskus-

telisivat”, on ollut usein kuulemamme toteamus. Mies yleensä päättää yksin, ja jos hy-

vin käy, hän saattaa jälkikäteen kertoa vaimolle tai perheelle, mitä hän päätti. Keskus-

telun tarpeellisuudesta, yhdessä päättämisen eduista, miehen ja vaimon (poikien ja tyt-

töjen) yhtäläisestä arvosta, tunteiden tunnistamisesta ja niiden ilmaisemisesta, seksu-

aalisuudesta Jumalan suurenmoisena lahjana… siinä joitakin kurssien aihealueita. 

 

Nuoret, opiskelijat… Muita perhetyön haastealueita ovat mm. nuoret ikäluokat, opiskelijat. Netti, muun  

muassa älypuhelinten yleistyessä, kyllä tarjoaa monenlaista ”valistusta”, mutta kristi-

tyille nuorille tuo valistus ei aina ole kovin suositeltavaa. Kun eletään (Nepalissakin) 

maassa, missä seksuaalisuudesta ei voi missään kenenkään kanssa puhua – ei edes 

oman puolison kanssa – niin ei ole ihme, että vaikeuksia on.  

 

Ja paljon muuta Perhetyön ”uusien kohderyhmien” aiheluettelo viisivuotissuunnitelmassa on totta  

puhuen hengästyttävä; jo mainittujen lisäksi kohteiksi mainitaan koululaiset ja heidän 

vanhempansa, vammaiset, lesket, sinkut, yksinhuoltajavanhemmat, vanhat, ei-

kristityt… Tarvitaan myös tähänastisen opetusaineiston (mm. Palmujen kirjan) uusin-

tapainatusta, uuden aineiston luomista noita uusia haasteita ajatellen. Ja kaikkeen tä-

hän tarvitaan runsaasti kouluttajakursseja, jotta riittäisi väkeä kaiken tuon tekemiseen. 

 

Kristittyjen yhteyttä Yhteistyökumppanimme Nepalin kirkkojen yhteisön johtajuuskoulutusosasto (LTD- 

NCFN) palvelee monia eri kirkkoja. Se kokoaa erilaisiin koulutuksiin eri kirkkojen 

vastuuhenkilöitä. Tuollaisessa yhteiskristillisessä ilmapiirissä olemme saaneet palvella 

siten, että kursseillamme on ollut ties miten monen kirkon ihmisiä. Kirkkotausta ei 

useinkaan tule lainkaan esille, ollaan yhdessä saman Isän lapsina. Tässähän se on, yksi 

lähetystyön suurista onnellisista lähtökohdista: ”Me kaukana ja lähellä olemme yhtä 

perhettä, on taivas kotimaamme.” 

 

Iloa yhteydestä Saimme matkallamme paljon iloa myös suomalaisten työtoverien-ystävien kanssa 

tapaamisista. Ohjelmassamme oli suomalaisten perhemessu, Suomi-piiri raamattupii-

rinä, oli suomalaisten saunailta suurlähetystön pihapiirissä. Kauneimpiin joululaului-

hin (nekin Suomen suurlähetystössä) emme ihan päässeet mukaan – paluulentomme 

alkoi samalla kellonlyömällä kuin joululaulut. Saimme vierailla useamman työtoveri-

perheen kodeissa, mukaan lukien perhetyöstä vastaavien Anjilan ja Manojin koti.  

 

Paljon kuvia netissä Paperikirjeessä (tai netin pdf-muotoisessa kirjeessä) kuvia on vain vähän. Nettikirjeen  

monet kuvat kertovat lisää matkamme vaiheista ja muutenkin kuulumisiamme. Toivon 

mukaan voisitte monet käydä katsomassa kuvat teksteineen netissä. 

 

Siunausta juhlaan ja arkeen toivottaen, Matti (ja Anna-Kaarina) 
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”Herra, sinä itse olet tie. Sinä itse olet matkan suunta ja päämäärä. Tee meistä sen tien seuraajia, jota ensimmäiset  

opetuslapsesi kulkivat. Anna meille uskollisuutta ja johdonmukaisuutta, jotta voimme seurata sinua kaikissa elämämme 

vaiheissa. Ohjaa meitä niin, että voisimme viitoittaa myös toisille tietä sinun luoksesi.” 
                                                                                      

Sanan Aika, 3. adventtisunnuntai  

 

 

 

 

 

 
 

- 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 http://etiopian.palmu.st/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

 

TÄMÄN KIRJEEN NETTIVERSIOSSA on aika liuta kuvia, tässä niistä vain muutamia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Nepalin perhetyön johtavien kouluttajaparien puolesta:  

Anjila&Manoj, Rita&Paul, Rina&Simon,  

Anjali&Abraham;  

- Uusia johtavia kouluttajapariskuntia Nepalin perhetyöhön; 

- Yhteiskuntarauhan puolesta Nepalissa; 

- Jälleenrakennustyön puolesta maanjäristysten jälkeen; 

- Pakolaisten puolesta, että heille löytyisi turvallinen paikka; 

- Lisää vapaaehtoisia auttamaan maahantulijoita sopeutumi-

sessa uusiin oloihin;   

- Rauhaa maailman levottomille alueille; 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Varjeluksesta, riittävästä terveydestä Nepalin-matkalla; 

- Useista kouluttajakursseista, innokkaista kurssilaisista; 

- Perhetyölle syttyneistä nepali-työtovereista; 

- Rohkaisevasta palautteesta eri kurssien aikana; 

- Nepalin perhetyön projektin 2015-2019 puolesta; 

- Ystävistä ja työtovereista eri puolilla maailmaa; 

- Siitä, että Suomella on varaa auttaa hädänalaisia; 

- Joulunajan tilaisuuksista, joiden kautta toivottavasti 

moni löytää tiensä jatkossakin seurakuntaan; 
 

- Elävästä Vapahtajasta, joka haluaa tulla todeksi 

jokaiselle juhlana ja sen jälkeen arjessa. 
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