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Hyvä vammaisten lasten ja nuorten kummi!
Uusia tuulia Nepalin kummityössä
Kuten edellisessä kirjeessä kävi ilmi, yli 4 vuotta Nepalissa kummityön koordinaattorina toiminut Anni Takko
muutti perheineeen Senegaliin Lähetysseuran työhön ja päätti työjaksonsa Nepalissa kesäkuun lopulla.
Loppukeväästä sain olla Annin antamassa kummityön perehdytyksessä ja pääsin tapaamaan myös muutamia
kumppaneita ennen kesälomia. Uusien
työtehtävien vastaanottaminen on ollut
yhtäaikaa innostavaa kuin myös vaatinut
paljon opettelemista. Asiaa on helpottanut
suunnattomasti kuitenkin se, että teemme
työtä osaavien kumppanien kanssa. Työn
jatkumiseen
meidän
suomalaisen
henkilökunnan vaihtuminen ei vaikuta.
Voimme ajatella näiden muutosten antavan
jopa mahdollisuuksia katsoa työtä uusin
silmin ja saamme toivottavasti kehitettyä
työtä edelleen parempaan suuntaan. Kirjeen
loppupuolella on vielä pieni esittely minusta
ja perheestäni, jotta voimme tulla teille
Kaikki kummityön kumppanit yhtä aikaa koolla Forward
kaikille tutuiksi.
Lookingin kumppanikonferenssissa Pokharassa marraskuussa.
Nyt syksyn aikana olen päässyt tutustumaan kaikkien neljän kummikumppanimme työhön, vaikkakaan yhden
kumppanin työalueilla en ole vielä päässyt vierailemaan. Sen verran kuitenkin olen tavannut kummilapsia ja
nuoria, että odotan innolla tulevia kuukausia ja matkoja eri kohteisiin, joissa pääsen näkemään kummilastemme
elämää. Nepalissa on yli 500 kummilasta ja -nuorta, joten tutustumista kyllä riittää.

Forward Lookingin työkohteista vammaisten lasten ja nuorten
parissa olen päässyt vierailemaan Gorkhan ja Dhadingin piirikunnissa
sijaitsevissa
kuurojen
kouluissa
sekä
Mahadev
Bhesin
näkövammaisten hostellilla. Kevätpuolelle on suunnitteilla käyntejä
niin Länsi- kuin Itä-Nepaliin.

Hymyilevä Digambar.

Marraskuussa Forward Looking järjesti ensimmäisen kumppanikonferenssin, jossa oli paikalla samaan aikaan kaikki niin
kummilapsityön kuin vammaisten voimaannuttamishankkeen
kumppanitahojen edustajia. Konferenssi oli monella tapaa
rohkaiseva kokemus ruohonjuuritason työtä tekeville osallistujille,
kun paikalla oli kutsuvieraina muun muassa johtajia piirikuntatason
eri toimistoista (mm. sosiaali- ja koulutussektorilta) sekä Nepalin
vammaisliiton johtaja Shudarson Shubedi, joka rohkaisi kumppaneita
vaatimaan vammaisille kuuluvia oikeuksiaan omissa piirikunnissaan.
Vammaisten asema muuttuu Nepalissa pienin askelin, haluamme olla
siinä muutosprosessissa mukana. Positiivista on ollut tavata joitakin
nuoria, jotka eivät näe itseään ensisijaisesti vammaisena vaan pitävät
vammaisuudestaan ja sen tuomista haasteista puhumista
toissijaisena kertoessaan opinnoistaan ja unelmistaan.

Digambar on koulunsa parhaimmistoa
Digambar Das (kuvassa ylhäällä) on 14-vuotias, näkövammainen kummioppilaamme. Digambar on kotoisin
Sarlahista, Etelä-Nepalista, josta hän muutti neljä vuotta sitten Lähetysseuran ja kumppanijärjestömme Forward
Lookingin tukemaan Mahadevbesin näkövammaisten hostelliin ja käy koulua nyt seitsemännellä luokalla. Hänen
isoisänsä toi pojan uuteen kouluun, kun omat vanhemmat eivät hänen opinnoistaan juuri välittäneet. Digambar
on ollut 7-vuotiaasta saakka täysin sokea, mutta
muistaa vielä miltä esimerkiksi tiet ja jotkut
eläimet näyttivät.
Nyt hän on yksi koulunsa parhaista oppilaista,
herää
joka
aamu
viideltä
lukemaan
pistekirjoituksella tehtyjä oppikirjoja ja jatkaa
opiskelua vielä koulun jälkeenkin. Digambarin
lempiaine on englanti, jossa osoittikin olevansa
todella hyvä kysyessäni häneltä monia
kysymyksiä englanniksi. Hänen unelmanaan on
olla aikuisena englanninkielenopettaja. Kotiin
Sarlahiin on matkustettava bussilla koko päivä,
isoisä hakee hänet kaksi kertaa vuodessa kotiin,
jossa asuvat vanhempien lisäksi myös pikkuveli ja
pikkusisko.

Digambar luokkahuoneessaan kavereiden ympäröimänä.

Digambar on onnellinen päästessään kouluun, jossa on sähköt ja jossa hän voi oppia kouluaineiden lisäksi myös
soittamaan monia instrumentteja, kuten harmonia ja kosketinsoittimia, johon Forward Looking on järjestänyt
mahdollisuuden kerran viikossa. Hän nauttii
luokkakavereiden seurasta ja vapaa-aikanaan
pelaa shakkia ja kuuntelee radiota. Digambar on
hyvä esimerkki siitä, miten vammaisuus ei ole
esteenä koulunkäynnille ja oppimisille.
Subashin haaveena tietokoneinsinöörin opinnot
Subash Paudel (14) syntyi terveenä nelihenkiseen
perheeseen Parbatin piirikunnassa. Ollessaan 11
vuoden ikäinen, hän putosi puusta katkoessaan
puunoksia eläimille ruoaksi. Hänen selkäytimensä
vaurioitui ja hänet vietiin Pokharaan sairaalaan,
jossa pojan tilanteeseen ei kuitenkaan saatu
parannusta hoitojen avulla. Jakson jälkeen hän Yksi Subashin lempi ajanvietteistä on mobiilipelien
siirtyi vielä toiseen sairaalaan, jossa sai uudelleen
pelaaminen (Kuva: Forward Looking).
fysioterapiaa, joka mahdollisti hänen käyttää
pyörätuolia. Koska Subashin koti on syrjäseudulla, hän ei pystynyt kuitenkaan käyttämään uutta apuvälinettään
kodin ulkopuolella vaikeasta maastosta johtuen. Vuoden verran hän makasi käytännössä sängyssä kodissaan, kun
äiti kävi töissä ja sisko oli opiskelemassa.
Myöhemmin perhe vei hänet pääkaupunkiin Kathmanduun, mutta
uusien toimenpiteidenkään jälkeen tilanne ei alaraajojen suhteen
muuttunut. Äti yritti samalla löytää pojalle uutta koulua, jossa voisi
liikkua pyörätuolilla. Sellaista oli vaikea löytää, mutta viimein hän
onnistui saamaan pojalleen sopivan koulupaikan PohjoisKathmandusta. Subashin perheen ei tarvinut maksaa hänen
koulumaksujaan, mutta koulun yhteydessä olevan asuntolan
asumiskustannukset
jäivät
vähävaraisen
perheen
itse
hoidettavaksi. Niinpä äiti päätyi hakemaan tukea asumiseen
Forward Lookingista ja Subash tuli valituksi stipendioppilaaksi
kummiohjelmaan. Nyt Subash käy 9. luokkaa ja toivoo voivansa
opiskella tulevaisuudessa tietokoneinsinööriksi. Hän haluaa myös
itse auttaa ympärillään olevia vammaisia, koska on itse saanut
apua.
Nepalilaista viittomakieltä

Gorkhan kuurojenkoulun oppilaat
vilkuttavat iloisesti lähtiessämme.

Syksyllä Lähetysseuran toimistolle tuli siivoojaksi kuulovammainen
nuori nainen, joten opiskelimme koko henkilökunnan voimin
nepalilaisen viittomakielen alkeita. Taidoista on hyötyä myös
kummityön puolella, koska sen avulla saa paremmin kontaktia

kummilapsiin ja nuoriin. Vieraillessani Gorkhan ja Dhadingin kuurojenkouluilla aiemmin syksyllä, olisin kaivannut
voida kommunikoida edes vähän ilman tulkkausta, joten odotan innolla seuraavia kertoja, että voin kysyä heidän
perheistään ja esitellä paremmin itseäni viittoen. Monilla oli paljon kysymyksiä minulle ja paikalliselle kollegalleni,
mutta jouduimme tyytymään lähinnä paperille kirjoittamiseen englanniksi ja nepaliksi.
Monet kuulovammaiset eivät ole koskaan voineet kommunikoida omien perheenjäsentensä kanssa muuten kuin
koulun henkilökunnan tai muun viittomakieltä taitavan nepalin kautta, joten heille on erityisen tärkeää voida
kommunikoida ja tulla ymmärretyksi. Vain muutamien lasten vanhemmat ovat opetelleet viittomakielen alkeita.
Esittelyni
Olen Janne Juhaninmäki ja aloitin kesällä 2016 kummityön
koordinaattorina sekä tiedottajana. Olen kotoisin Ullavasta,
nykyisestä Kokkolasta, mutta yhdessä olemme asuneet
Suomessa pisimpään Jyväskylässä. Vaimoni Teressa toimii
Nepalissa alueellisena kehitysyhteistyökoordinaattorina. Meillä
on kaksi tytärtä, Olivia (6v) ja Belia (3v). He käyvät
englanninkielistä koulua täällä pääkaupungissa Kathmandussa,
jossa asumme.
Kummityö on Nepalissa ollut hyvissä kantimissa ja on ilo olla
jatkamassa tätä arvokasta Lähetysseuran työn osa-aluetta.
Haluan tehdä parhaani nepalilaisten lasten ja nuorten eteen.
Toivon tulevaisuuden tuovan iloa, rauhaa ja oikeudenMeidän perhe syksyllä 2016.
mukaisuutta yhä useamman elämään. Teidän kummien panos on
korvaamaton ja arvostan sitä suuresti! Olen itsekin ollut kummina useamman vuoden ajan ja pidän sitä yhtenä
tehokkaimpana tapana auttaa lapsia ja nuoria pääsemään kouluun maissa, joissa se ei ole itsestäänselvyys.
Jatketaan työtä yhdessä Nepalin lasten ja nuorten hyväksi!
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