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Maanantai 27. tammikuuta 2014 

Hyvinvointivaihtari versus hädänalainen  

Illan hiihtolenkillä Orionin tähdistö ja Sirius loistivat kirkkaana ja alitajuntani syötti 
aatoksia. Länsimaiset hyvinvointimatkaajat lähtevät downsiftaamaan; kokeilemaan 
rajojaan kuinka selviytyä vähemmällä kulutuksella + faciliteeteillä ja leppoistamaan 
työelämän vaatimusten kuormittamaa arkeaan. Lisäksi hyvinvoinnin rengas on 
alkanut turvottaa kroppaa. 
 
 Toisaalla toisenlaisessa todellisuudessa elävät todelliset hädänalaiset, jotka ovat 
a. pakotettuja lähtemään kotimaastaan todellisen aineellisen hädän, sodan, sorron, 
väkivallan ja vainon takia 
b. joutuvat kohtaamaan päivittäin nälkää, puutetta ja fyysistä ja psyykkistä hätää/ 
kipua ja etsimään omat selviytymiskeinot. 
 
Minä kuulun hyvinvointimatkaajiin( ja myös Sinä blogini lukija). Helppo minun on 
tästä lähteä hakemaan elämyksiä ja kasvamaan ihmisenä. Mitäpä todellinen 
hädänalainen ajattelisi minun tavoitteistani ? Minun on helppo lähteä kolmeksi 
kuukaudeksi, jättää nämä tutut ympyrät ja faciliteetit ja palata takaisin.  Mitä miettii 
pakolainen tai sotilas joka jättää kotinsa ja lähtee pakotettuna ?  
 
Mitä on se hyvinvointi, onni ja mielenrauha, jota hyvinvointimatkaajat etsivät? Mistä 
hyvinvointi, onni ja mielenrauha tulevat? Mitä havaintoja /tulkintoja teen 
nepalilaisten ihmisten arjen onnesta, mielenrauhasta ja hyvinvoinnista ?Millaisia 
hyvinvointimatkaajia he ovat omassa elämässään ja omassa todellisuudessaan ? 
 
Minulle onni tulee läheisistä, luonnosta, liikkeestä, hetkistä ja minusta itsestäni. The 
Nature is my God. 
 
Tämä blogi on minulle reflektoinnin väline eri asioihin/ tuntoihin, tuntemuksiin, 
kokemuksiin ja tapahtumiin. Kaikkea se pääkoppa tuottaa, alitajuntani oli matkalla 
jonnekin :-). 

 

keskiviikko 22. tammikuuta 2014 

Miten englanti taittuu savolaissyntyisen naisimmeisen suussa ?  

Siinä kysymys ja epäilyksen aihe. Monenlaista sanastoa olen kerrannut, prepannut ja 
myös kuunnellut. Työmatkoilla ja kotona kuuntelen välillä monenlaisia tarinoita 
cd:ltä in english. Ajoittain huomaan ajattelevani / kääntäväni jonkun asian tai 
kuulemani englanniksi. Testaan itseni miten selvittäisin tuon ja tuon asian. Välillä 
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keksin hyvän kiertotien, kun varsinainen sana ei muistu mieleen. Ääntäminen on 
sitten oma tarinansa. Näillä eväillä menen, ilmeet ja eleet on keksitty ja asioita voi 
ilmaista ja tulla ymmärretyksi monella tavalla. I really can use some alternative 
communicate methods. Kielitaito harjaantuu vain ja ainoastaan puhumalla. Kolme 
kuukautta on siihen juuri sopiva ajanjakso. 
 
Olen tilannut joitakin esitteitä ( mm. Health care in Finland ,Welfare,health and 
equality survey 2012 -2015). Niistä saan itselleni hyvää sanastoa, ja perustietoa. Toki 
ideana on myös esitteiden käyttö opetustilanteissa ST. Xavier´s Collegen sosiaalityön 
opiskelijoiden kanssa. Minun pääfocukseni ei ole opetus, siihen on kuitenkin 
valmistauduttava halusipa tai ei. Nepalissa yhteiskunnallinen ja inhimillinen 
todellisuus on erilainen kuin meillä hyvinvointipalveluiden onnelassa. Suomalaiset 
sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siellä luultavammin ihmetyksen aihe. Äityispakkaus, 
lapsilisä ja kotihoidon tuki ovat kaukana nepalilaisen perheen todellisuudesta. Miten 
tätä suomalaista tukiviidakkoa voi ymmärtää Nepalissa ? 
Hyvä kysymys, vastausta minulla ei ole. 
 
Onko minulla tavoitteita? 
 
Tämä kokemus tulee olemaan erilainen kuin esim. 800 kilsan tallaaminen 
Santiogoon. Nyt minulla on selkeitä ammatillisia tavoitteita.  On riski kirjoittaa 
tavoitteita ylös, mutta tämä on henkistä valmistautumistani. 
Siis tavoitteet numeroituna, ei tärkeysjärjestyksessä: 

1. Englannilla tulen toimeen eri tilanteissa . Aika kauaksi on lähdettävä 
kielitaitoansa parantamaan. 

2. Ammatillinen uusi tietämys ja ymmärrys: sosiaali- ja terveyspalvelut , opetus+ 
koulutus Nepalissa  

3. Oma toiminta ST. Xavier´s Collegessa ja sen vapaaehtoispaikoissa: orpokoti, 
kuntoutusyksikkö ja kehitysvammaisten hoitokoti ( paikat voivat vaihtua). 
Painopiste vapaaehtoistyössä 

4. Ymmärrys nepalilaisten ihmisten arjesta ja todellisuudesta, sisältää kaiken 
mahdollisen ja mahdottoman. Mitä on ihmisten arki; 
Kathmandussa,slummialuilla, vuoristossa ja ylipäätään erilaisissa perheissä. 
Mitä arki ja juhla on Nepalissa? 

5. Naisten ja tyttöjen asema 
6. Oma kasvu ihmisenä, itsetuntemus ja selviytyminen erilaisessa ympäristössä ja 

kulttuurissa  
7. Luonto: suuret ja pienet ihmeet 
8. Palata kotiin hyvässä hapessa, ruumiin ja sielun voimissa. 
9. Kiireettömän, leppoisan ja rauhallisen toimintatavan ja asenteen omaksuminen  
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Monta rautaa tulessa 
 
Tässä lähdön alla on monta rautaa tulessa yhtäaikaa ja välillä savua nousee ilmaan, 
onneksi häkää/kitkua ei ole pahemmin tuprautellut. Palkkatyö, opinnot Jyväskylään ja 
lähtövalmistelut takaavat sen, että suurempia vapaa-ajan ongelmia ei ole. Suurimmat 
höyryt olen viikonloppuna päästellyt ilmaan retkiluistellen, hiihtäen ja kuhaverkkoja 
kokien. Lähipiiri on kyllä huomannut milloin viikonlopun retkilenkkejä on ollut hyvä 
pitää pk- tai vk- alueella. Molemmilla valinnoilla on ollut hyvä vaikutus: ajatus on 
irtaantunut, kroppa saanut liikettä ja pääkopan akku on lataantunut. 
 

tiistai 21. tammikuuta 2014 

Kaiken alku  

Perjantain 25.10.2013 työpäivän päätteeksi huomaan sähköpostissa viestin 
JAMK:sta Maijalta: yksi opiskelija-/opettajapaikka on haettavissa Nepalin 
Katmanduun. Hope- hankkeeseen haetaan terveydenhuollon tai sosiaalityön 
ammattilaista  jatko-opiskelijoista. Hetken pohtimisen jälkeen viestitin alustavan 
mielenkiintoni ja muutaman lisäkysymyksen. Ajattelin hakijoiden tulvaa ja omia 
mahdollisuuksiani. Tämä olisi minulle once in the lifetime opportunity, minun 
ikäisellä ei toista kertaa tulisi tilaisuutta edes hakea. 
 
Nyt olen kuukauden päivät tehnyt valmisteluja, minut siis valittiin polulle 
laajentamaan ammatillisuuttani ja kasvua ihmisenä. Lentoliput on ostettu, lähtö 
20.2.2014, vaihdot Lontoossa ja Dohassa. Valmisteluihin on kuulunut rokotukset, 
matkavakuutukset, tiedonhaku Nepalista, Suomesta, tuntivalmistelu ja vaihtelevat 
tunnemyrskyt. Ystäväverkossa on myös Nepalin matkaajia, elokuvat Punainen 
jääkaappi ja Kathmandu taivaan peili ovat osa virittäytymistä tulevaan.  Välillä 
mielessä on ollut epäilyä mihin ihmeeseen olen pääni pistänyt. 
 
Nepalin takia olen liittynyt myös Facebookin ihmeelliseen maailmaan: DIAKin 
opiskelijoita on samanaikaisesti vaihdossa ja olen tätä kautta pitänyt yhteyttä heihin. 
Nyt menossa on elämäni ensimmäinen blogi.. 
 
 Tammikuun alkupäivinä Jyväskylässä oli palaveri face to face Maijan ja Marin 
kanssa. Sen jälkeen olen ollut rauhallisin ja päättäväisin mielin. Olen ikikiitollinen 
Maijalle kaikesta avusta. Ilman Maijan henkilökohtaisia kontakteja St. Xavier`s 
Collegeen ja Father Aruliin homma ei olisi pelittänyt. Minulla on nyt tutor-opiskelija 
Smarika ja viestit ovat lentäneet bittiavaruudessa Joensuun ja Kathmandun välillä. 
 
Tämä blogi tarinoi matkan valmisteluja, tunnetilojani, tapahtumia, kokemuksiani 
elosta ja olosta Nepalissa. 
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tiistai 4. helmikuuta 2014 

Vaiheessa  

Asiat etenevät vähitellen ja yksi asia kerrallaan. Tätä suhtautumistapaa ja asennetta 
yritän sisäistää vähitellen. Majoitus on edelleen auki, mutta ei hätää. Minulla on 
Collegen osoite ja minut on toivotettu tervetulleeksi 24.2.2014. Silloin esittäydyn 
Namasten kera ja ilmoittaudun palvelukseen. Saas nähdä onko ammatillisella 
erityisopettajalla itsellään erityisen tuen tarve. Kuka tekisi minulle kirjallisen 
erityisen tuen suunnitelman? Minä etsin itse ja löydän tarvittavat verkostot. Kysyvä ei 
tieltä eksy. Siis luottavaisin mielin olen. 
 
Kollegoilta olen pyytänyt ja saanut lasten leluja vietäväksi lastenkotiin ja perheisiin. 
Rinkkaani pakkaan nuken, autoja, pehmoleluja, junan, hevosia...  

 
 
Konservatiivnen pukeutuminen on varmin valinta. Nilkkapituista, pitkähihaista ja 
väljää. Nyt tiedän Joensuun parhaimmat kirppikset: uusiotorilta löysin hyvän 
nilkkapituisen mekon. Hinta ei päätä huimannut: 2 egeä. Trendikirppiksien 
valikoimat eivät sovellu Nepaliin. Ystävättäreni ompeli uudenuutukaisesta kankaasta 
2 nilkkapituista hametta. Vaihdantataloudessa elämme, joten hameet ja pakastekuhat 
vaihtoivat omistajaa. 
Näillä mennään. 
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Kathmandussa sähkökatkokset ovat arkipäivää. Suurlähetystön blogissa ( 21.1.2014) 
Asko Luukkanen kertoo, että valtakunnan sähköä on tarjolla 12 h / vrk ja 
suurlähetystössä muuna aikana jauhaa generaattori. Luultavammin sama 
mahdollisuus on vain harvoilla ja valituilla. Sähkönjakelu aikataulu ilmoitetaan 
etukäteen.  Tässä kotosalla istun ja kirjoittelen ja sähkö on itsestäänselvyys. 
 
Ensi viikolla löysään kaasujalkaa töissä, päivittäiset asiat hoidan rutiinilla, en satsaa 
paukkuja ekstraan. Työnantaja ei ole saanut kutsua blogiini, joten palkka juoksee 
vielä toistaiseksi. Palkanmaksu katkeaa maalis-toukokuun ajaksi. Suuntaan focustani 
vähitellen matkavalmisteluihin, henkiseen irtiottoon ja siirtymiseen. Hiphei ja hurraa. 

tiistai 11. helmikuuta 2014 

Majoitus ja muut valmistelut  

Tänään sain viestin Kathmandusta: majoitukseni on ratkaistu: Norweigian 
Guesthouse in Jawalakhel. Jihuu !!! Onpas helpottanut olo. Googlasin heti paikan, 
vaikuttaa passelilta minulle, sijainti, hinta ja faciliteetit vastaavat toiveitani. Yhden 
hengen huone maksaa noin 8 euroa /vrk. Vastasin myöntyvästi majoitustarjoukseen ja 
toivoin pick up lentokentältä. Lisäsin Guesthousin osoitteen muistivihkooni ja sen 
pakkaan muiden tukitärkeiden tavaroiden kanssa käsimatkatavaroihin ensi viikolla. 
Lähtö siis lähestyy ja kaikki tavarat pakkaamatta.  Komeron nurkkaan olen kasannut 
kaikenlaista.Hyvässä vaiheessa ja hapessa olen. 
 Norweigian Guest Housen faciliteetit ylittävät lapsuuskotini mukavuudet. 
Lapsuusmaisemissa 19 vuotta ulkohuusi, savusauna, puuhella ja -uuni ja pyykin 
keittäminen padassa.   
 
Perheeltä olen saanut eväitä:  survivalbag,  valokuvakansio Suomen luonnon neljä 
vuodenaikaa, meidän arkiaskareista, olosuhteista ja harrasteista, luontaistaloudesta 
ja  kasveista. Erityiskiitokset ja lämpimät ajatukset tuesta, kannustuksesta ja 
järjestelyistä: mieheni Rane, team Bullet ja Maija. 
Kollegani laminoi materiaalia kuvakommunikoinnin havainnollistamiseen. Itse 
valmistelin mukaan muuta toiminnallisten menetelmien materiaalia koululle ja /tai 
vapaaehtoispaikkoihin. Pieniä viemisiä olen varannut: Suomi ja Joensuu-kirjat, 
Sibelius- cd... 
 
Muutamia kontakteja/tutustumispaikkoja (lähinnä suomalaisten tukemia 
lastenkoteja)olen saanut tietooni kollegoiden kautta. Kaikki vinkit ovat olleet 
tervetulleita ja tarpeellisia. Tuttavapariskunta on ollut Kathmandussa syksyllä 2009 ja 
sain muutaman dvd:n katsottavaksi ja hyvän kartan Kathmandun alueesta ja 
lähiympäristöstä. Suurlähetystöön tein matkailmoituksen ja samalla lähetin 
henkilökohtaisen viestin. Sain vastauksen heti seuraavana päivänä ja alustavan kutsun 
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Suomi-iltaan. 
 
Kansainvälisyyskoordinaattori Mari JAMK:sta tulee Kathmanduun ja tapaamme 
maaliskuun loppupuolella tarkka päiväkin on lyöty lukkoon. En ole siis aivan 
hullingolla.     
 
Nyt pitää varmistua läppärin toimivuudesta, siihen kaikki tarvittavat linkit ja 
skypeyhteyden henkiinherättäminen.Täishampoo ja -kampa on ostettu. Muistilista 
hoidettavista asioista on enemmän kuin tarpeen. Viime viikon uutinen ilahduttaa: 
Pääkopan kovalevy täyttyy iän ja elämänkokemuksen myötä, hyvä selitys 50 
+kerholaisille. Dementtia ei siis vielä pukkaa pintaan. 
 
Tänään työmaalla opiskelijoiden kanssa zoomasimme lapsiperheiden 
palvelujärjestelmää ja tukimuotoja. Kovin erilaista on todellisuus Nepalissa : 
Läntisessä Nepalissa on ollut tapa, joka vaatii tyttöjä ja naisia jättämään kotinsa 
kuukautisten ajaksi. Majat ovat alkeellisia, mudasta ja kivistä tehtyjä rakennelmia. 
Nepalin hallitus on kieltänyt majat naisten oikeuksien vastaisina vuonna 2005, mutta 
edelleen perinne toimii ja elää.J uuri lapsen saaneet tytöt ja naiset joutuvat viettämään 
alkeellisissa oloissa 11 päivää. He eivät saa nauttia ravintopitoista ruokaa, eikä 
majaan saa viedä lämpimiä peitteitä. Likainen ympäristö aiheuttaa infektioita. 
Perinteet istuvat tiukassa niin kauan kunnes tyttöjen ja naisten koulutus yleistyy.17 % 
ensisynnyttäjistä on 15- 19 vuotiaita.(Lähde: Mater:kuolemaa uhkaava äitiys) 
 
Meillä hyvinvointiSuomessa äityispakkaus, lapsilisät...Moni asia siis mietityttää 
,pääkopassani on  elämää 50 +kerholaisena. 

sunnuntai 16. helmikuuta 2014 

tyyntä, lämpöaaltoja ja ajatushyppyjä  

Perjantai iltana helpotti; Smarika oli pitkän tauon jälkeen bittiavaruudessa ja hän 
ilmoitti tulevansa vastaan kentältä. Tuliaistoiveena Fazerin suklaalevyt ja ne kipitin 
heti ilomielin ostamaan lähikaupasta. Olotila on vaihdellut: välillä mieli on 
tyyni,välillä taas ajatus hyppii kuin aropupu. Viikonloppuna oli vaikeuksia keskittyä 
HS:n lukemiseen, artikkelien sisältö ei tuntunut kaikkein tärkeimmältä. Onkohan 
ADHD oireyhtymässä sama olo kuin itsellä ? Ajatus laukkaa, monta pientä 
muistettavaa asiaa mielessä ja keskittymiskyky herpaantuu, lievää yliaktiivisuutta 
ilmassa ja mielessä. 
 
Mielenkiintoiset sivut matkavalmisteluihin ja tulevaan  
http://www.travelpod.com/forums/index.php?showtopic=40891. 
 
ST. Xavier`s Collegella on hyvät nettisivut: 
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www.sxc.edu.np 
 
DIAKISTA on 2 opiskelijaa saapunut viikonloppuna Kathmanduun ja he majoittuvat 
samaan kaupunginosaan kuin minä. Viikon päästä huhuilemme toisiamme, 
toivottavasti face to face. 

tiistai 18. helmikuuta 2014 

Ovi on raollaan  

Rinkan pakkaamista ja huomenna on lähtö kotimaan välietappien kautta. Torstaina 
lentoikkunaan. Kirjaan vielä kaikki tärkeät osoitteet, salasanat ... ruutuvihkoon. 
Jänskätys tuo pieniä muistikatkoksia. Seuraava kirjoitus lentelee bittiavaruudessa 
Nepalista. Kuulumisiin  

perjantai 21. helmikuuta 2014 

Täällä Kathmandu, kuuluuko ?  

 
 Perillä Kathmandussa, pää aluksi ihan pyörällä. Onneksi Smarika oli vastassa 
kentällä, taksilla majapaikkaan ja heti pitäisi ottaa rupiankurssi haltuun ja tunnistaa 
setelit. Lennon jälkeen siinä oli tekemistä, onneksi oli henkilökohtainen avustaja :-). 
 
Norwegian Gasthausiin tuli sähköä klo 20.30. Iltapalaksi kauraapuuroa ja teetä ja 
vehnäleipää. Minulla ruisleipä riippuvuus, nyt vaihdan kaurapuuroon. Kaasuhella 
toimii kotoisasti, jääkaappia ei ole. Retkeilymaja tasoinen majoitus. Kokonaisuutena 
majoitus ok, ruokaa saa kokkailtua itse, vesi tulee ja menee, pyykin voi pestä käsin. 
Pimeys tulee klo 18, otsalamppu on  tarpeen myös sisällä. Liikenne vaikutti 
mielenkiintoiselta, kadun ylitys arvelutti. Pitää seurailla paikallisten toimintatapoja. 
 
Lentokentillä ja koneessa ihmettelin tavarataivasta. Lentokentillä melkein kilometrin 
mittaiset kaupat: tavaraa laidasta laitaan, miksi helskutti  aina tarvitsee ostaa jotain? 
Kyltit huutavat sale, sale, diskount. Mihin ihminen tarvitsee aina uutta  tavaraa? Vai 
onko se niin ,että kulutus pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä ? Lentokoneessakin 
työnnettiin tavarakärryä ja mainostettiin edullisia ostoksia. Halleluja ja hyvät 
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hyssykät. 
 
Lentokenttien siivoojat, laukkujen kuljettajat .. ovat pääasiassa siirtotyöläisiä tai 
natiiveja immigrantteja jo usemmassa sukupolvessa. Qatarin Dohassa nepalilaiset 
miehet ovat mm. siivoojina. Siirtotyöläiset olot ja palkkataso ei ole kadehdittava. 
Dohan ja Kathmandun koneessa matkustajista noin 70 % oli siirtotyöläisiä. Toki 
muutama sliipattu businessmies erottautui liituraitapukimissaan. Kielten sekamelska 
oli melkoinen englanti vähemmistönä. 
 
 Nyt elo on  aloilleen asettumista, sunnuntaina koululle. Täällä lauantai on 
vapaapäivä. 
 
lauantai 22. helmikuuta 2014 

Asettumista  

Nyt ensimmäinen päivä takana ja olo tuntuu jo kotoisammalta. Makuupussissani 
nukuin sikeästi, kylmä pysyi kauempana. Aamulla keittelin kaurapuurot ja talon 
katolla avonaisessa tilassa aamupala, vuoret pilviverhon takana. Ei valittamista. 
Täällä kevät, päivällä +16, tuttuja kukkia majatalon kukkapenkissä: kehäkukat 
ja orvokit. 
Tässä majatalossa on toinen suomalainen opiskelija ja about puolen kilsan päässä 
majatalossa 5 opiskelijaa . He ovat Diakin / Centrian oppilaitoksista ja eri 
harjoittelupaikoissa. Olen keskustellut heidän kanssa Fcb:n ihmeellisessä maailmassa 
ja tänään Kathmandussa kohtasimme face to face. Merkillistä, monella tapaa. He ovat 
olleet täällä about viikon ja sain perehdyksen alueeseen ja toimintatapoihin. Myös 
tämä kohtaaminen on auttanut asettumaan aloilleen. 
 
Tänään tapasin Father Arulin, hyvä kohtaaminen. Huomenaamulla opiskelijatar 
Ashvina hakee minut skootterilla St.Xavier´s Collegeen ja iltapäivällä tutustun 
ensimmäiseen toimintapaikkaani; sosiaalikeskus. By the way, huomenna on elämäni 
ensimmäinen skootterikyyti. Kysyin Ashvinalta: miten onnistuu istuminen kyydissä 
pitkässä hameessa ? Vastaus:" näytän Sinulle naisellisen tavan istua, myös sister 
Lydia kulkee skootterin kyydissä pitkine hameineen." 
 
Sister Lydia työskentelee slummialueella, ilman hänen myötävaikutusta minun ei ole 
mahdollista tutustua ko. alueen elämään .Fr Arul on käynyt Suomessa kaksi kertaa, 
Helsingissä ja Kokkolassa. Nyt maaliskuussa hänellä on seuraava työmatka Suomeen. 
Aikaisemmalla Suomen vierailulla hän on käynyt Virossa ja tykästynyt kovasti 
vanhan kaupungin arkkitehtuurin, en ihmettele. Mielenkiintoinen keskustelu Fr. 
Arulin kokemuksista suomalaisista pääkaupungissamme: jokainen tuijottaa eteensä, 
näppäilee kännykkää tai läppäriä, kukaan ei kysy tai puhu mitään. Siinäpä on kuva 
suomalaisista täällä kaukana.  
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Tänään täällä yleinen roskien polttaamispäivä ja ilma sakeaa ja välillä pistävää 
hengittää. Kaikki roskat siis poltetaan; muovi, toiletpaperit etc. Alueet ottaa parhaiten 
haltuun kävelemällä. Lähdin kävelemään pääkatua alamäkeen, aika monta 
korkeuskäyrää olisi matkalla ollut. Alaspäin mennessäni ilma sakeni, oli käännyttävä 
takaisin. Seuraavalla kerralla otan huivin suojaksi, jatkuvasti oppii ja omaksuu jotain 
pientä. Täällä kadut eivät ole merkittyjä, joten rakennuksista on otettava itselleen 
maamerkit. Tämä alue on otettavissa kävellen haltuun. 

 
Klo 18.30 jälkeen paikalliset naiset eivät liiku kaduilla yksin ja siitä pidän myös itse 
kiinni. Majatalon emännän mukaan tällä alueella ei ole sattunut väkivaltaa. Vaarana 
on joutua ryöstetyksi, sitäkin kuulema harvemmin. Samat riskit on toki 
kotosuomessa. Tätä Jawalakhelin aluetta, kaupunginosaa, pidetään turvallisena. 
Ihmiset ovat ystävällisiä. Turvallisin mielin olen täällä. 
 
Tänään liikenne tuntui selkeämmältä. Nepalilaiset opiskelijattaret (Smarika ja 
Ashvina) opastivat paikallisen tavan osoittaa pienellä ranneliikkeellä  autoille ja 
moottoripyöräliikenteelle lähtevänsä ylittämään katua. Kokeilin sitä tänään yksin, 
toki epäilyttää miten pienen ranneliikkeen voi huomata liikkuvasta kulkuneuvosta. 
 
Aurinkopaneeleita en ole huomannut katoilla. Sähköjohtohärdellit ovat 
mielenkiintoisia, nyt ymmärrän virtakatkokset. Keittiön seinällä on päivittäinen 
aikataulu sähkövirrasta. Iltaisin virta pelittää ja silloin tänne tallennan mietteitäni. 
Hyvä näin. 
 
Tämä kirjoittelu ja sähköpostiyhteydet on ihan luksusta, toki myös henkisesti tärkeää. 
Käsittämätön tämä bittiavaruus. 
 
Tänään mielenkiitoista kadunvarsi kaupittelua ja nähtävää. Kotitarvekalastajana 
kiinnitin huomioita kalatiskiin. Hieman eri säädökset on  lämpötiloille kuin Suomen 
kalatiskillä, sama pätee kananlihan myyntiin. Mielenkiintoisia valokuvia sain, luvan 
kysyin kuvaamiseen. Olen toki teuraseläimiä nähnyt aikaisemmin, se on elämää. 
Räätälit/ miehet ompelevat jalanpoljettavalla ompelukoneella kadunvarrella. Nauratti, 
about samanlainen Singer kuin lapsuuskodissa. Minähän olen kasvanut ja elänyt tosi 
vanhanaikaisissa olosuhteissa 19 vuotta, joten täällä monet asiat ovat minulle tuttuja 
ja kotoisia. Kyllä tänne kolmeksi kuukaudeksi hyvin kotoutuu. Huomenna ensiaskel 
ammatilliseen osastoon, mielenkiinnolla odotan. 

sunnuntai 23. helmikuuta 2014 

College ja työpaikat Mielenkiintoinen päivä täynnä tapahtumia ja uusia kokemuksia. 
Aamulla skootterin kyydissä Collegeen. Mammamia mikä kokemus. Ashvina ajoi 
kypärä päässä ja huristelin kyydissä ilman kypärää. Nauratti, jännitti ja pelotti 
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samanaikaisesti. Ashvina on erittäin hento tyttönen,  turvallinen ajaja, mutta 
melkoinen yhdistelmä olimme aamuliikenteessä. Onneksi liikenne oli siedettävä. 
Ehdin kyllä miettiä millainen lento kyydistä tulee, jos tulisi 
äkkipysähdys.Turvallisesti olen perillä ja kaikki hyvin. Kerroin Ashvinalle olevani 
avoin uusille kokemuksille. Seuraavalla kerralla skootterikyytiin laitan housuasun. 
Neitimäinen istuminen toisella puolella ei ole kaikista tasapainoisin asetelma. 
 
Collegella tapaaminen rehtorin kanssa, sister Lydia ja sister Stella ja sosiaalityön 
viimeisen vuosikurssin opiskelijat. Father Arul on sosiaalityön yksikön johtaja ja hän 
vastaa myös kolmesta sosiaalityön keskuksesta. Aamun toinen yllätys:  minulla on 2 
tuntia opetusta sosiaalityön viimeisen vuosikurssin opiskelijoille puolen tunnin 
varoitusajalla. Mielenkiintoista ja haasteellista: kaikki matsku kämpillä, mutta onhan 
minulla pää ja ajatukset mukana. Mitäpä siinä matsku olisi auttanut, luokassa ei 
taulua tms. Opiskelijat ovat erittäin osaavia ja tietoisia Nepalin /Kathmandun 
yhteiskunnallisesta tilanteesta. Pienryhmillä aiheet: 
a.parhaimmat asiat Kathmandussa 
b. kolme suurinta ongelmaa Kathmandussa 
c. ratkaisuja/ solutions 
 
 
Mielenkiitoisia koonteja pienryhmiltä, muutamia esimerkkejä 
a. perhe, luonto, perinteet, monikulttuurisuus 
b. korruptio, saasteet, vesi, liikenne, tieverkosto, luokkajako, kastit, syrjintä, lasten 
asema, tyttöjen ja naisten asema, köyhyys, kerjääminen, väkivalta, huumeet, 
koulutuksen puute, tietotaito 
c. useita  yhteiskunnallisia kannanottoja, hallituksen toiminta ... 
 
Collegelta kävelin ensin kämpille ja sitten Social Service Centeriin, tämä reitti on 
selkeä, about 3 kilsaa. Joen ylittäminen on hyvä maamerkki. Toki harhaantumisen 
riski on, ajatus on pidettävä kirkkaana. 
 
Tänään tutustuminen kolmeen Collegen ja Fr. Arulin johtamaan sosiaalityön 
yksikköön. 
1. Social Servise Center, lähellä majoitustani, helppo kävelyreitti. Täällä asuu 60 
poikaa, iältään 7 -19 vuotiaita. Pojat ovat orpoja tai vanhempiensa muutoin 
hylkäämiä.  Pojat ovat eläneet erittäin puutteellisissa olosuhteissa. Molemmat 
vanhemmat ( tai toinen)  ovat  kuolleet ja uuden avioliiton myötä poika jätetty kodin 
ulkopuolelle,  joukossa on myös yksinhuoltajien poikia. Pojat asuvat ja elävät tässä 
keskuksessa, käyvät koulua ja opettelevat itsenäisen elämän taitoja. Täysihoitoa ei 
ole, ruoka, huoneiden siivoaminen pyykki... kuuluvat jokaisen velvollisuuksiin. 
Useita, siis kymmeniä poikia on samassa huoneessa. Aamulla herätys klo 6.00 ja 
silloin myös minun työvuoroni alkaa huomenna. Päivällä 6 tuntia koulussa ja sitten 
illalla läksyt, liikunta-aktiviteetteja( futis, koripallo...) ruokailu. Jos sähkö pelittää 
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telkkaria about tunti illalla. Muistaakseni 9 työntekijää, 1 yövuorossa. Kasvisruokaa, 
yhtenä päivänä viikossa kanaa tms. Tämän paikan vastuutyöntekijältä sain 
kyselemällä paljon tietoa, onneksi Fr. Arul oli myöhässä puolituntia. 
Pojilla on selkeä päiväohjelma. 
 
2. Freedom Center, eri kaupunginosassa, reitti hepreaa .Otan sen haltuun 
myöhemmin. Asiakkaat huumeiden ja päihteiden käyttäjiä, miehiä. Selkeä 
päivärytmi, mm. joogaa aamutoimien jälkeen, korva-akupunktio, ei lääkkeitä, ryhmä 
ja yksilökeskusteluja ...Nyt kymmenen asiakasta, 30 paikkaa. Huume- ja päihdetyön 
paikkoja paljon kaupungissa ja siksti paikkoja vapaana.Asiakkaiden ikä 20- 35.Tänne 
menen keskiviikkona. 
 
3.Gafney Bhawan: kehitysvammaisten hoitokoti: asukkaat miehiä, about 12 asukasta, 
muutama asukas kommunikoi puheella. Päiväohjelma on selkeä, samalla tämä on 
sosiaalityön opiskelijoiden harjoittelupaikka. Kiersin yhdessä työntekijän kanssa 
kaikki tilat, erittäin haasteellista. Lyhyesti sanottuna toimintaympäristö on totaalisesti 
erilainen kuin Suomessa. Hieman pitää sulatella mielessään. Tänne tulen 
työskentelemään tiistaina. 
 
Oman päiväohjelmani merkitsen paperikalenteriin, muuten en pysy kartalla. Niin 
paljon on uutta asiaa, koettavaa, ihmisiä, nimiä, paikkoja... 
 
 
Tänään aurinkoinen päivä, melkeinpä kuuma. Nyt illalla tähtikirkas taivas, 
bongaukset: Orion, Cassiopeija, Plejadit. Hieman eri asennossa on tähtitaivas. 
Tähtikarttoja ja –kirja ovat kotosalla. Päivässä niin paljon koettavaa, että ruuti ei riitä 
nyt tähti- ja planeettakarttaan. Virtaa on jäljellä 10 minuuttia. 
Tämä blogi on lähinnä päiväkirjani, toivottavasti arkistoituu hyvin, Se epäilys välähti 
mielessäni.  
 
maanantai 24. helmikuuta 2014 

Social service center  

Aamulla meneillään oli aamupalan keittäminen kaasulla: about 70 litran pataan oli 
juuri laitettu riisi kiehumaan. Mustatee oli keitetty pannulla, sain sitä heti kupillisen. 
Jokaisella pojalla on päivittäin omat tehtävänsä. Pyysin luvan mennä keittiöön. 
Pojilla omat aamuaskareet ennen kotitehtävien tekemistä - heidän privaattireviiri ja 
huoneet eivät kuulu minulle. Ajattelin, että jonkun toiminnallisen tekemisen kautta 
voisin vähitellen luoda kontaktin, kysellä mitä keitetään missäkin padassa... Riisin 
hämmentämisessä olin välillä apuna ja sain kertomuksen, kokemuksen ja 
näkymyksen 60 pojan ja henkilökunnan ruuan keittämisestä kahdella kaasulla.  Tässä 
orpokodissa on selkeä rytmi ja jokaisella omat rutiininsa. Siis selkeä toiminnanohjaus 
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on ainakin aikataulun osalta. muuta ohjausta esim. kotitehtäviin en huomannut. Olin 
ainut aikuinen läksytuvassa.  Kotitehtävät ja kirjat ovat tällä hetkellä suuren 
ihmetyksen aihe. Kyselen asiasta kun tulee tilaisuus ja palaan siihen myöhemmin. 
Koulussa on poikien kertoman mukaan 9 eri ainetta, esim. matematiikka, englanti, 
nepali, terveys, luonnontieteet. Kaksi poikaa pyysi apua kotitehtäviin ja yhdessä 
ratkoisimme tehtäviä, haasteellisia ja mielenkiintoisia. Orpokodin rakennukset: 
keittiö ja ruokasali, läksytupa, toilet+suihku ja päärakennus (nukkumahuoneet). 
Kouluun lähtö on klo 9.15- 9.50 riippuen koulusta ja koulumatkasta. 
 
Pojat syövät nepalilaiseen tapaan käsin. Myös minulle tarjottiin aamulla keitettyä 
ruokaa: riisiä, linssiä... 
Pyysin keittiön työntekijää näyttämään/opettamaan miten syön käsin. Sain selkeän 
opastuksen: neljästä sormesta tehdään alusta ja palloksi nypitty seos työnnetään 
sormisalustan päältä peukalolla suuhun. Kokeilemalla ja tekemällä oppii, myös 
perinteisen nepalilaisen ruokailutavan. Ruoka oli erittäin maukasta ja täyttävää.  
Jokainen poika pesee itse astiansa, pyykkinsä, siivoaa vuorollaan yhteisen huoneen, 
Piha-alue, läksytupa ja keittiö lakaistaan luudalla. 
 
Orpokodissa kokataan ruoka kaksi kertaa päivässä : aikaisin aamulla ja illalla koulun 
jälkeen. Ruokatarvikkeet ostetaan tukusta. Kerran viikossa on tarjolla lihalla 
höystettyä ruokaa, muutoin proteiini tulee linssistä. Kasvavat lapset tarvitsevat paljon 
ruokaa. Huvittaa: täällä ei kyselty onko minulla tai muilla hygieniapassia. 

 
 
Iltapäivällä ensimmäinen bussimatka, Thamelin alueelle. Busseissa on sisäänheittäjä, 
matkustaja kertoo määränpäänsä ja sitten ahtaudutaan kulkuneuvoon. Nepalilaiset 
ovat erittäin ystävällisiä. Bussissa kysellään matkaajan kotimaata ja taas ymmärrys ja 
tieto lisääntyvät molemminpuolin. Jokaista sanaa ei aina tarvitse ymmärtää/tietää, 
myös kiertoilmaisulla voi kertoa saman asian.. Ihmiset ovat optimistisia, Nepalin 
tulevaisuuden suhteen, kehitystä tulee tapahtumaan, perustuslaki toki tarvittaisiin ja 
sitä kaivataan. Tänään näin ensimmäisen kerran lumihuippuiset vuoret, matkustajien 
mukaan hieman alle 5.000 m. Kathmandu about 1.300 m. Kylläpä Karttamies saisi 
piirtää korkeuskäyrää uudella laitteellaan. 
 
Täällä ei siis ole katuvaloja. Tiet ovat kuoppaisia, pimeässä saa olla tarkkana, toki 
motoriikka ja koordinaatiokyky kehittyy. Aikaisen pimeän aamun huomiot: 
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muutamia lenkkeilijöitä juoksee tiellä, aikainen aamu on tähän ainut mahdollisuus 
liikenteen takia. Tien varrella on laatikoissa maitopusseja. Naiset lakaisevat luudalla 
roskia. Muutes Fr. Arul kertoi Suomen vierailun ihmeistä: lakaisukone puhdistaa 
kadut ja vettä löträtään päälle. Monenlaisessa todellisuudessa elämme. 
 
Illan tähtitaivas on kerrassaan upea. Siellä kotoSuomessa on useita tähtitieteilijöitä ja 
pientä apua tarvitsisin. Täällä tähti- ja planeettakartta ovat hieman eri asennossa. 
Muutamat kirkkaat tähdet, ehkäpä myös planeetoista Jupiter... saisivat paikkansa 
pienillä vinkeillä. Kotosalla myös tähtikirja,- etäluku ei nyt oikein onnistu. 
Muutama tosi kirkas tähti /planeetta askarruttaa: ehkäpä Jupiter, Mars, oranssina 
loistava Härän tähdistön Aldebara. No, tähtitaivas ja planeetta ei ole suurin haaste 
täällä, ihastelun ja miettimisen aihe iltateellä.  
 

Kirjoittaminen auttaa jäsentämään asioita. Anilin kuukausi palkka on 10.000 rupiaa. 
Eilen vaihdoin 100 egeä ja sain 134000 rupiaa. saa nähdä milloin on seuraava 
rahanvaihto. Päiväkevely eilen hoitokodin asukkaiden kanssa lähialueella; näkymä 
avautuu  laaksoon viljelyalueelle, joki melkein kuivunut. 2 satoa; maissi ja vehnä. 
Tänne kävellään usein, varsinkin kesäaikaan, kun on vihreä nurmi. Nyt aikainen 
kevät ja kuivaa, ei siis vihreää. 
 
Kommunikointi asukkaiden kanssa: osalla puhuttu kieli, osalla oma ääntely, ilmeet ja 
eleet. Pallon heittely ja palloleikit/-pelit ovat mieluisia. ne tuottavat iloa kaikille, joko 
osallistumalla tai seuraamalla toisten toimintaa. 
 
Opiskelijatar Been ( social work and arts, now final year, 3 year programme) yrittää 
organisoida erilaisten tuotteiden myymistä ja kerätä sitä kautta rahaa toimintaan. Hän 
harjoittelee yhtenä päivä viikossa hoitokodissa, mutta tulee usein omalla ajallaan. 
Beenu asuu yksin ja täällä mahdollisuus ruokailuun, viimeinen minun oma tulkinta 
rivien välistä. Beenu on 21 vuotias. Hoitokodissa on lämmin ilmapiiri. Vuorovaikutus 
Beenun, Anilin ja asukkaiden välillä lämmin. Pieniä keppusia puolin ja toisin. 
Molemmista ( Beebu ja Anil) aistii, että nauttivat työskentelystään asukkaiden 
kanssa. Kerroin havaintoni molemmille. 
 
Benun kertoman mukaan sosiaalityötä ei arvosteta Nepalissa. Sama laulu on 
Suomessa. Sana sossu tulee useimmiten negatiivisessa sävyssä. Milloin olen kuullut 
samanlaista puhetta terveydenhuollon työntekijöistä? Vähempiosaisten, 
syrjäytyneiden tai syrjaytettyjen kanssa tehtävä työ ei ole arvokasta. Se näkyy myös 
Suomessa . Parasta lopettaa... 
 
Tänään olin Freedom Centerissa: 9 asukasta: huumeet. Kaikki ovat miehiä, samoin 
henkilökunta; 2 työntekijää yövuorossa. Lääkkeitä ei käytetä, erikoistapauksessa 
rauhoittavaa. Hoitomuotona ovat mm ryhmä- ja yksilökeskustelut ja akupunktio. 
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Yllätys päivääni: minulla on tänään korva-akupunktio molemmissa korvissa. Olen 
avoin uusille kokemuksille, itse kysyin asiaa ja iltapäivällä asiakkaiden päivälevon 
aikaan tarjottiin mahdollisuutta. 
 
Joka aamu yksi asukas vetää joogan, osallistuin siihen. Sanoisinko erinomainen 
kokemus. Työntekijät ovat saaneet koulutuksen joogan vetämiseen ja kouluttavat 
asiakkaat. Päivässä on selkeä ohjelma ja jokaisella omat tehtävät.  Freedom centerillä 
iso piha-alue, kotitarvepuutarha, urheilukenttä , kotikasvatteina on 2 sikaa, 
teurastetaan ja pistellään poskeen. Kaneja ja koira ovat lemmikkeinä. 
 
Keskusteluhetkeni asukkaan kanssa: Hänellä on 4. kuntoutusjakso, marihuanan hän 
käytön aloitti 15 vuotiaana. Kathmandussa on helppo saada aineita, halpoja myös 
nepalilaisille Raha aineisiin samalla tavalla kuin Suomessa; varastaminen, 
vanhempien höynäyttäminen.... Kasvualusta on varakkaassa perheessä, koulun 
keskeyttäminen, haaveena seurata isän jalanjälkiä busineksessä, ehkä koulunkäynnin 
jatkaminen. Kovasti kannustin 25 vuotiasta nuorta miestä. Hyvä keskustelu, täällä on 
nopeasti aistittava hetket jolloin voi saada yhteyden. 
 
Kaikissa paikoissa ruokailen yhdessä asukkaiden kanssa. Aamulla ei tarvitse kämpillä 
keittää puuroa, kun jo klo 9 tarjotaan riisiä + linssikeittoa. Päivällä klo 14 nuudeli + 
tee. Hyvää nepalilaista perusruokaa. Päivällä säännöstelen veden juomista, You may 
guess the reason. 
 
Lapsuus- ja nuoruusvuosien kasvuympäristö, omasta tausta, retkielämä, 
luontaistalous ja Suvelan ympäristö auttavat ymmärtämään asioita ja sopeutumaan 
olosuhteisiin täällä. Toki monella minun sukupolven kasvatilla on luontainen 
kokemus kuokkaan, pyykkilautaan, rottiin jne. Kysymykset rotista hoitokodissa 
tulevat kuin itsestään ja saan vastaukset. Työntekijät kyselevät mm. majoitustani 
täällä. Siitä asunko hotellissa vai guesthousissa tehdään johtopäätöksiä. Lämmin 
kiitos Miehelleni Suvelan ja luontaistalouden kuvakirjasta ja aihealueista, niistä on 
riittänyt paljon keskusteltavaa. 
 
Pyydän luvan valokuvien ottamisiin ( muualla kuin katuvilinässä). Asukkaille ja 
"sivureittien " ihmisille näytän ottamani kuvat kamerasta. Sain kuvata kahta naista 
viljelyksellään. Menin pellolle heidän viereensä näyttämän otoksia,  naurunremakka 
oli molemminpuolista, samoin Namaste ja vilkutukset. Kysyin työntekijältä Naisten 
ikää: 45 v Oma arvioni olisi ollut 20 vuotta enemmän. Täällä nämä Naiset ovat 
eläneet vaikeissa olosuhteissa, tehneet raskasta työtä, synnytysten jälkeen 
karjasuojassa 10 vrk, vedenkantaminen pitkienmatkojen päästä. Monta todellisuutta 
Nepalissa, Suomessa, Italiassa, Sudanissa... 
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27.2.täällä on Maha Shivarathi festival, hindujen pyhiinvaellusjuhla, miljoonia 
pyhiinvaeltajia tulee Nepalista ja Intiasta. Ko. alue on about kuuden kilsan päässä 
kämpiltä. Olisi toki ainutlaatuinen tilaisuus seurata. En tartu tilaisuuteen, lähden 
aamutuimaan Annan kanssa bussilla Nagarkotiin, siellä ei ole ruuhkaa. 
Kaikki virastot ... siis kiinni tänään ja kansallinen vapaapäivä. 

keskiviikko 26. helmikuuta 2014 

Hoitokoti  

 

 
Mielenkiintoinen päivä takana; ensimmäinen päivä hoitokodissa, 14 asukasta, 
taustalla kehitysvamma, mielenterveysongelmia ja fyysisen toimintakyvyn 
vajavuutta. Asukkaat ovat miehiä. Myös täällä selkeä päivärytmi, se helpottaa 
kaikkien orientoitumista päivään. Tilat kahdessa kerroksessa, asukkailla 2 huonetta. 
Alakerrassa apuvälineitä tarvitsevat ja yläkerrassa omatoimiset asukkkaat. Oma 
käsitykseni muuttuu siä mukaan kun pääsen sisälle taloon ja toimintoihin. Tässä 
yhteisössä asukkaat saavat perustarpeensa; ruoka, juoma, lääkkeet, oma sänky, 
vaatteet, suihku kerran viikossa, turvallinen ympäristö, yhteisöllisyys ja myös 
aktiviteetteja. Ulkoiset puitteet eivät ole olennaisin asia. 
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Talon katto-osastolla on kaksi vesitynnyriä, aurinko lämmittää vettä. Pääsin katolle, 
kun rupesin kyselemään vesisysteemistä. Aurinkopaneeli on, mutta ei toimi. Myös 
pieni puutarha, useamman aarin kokoinen, viljellään maisia, yrttejä, myöhemmin 
tomaattia... Perunaa ei voi kasvatttaa, koska vettä liian vähän. Nyt tosi kuiva kausi ja 
siksi esim. peseytyminen suihkussa kerran viikossa.Vesi on tosi iso ongelma täällä. 
 
Hoitokoti on erittäin varakkaiden alueella, osa taloista minun silmissäni palatseja. 
Miehet töissä in british army, vaimo ja lapset + palveluskunta palatsissa. 
Mielenkiintoinen yhteiskunnallinen keskustelu Anilinin kanssa kuilusta rikkaiden ja 
köyhien välillä. Näistä aiheista innostun ja monista muista. Toki alueella on  myös 
köyhiä ihmisiä. 
 
Asukkaiden kanssa kokeilin tunnekorttien käyttöä, nyt normi muistikortteina. 
Onneksi otin ne töistä mukaani. Työnantaja don`t worry. palautan takaisin. 
Koulutuskuntayhtymä ei kyllä noihin kortteihin kaadu. Korttipelillä pääsin nopeasti 
käsitykseen asukkaiden kognitiivisesta tasosta. Kolme 

 
asukasta mukana pelissä. 

torstai 27. helmikuuta 2014 

Nagarkot  

Aamulla aikaisin kävellen Annan kanssa Patanin asemalle ja sieltä paikallisbussilla 
ensin Bhaktaburiin, sieltä toisella bussilla Nagarkotiin. Maisema muuttui totaalisesti 
kun bussi aloitti kapuamisen serpentiini tietä ylös; rinneviljelystä, pengerrystä, peruna 
taimella, ohraa. Ilma tuntui tosi puhtaalta Kathmandun pölyn jälkeen. Bussi on 
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täynnä matkustajia, paikallisia ja meidän lisäksi 5 saksalaista. Kävelimme kapeaa 
tietä Lookout Towerille noin 4 kilsaa , mielenkiintoinen kiipeäminen 2.164 metriin. 
Tänään näin metsää ja puita, ihmeellistä: havupuita, about männyn tapaista, hienoa 
kilpikaarmaa. Pilvistä ja sadesumu kasteli coretakin pintaa. Välillä on  pientä 
puuskutusta. Kotkat lentelivät lähistöllä, samoin about variksen kokoinen lintu, 
valkea alaperä ja valkea laikku siipipeilissä, oranssinkeltainen nokka, tosi kaunis. 
Minulla on yritystä kuvaukseen, lintu nopeampi kuin kuvaaja. Matkalla lapset ovat 
päivän festifaalin kunniaksi (perinne) pitkän kepin tai köyden tien poikki. 

 
Ohitse pääsi vain maksamalla jotain. Esteitä oli about 5, maksoimme yhden kerran. 
Omassa rauhassa sai kävellä, muut luultavammin festareilla. Hyvä valinta on ollut 
vapaapäivään. 

 
 
Huipulta avautuu näkymä 360 astetta, tosi hieno näkymä pilvettömänä hetkenä. 
Ihmeeksemme salaperäinen Himalaja halusi näyttäytyä pieninä osina. Pilviverho 
liikkui ja näimme väläyksiä korkeista lumihuipuista. Tänne on tultava uudestaan 
sitten kun Mieheni tulee huhtikuussa. 
 
Paluumatka alas ja lapsilla on samat portit. Onnistuimme pääsemään mopojen kanssa 
samasta avauksesta. Mopot rullaavat vapaalla alas, bensa säästyy. Pääskysiä, kesä on 
tullut tänne. Seuraavana päivinä opiskelijatar kertoi, että Shavarathin jälkeen alkaa 
kesä. 
 
Bhaktapurissa paluumatkalla bussia odotellessa( täällä ei ole aikatauluja) muutama 
hyvä otos kameralla. 
Pyykinpesupaikka ja veitsen teroittaminen: 
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Edestakainen bussimatka about 70km, maksoi paikallisbussilla 145 rupiaa, about 1 
euro 5 centtiä.12 tunnin ekskurssio maaseudun rauhaan ja puhtaaseen ilmaan. 
 
Tänään muutes ensimmäinen roskis viikon aikana: Save the environment: Hyvä 
Nagarkot ja ympäristö; jospa tien tallaaja ymmärtäisi ja viitsisi laittaa roskansa 
astiaan. 

 
 
 
Olin odottanut skypeyhteyttä Mieheni kanssa, sähköpostilla teimme treffit. Jostain 
syystä linja ei avautunut. Siitä aluksi pieni tunnekuoppa. Jos skype ei pelitä , niin 
onneksi on @mail.  
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perjantai 28. helmikuuta 2014 

Morning class  

Pimeään aamuun lähdin kävelemään otsalampun valaisemana, myös monia muita 
kävelijöitä liikenteessä. Collegella klo 6.15 -7.45 aamuläksyt: lapset tulevat 
slummialueelta ja erittäin köyhistä olosuhteista. Sosiaalityön opiskelijat auttavat ja 
ohjaavat tarvittaessa läksyjen tekemisessä, lapset ovat kolmessa eri luokassa. Eilisen 
vapaapäivän jälkeen lapsia on vähän paikalla, sama tilanne aina lomapäivän jälkeen. 
Osa kirjoista nepalin kielellä, osa englanniksi. Lapset eivät ymmärrä englannin 
tekstiä, he kopioivat pitkät pätkät ( about 20 lausetta) vihkoonsa. Teksti vaikeaa myös 
sisällöllisesti huomioiden lasten iän, 8- 12 vuotta. Nepalin historiaa itsehoito + oma 
hygienia, sosiaalinen vuorovaikutus. 

 
Tämä aamuryhmä on ainut paikka ja tilanne tehdä oppimisen kannalta kehittävää. 
Lapset heräävät about klo 5.30 riippuen koulumatkasta. Aamun päätteeksi collegen 
ulkoportilla Sister Lydia + Katri toivottavat kaikille lapsille kädestä pitäen Have a 
good day . 
 
Aamusession jälkeen sosiaalityön opiskelijoiden kanssa reflektio aamutunneista, 
lapsista, lsten käyttäytymisestä ja opiskelijoiden toiminnasta. Hyvä purku ja samalla 
keskustelua edellisen päivän Shivarathi festivaalista+marihuanan myymisestä, 
ostamisesta ja käyttämisestä. Lähikuppilassa aamupala opiskelijoiden kanssa, 
keskustelua elämästä, toiveista, avioliitosta Kathmandussa ja Suomessa. Opiskelijatar 
Ritu Pant lähtee 3. 3. kolmeksi kuukaudeksi Suomeen/ vaihto Diakin kanssa. Lähden 
Ritun opastamana Kathmandun vanhan keskustan alueelle, Durbarin aukio; siellä 
muutamia hlökohtaisia ostoksia molemmille. Ritu tinkii paikallisena hinnat ja samalla 
minä jeesaan häntä pienellä tarpeellisella ostoksella Suomeen. Muutamien tuotteiden 
kohdalla turistilta peritään kolminkertainen hinta paikalliseen ostajaan verrattuna. 
Durbarin aukion ympärillä on temppeleitä ja lapsijumalatar Kumari Devin palatsi. 
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Secondory schoolin opiskelijoilla on  kulkue banderolleineen: No caste 
discrimination. Erittäin tärkeällä asialla ollaan. 

 
 
 
Ritu kyselee paljon elämästä Suomessa: voiko kerran viikossa käydä suihkussa, 
tuleeko lämmintä vettä... 
Kerron parhaani mukaan tavoistamme, pienistä ja isoista erosta Suomessa ja 
Kathmandussa. Opettavaista ja antoisaa meille molemmille. Iltapäivällä etsin 
majoitusta 11.3. alkaen kahdeksi viikoksi. Silloin Norwegian guesthouse on bookattu 
täyteen ja minun lähdettävä käpälämäkeen. Etsimine jatkuu, hintataso ei ollut sopiva 
kukkorolleni. 
 
Jihuu, skype pelittää. Ihmeellistä maksutta keskustelen ja etäisyyttä noin 5.400 kilsaa. 
Ihmeellinen on bittiavaruus, teknologia...  

lauantai 1. maaliskuuta 2014 

kuvia  

 Tänään collegelle slummi- ja maja-alueen lapsille luovan toiminnanpäivä. Tiedossa 
sadetta joten lapset päästettävä kotiin, ei sadevaatteita ja kastuttuaan sairastumisen 
riski on vielä suurempi. Lapsia on  vähän paikalla. Sosiaalityön opiskelijoilla on  
kantakahvila collegen lähistöllä, olimme siellä maitoteellä ja välipalalla, edullinen 
paikka myös opiskelijoille.  Opiskelijoiden musisointia kuppilassa tallennan  videolle. 
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Sähköjohtohärdellit ovat melkoiset. Välillä sähköjohdot hipovat päätä. Nepalilaiset 
ovat hentoja ja lyhyitä, täällä olen isokokoinen. Lasten ikäarvio koon perusteella 
heittää. 

 

sähköjohtohärdellit 

 

Pyörällä kuljetetaan monenlaista tavaraa, tässä isot bensakanisterit 

 

kukkaloistoa  
 

 

kadunvarsi kauppaa 
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lihatiski kävelyreitin varrella guesthousiin 
 

 

kantaja ja kantamus 
 

 

kalatiski 
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pyykinpesukoneen vieressä majataloni ikkunassa => käsipyykkäys pesuvadissa 
 

 

Tailor    

 

pengermäviljelyksiä reitillä Nagarkotiin 
 

 

talo Nagarkotissa 
 

Kävellä lippasen päivittäin about 10 kilsaa, monenlaista alustaa mahtuu reiteille; 
kuoppia, portaita, korkeita reunamia, puuttuvia viemäriojien kansia... Hyvää 
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harjoitusta on motoriikalle. Kävelyalustaa on luettava koko ajan. 
Vegeruoka on täällä maukasta ja edullista, jälkimmäistä vain länsimaiselle ihmiselle. 

sunnuntai 2. maaliskuuta 2014 

Paraolympialaisten valmistelua  

Kathmandussa on 29. - 30.3. paraolympialaiset, tapahtumaan on tulossa about 250 
osallistujaa. Monenlaista järjestettävää on tiedossa. Tänään Gafney Bhawanissa 
aloitimme 300 kirjekuoren tekemisen. Mallikirjekuori: Anil otti sairaalan 
kirjekuoresta tarpeettoman röntgenkuvan ja jäljensi mallin röntgenkuvaan. Sitten 
pyörällä Jawalakheliin paperin ja liiman ostoon, 30 isoa arkkia.  Nepalilainen paperi 
on tosi hauras ja pehmeä. Iltapäivällä aloitimme kirjekuori talkoot 4 hengen tiimillä : 
Beenu piirsi, minä leikkasin ja Anil ja toinen työntekijä liimasivat. Saimme valmiiksi 
30 kirjekuorta, joten kirjekuorisavotta jatkuu. Asukkaiden toimintakyky ei riitä tähän, 
toki osa asukkaista seurasi puuhasteluamme. Suomessa olisi ostettu valmiit 
kirjekuoret. 
 

 
 

Kirjekuori on jäljennetty ensin tarpeettomaan röntgenkuvaan ja siitä paperille 
 

 

asukas x nauttii jalkopallosta, mukavaa aktiviteettia meille molemmille 
 

25 
 

 

iloinen kolmikko 
 
 

 
 

Aamulla vesiautosta letkulla vettä hoitokodin vesitankkiin, tämä systeemi 3 kertaa 
kuukaudessa. Aamupäivällä aktiviteettejä asukkaiden kanssa: jumpaa, pallopelejä ja 
juoksua ulkosalla. Harjoittelimme vähän paraolympilaisiin. Treenin, kannustuksen ja 
mukavan yhdessäolon jälkeen asukkaiden suu makeaksi yhdellä karkilla. Asukas x 
pyörätuolissa, otin hänet mukaan jalkapallon pelaamiseen, minä siis liikkuvina 
jalkoina ja pyörätuolin pyörät tai jalkatuet pallon potkijana, asukas iloitsi. Kävimme 
myös pienellä kävelyretkellä ja työnsin asukasta pyörätuolilla, hän ei kykene 
liikuttamaan jalkojaan /käsiään. Pienillä asioilla voi tuottaa hyvän mielen asukkaalle 
ja myös itselleen. Onneksi itsellä on voimaa, täällä kuoppainen, kivikkoinen 
hiekkatie, retkipaikka mäen päällä, maisema palkitsee ja vaihtelun tuominen 
asukkaan päivään. 
Täällä hyvä fyysinen kunto ja lapsenmielisyyden löytäminen itsestään on hyvä 
asia.Olen antanut itselleni luvan leikkivän lapsen tulla esiin tarpeen ja tilanteen 
mukaan.Ei tuota ongelmaa minulle, jäykistely ei täällä tunnu omimmalta, jos nyt 
kotosallakaan.  
 

tiistai 4. maaliskuuta 2014 

Kävelyreitillä collegeen on joen ylittävä silta ja sen vieressä slummialue. Joen vesi on 
äärettömän likaista ja saasteista. Kaksi kuvaa olen rohjennut napata, tuntuu eettisesti 
tirkistelyltä. Paljon mietityttää elämä majoissa, niin monta eri todellisuutta ihmisillä 
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samanaikaisesti ja kaikilla samat perustarpeet. Lauantaina sister Lydian ja muutaman 
opiskelijan kanssa slummialueelle. 
 

 
 

 
 
Mietiskelin itsekseni ympäristötietoisuutta. Jos päivittäiset perustarpeet ovat 
uhattuna, energia ja focus ei ole suunnattuna ympäristöasioihin. 
 
Kuntoutuskodissa/ Freedom centerissä on nyt vaikea tilanne, 2 asukasta ottanut hatkat 
tällä viikolla. ( halu, haba ja hinku aineisiin vetää kadulle). Nyt 5 asukasta ja 6 
työntekijää. Lahjoituksia / siis rahaa tulee asukkaiden lukumäärän mukaan. Meillä 
Suomessa asukas tuo tullessaan maksusitoumuksen tai pulittaa omasta kukkorostaan. 
Nämä asukkaat käyttävät mm. hassista ja heroiinia. Kyselin liimasta: katulapset 
käyttävät liimaa, se on täällä halpaa. Thamelin alueella katulapset kerjäävät toisella 
kädellä rahaa turisteilta ja toisella kädellä haistelevat liimaa. 
 
Lehdessä oli artikkeli orpokotien todellisuudesta. Kaikki ei ole sitä mitä annetaan 
ymmärtää. Köyhissä oloissa elävät vanhemmat haluavat lapsilleen paremman 
tulevaisuuden ja koulutuksen. He maksavat lapsensa sijoituksesta ymmärtämättä sitä 
että he eivät saa nähdä lapsiaan. Orpokotien järjestäjät/ylläpitäjät käyttävät lapsia 
työvoimana omissa kodeissaan. Miten yleistä tämä todellisuus on, sitä on vaikea 
tietää. 
Poikien orpokodin toiminnan taso on mielestäni alhainen. Toukokuun ajaksi olen 
bookannut itseni sinne, joten todellisuus avautuu silloin, ainakin osittain. 
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Anil on kasvanut ko. orpokodissa. Siihen aikaan on käytetty ankaria rangaistuksia, 
mm. lyömistä, ruuatta olemista, ihon polttamista kasvilla, joka aiheuttaa useiden 
päivien allergisen reaktion. Nyt fyysiset rangaistukset ovat virallisesti kiellettyjä, 
todellisuus voi olla toinen tarina. Kurittaminen /rangaistukset ovat olleet arkea myös 
Suomessa. Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee. 
 
Freedom centerin vieressä on rakennustyömaa. Eilen puristi sydänalaa: nainen  on 
iältään 35 vuotta ( työntekijän arvio) ja hän  lapioi 8- 10 tuntia päivittäin  sepelikiveä 
koriin. Kori on vyölenkillä tuettu hänen päähänsä. Naisen kuva lapiomassa, 
kantamassa kiviä ja pyyhkimässä hikeä on taltioituna mieleni muistikortille. Onneksi 
tuli kutsu collegelle, palaveri father Arulin kanssa. Maaliskuun olen Gafney 
Bhawanissa. Joka maanantai collegella klo 10 meetinki Father Arulin kanssa, 
tilanteiden ja tapahtumien reflektointi. Opiskelijat harjoittelevat to ja pe hoitokodissa. 
Osalla opiskelijoista haasteita harjoittelussa; he vierastavat vuorovaikutusta 
asukkaiden kanssa ja keskustelevat päivän keskenään. Näihin tilanteisiin toivotaan 
minun ohjausta. Huhtikuussa mieheni tulee tänne kahdeksi viikoksi ja silloin voin 
olla lomalla. Muutoin työskentelyä on  kuutena päivänä viikossa. Työpäivien pituus 
vaihtelee 6 - 8 h kävelymatkoineen. Collegella päivät ovat lyhyemmät, minä saan 
paljon enemmän oppia toimipaikoissa ja voin omalla toiminnallani olla esimerkkinä 
työntekijöille ja harjoittelussa oleville opiskelijoille. Collegella ihmetytti: keskustelin 
naisopettajien kanssa ja kyselin ovatkos he käyneet ko. paikoissa: never. No, tiede ei  
ole minun paras vahvuuteni,teorian ja käytännön yhdistäminen sujuu jo paremmalla 
tasolla :-) 
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Opettajakoulutus on täällä mielenkiintoista Suomeen verrattuna. Viikon mittainen 
kurssi ja Sinulla on opettajapätevyys /early education level. Toiminnallisista 
menetelmistä , esim. muistikortit, pelit, leikit, sadutus, ei ole tietoa. Montessori 
pedagogiikka on saanut täällä jalansijaa, monta koulua olen huomannut. Kouluissa tai 
early education centereissä lasten ei anneta käyttää luovuuttaan. Opettaja näyttää ja 
ohjeistaa; käytä tätä väriä. Lapset ovat tottuneet siihen, että opettaja määrää mitä 
tehdään, mitä ja miten piirretään. Em. on suomalaisten sosionomiopiskelijoiden 
kertomaa. Nyt kahdella suomalaisella sosionomiopiskelijalla on viikon koulutuksen 
jälkeen opettajan pätevyys Nepalissa. Kyllä siinä hymy oli herkässä kun kohtasimme 
illalla hedelmätorilla. 
 
EEC:llä on täällä kauppa, ostin lasten muistikortteja 30 paria, hinta 288 rupiaa. 
Muistikortit hyvä aktivointikeino hoitokodissa, sopivat myös kahten muuhun 
toimipaikkaani.Oivallus tänään: mälkkypeli olisi toimiva täällä. Tiedän yhden 
henkilön, jonka repussa on saattaisi olla tilaa ...Kaiken toiminnallisen materiaalin 
jätän tänne. Huomenna kokeilen lusikan piilotusleikkiä ulkosalla. Lusikan sijasta 
käytän tuomiani leluja. Toiminnallisia välineitä täällä on todella vähän, jos nyt 
mitään. Hoitokodissa on kaksi palloa. Olen opetellut muutamia nepalilaisia sanoja, ne 
ovat tarpeellisia hoitokodissa peleissä ja leikeissä, esim. milena, milhjuu, ramroo, 
hoo, hoina. 
 
Anilin kertomaa perinteistä ja tavoista: sata vuotta sitten Nepalissa oli tapa,että naisen 
on kuoltava miehensä mukana. Miehen kuoltua naisen olisi hypättävä tuleen. Jos hän 
ei tehnyt niin, muut ihmiset kivittivät ja löivät ja tappoivat naiset. Hinduperinne: 
Vanhemman kuoleman jälkeen perheen pojan on kuljettava 13 päivää valkoisissa 
vaatteissa, ajettava kaikki ihokarvansa (hiukset, kulmakarvat...) ja oltava kotinsa 
ulkopuolella puhumatta kenenkään kanssa. Leskinainen jää yhteisön ulkopuolelle, 
hän ei saa avioitua... Pojan on elätettävä vanhempansa hamaan tappiin asti, tyttärellä 
ei ole vastaavia velvoitteita. Eläkkeet eivät ole täällä todellisuutta, 
vuorotteluvapaakorvauksista puhumattakaan. Onneksi Katainen ei ole saanut kutsua 
blogiini. 
Anil kyseli ihmeissään kuka minua hoitaa ja auttaa kun tulen vanhaksi ja en kykene 
enää itse laittamaan ruokaani. Anililla yksi tyttö ja yksi poika. Anilin vakaumus on 
vaihtunut, nyt vaimo ja Anil eri uskontoa ja se tuottaa välillä haasteita. 
 
 Kaksi sosiaalityön opiskelijaa on minulla paikallisoppaana Swaymbhunathissa, 
buddhalaisia temppeleitä ja pyhättöjä, kirjattu Unescon maailman perintölistalle. 
Stupassa on kuvattu Buddhan silmät ja kulmakarvat. Millähän sanoilla kuvailisin 
näitä arkkitehtuuria ja historiallisia ihmeitä. Mäeltä avautuu uskomaton näkymä koko 
Kathmandun laaksoon. 
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torstai 6. maaliskuuta 2014 

 
 

 Yhdistelen tässä parin päivän asioita :-) :-) 
Aamu valkenee 6.10.Aamutaivaan planeetta idässä ja vuoret pilviverhon takana. 
Liikenteen äänet ja naapurin aamutoimet alkavat yhtäaikaa oman heräämiseni kanssa, 
kaikilla siis hyvä yhteinen aikataulu. Kämpillä aamuaskareet ja lämpimästi 
kerrospukeutumista. Aamut viileitä, merinovilla kerrasto on tarpeen. Sama tilanne 
myös hoitokodissa sisätiloissa. Siellä suurimman osan ajasta olemme asukkaiden 
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kanssa ulkosalla, siellä lämpimämpää. Kivitalot ovat viileitä/kylmiä. Iltaisin muutes 
tällä puolella maapalloa kuunsirpi näyttäytyy toisin päin kotosuomessa, 
mielenkiintoinen yksityiskohta iltataivaalla. 
 
Kävelyreitti ja -matka hoitokodille on mielenkiintoinen, havainnoin ihmisiä ja 
tapahtumia. Täällä ihmisten ystävällisyys on ylitse kaiken, se yllättää useita kertoja 
päivän aikana. Omista elinolosuhteista ei valiteta tai ruikuteta, ne otetaan jotenkin 
annettuina tai olemassa olevana totuutena. Toinen näkökulma on voisikos omalla 
tekemisellään vaikuttaa tilanteeseen jollain tavalla. Toki keskustelua on paljon ollut 
yleisellä tasolla ongelmista, puutteista ja epäkohdista. Poliitikot eivät ole täällä 
kovassa kurssissa,. No, missäpäs olisivat, rakkikoiran työtä se on kaikkialla, mutta 
itsepähän ovat siihen hakeneet ja kansa heidät vielä valinnut. Korruptio, poliitikot ja 
viranomaiset päällä peemäinen yhdistelmä. Rahalla saa ja hevosella pääsee. Täällä 
poliisi liikkuu jälkimmäisellä. Hoitokodin Anil totesi etsivänsä yötöitä. Perhe 
tarvitsisi isomman asunnon, siis kaksi huonetta. Nyt yksi huone ja 4 ihmistä. 
Nykyinen palkka ei riitä isomman asunnon vuokraan. 
 
Hoitokodilla on 3 lämmintä ruokaa vuorokaudessa. Ruoka valmistetaan kaasulla, 
tietty, yksi korkeapaineinen kaasu. Kerran viikossa ruokatarvikkeet haetaan tukusta, 
samalla käynnillä kolmeen toimipisteeseen. Aamulla klo 8 on riisiä, 
höystettynä kukkakaalilla ja dalilla. Blacktee ja siihen lisätään mausteena pippuria, 
aamulla kylmä ja pippuri lämmittää :-). Klo 14 välipala, vaihtoehdot 1.sipulit 
+  tomaatit öljyyn, sekaan heitetään kaalia, mausteet, vettä ja lopuksi nuudelit. 2. 
alkupohja sama lisättynä perunasuikaleilla, lisäksi kuivatettu riisi, joka on paahdettu 
ja halkaistu. Molemmat  makoisia, juomana 1 -2 kuppia teetä. Iltaruoka klo 18, sisältö 
about sama kuin aamuruualla. Leipää en ole huomannut tarjottavan. Jääkappia täällä 
ei ole, no se on itsestäänselvyys. Suomen näkökulmasta ei tule kyllä ekana mieleen. 
Ruoka-annos annetaan valmiiksi lautaselle kaikille, myös minulle. Itse en täällä päätä 
annokseni suuruutta. Keittiössä olen Anilin ja asukkaan apuna, asukkaat pesevät 
astiat ulkona juoksevan veden alla. Hyviä vinkkejä ruuanvalmistamiseen 
kotosuomessa olen saanut täältä. 
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14 asukasta ja 5 tarvitsee täysihoidon perustarpeissaan: pukeutuminen, kaikki 
henkilökohtainen hygienia... Yksi asukas pyörätuolissa, häntä avustetaan ruokailussa. 
Anil opasti minua: nepalilaisilla on iso suu, lusikkaan jätti-iso annos ruokaa. Kuivana 
kautena, kuten nyt, suihku on kerran viikossa, vesi ei riitä enempään. Kesällä on 
tarvittaessa mahdollisuus suihkuun päivittäin. Eilen suihkun jälkeen oli parturipäivä. 
Social centerin työntekijä on erinomainen parturi. Kerran kuukaudessa hiukset saavat 
uuden leikkauksen. Omatoimisuuden ylläpitäminen ja kannustaminen on tärkeää. 
Kuntouttavalla työotteella siis toimitaan, ammattieettistä toimintaa ilolla havainnoin. 
Kaikki pyykki pestään käsin, jokainen kykenevä vastaa omistaan. Lisäksi osalla 
toimintakykynsä mukaan erilaisia vastuutehtäviä päivittäin Asukas Swayanbunath 
vastaa aamu- ja iltaruuasta, erinomainen kokkimestari.  Koulupoika aloittaa heti 
koulupäivän jälkeen omatoimisesti pyykkäyksen, puhdasta tulee. Asukkaat tukevat 
toinen toisiaan, myös pieniä kujeita ja kepposia paljon päivän aikana. Yhdessä 
nauretaan tilanteille ja tapahtumille. Haastavaa käyttäytymistä ei toistaiseksi ole ollut. 
Osaan asukkaista ei saa kontaktia, yksi ilmaantuu yhteisiin hetkiin ainoastaan ruoka-
aikaan. Asukkaiden ikä on arvio, syntymäajoista ei ole tietoa. Kaikilla on lääkitys. 
Vasta tällä viikolla tajuntaani tulee ikäänkuin vasaran iskulla: täällä lääkkeet ovat 
vapaasti ostettavissa jokaisessa kadunkulmassa olevista apteekeista, siis ilman 
reseptiä. Tämä auttaa ymmärtämään monia asioita täällä ja myös yksittäisten 
melkolailla pöllyissä olevien turistien elämää. 
 
Tänään Anil pudotti papajoita puusta pitkällä bambukepillä ja asukas yritti napata 
kopin.(Sähkövirta ei riitä videopätkien linkittämiseen). Oikein makoisan välipalan 
saimme. Tontilla 2 papaija- ja 2 banaanipuuta. Kuukauden päästä hedelmillä voi 
herkutella joka päivä. Pihalla on kaunista kukkaloistoa. Puutarhasta vihanneksia 
satokauden mukaan, monia lehtiä kuivatetaan ja käytetään eri tavoin. Minulla on 
todellinen vitamiinikuuri. Naurattaa; monista mausteista tai yrteistä minulla ei 
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hajuakaan, kaiken syön mitä tarjotaan ja monia vitamiineja saan ruokavaliooni. 
Minulle esitettiin kysymys nepaliksi: otanko jotain x maustetta lisukkeeksi. 
Vastaukseni oli: en. Työntekijän kommentti in english: söit tätä mielelläsi eilen ja 
näytät voivan hyvin. Lisuketta lisättiin lautaselleni. 

 
 
 
16- vuotias poika käy reilun kilsan päässä hallituksen koulua. Tavallisesti hän 
kävelee yksin kouluun. Hän on oppinut kävelemän hoitokodissa muutama vuosi sitten 
ja kaikki aktivointi on erittäin tarpeellista. Tänä aamuna kyytsäsin hänet kouluun 
tankopyörällä, molemmilla hauskaa. Poika toimi reittioppaana, elekielellä osasimme 
perille. Kysyin Anililta mahdollisuutta päästä pojan mukaan kouluun, edes lyhyeksi 
aikaa; yritetään järjestää ensi viikolla, lupa kysyttävä / saatava jostain ensin. 
Aktiivisesti itse kyselen mahdollisuuksia, tai sitten puolittain kutsun itseni jonnekin. 
Hyvin on toiminut tähän saakka. Maanantaiksi bookasin itseni mukaan käynnille 
mielenterveyskuntoutujien yksikköön Kathmandun laakson ulkopuolelle. 

 
 
Joka päivä otan jonkun uuden leikin/ pelin/ aktiviteetin, kerralla ei koko pankkia 
kannata räjäyttää. Myös pihalta ja puutarhasta löytyy toiminnallisia välineitä ja 
aktiviteetteja. Kaikki luovuus on hyvä ottaa käyttöön. Aina on arvoitus mikä natsaa ja 
kiinnostaa. Autot ja lelut ovat mielenkiintoisia ja ihmeellisiä. Löysin puiden alta 
pienen luumun kokoisiasyötäväksi kelpaamattomia puumaisia hedelmiä, niillä 
vahvimmin toimintakykyisen asukkaan kanssa, molempien käsien refleksien 
hallintaa, hyvä ja mieluinen peli. Asukas tosi talent ja hänelle olisi hyviä keksiä / 
löytää mieluisia aktiviteetteja. Suomessa hän olisi vahvasti mukana kuntouttavassa 
työtoiminnassa, täällä sellaista ei tunneta. Kävelyreitin varrella on 2 huonekalupajaa. 
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Aamulla ehdotin Anilille, että voisimme tehdä itse sen mölkkypelin, jos ostaisin 
tarvittavan puun ko. pajasta. Hyvä ajatus, toteutus ei onnistu. Nepalissa puu on tosi 
arvokasta. 

 
 
 
Perjantaina on uusi makuelämys: bambuvarsi katkaistaan, kuoret poistetaan 
Lapinleikun tapaisella veitsellä/ puukolla, sisälmys pureskellaan/ imetään neste ja 
kovat lihassyyt syljetään pois. Maku on makeahko, vähän imelä, nestettä siis, 
vitamiinit kysymysmerkki. Kovasti olisin halunnut kokeilla sitä kuorimista, yksi 
asukas siinä taitava, joten hän saa näyttää osaamisensa ja minä opissa. Seuraavalla 
kerralla minun vuoro yrittää asukkaan opastamana. 

 

 
Sosiaalityön opiskelijoiden sosioekonomisessa taustassa on kaksi ääripäätä ja taustat 
vaikuttavat aina saamaani tietoon ja keskustelujen sisältöihin. Sama tilanne on toki 
myös Suomessa, jokainen katsoo asioita omasta todellisuudestaan ja 
viitekehyksestään. Välillä mustavalkoisten linssien läpi, välillä näkymä on laajempi 
ja monivärinen. 
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lauantai 8. maaliskuuta 2014 

Naistenpäivänä aamun kävelyreitillä on  mielenosoitus naisten oikeuksien ja tasa-
arvon puolesta. Tervehdimme toisiamme, tippa tuli silmäkulmaan. Autotiellä myös 
juoksukilpailu, 8 kilsan matka, osallistujat pääosin miehiä, myös muutama nainen 
askelsi topakasti ylämäkeen. Lähtö Maitigharista ja sieltä nousua kokoajan 
ensimmäiset 3 kilsaa..  

  
 
Opiskelijoiden kanssa tutstun  sillan vieressä olevaan hökkelimaja- tai 
slummialueeseen. Enpä tiedä mitä sanoisin tai kertoisin. Asumusten/ kotien kehikko 
on rakennettu bambujen varsista ja niiden päälle on laitettu muovia, peittoja, 
maalattiat. Kullakin perheellä yksi huone ja siinä asuu 4- 6 perheenjäsentä. Mieleeni 
tuli suomalaiset autojen pressukatokset, niissä pressu kestävämpää. 
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Aikaisen aamun (klo 6.15-7.45) läksytuntien lapsista osa tulee tältä alueelta. 
Opiskelija x tunsi hyvin perheitä ja lapsia. Hänellä erittäin lämmin kontakti lapsiin, 
jutusteli paljon lapsien ja vanhempien kanssa. Hän kertoi käyneensä useita kertoja 
tällä alueella, mm. toiminnallisia projekteja lasten, äitien ja isien kanssa. Tervehdin 
ihmisiä Namastella ja samalla minulle vastattiin.  Kysyin opiskelijalta etukäteen: 

  voisinko ottaa muutaman kuvan, ja pyysin häntä varmistamaan myös asian 
perheiltä 

 voisinko antaa muutaman lelun ja pyysin opiskelijaa valitsemaan perheet 

Kävellessä monta ajatusta mielessä: olisikos pitänyt ostaa esim. riisiä tai muuta 
kuivatuotteita ja antaa ne perheille. Lopetin nopeasti itseni ruoskimisen. Voin kysyä 
asiaa myöhemmin tavatessani sister Lydian. Opiskelijat kyselevät naisten asemasta, 
slummialueista ja palveluista Suomessa. 
 
Tänään jokivarsialuetta ja jokea puhdistetaan roskista. Kaivinkone jyllää, kolme 
kumivenettä, vapaaehtoisia. Opiskelijan mukaan hallitus on antanut maan ihmisten 
käyttöön, mutta välillä alue ajetaan alas kaivinkoneella ja katepilarilla, ihmiset tulevat 
aina takaisin. 

Siirryimme toisella asuinalueelle ja keräsimme sieltä mukaamme lapsia luovan 
toiminnan päivään collegelle: animaatioelokuva ; ääni englanniksi ja tämä heille 
irtiotto omasta elämäntodellisuudesta.  42 lasta mukana, iältään 9 - 15 vuotiaita 
tyttöjä ja poikia. Lopuksi on erilaisia aktiviteettejä. Toin mukanani muistikortit, 
sorminukkeja ... Hide and seek eri sovellutuksilla on mukava peli, collegen piha-alue 
tarjoaa mahdollisuuksia moneen. Sosiaalityön opiskelijat ottavat ryhmän napakasti 
haltuun, luokasssa ei anneta desibelin nousta ja toimintasäännöt tehdään selväksi 
kaikille. 
 
Iltapäivän kuumuudessa Beenu opiskelijattaren kanssa Patanin alueelle. Hieno 
historiallinen alue, nyt temppelikiintiöni on täynnä. Beenu on kiinnostunut 
historiasta, lukenut paljon ja hän kertoi paljon pieniä yksityiskohtia. Beenun mukaan 
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kirjat ovat täynnä kuninkaiden ja jumalien hyviä tekoja, mutta toisesta puolesta ei 
löydy tietoa vaikka miten itsesi. Beenu on erittäin talent ja kovalla uurastamisella 
ponnistanut elämässään eteenpäin. Nopeasti täällä tiedän ketä ihmistä/ ihmisiä haluan 
tukea pienellä tavalla arkipäivän perustarpeissa. 
 
Beenu kertoilee avoimesti monista asioista, mm. terveys- ja sukupuolivalistus 
koulussa ennen ja nyt. Keskustelemme mm. kasteista, avioliitosta, rakkaudesta, 
unelmista. 
 
Millaisen jäljen nämä kokemukset täällä jättävät minuun? Kokemuksilla en tarkoita 
vain ja ainoastaan tätä päivää, kahteen viikkoon on mahtunut roppakauhalla asioita, 
tapahtumia ja tilanteita.  Moni kotosuomessa ruikuttamamme asia tuntuu 
vähäpätöiseltä. Välillä jopa hävettää maksaa 1000 rupian setelillä Täällä 7 egeä 50 
centiä on iso summa.  
 
Kiittelen itseäni rohkeudesta tarttua tähän tilaisuuteen, siis mahdollisuuteen lähteä 
tänne. Heikkopäistä ei hirvitä. 

 maanantai 10. maaliskuuta 2014 

Tällä viikolla välipala eväät vähissä, epäilen asukkaiden olevan päiväsaikaan nälässä. 
Koko viikon sama välipala, onneksi opiskelijalla synttärit ja hän toi yllätyksenä 
täytekakun. 

 
 Oma vatsani kurisi nälästä ja minulla mahdollisuus kämpillä kokkailla vajaat 2 tuntia 
aikaisemmin kuin asukkailla on illallinen. Suomalainen tuntee itsensä isoksi täällä. 
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Kevään puutarhatyöt käynnistyivät: asukas kuokki innolla maata, maissi laitetaan 
kasvamaan. Lapiota en ole yhdelläkään viljelyksellä nähnyt. Puutarha/viljelys antaa 
aktiviteetteja toimintakykyisimme asukkaille ja jatketta ruokapöytään. Maakuoppa 
kompostista tulee lannoitetta. 
 
Nyt kaksi asukasta on herännyt talvihorroksesta, hetkittäistä osallistumista 
aktiviteetteihin ja yhteistoimintaan, tämä ilahduttaa koko yhteisöä. Kannustamme 
kovasti:  ramro ja nyt myös asukas antaa koskettaa itseään olkapäästä. Tämä 
positiivisen vireen jakso voi kestää vain lyhyen ajan. Lyhyet epilepsiakohtaukset ovat 
arkipäivää ja asukkaat osaavat ohjata toisiaan. Mitään ei ihmetellä/ kummastella. 
Lääkitys auttaa moneen asiaan, myös esim. skitsofreniaan. Yksi asukas on toisen 
"henkilökohtainen avustaja". Pyydän välillä työntekijöitä tulkkaamaan palautteeni 
asukkaille, he ovat tosi otettuja kannustuksesta ja kehuista. Kaksi asukasta opettaa 
minulle välillä nepalia pelien aikana, se tosi antoisaa. Ääntäminen naurattaa välillä 
kaikkia. Liekö muistikorttini liian täynnä, mieleenpalauttaminen tökkii. Yritys hyvä 
kymmenen. 
 
Kävin apteekissa ja minulla oli mukana liian vähän rahaa. Myyjätär totesi: voit 
maksaa loput huomenna. Olin tosi yllättynyt: Suomessa rahat on iskettävä heti 
näppiin. Työmatkareitillä olen ainut eurooppalainen tai skandinaavi, liikkumiseni 
reitillä on huomattu. 
 
Kävelin aikaisessa aamussa klo 5.50 collegelle ja reitillä paljon poliiseja luotiliiveissä 
ja kiväärit olalla. Kysyin onkos jotain erikoista, vastaus nepaliksi ei avautunut. 
Myöhemmin selvisi, että nyt tiibetiläisten kansannousun 55 vuotispäivä ja 
mielenilmaisuihin varustauduttiin. Vuosittain yli 2000 Tiibetin pakolaista kulkee 
Nepalin kautta Intiaan. 
 
 Lauantaina puhdistettu joki taas entisellään; roskapusseja, muovia... ja siinä vedessä 
pestään myös pyykkiä. Näkyä on vaikea kuvata, arvatenkin myös hajuhaittoja 
ilmassa. 
 
Tutustuin Chhavari Nepal for Mental Health toimintaan; tavoitteena on tukea 
kodittomia mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä; nyt 86 asiakasta, 45 % naisia.. 
Täällä hallituksen taholta ei ole tarjolla palveluita tai tukea. Järjestö toimii yksityisen 
rahoituksen pohjalta. Mielenterveys- ja päihdekuntoutukseen syntyy toimijoita kuin 
sieniä sateella, business kovaa maksaville asiakkaille. Nämä kodittomat asiakkaat 
eivät ole maksavia, kaikista syrjityin ja halveksituin ryhmä. Esim. hiustenleikkuu on 
mahdotonta, sellaista kampaajaa tai parturia ei löydy, kahvi- tai teekuppia ei myydä... 
Organisaatio tekee yhteistyötä St. Xavier`s Collegen kanssa, on yksi sosiaalityön 
opiskelijoiden harjoittelupaikka. Kaksi työntekijää + vapaaehtoiset+opiskelijoita 
kahtena päivänä viikossa. 
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hoitokodilla pallonheittoa roskakoriin, onneksi välähti helposti toteutettava 
aktiviteetti     

 

tiistai 11. maaliskuuta 2014 

Palaveri Father Arulin kanssa toiminnastani, tapahtumista, tilanteista ja 
havainnoistani. Varmistan häneltä valtuuteni ohjata opiskelijoiden toimintaa ja 
puuttua erilaisiin tilanteisiin. Kerron esimerkkejä ja saan vapaat kädet. Father Arul 
kirjaa kertomani asiat ylös, hän vaikuttaa tyytyväiseltä toimintaani ja myös 
avoimuuteni kertoa havainnoista, toiminnan vahvuuksista ja kehittämisalueista. 
Varsinkin erilaisten aktiviteettien järjestäminen ja tällä toiminnan alueella 
esimerkkinä oleminen on enemmän kuin toivottavaa. 
Hyvä reflektio. Voin bookata itseni sellaisiin paikkoihin mihin haluan ja Father Arul 
ja sister Lydia jeesaavat, jos tarvitaan.  
 
Ihmettelen välillä itsekin, mistä välähdykset toimintaan ja iloon tulevat. Löysin eilen 
illalla katutason alapuolelta kaupan, jossa on palloja, palapelejä, autoja, 
värityskirjoja... Hinnat suomalaiselle tosi edullisia, esim. nupillinen palapeli oli 225 
rupiaa ja sain vielä "suurostoksistani"( yhteensä 8 egeä) alennusta. Tämä ja muut 
tulevat ostokset on minun panostani kehitysyhteistyöhön täällä. Jätän välineet täällä 
itse valitsemiini paikkoihin ennen kotosuomeen paluutani. 
 
No, takaisin välähdykseen. Siis ostin eilen mm. pehmeän pienehkön pallon. Aamulla 
ensin kopittelua sillä, sitten välähti mieleen nelimaalipeli. Yhdessä muutaman 
asukkaan kanssa etsimme tontilta laudanpätkän ja sillä yhdestä pompusta lyönnin 
harjoittelua. Kaksi asukasta haluaa ja kykenee osallistumaan lyöjänä ja heittäjänä, 
yksi kiinniottajana  tai paremminkin pallon etsijänä, toiset seuraavat ja nauravat 
ohilyönneille ja onnistumisille. 

39 
 

 
Kokeilin palloa myös välineenä hieroa kahden vaikeasti lähestyttävän asukkaan 
hartioita. Hyvä oivallus, natsasi. Asukas rauhoittuu pallon kosketuksesta, heijaaminen 
loppuu. Iltapäivällä hän jopa tarttui käsivarteeni ja kuljimme hetken aikaa vierekkäin. 
Tämä asukas istuu päivät seinän vieressä omissa oloissaan, välillä heijaamista, 
pakkoliikkeitä... 
Asukkaiden auringon sietokyky on uskomaton. 
 
Iltapäivällä Anilin kanssa pyörillä to government school, täällä myös hoitokodin 
koulupoika Mangal Jotenkin tilanteet soljuvat täällä eteenpäin ilman erityistä 
suunnitelmaa. Anil kertoo asioita nepaliksi rehtorille. Yllätyksenä huomaan, että 
minut pyydetään ke -pe koululle, jokaiselle luokalle 45 min/päivä klo 10.45 - 16. 
Nopeasti kierrämme luokat, esittely ja jutustelu henkilökunnan kanssa, opettajat ja 
lapset innoissaan. Miesrehtori ja naisopettajat ovat paikalla. He ihmettelevät selvästi, 
kun minä ajan miesten tankopyörällä. Aamulla Anil toivoo minun tulevan 
hoitokodille, siellä aamupala ja aamupäivän aktiviteetteja asukkaiden kanssa, sitten 
Mangalin kanssa koululle. Paluumatkalla kämpille alitajunta työstää asioita 
koulupäivään. Jotain suunnitelmia mielessä, loput ravistan hihasta tilanteen ja lasten 
mukaan. Uudella kämpällä maailmankartasta, siitä on hyvä katsoa ja oppia asioita 
vanhempien kanssa. Yksi ryhmä leikkikoululaisia, oma arvioni nuorimmasta vajaat 2 
- 2½ v. Nuppipalapelit natsaavat myös täällä, lauluja etc. Onneksi toin kotosalta 
värikyniä, paksun vihkon ostin täältä kaupasta, näillä mennään ja luovuudella. 
 
Vaikuttavatkohan hoitokodin ruuat siihen, että olen säästynyt vatsataudeilta? 
Toistaiseksi, kannattaa koputtaa puuta; pääni on tosi lähellä.  
 
Työmatkan ohikiitävissä hetkissä sattuu ja tapahtuu: kaksi naista ison kärryn kanssa 
ja kärry juuttunut kuoppaan. Kukaan ohikulkija ei lotkauta korvaansa tai kättään. 
Kolmen naisen voimin tilanne on ratkaistavissa, matka jatkuu hymysuin kaikilla. 
Hoitokodin kulmilla useina aamuina nainen hakemassa jätti-isolla kanisterilla vettä 
tynnyristä. Yhdessä kannamme kanisterin ja saan kutsun tulla katsomaan pihaa 
sisäpuolelta. Naisena erityisesti tyttöjen/ naisten asema täällä mietityttää. Kyllä 
suomalaisen naisen tasa-arvo on omaa luokkaansa. 
 

Valtion koulu ja hetkiä hoitokodin arjessa  
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3 mielenkiintoista päivää koulussa. 5 ryhmää ja jokaisen ryhmän ikähaitari iso: 
leikki-ikäisten ryhmässä 2 v - 10v, muissa 6-17v, todella heterogeeniset ryhmät. 
Koulussa 8 opettajaa ja rehtori, 4 puhuu englantia. Välipala huoneessa tosi välitöntä 
keskustelua, pyytävät näyttämään ja kertomaan vielä kertaalleen samat valokuvat ja 
taustatiedot Suomesta ja itsestäni kuin oppilaille. He kyselevät opettajien palkasta 
Suomessa, elinkustannuksista jne. Pienillä esimerkeillä yritän avata hintatasoa 
Suomessa: asuminen, ruoka, vuokrat, hinnat ravintoloissa, vaatteet, kengät jne. Palkat 
kerron alakanttiin. Vaikka kuinka paljon kertoisin esimerkkejä elinkustannuksista ja 
verotuksesta niin tilanne ei avaudu nepalilaisille. Niin erilainen todellisuus on 
Suomessa ja Nepalissa .Yllätys: ensimmäisen kerran yksi opettaja kysyy: tulenko 
toimeen Suomessa opettajan palkalla, teenkö lisätöitä.  Ystävällisiä ja välittömiä 
ihmisiä.Atlas of the wordl kiinnostaa myös opettajia, he kyselevät voisinkos jättää 
sen koululle. Selitys naisopettajien samanlaisiin asuihin: Vakituisille opettajille valtio 
ostaa yhden työasun. 
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Kahdessa ryhmässä tarvitsen koulun opettajan apua tulkkina, koska lasten englannin 
sanavarasto on kehittymässä.3 muuta ryhmää hoituvat itsenäisesti. Leikkikoululaisten 
ryhmässä muutaman about 4-5 vuotiaan sanavarasto yllättää. 

 
 
 

 
 
Isompien luokissa kyselen Nepalista: korkein paikka ja lukemat hyvin hallussa. 
Asukasluvusta ei tietoa opettajilla saati sitten oppilailla. Luokassa on liitutaulu, liitu  
on vähissä. Valtion kouluissa samanlaiset koulupuvut, leikkikoululaiset ovat omissa 
vaatteissaan. Lapset innostuvat laskemisesta ja väreistä, nuppipalapeli ja muistikortit 
taipuu moneen asiaan. Paperiveneen taiteilemme yhdessä luokassa, vene väritetään ja 
jokainen kirjoittaa siihen nimensä. Toisessa luokassa jokainen piirtää kätensä 
paperiin+ oma nimi +väritys+leikkaus. Rehtorilta kysyn luvan saammekos liimata 
luokan seinään. Hän on tosi innoissaan; kertoo valtion tarkastajan olevan tyytyväinen 
kun tulee koululle. Minulla on mukana kaikki tykötarpeet: paperit, sakset, liima ja 
värit. 
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Torstain päätteeksi opettavat kertovat viettävänsä perjantaina etukäteen Holia: 
värinjuhlaa. Vesipalloja ei heitellä perinteisen Holin tapaan, naisopettajat pukeutuvat 
sariin. Minut halutaan myös pukea sariin, kysymyksiä korollista sandaaleista. No, 
minulla on vain vaellussandaalit. Ne kelpuutetaan naurun kera. Hyväksyvästi tulee 
myös kommentti ylipituudestani korollisten sandaaleiden kera. Niinpä, täällä minä 
pidetään pitkänä, Suomessa olen persjalka savolainen. 

 
 
Pukeutuminen sariin oli mielenkiintoinen tapahtuma.5 metriä kangasta, alaosaan 
alushameen tapainen pitkä puuvillakankainen hame. Minulla aluspaitana merinovilla 
paita, sitä pukijani käänteli kauluksesta naisellisempaan lookiiin, hymyilytti. Asun 
kantaminen juhlavasti ja arvokkaasti on oma lukunsa. Nopeasti oli opittava 
helmaosaston nostaminen kävellessä. Minä olen elämäni ensimmäisen kerran 
pukeutuneena sariin, olin erittäin otettu tilaisuudesta/ mahdollisuudesta. 
 
Perjantaina yllätyin: Holipäivään ei ole ohjelmaa. Minua pyydetään järjestämään 
aktiviteetteja kahdelle luokalle. Muutoin oppilaat ovat omissa oloissaan, samoin 
opettajat keskenään. Onneksi olin ottanut jotain tarvikkeita mukaani + hihasta 



44 
 

ravistaen keskustelua pienryhmässä in english. Hyvä sessio ja luokan betoniseinään 
saimme hieman oppilaiden luovaa taidetta.  
 
Päivän päätteeksi halukkaille lapsille laitettiin otsaan ja poskiin väriläiskät. 
Huomasin, että lasten /perheen vakaumus vaikutti halusiko lapsi Holijuhlan värejä 
kasvoihin. Valokuvat lupasin antaa muistitikulla Gitalle, pyysin myös 
kotipostiosoitteen valokuvakirjan toimittamiseen myöhemmin kotosuomesta. 
Muistitikku ei ollut opettajille päivänselvä asia. Kysymyksiä / odotuksia /toteamuksia 
: Tulethan seuraavalla viikolla ? Oppisimme lisää englantia, voisinko jättää jotain 
toiminallisia välineitä, esim. palloja, leluja, värikyniä... Tervetulleeksi toivoteltiin 
milloin tahansa. Kiittelin lämpimästi tilaisuudesta saada olla mukana nämä kolme 
päivää, opin myös itse paljon. Kaksi kutsua saan kotivierailuun Nepalissa ja annan 
lupaukseni palata koululle maaliskuun aikana. 
 
Oppilaiden englannin ymmärtäminen on mielenkiintoinen asia. He ovat oppineet 
ulkoa tilanteen jollain sanovat jonkun lauseen, mutta se ei ole ymmärrettävissä 
/siirrettävissä eri yhteydessä. Oppilaat ovat oppineet toistamaan sanoja/lauseita 
ymmärtämättä mitä ne tarkoittavat. Aikaisemmin oppilaiden 
aamuryhmissä/läksyryhmissä sama havainto: oppilaat kopioivat kymmeniä lauseita 
kirjasta tekstiä in english vihkoonsa. Kysyin asiaa aikaisemmin aamuryhmässä 
sosiaalityön opiskelijoilta, vastaus: oppilaat eivät ymmärrä tekstiä, eivät osaa lukea 
sitä, siis ainoastaan kopioivat. 
 
Minulla on nyt vain ja ainoastaan pikkurillin kynnenpään kärjen kokoinen käsitys 
koulun toiminnasta. Mitään käsitystä opetusmetodeista, opetuksesta... minulla ei ole. 
Yhdenkään opettajan tunteja en ole seurannut. Miesopettaja näytti ylimmän luokan 
science -oppiaineen vihkoja, joissa oppilaiden piirroksia sähköjärjestelmästä/akuista, 
veden keittäminen kaasulla ... 
 
Hoitokodilla vesiongelma; vesiauto ei tullut ja asukkaiden suihkupäivää siirrettävä. 
Onneksi perjantaina vedentoimitus pelitti ja asukkaat tyytyväisiä ja iloisia 
pesumahdollisuudesta ja puhtaasta vaatekerrasta. Minun on oltava tarkkana, että jaan 
aikani ja huomioni tasapuolisesti kaikille asukkaille. Aamulla tullessani portista 
sisään yksi asukas näyttää joka aamu elekielellä pallopelejä ja viittelöi reppuuni tai 
yläkerran toimistohuoneeseen; onkos pallot mukana? Toiset asukkaat eivät ole 
pyytämässä mitään, heidät on houkuteltava/ vedettävä mukaan eri tavoin. Esimerkistä 
osa innostuu nopeasti ja lähtee mukaan Jokaiselle asukkaalle yritän jakaa aikani 
tasapuolisesti. Kaksi sokeaa miestä ei osallistu yhteiseen toimintaan, heillä on oma 
päivärytminsä ja rutiininsa. 
 
Aamulla ennen koulupäivää kokeilin palapelien ihmeellistä maailmaa asukkaiden 
kanssa. 
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Lähistöllä, reilun puolen kilsan päässä on joki. 3 asukasta käy siellä pesemässä 
vaatteensa. Kysyin mahdollisuutta lähteä sinne asukkaiden mukaan. Vastaus oli 
selkeä ei perusteluineen. Rajat asetetaan, myös minulle. Kaksi kertaa viikossa 
asuinalueella kiertää jäteauto, johon asukkaat voivat viedä jätteitään. Hoitokodissa on 
jätteiden lajittelu, ainoastaan muovit viedään kuorma-auton lavalle. Hoitokodin 
työntekijän mukaan tavalliset perheet eivät lajittele jätteitä. No, saman huomasin 
Norwegian guesthousessa Jäteauton työntekijät avaavat roskapussit ja muovit 
yritetään ottaa uusiokäyttöön. 

 
 

sunnuntai 16. maaliskuuta 2014 

Vapaapäivänä luonto kutsuu  

Perjantai iltana paikallisbussilla Nagarkotiin, retkikunnassani mukana 2 suomalaista 
naisopiskelijaa. Yövymme majatalon kattohuoneistossa, the end of the universium. 
Auringonlaskun ehdimme näkemään, kamera lauloi ja samoin mieleni.  Rentouttavaa 
päästä luontoon, lisäksi majoitus on huikea paikka. Kehua retostan nyt, top ten listalle 
laitan. Suomessa ei olisi vara tai mahdollisuus tähän, nyt maksamme veroineen 15 
egeä/nuppi. Vuorokauden lomani kokonaishinta on neljäsosa nepalilaisen työläisen 
kuukausipalkasta !. 
Lepakkobongaus yllätti illan pimeydessä otsalampun valokeilassa.  
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Aamulla klo 04.30 otsalampulla kohti Lookout Toweria, ehdimme hyvin. Huipulla 
enimmillään 38 ihmistä, aamun rauha loppui siis lyhyeen. Laskujeni mukaan 92% tuli 
ylös autokyydillä, mopolla/moottoripyörällä ja vaatetus sen mukainen. 
Monikulttuurisuutta huipulla.  Ihailemme maisemaa 2 tuntia ja lopulta saamme olla 
keskenämme paikallisen teen ja villasukkien myyjän kanssa. Minulla repussa eväinä 
höttöleipää, makoisalta maistuu kuuman maitoteen kera. Odotus palkittiin; Langtang 
7246 m näyttäytyi. 
 
Paluumatkalla kaksi lintubongausta, tunnistaisitkos nämä ? Linnut tosi vaikeita 
kuvattavia; nopeuteni ja taitoni ei riitä. Alimmaisen alaperän kärjessä on valkea raita, 
samoin siipipeilissä keskellä. 

 
 

 
 
Paluumatkalla majataloon bongaamme aamupalapaikan loistomaisemilla, omissa 
oloissamme saamme olla Manila resortin yläpuolella.  Pergerviljelyksiä jaksan ihailla 
ja ihmetellä, kovalla työllä ovat syntyneet, sadekausina hyvä systeemi... Pääkopan 
akku latautuu, sen näkee ilmeestä ;hymy on herkässä. 
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Tänään on  taas monta todellisuutta. Naiset ovat kantamassa korissa otsaliinalla tiiliä 
rakennukselle ja minä joutavana ja vapaana kävelemässä. Entäpäs jos osamme 
olisivat toisinpäin?  
 

 
 
 Paikallisbussi on paluumatkalla tupaten täynnä. Käytävällä seisotaan, osa istuu 
sylikkäin ja kukaan ei kiukuttele tai ärise.  Leppoisa on tunnelma. Neitokaiset ja 
naiset ovat pukeutuneet parhaimpiinsa. 
 

 
 

 

tiistai 18. maaliskuuta 2014 
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Ihmisyys, inhimillisyys ja perustarpeet ovat usein ajatuksissani.  
Rujo ulkoinen, välillä vähän likainen habitus arastuttaa ja silloin on helpointa ottaa 
kontaktia vain ja ainoastaan yhteen helpoimpaan asukkaaseen. Inhimillistä, 
kuulostaakos tutulta? Kuitenkin sen rujon ja vetäytyvän ulkokuoren alla on 
samanlainen ihminen kuin minä: hän rauhoittuu kun kosketan olkapäästä ja hartioista, 
laulan suomeksi ja olen hetken vieressä. Miten saisi lukon avautumaan, miten 
hiljainen puheen kuiskaus tulisi kovemmaksi? Jossain mielen uumenissa on paljon 
kapasiteettia; lukutaito nepaliksi ja englanniksi, se putkahtaa kuiskauksena lyhyen 
hetken. Asukas itkee ja huutaa öisin äitiä (ama). Joskus hän on karannut portista 
hiekkatielle huhuilemaan äitiään. Äitiä tai muita sukulaisia ei vieraile täällä 
kenelläkään. Tämä hoitokoti asukkaineen ja työntekijöineen on asukkaiden perhe ja 
koti. 
 
Ole ihmisenä toisella ihmiselle, kohtele toista niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. 
Ei ihan helppoa toteuttaa elämän kaikissa hetkissä, haastetta riittää Nepalissa ja 
Suomessa. Oma tausta, todellisuus, asenne ja ymmärrys vaikuttavat paljon. Pelkkä 
kirjaviisaus ei riitä. Esim. monesta opiskelijasta täällä aistii, että oma todellisuus on 
liian kaukana hoitokodin tai muiden asiakkaiden arjesta. Sitten on ne opiskelijat, 
jotka taustaaan huolimatta tai juuri sen takia uivat kuin kala vedessä heikommassa 
asemassa olevien ihmisten kanssa. Jos omalla " iholla" on ollut joskus ollut "haava tai 
arpi ", niin se on antanut erilaisen ymmärryksen ja asenteen. Montako arpea tai 
haavaa em. merkityksessä on ollut ihollasi? 
 
Varmaan sama tilanne myös päättävässä asemissa olevien politikkojen tai 
työorganisaatioiden johtajien kanssa. Valta sokaisee ja monet tavallisen ihmisen 
perustarpeet unohtavat. Paikalliset ihmiset kertovat täällä paljon korruption arjesta, 
politikkojen asenteista... Huomenna on lakko hintojennousua vastaan. Hoitokodilla 
normaali työpäivä, asukkaat tarvitsevat auttajan, tukijan ja kannustajan. 
 
Kolmen työyhteisön työntekijät kertovat oman organisaationsa ongelmista. 
Kuuntelen. Ehkä se helpotttaa, kun voi täysin ulkopuoliselle ihmiselle jurppasta 
tuntojaan. Raha puhuu kaikkialla, myös täällä. Rahaa on, eri asia mihin sitä halutaan 
käyttää. Toki on aina muistettava, että samasta asiasta jokainen kertoo oman 
näkemyksensä. Niin monta todellisuutta kuin on ihmistä. 
 
Muutaman asukkaan toimintakyky kehittyy/ muuttuu nopeasti, esim. palapelin 
tekeminen, pallon kiinniottaminen kahdella tai yhdellä kädellä, päivän vire ja mieliala 
vaikuttavat. Alavireisenä/ oman mielikuvitusmaailman päivänä kontaktin saaminen 
on vaikeaa, välillä mahdotonta. Hoitokodin työntekijän ammatillisuus, 
ammattieettinen toiminta ja inhimillisyys ovat saaneet "ihmeitä" aikaan monen 
asukkaan toimintakyvyssä. Asukkaat tuntevat toisensa, tietävät toistensa metkut, 
kujeet, toimintakyvyn... Minulle on elekielellä monta kertaa viestitetty: tämä asukas 
ei halua/ osaa tuota, ei kannata yrittää. 
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Keittiössä voin toimia apuna, mutta ruokaani en saa annostella itse. Nepalilaiseen 
tapaan kuuluu laittaa kaikkea kaksi kertaa, kaiken syön mitä lautaselleni laitetaan. 
Ruoka on hyvää. Kaikki mahdolliset lehdet kuivatetaan 
ruuanlisukkeeksi,  nepalilaiset ovat vegeruuan  asiantuntijoita, sanoisin itseoppineita 
guruja. Tänään kasvimaalle kannetaan kompostista lannoitetta ja huomenna 
hoitokodilla esikasvatetut tomaatit penkkeihin. Tämä kaikki on hyvää ja mieluista 
toimintaa myös osalle asukkaista. Paikallisten kanssa olen käynyt syömässä 
paikallisten ruokapaikassa. Luotan ihmisten kokemukseen ja paikallistuntemukseen, 
ulkoiset puitteet eivät ratkaise. 
 
Vaihdoin viikko sitten majoitusta, aikaisempi on bookattu täyteen. Nyt yritän 
kynsinhampain roikkua tässä majatalossa, niin iso ero on siisteydessä ja 
vesitilanteessa, hinta kuitenkin sama. Lisäksi katolta on huikea näkymä vuorille, 
sinne vesitankki-tasanteelle könyän aina teekupin kanssa aamuvarhain. 
Lumipeitteiset vuoret ovat näyttäytyneet 2 kertaa pilvien takaa. Inhimillistä tämäkin: 
minä kinuan maiseman perään kun basicneeds ovat kunnossa niin silloin haikelee jo 
muuta. .Olen kovettanut itseni kerjäläisiltä, Jawalakhelin keskustassa muutamia 
päivittäin. Nyt kämppäni on eri alueella, täällä ei juurikaan turisteja, siis ei ketään 
jolta kerjätä. Sama tilanne on  työmatkalla hoitokodille. Kathmandu- cityssä en ole 
käynyt - ei kiinnosta- viihdyn paremmin periferiassa. 
 

lauantai 22. maaliskuuta 2014 

Nepal on monimuotoinen maa  

Nepalissa on about 30 miljoonaa asukasta, 100 etnistä ryhmää, jotka puhuvat noin 
sataa eri kieltä. Kaikki arviot ovat siis about, kirjallisesta ja puhutusta lähteestä 
riippuen. Miten näin pieneen maahan voi sopia niin paljon moninaisuutta eri tasoilla ? 
Maan leveys vaihtelee 145-241 km etelästä pohjoiseen, pituus itä- länsi suunnassa 
885 km.Maan korkeuskäppyrät vaihtelevat 70 metristä 8.848 metriin, kasvillisuus 
vyöhyk keissä on myös huikeat erot. 
 
Maantieteellisesti maa on jaettavissa kolmeen pääalueeseeen. Himalajan alue, 
korkeuskäyrät piirretään 4.877 -8.848 metrin välille ja siinä kahdeksan maailman 
neljästätoista huipusta, jotka yltävät kahdeksaantonniin. Jokos värisyttää jalkapohjaa 
ja hikoiluttaa kämmentä? Maan pinta-alasta 15 % on lumen peitossa, ilmankos 
ajoittain tuntuu niin kotoisalta. 
Kukkula-alue kattaa  2/3 osaa maa-alasta ja kolmantena on Terain hedelmällinen 
tasankoalue, joka on Gangesjoen vaikutusaluetta. 
 
Etniset ryhmät vaihtelevat alueittain. Gurungit ja Magarit asuvat pääasiassa lännessä. 



50 
 

Sherbat, Tamangit, Rait, Limbut ja Sunwarit vuoristoissa, Newarit Kathmandun 
laaksossa, Tharut, Yadavat, Satarit, Rajvanshit ja Dhimalit Terrain alueella. Ja jottei 
pääni menisi sekaisin Brahminit, Cchetrit ja Thakurit ja monet muut ryhmät ovat 
levittäytyneet kaikkialle Nepaliin. 
 Nepalissa on myös Tiibetin pakolaisten väestöryhmä, arviolta noin 30.000. 
 
Entäs uskonnot: Hindulaisuus ja budhalaisuus elävät sulassa sovussa ja siinä sivusssa 
myös kristittyjä, muslimeja. Pääuskonto on hindulaisuus. Uskonto ja henkisyys ovat 
vahvasti läsnä yhteiskunnassa. Eri uskontojen erot, jumalten määrä ... eivät ole 
avautuneet minulle. Siihen perehtyminen ei ole minun pääfocukseni. Monta kertaa 
olen täällä mielessäni hämmästellyt ja ihmetellyt minulle esitettyä kysymystä: mitä 
uskontoa edustat, oletko protestantti. Kysymyksen esittäjät ovat useimmiten olleet 
koulutettuja tai majapaikan työntekijöitä. Viimeksi mainittu kaikkein oudointa: 
etsiessäni tätä uutta majapaikkaa kiersin monessa paikassa. Jos ensimmäinen 
kysymys majapaikkaa katsastaessani oli uskonnollinen vakaus, heitin heipat ko. 
paikalle. Myös collegella tai valtion koululla kysyttiin aika nopeasti uskonnosta. Se ei 
oikein natsaa minun ajatusmaailmaan. 
 
Kastijärjestelmä on vielä yksi oma lukunsa. Kastijärjestelmä on virallisesti kielletty. 
Sillä on kuitenkin pitkät ja vahvat perinteet tässä yhteiskunnassa. Kastiryhmiä on 
neljä ja lisäksi vielä kastittomat. Kastijärjestelmän myötä yhteiskunta on arvoasema- 
ja yhteiskuntaluokkatietoinen. Tämä näkyi esim. valtion koululla miten 
palvelijattareen suhtauduttiin, missä paikassa hän istui... Siitä minulla monta 
huomiota kolmen päivän aikana eri tilanteista. Jos koko ajan on painettu alas, niin 
erittäin uljaan naisen ulkoinen olemus on myös alaslyöty.  Kastit heijastuvat ihmisten 
tekemässä työssä, vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Alempaan kastiin kuuluva ei 
voi mennä ylempi kastisen kotiin. Jos ylempi kastisen iho koskettaa alempi kastista, 
hänen on pestävä itsenä kylmällä vedellä ( tämä paikallisten kertomaa).Kastin 
vaikutuksesta olen saanut erilaista tietoa riippuen vastaajan iästä. Kysyin työntekijältä 
mistä voit tietää mihinkä kastiin kukin kuuluu? Kysymykseni nauratti häntä: Sen 
näkee jo kauas kaikesta: etunimestä, vaatetuksesta, olemuksesta, kodista... Opiskelijat 
kertovat, että kasteilla ei ole vaikutusta esim. avioliittoon. Minun ikäisten ihmisten 
vastaus on päinvastainen. Voisikos asian ymmärtää niin että vanhemmat ihmiset ovat 
itse sisäistäneet kastijärjestelmän ja toteuttavat itse sen mukaista toimintaa 
ja ajattelua? Hoitokodin työntekijä totesi mielestäni enemmän kuin osuvasti: Jos 
ihmisen ihoon tulee haava ja siitä vuotaa verta, niin kaikkien ihmisten veri on 
punaista. Mikä ero ihmisillä on miksi ja miksi meitä pitää luokitella ja asettaa eri 
ryhmiin?  
 (Suomessakin on  iät ajat ollut luokkayhteiskunta -ajattelua. Olisikos ollut 
vuodenvaihteen tietämiä kun Hesarissa oli mielestäni o-luokan pikatesti ja 
vielä professorin tekemä: mihin yhteiskunta luokkaan kuulut? Halleluja ja hyvät 
hyssäkät sille testille ja ajattelutavalle.) 
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Kathmandupost -lehdessä (22.3.2014) oli mielenkiintoinen koulutusjärjestelmästä 
.Koko maassa on 9.000 yksityiskoulua ja 33.000 valtioin koulua. Yksityiskouluissa 
on 150.000 työpaikka a( sis. opettajat ja muu hlöstö). Koulutuksen laadussa on isoja 
eroja. Yksityiskouluissa 90 % oppilaista läpäisee tasokokeet, valtion kouluissa 35 %. 
 
Neljännes työikäisistä miehistä työskentelee ulkomailla. Tulolennollani Dohasta 
Kathmanduun suurin osa matkustajista oli nepalilaisia siirtotyöläisiä matkalla 
kotiinsa. Yli 15 vuotiasta 60 % on lukutaitoisia.  
 
Nepal on monimuotoinen maa. Melkoinen tietäjä pitäisi olla sulattaakseen ja 
ymmärtääkseen tämän kaiken. Minulla tässä tietolähteinä on Suomen suurlähetystö, 
opus Rural Nepal-guide book ja paikallisten ihmisten kertomukset. Pikkuriikkisen 
osan kykenen ymmärtämään ja hahmottomaan tästä monimuotoisesta maasta, ihan 
pintaraapaisu. Todella pitkään pitäisi asua ja elää täällä päästäkseen jotenkin sisälle 
tähän kaikkeen. Monta kansaa, perinnettä ja uskontoa on Mont Everestin varjossa. 
 
Nyt hyppään eri ulottuvuudelle. Mielessäni olen ihmetellyt naisten erittäin 
voimakasta huulipunaa. Rohkaistuin kysymään siitä, vastaus: Naimisissa olevat 
naiset käyttävät huulipunaa, samoin lakkaavat kyntensä. Kynsien lakkaaminen on 
sallittu myös tytöille.  
 
Minulla täällä varsin natural-look; ei meikinhäivää. Hiuksiin, kaunistautumiseen ja 
auringonsuojaan keksin oivan ratkaisun. Paikallinen naisompelija ompeli mallista 3 
erilaista leveää hius/pääpantaa. Taitaa olla uniikkilook täällä. Ompelijatar sanoi 
jättäneensä yhden mallikappaleen itselleen. Poikkesin eilen ohikulkiessa ompelijalla, 
muita tilaajia ei ollut näkynyt, yllätin ompelijan viinirypäleillä. 
Vielä pukeutumisesta: pitkähihaisia ja -lahkeisia vaatteita käytän täällä töissä ja 
muualla ulkoilmassa. Se tuntuu jotenkin itselle sopivimmalta ja myös turvalliselta. 
Noissa työpaikoissani olen ainut nainen ja varmaan sekin vaikuttaa toimintaani. 
Nahkan kärventäminen ei ole pääasia. 
 
Olen kaksi kertaa kohteliaasti pyytänyt suomalaista opiskelijatarta huomiomaan 
hieman peittävämmän yläosa pukeutumisen, tuloksetta. Naisena ja äitinä olen 
huomannut miesten ilmeet ja eleet. Ehkäpä tässä on sukupolvien välinen kuilu. 
Paikallisten nuorten naisten en ole huomannut esittelevän naisellisuuttaan 
paljastavalla yläosa pukeutumisella, hellekausi alkaa kohta, tilanne voi olla silloin 
erilainen.  
 

tiistai 25. maaliskuuta 2014 

Vieraana Urmilan perheen kodissa ja Pashupatinathissa  



52 
 

Menen hakemaan Mangalia koulusta tarkoituksella hieman etuajassa, jotta näkisin 
tilanteita luokassa. Nyt täällä on meneillään koeviikko, ns. tasokokeet kolme kertaa 
vuodessa. Samat kokeet ovat yksityis- ja valtionkouluissa, läpäisyraja alhaisempi 
valtion koulussa. Kysyn ohimennen mahdollisuutta saada katsoa yhtä koe-/ 
tehtäväpaperia. Opettajien toimistossa huomaan saavani usean luokka-asteen 
koepaperit. Hyvä vieminen Maijalle ja kumppaneille Jyväskylään, monessa 
nepalilaisten opettajien koulutuksen kehittämishankkeissa ovat täällä mukana. Kaikki 
kysymykset sekä nepaliksi että englanniksi. Mielenkiintoiset ovat kysymykset ja 
tehtävät. Miten suomalainen koululainen pärjäisi näissä kokeissa tai nepalilaisen 
paljon puhutuissa Pisa kokeissa? 
Leikkikoululaiset tekivät myös kokeen. Lapsi kysyi vastausta opettajalta. Opettaja 
vastasi muutamaan kysymykseen, esim. luettele viisi eläintä ja lapsi kirjoitti 
vastaukset jos osasi. Mielenkiintoista, tai mitä tuosta nyt sanoisi tai ajattelisi? 
Tarvinneekos aina tehdä kumpaakaan? 
 
No, sitten yllättäen opettajainhuoneessa tilanne alkoi vyörymään. Urmila opettajatar 
kutsuu minut ko. päivänä kotiinsa yöksi ja samalla käynti jossain nähtävyyksissä, 
paikasta en ota selvää. Tartuin spontaanisti tilaisuuteen. Mangal reppuineen kotiin ja 
minä otan samalla oman reppuni ja suuntaan linja-autopysäkille. Siellä Urmila ja 
toinen opettajatar odottavat. Toinen nuorempi opettajatar alkumatkan tulkkina, 
Urmilan sanavarasto in english about 100 sanaa ja niillä tulimme hyvin toimeen. 
Bussissa kyselevät yllättäen lasteni synnytyksistä, onko aviopareilla sormuksia, 
ostavatkos miehet kaulakoruja ja muita killuttimia häiden yhteydessä. Nepalissa 
sormus on pakollinen pariskunnilla. Naisen palkka on 50 % miehen palkasta. Muut 
tasa-arvoon liittyvät asiat myös keskustelussa. 
 
 Linja-autossa ymmärrän, että matkustajat saavat selonteon minusta. Yksittäisiä 
sanoja poimin: Suomi, opettaja valtion koulussa, sosiaalityö ...Matkalla ostan 
tuliaisena suolaa ja kahvia, ne saan selville pitkän kyselyn jälkeen. Nyt olen vieraana, 
linja-automatkoja en saa maksaa itse. Pimeässä illassa saavumme Urmilan kotiin, 
aviomies odottelee portilla. Pariskunnalla on 2 aikuista tyttöä, he eivät asu kotona. 
Kodissa on keittiö, pariskunnan yhdistetty makuuhuone/olohuone, tyttöjen entinen 
huone, wc + suihkutila, kattotasanne ja  pyhityspaikka. Minulla nyt totaalisesti termit 
hukassa, hihasta nämä ravistan. Kaunis koti, siihen ei tarvita paljon huonekaluja, 
astioita tai muita härveleitä. Monta kertaa saan kuulla: olen vieras. Se tarkoittaa, että 
en voi osallistua tai auttaa ruuanlaitossa tms.No, emännän ohjeiden mukaan toimin, 
istun ja odotan valmista. Maukas illallinen, minä syön yksin ja pariskunta syö 
myöhemmin tyttären saavuttua. 
Olen ihan pihalla missä päin olemme, kaivan repustani kartan ja näytän sitä perheen 
isännälle. Hän vilkaisee karttaa ja toteaa: Okey. Onneksi myöhemmällä tytär 
miehensä kanssa tulee pikavisiitille ja palaan karttaan kynttilän ja taskulampun 
valossa: Olen Kapan alueelle, Ring Roadin ulkopuolella koillisessa, seuraavana 
aamuna herätys 04 ja klo 05 lähdemme kävely- ja bussiyhdistelmällä 
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Pashupatinathiin. Seurueeseen kuuluu Urmilan ja minun lisäksi Urmilan veljen 
vaimo. Koko suku tuntuu asuvan samassa korttelissa. Suunniteltu ohjelma sopii 
minulle enemmän kuin hyvin, paikallisoppaat ovat parhaita Nepalissa. 
 
Aamulla Urmilalla omat seremoniat kodin pyhätössä, saan ottaa kuvia, onneksi 
muistan videomahdollisuuden kamerassa. Joka aamu Urmilallaon  aamuseromonia; 
mm. öljylangan sytytys, kukat ... 

 
 Niin paljon tapahtui, että kaikki ei avaudu vieläkään pääni muistikortilta.Pimeässä 
aamussa useassa kodissa ollaan jo hereillä ja taas selontekoa vieraasta. 
 Pashupatinath on hindujen temppeli-alue ja sijaitsee Bagrati-joen varressa. 
Naiset menevät Pashupatinath temppeliin, sisäänpääsy ainoastaan hinduille. Alueella 
on klo 05.55 enemmän ihmisiä kuin Joensuun keskusta-alueen kaduilla. Aamun 
valjettua olen saanut luvan tottua katseisiin: olen ainut ei-paikallinen, ystävällisiä 
katseita.   Temppeliin siis koko ajan valtava ihmisvirta, osalla mukana korissa kukkia 
tai muita lahjoja jumalille, näin tulkitsen. Vartija tulee kyselemään olenko yksin. 
Selitän tilanteen ja saan luvan odotella rauhassa. 
Kierrämme jonkun kauppakuja-alueen kautta, naiset ostavat todella paljon kukkia, 
tarjoudun ostamaan Urmilan kotiin ja yllätyksenä saan myöntyvän vastauksen. 
Kävely jatkuu. Tajuan, että olemme ulkokrematoria-alueella, yhdellä polttolaiturilla 
meneillään hiilloskasan huuhtelu vedellä. Kysyn kuvausmahdollisuutta. Vastaus;" 
nopeasti" ja naiset asettautuvat myös kuviin, ehkäpä hämäyksenä. 

 
Todella usein tällä vierailulla, siis lähes joka käänteessä, minun halutaan ottavan 
kuvia ja annan kameran laulaa. Seuraavaksi taas eri markkinakujalle ja minun on pää 
jo ihan pyörällä kaikesta. Sulattelemista riittää ja vielä tulossa jotain. 
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Yllättäen olemme jonkun "kummituslinna" alueen reunamilla, aidattu vaijereilla 
lukittu alue vartijoineen. Naiset alkavat neuvottelemaan pääsyä alueella, selityksiä 
Suomesta, kaivavat kukkoroa ja näyttävät rahaa. Kolme miestä käy portilla, raha ei 
tässä vaiheessa vaihda omistajaa. Portti avautuu, kengät pois jalasta ja menoksi 
linnaan tai pyhättöön. Ensin kiipeäminen ylätasanteelle, matkalla pyhityspaikkoja ja 
sitten rakennelman sisään ikäänkuin maanalaiseen luolaan. Matkalla useita 
pyhityspaikkoja, naiset laittavat kerran rahaa ja kukkia. Seuraan perässä, otan kuvia 
ja videoin pieniä pätkiä. Merkillinen paikka, myöhemmin zoomattava sitä elävää 
kuvaa. 

 
 
 
Urmilan kodissa olemme 08.15, sitten nepalilainen aamiainen ja bussilla töihin. Pääni 
on ihan pyörryksissä koko vierailusta. Todella ainutkertainen kokemus, kovasti 
kiittelin ja kutsuin Suomeen kotiimme. Kysymyksiä milloin tulen seuraavan kerran 
koululle. Lupaan tulla ennen kotiutumista, omassa mielessä ajatus muutaman 
valokuvan teettämisestä koululle ja Urmilalle. 

keskiviikko 26. maaliskuuta 2014 

Hoitokodin asukkaiden tausta: 10 asukasta on löydetty kadulta ja 4 on tullut 
mielisairaalasta. Kahden asukkaan ikä ja oikea nimi on tiedossa. Muiden tausta, myös 
nimi , syntymäpaikka, perhe ,  on tuntematon,. Asukkaiden muisti on pyyhkiytynyt 
oman henkilöhistorian osalta. Asukkaat ovat saaneet nimen hoitokodissa. 
Lähtökohdat ovat monella asukkaalla vaikeat. Esim. Sundar ei ole uskaltanut syödä 
toisten kanssa samassa pöydässä. Anilin tullessa työhön tähän paikkaan Sundar oli 
syönyt ulkona koiran kanssa. Anil oli pysäyttänyt sosiaalisen eristämisen, nyt Sundar 
on ruokailussa mukana toisten kanssa. Toiset asukkaat huolehtivat, että Sundar saa 
ruokansa syödyksi ja juomansa juoduksi. Asukkaiden keskinäinen vuorovaikutus on 
lämmintä, toki välillä tarvittaessa käsketään ja asetetaan rajat, samalla tavalla kuin 
perheessä. Mangal oppi kävelemään hoitokodissa muutama vuosi sitten, ikäarvio nyt 
16 v. 
 
Suomessa hoitohenkilökunta painiskelee kirjaamisten kanssa mediatriin, täällä 
asukastietokantoja tai kirjaamisia ei ole. Olen ollut useita kertoja yksin asukkaiden 
kanssa kun työntekijä käy hoitamassa pyörällä tärkeitä asioita, esim. vesiauton tilaus, 
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ruokatarvikkeet tukusta .... Mielessä kävi kerran: entäpäs jos asukas saisi 
sairaskohtauksen tai tulisi haastavaa käyttäytymistä. Jälkimmäisen taltuttamiseen 
kiinnipito-otteella voimani riittäisivät. Jos joku asukas kuolisi, kukaan ei syyttäisi 
hoitovirheestä. Todettaisiin, että elämänlanka katkesi. Raadollista, mutta totta. 
Henkilömitoitusten perään ei täällä kysellä. Työvuorossa on aina yksi työntekijä, 
sunnuntain päivävuorossa kaksi. Palkka maksetaan käteen, palkanmaksu päivänä on 
käytävä collegella. Kaikki rahaliikenne on father Arulin näpin alla. Hoitokoti 
valmistaa kynttilöitä, kirjekuoria... ja myy tuotteet. Tuotto on tilitettävä Arulille, ja se 
käytetään kolmen yksikön hyväksi. Tietysti ensin on  saatava esim. paperia ja 
kynttilävahaa, nyt molemmat ovat  olleet tiukassa. Yksi asukas pystyisi tekemään 
mitä vaan. Työntekijää ja asukasta harmittaa kun mahdollisuuksia ei anneta. Mari 
antoi täällä ollessaan ison pinkan valkoista kopiopaperia, siitä annoin osan 
kirjekuorien valmistamiseen/ asukkaan työtoimintaan. Eri kokoista kirjekuorimallia 
minulta kysyttiin, sattumoisin on mukana. 
 
Viimeisen viikon aikana asukkaiden delegaatio on ollut aamulla portilla odottamassa 
tuloani, iloiset Namastet vaihdetaan ja sitten päivän aktiviteetteihin. Asukas Indra on 
tällä viikolla tullut mukaan toimintoihin. Hän on äärimmäisen kiltti ja ystävällinen 
toisille asukkaille. Hän silittelee usein toisten päätä, tarkistaa pyörätuoli asukkaan 
tilanteen, taputtelee haastavasi käyttäytyvää asukasta ...Indra on kiinnostunut 
eläinleluista, nuppipalapelit onnistuvat. Jälkimmäinen oli yllätys myös työntekijälle. 
Ostan vielä yhden palapelisarjan. Minua kiinnostaa seurata miten asukkaiden 
toimintakyky kehittyy. Monenlaista kapasiteettia on piilossa asukkaiden mielen ja 
toimintakyvyn sopukoissa. Gopal haluaa kävellä käsi kädessä kanssani, myös se on 
tämän viikon yllätys. Jokainen tarvitsee välillä läheisyyttä, myös asukkaat. En mieti 
miten on asukkaiden käsien pesun laita. Omat käteni voin pestä saippualla, käsidesiä 
en ole käyttänyt aikoihin. Kerron tässä nyt asukkaiden nimiä, Suomessa ei näin voisi 
tehdä. Täällä on eri systeemit ja voin tarvita näitä nimiä oman muistini tukena. Siis 
olen vihdoinkin oppinut muistamaan asukkaiden nimet. Niin monta S-kirjaimella 
alkaavaa ja parin kirjaimen tai suhuäänteen ero. Asukkaat tunnistavat nimensä. 
 
Father Arul on siis Collegen sosiaalityön osaston johtaja ja samalla näiden kotien 
johtaja. Hän pyysi minua kirjoittamaan yhteenvedon toiminnastani Gafney 
Bhawanissa. Liitän sen tähän kun saan viimeisteltyä. 
 
 

Summary 

I have worked in Gafney Bhawan since 2nd of March 2014. I have enjoined a lot 
taking contact with clients and I have noticed that: 

· It is very important to find out new ways to active clients 
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· Clients can learn new things quickly  

· Some clients have developed quickly and all clients can and will develop  

· Clients can follow my lead and examples 

·   Attention need to be given to all clients, not just the 'easy' ones 

· All clients are equal human beings and need to threated the same way 

· The atmosphere in Gafney Bhawan is very good and warm. Clients consider Gafney 
Bhawan as their home and people here form a community and a family. Everyone 
knows each others strengths and weakness and the clients take those things into 
consideration in daily activities. People support each other and play little practical 
trics on each other to keep the athmosphere lite and positive 

· The staff is really motivated towards their work and are working in very high level. 
The staff supports clients and keep good care of them. They play practical trics on 
clients that that both of them enjoy very much. This example shows the family kind 
of athmosphere in Gafney Bhawan 

· It is very important to give positive feedback to clients. When clients discover their 
improvement, they will try even more  

 

I have supervised social work students in their practical training. 

Most students are very motivated and have taken a great contact with clients. Their 
abilities to work as a social worker is in a high level. Unfortunately two student don't 
take any contact with the clients, they prefer talking to each other. I have kindly 
adviced them to be more active and to star taking contact with clients without any 
change in their behavior. Their work is not in that kind of level that they would pass 
their practical training, in my opinion. Some student don't eat with the clients and 
staff, that makes the relationship with clients a bit difficult. 

The staff obey the social works ethical guidelines very well and work excellent and 
professionally. Their professional skills are in very high level, especially Anils. 

My focus has been in taking contact with all the clients and try to find out one (1) 
new daily activity. Here are some of my ideas. 

1. Basketball 

·  The wastebin on the ground and client throws the ball in to it. Stone needs to be put to 
the wastebin otherwise it fall down 
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· The wastebin on the tree. You can count points, it activates more 

2. Throw and catch the ball and beabag 

· Small and big ball 

· By one hand or by two hands 

· Towards the wall 

· 3 clients in the same group, 1-2 balls in the same time 

· You can advice different ways to throw the ball 

3. Massage with the small ball and peabag 

·  I massage clients shoulders and back  

· Client can relax and after that I can take better contact with him 

· Very suitable to Gobal, Hari, Sagar and Sundar 

4.Puzzle 

· I started with “grasp”puzzle and now some clients can do puzzles with 15 peaces 

 

5.Cards 

· Remembering cards can be used in different ways 

· Clients can: 

a. Name the cards: what is that? Two clients can also do that in English ( Sundar and 
sometimes also Santosh) 

b. Find similar /pairs. The cards are laid the picture side down or up 

c. Try to pull pairs from Your hand 

6. Exercise 

· All kind of exercise: claps hands in different ways, hands up and down, play and sing 
a song: head, shoulders, knees and toes, ears and eyes, mouth and nose, jumping, 
walking, running... 

· Clients can also strengthen their muscles by pressing the ball ( Mangal, Sundar, Gopal, 
Sagar) 

7.Football 
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8. Cricket, baseball( Finnish) 

· Some clients can hit the ball and some are catching it. The others have fun when they 
are following the game and where the ball is going. 

9. 'figting' with balls 

10. Drawing, colouring with colourpencils 

11. Client with wheelchair( Suresh) 

· Ballgames 

· Massage with small ball 

· I have councelled and motivated Gopal, Sundar and Sagar to push wheelchair, they can 
do that. 

· I push wheelchair round the house to look at rabbits... 

· Toys and tricks and he can enjoy and have fun 

12. Cars 

· Many games with cars 

· Very important notice: also Gopal is motivated with cars if I give him a hint 

13. Toys 

· Cars, animals, puppets…. 

14.Songs 

15. Hide and seek ( rocks, toys, item...) 

· Hide something and clients can seek it 

· Also client can hide and others seek it 

16. Sundars voice and talk 

·        I have asked many times: What is Your name, Where do You come from, How old 
are You ? … 

·        Sundar can tell the name of pictures in English 

·        he can also read in english 
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Thankfull for this experience 

Katri Tiainen 

27th of March 2014 
 
Viikonloppuna oli ilahduttava tapaaminen Maijan,Marin ja Father Arulin kanssa. 
JAMK on mukana useissa projekteissa täällä Nepalissa kehittämässä paikallisten 
opettajien koulutusta ja ammattitaitoa.Täällä on paljon erilaisia kansainvälisiä 
projekteja, substanssialueet vaihtelevat. Majapaikassani paljon projektityöntekijöitä eri 
maista, myös Nepalista ja heiltä kuulen mikä itsekullakin on focuksena.  

 

perjantai 28. maaliskuuta 2014 

 
 
Maisema kämpän vesitankkitasenteelta ei ole pöllömpi. Kirkas keli antaa odottaa 
itseään ja minä jaksan kiivetä joka aamu ja ilta päivystämään korkeuksiin. Myös 
pyykki kuivaa hyvin korkeuksissa. 
 
Jos aikaa ja energiaa illalla on, menen kerran viikossa mielelläni kävelemään 
paikallisten markkina-alueelle. Siellä on mielenkiintoista seurata mitä paikalliset 
ihmiset ostavat. Itse saan olla rauhassa kaupustelijoilta, koska muita 
ulkopaikkakuntalaisia ei ole. Ihmiset suhtautuvat ystävällisesti. Muutaman kerran 
olen mennyt penkomaan samoja koreja missä paikalliset naiset ovat innostuneina ja 
olen tehnyt pari tarpeellista löytöä. Tällä alueella hinnat ja laatu ovat erilaiset kuin 
Thamelissa, siis molemmat alhaisemmat. Valokuvia en näillä reissuilla ota, se ei 
jotenkin sopisi tilanteeseen. 
 
Täällä nyt kaksipäiväiset Nationanal level para-olympic. Eka päivä on takana ja ihan 
mahtava tapahtuma. Hehkutan nyt, vaikka kirjoitan yöllä 01, kun satuin heräämän 
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sähkönjakeluun. Siis aluksi upeat avajaiset; olympiatuli kuljetettiin kentän ympäri; 
neljä juoksijaa; mm. kainalosauvat, pyörätuoli ..., musiikkia ja tietysti vähän 
pitkästyttäviä puheita. Osa puheista englanniksi: tasa-arvo, osallistuminen, oikeudet, 
kyvyt ja taidot, sportsman spirit. Alkuseremoniat kestivät kaksi tuntia, se avoimen 
kentän auringon porotuksessa pitkä aika. Meidän joukkueen osallistuja sai 2 
epilepsiakohtausta, kuumuus, jännitys ja ihmispaljous oli liikaa. Siis 200 osallistujaa ( 
tytöt ovat suurena vähemmistönä, ei yllätys) + avustajat ja vapaaehtoiset eli 
sosiaalityön opiskelijat collegelta. Nyt Para-olympialaiset ovat ensimmäisen kerran 
Kathmandussa ja St. Xaviers`n college pääjärjestäjänä, iso voimainponnistus 
opiskelijoilta ja henkilökunnalta. Paikalla on kutsuvieraita, mm. opetusministeri, 
ainut nainen kutsuvieraissa. 
 
Ekan päivän lajeina mm. pyörätuolikelaus, juoksua; eripituisia matkoja ja apuvälineet 
vaihtelevat, hidas kävely, pituushyppy. 

 
 

 
 Kannustus mahtava, palkintojen jaot jokaisessa sarjassa, kamerakuvaukset, 
videoinnit. Paikalla ainakin The Himalayan ja telkkariin myös 
kuvauksia/haastatteluja. Yllättäen minua haastatellaan ja kamera pyörii, kysymyksenä 
mm. millaisia terveisiä lähetän Nepalin hallitukselle. Sekunnin sadasosassa ajattelen 
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halleluja, ei voi olla totta, sitten ravistan:" I think that the Government must give 
more support to social and health services".No, ei tuolla haastattelulla ole mitään 
väliä, ei se mene mihinkään tuuttiin, ainoastaan kameran putkeen ja nauhuriin ja 
sieltä arkistojen uumeniin. Mielenkiintoinen ja yllättävä kokemus  minulle joka 
tapauksessa. 
 
Iltapäivällä on  klo16 alkaen kulttuuriohjelmaa kentällä; musiikkia, tanssia ja osa 
osallistujista aloitti jamit. 

 
 Kyllä siinä myös oma jalka vippasi. 10 tunnin päivä kentällä ja itse olen mukana 
hoitokodin  ja social service centerin joukkueen huoltojoukoissa. Asukkaat eivät 
kertaakaan valita, iltapäivästä ilmeistä huomaan väsymyksen. Asukkailla on  
matkoineen 11 tunnin päivä. Asukkaat tuntevat osittain toisensa, hoitokodin 
asukkaista osa on aluksi ollut ssc:ssä, keskinäinen vuorovaikutus hyvää. Hoitokodissa 
aikaisemmin harjoittelussa olleet "terävimmät" opiskelijat tulevat moikkaamaan 
asukkaita, ilolla seuraan opiskelijoiden tapaa ottaa kontaktia asukkaisiin. 
 
Yleisesti säätilasta: nyt täällä on alkanut kesä. Lämpötila on noussut jo ihan riittävän 
korkeiksi, about 28 astetta tänään. Täällä ei ole missään lämpömittareita, mitäpäs 
niillä tekisi, lämmön tuntee ihollaan. Huoneen ikkunaa pidän jatkuvasti auki, 
ötökkäverkko on. Päivällä läkähdyttävän kuuma, aurinko porottaa kuumasti/ 
polttavasti ja kuumin aika vasta tulossa. Väljät ilmavat vaatteet parhaita, siinä 
varmaan khurtan idea.  Kukat kukkivat: petuniat, ruusut, harjaneilikat, kehäkukat. 
Nurmikkoja täällä ei ole ole. 
 
Lienenkö maininnut koirista. Kaduilla juoksee ja makoilee jatkuvasti irtokoiria, siis 
väisteltäväksi asti. Minä olen vähän koirakammoinen, nyt olen karaistunut . Onneksi 
koirat räksyttävät keskenään ja pysyvät kauempana. Myös öisin herää useita kertoja 
koirin haukkimiseen ja murinaan. Koiria on  siis sata kertaa enemmän kaduilla kuin 
lehmiä. 
 
Liikenne mielenkiintoista ja välillä vaarallista: autot, moottoripyörät, skootterit, 
polkupyörät, pöyrätuolit, bussit... samalla reitillä. Siinä jalankulkija tai 
pöyrätuolikelaaja yrittää katsoa sopivaa rakoa tien ylitykseen. Ihmettelen suuresti, 
että en ole nähnyt yhtään kolaria. Toivottavasti ei tule, toisten tai omalle kohdalle. 
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Kaikenlaista lätinää välillä kirjoittelen. No, blogiini olen kutsunut about 20 lukijaa, 5 
tunnistaa minut Jyväskylän opintojen kautta, loput tuntevat osittain mielenmaisemani 
ja olemme kohdanneet useilla areenoilla privaatissa. Lätinät voi sivuuttaa tai niistä 
voi löytää uusia ulottuvuuksia. Se pätee myös itseeni, kirjoittamalla tutustun myös 
itseeni. Ja siinä sitä vasta matkaa onkin. 
 
Paraolympialaisten 2. päivän lajeina, juoksu, viestit, pallonheitto, kuulantyöntö ja 
hupailulajit sekä monipuolinen kulttuuriohjelma illan päätteeksi. Diakin kv-
koordinaattori Sami saapui Kathmanduun ja paraolympilaisiin ja se varmaan 
edesauttoi pääsemään osalliseksi kutsuvierasruokailuista. Sami, Anna-Maija ja minä 
saimme kunnian olla palkitsemassa kukin vuorollamme yhden sarjan osallistujat: 
jokainen osallistuja saa hakaneulalla kiinnitettävän osallistumismerkinnän ja oman 
sijoituksensa rinnukseensa .Jokainen sarja palkittiin välittömästi osallistumisen 
jälkeen ja toisaalla kilpailut jatkuivat eteenpäin. Valokuvasin kaikki Gafney 
Bhawanin asukkaat palkintokorokkeella ja teetän niistä kuvat heti alkuviikosta. 
Tärkeä muisto annettavaksi jokaiselle. Päivän päätteeksi joukkueen jäsenille annettiin 
myös omalla nimellä diplomit. Nyt hoitokodin seinälle on paljon uutta ripustettavaa, 
katseltavaa ja puhuttavaa riittää pitkäksi aikaa. 

keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 

Sarjassani hajanaisia lätinöitä: 

 
 
Traktorit täällä mielenkiintoisia, siis käynnistetään pyörittämällä kampea, ei avainta. 
Työmatkalla traktoreita näen ja rupesin kyselemään työmiehiltä; kysymykseni 
naurattivat. Liekös joku maamoottori, ääni tosi puksuttava ja työkone kulkee täydessä 
lastissa hiekkateillä tosi hitaasti, reippaalla kävelyllä ohitan. 
 Kottikärryissä useimmiten metallipyörä, siis ei kumia, hieman raskas ja haasteellinen 
kärrättävä.  
 
Kukkaloisto on tosi kaunista, paljon kotoisia lajikkeita ja toki tuntemattomia. 
Kattotasanteilla on paljon saviruukkuja ja niissä erilaisia istutuksia, myös 
hyötykasveja. 
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maisema väliaikaismajoituksen kattotasenteelta  
  

Majapaikan vaihtaminen kolmeksi yöksi, häävieraita USA:sta majapaikka täynnä ja 
jouduimme käpälämäkeen.  Toisaalta on  virkistävää nähdä eri asuinalueita ja 
majoituksen tasoja.  Täältä ilolla palaan Bethani Accommodationiin. Toivottavasti 
saan olla siellä loppuajan. Täällä tilanteet elävät ja meikäläinen suunnitelmallisuus 
aikatauluineen on hepreaa. Se tulee esille monissa isoissa ja pienisssä asioissa. Olisin 
varannut itselleni ajan massageen toukokuulle lähtöpäiväni aamuun. Kysymykseni 
ajanvarauksesta oli outo, vastaus: tule käymään tai soita edellisenä päivänä. Thinks 
take in Nepal, so relax and chill out, tämä on hyvä arki - ja juhlapäivän motto täällä. 
 
Nyt vähän väliviikko; siirtyminen Freedom centeriin, tutustumiskäyntejä kodeissa, 
asioita collegella Arulin ja opiskelijoiden kanssa, Kaija Jamkista täällä luennoimassa 
ja perehtymässä ensi syksynä alkavaan omaan projektiinsa ... 

 

Collegen kirjasto ja koriskenttä  
 
Hyviä kohtaamisia on ollut sosiaalityön opiskelijoiden kanssa eri tilanteissa ja 
paikoissa. Olen rekisteröitynyt heidän muistikortilleen ja monia spontaaneja 
keskusteluja yllättävissä tilanteissa. 
 
Anna-Maija teki tänään pyöräkaupat pyöräkorjaamosta. Olin edesauttamassa 
tilannetta mainitsemalla asiasta vaivihkaa Gafney Bhawanissa ja kappas vaan: 
aamutuimaan viesti kännykässäni: Olen löytänyt pyörän ystävällesi, hinta 3200 
rupiaa. Halvin vuokrapyörä olisi ollut 150 rupiaa /vrk. 
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MTB bongauksia team -bullet kahdelle jäsenelle; jokos iskee kipinää ?Olisi oikein 
hyvä kisakauden avaus!! 

 
 
Ulkoministeriön blogissa mielenkiintoista ja tärkeää tietoa "Siirtotyö vie tuhat nuorta 
Nepalista...".  

 
Siirtotyö vie tuhat nuorta Nepalista 

 
Ruokani kokkailen itse, se tuntuu kotoisalta. Juureksia & vihanneksia on helppo ostaa 
ja kokeilla uusia lajeja. Munakoiso oli minulle tuntematon, oikein makoisat 
vegeruuan ainekset. Salaatit kierrän kaukaa, siinä ehkä olisi riski lentävälle... 
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Öljyä ostan puolen litran pussissa, siinä ja kiuhuvassa vedessä ruoka-aineet haudutan. 
Jostain on hyvä saada rasvaa. Hoitokodissa olen seurannut välipala ruokien laittoa ja 
ollut hyvässä opissa. 

 
Norwegenian guesthousessa norjalaiset neitokaiset liottivat kaikki juurekset ensin 
jodivedessä, se ei oikein avautunut minulle. Kyllä pöpöt 100 asteessa kuolevat. 
Uusin herkkuni on papaija, puolitoista kiloisen ostin ja kolmeen päivään napostelin 
sen leivän päällä .... 
Elämäni eka papaijaostos. 
 
Jotensakin tuntuu, että olen akklimoitunut tänne: nyt vähän ihmeteltävää ja asiat 
näkee tämän yhteiskunnan valossa. Toki minulla on ollut myös tilaisuus nähdä ja 
kokea monia asioita, silti ehkä pisara paikallisten elämästä. Tavallisena turistina olisi 
jäänyt pyörimään eri tasolle. 
 
Huomenna lähden suomalaisen sairaanhoitajaopiskelijan mukaan community nurse 
käynneille perheisiin. Itse täällä on hankkiuduttava tai kutsuttava itsensä eri 
tilanteisiin. Siinä olen aika aktiivinen . Perjantai illaksi tuli kutsu suurlähetystöön 
Suomi-ilta, omakustanteinen iltapala, sauna ja alustuksia. Mielenkiintoinen ja 
monipuolinen viikko. 
 
Lalitpur nursing campus opiskelijoiden ja Annan kanssa Bhaisipatin kylässä Ring 
Roadin ulkopuolella lounaassa. Heti maaseutua, maisemat ja muut puitteet ovat 
erilaiset. Pienet Kaura- ja ohrapellot tai paremminkin tilukset, peruna kukalla... 
Aluksi "kylätalossa" kahdella sairaanhoitaja-opettaja opiskelijalla on esitelmä 
jätteistä. Koululta kaksi opettajaa paikalla; toinen arvioi esityksen ja toinen "ohjaa" 
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opiskelijoiden kotikäyntejä. Käytännössä jälkimmäinen ei mielestäni toteutunut, 
koska opettaja istui koko ajan kylän kaupassa teellä. No, ehkä siinä tuli etäohjausta ja 
opiskelijat voivat tarvittaessa käydä kysymässä Mamilta. Siis niin täällä opettajaa 
kutsutaan. 
 
Sairaanhoitajaopintoihin tiukka seula : 700 hakijaa ja 45 otetaan, nämä ekan vuoden 
opiskelijat 17 vuotiaita neitokaisia. Kaikki opiskelijat siis naisia, miehet eivät voi 
hakea sairaanhoitajaopiskelijaksi. Erittäin herttaisia ovat neitokaisia. Yhden 
opiskelijattaren kanssa siirtymäkävelyissä henkilökohtaisempaa keskustelua, 
mielenkiintoista ja antoisaa molemmille. Kenttätyössä violetti sari, itse kustannettava 
kaikki, ei ole yksityinen koulu ja se selittää myös hakijamäärää. Perhe maksaa 
opiskelun; koulupuvut, kirjat, vaatteet....Osa asuu kotona , osa vuokralla campuksella. 
Osastotyössä ja campuksella eri koulu-/ työasut, ne myös kustannettava itse. 

 
 
Kotihoitokäynnit pienryhmissä tai pareittain, meidän ryhmällä asiakkaat vanhuksia, 
vanhin 90 v. Kaikilla erittäin paljon maakuuhaavoja. Vanhukset asuvat vaihtelevissa 
olosuhteissa perheensä kanssa, olosuhteissa kaksi totaalista ääripäätä. Makuuhaavoja 
ei hoideta ja opiskelijoiden käyntien jälkeen terveydenhoidon ammattilaisia ei ole 
tulossa. Seuraavat opiskelijat siirtyvät eri kylään. Opiskelijat kartoittavat 
terveydentilaa ja antavat ohjausta taitojensa mukaan, käsidesejä ei ole, opiskelija 
kysyy meiltä lainaan. 
Nappaan kaksi kotihoitokäynneiltä, niitä en tänne liitä. Paljon ajattelemista on  
vanhusten olosuhteista ja hoidosta. Nämä vanhukset ovat totaalisesti läheistensä 
hoidon ja avun varassa. Yhteenvetona: kotihoito tai kotisairaanhoitoa ei ole, apu / 
hoito tulee lähiyhteisöltä. 
 
Perjantaina opiskelijoilla on esitys kylän asukkaille kylätalolla: seinillä on postereita 
mm. ehkäisyvälineistä,  ruokaympyrästä. 

67 
 

 
 
 Draamaesityksenä perhetilanne: alkoholinkäyttö, aliravitsemus... Esitys nepaliksi, 
yleisönä kylän naisia ja lapsia. Lopuksi  on upea kulttuuriohjelma. Opiskelijat 
pukeutuvat kansallisasuihin ja erilaisia tansseja. Lalitpur Nursing campukselta myös 
johtajatar/ koulutuksen johtaja Sarala paikalla. Opiskelijoiden posterit ja ohjelma 
arvioidaan, he saavat esityksen jälkeen suullisen palautteen opettajilta, paikalla  on 
ammattiaineiden  4 opettajaa. 
 
 
Suurlähetystön ilta; omakustanteinen ruokatilaus, sauna ja kaksi alustusta: metsä ja 
koulutus. Hieman yllättynyt olen kapea-alaisesta tietämyksestä. Vastauksia 
kysymyksiin on etsittävä itse muualta.  Illanvietossa on  about 20 suomalaista , 
mukaanlukien lähetystön edustajat. 

 

lauantai 5. huhtikuuta 2014 

Godavari ja Dhapakhel  

Pyysin Beenua oppaakseni Godavariin ja sain jo viikolla myönteisen vastauksen. 
Aamulla palasin peruskämppään, kotikulmilta peruspaikastani ostin maidon. Siitä ja 
muista ruokatarvikeostoksistani saan aina ystävällisen hymyn, taitavat pitää 
paikallisena.Keittelen aamupuuron ja Bart esittäytyy, kertoo menevänsä Thameliin. 
Kerron omat suunnitelmani ja hän kysyy voisikos tulla retkikuntaamme. No, mikäs 
siinä. Bart on Tatran alueella kasvanut, nyt USA:ssa asuva lääkäriopiskelija ja nyt 
harjoittelemassa pari viikkoa Patan hospitalissa. Minä tunnistan itsessäni hieman 
ärsytyskynnystä amerikkalaisten itseriittoisuudessa, mutta Bart on erimaata ja sopii 
retkikuntaamme. Minulla on viikon ainut vapaapäivä ja kova hinku päästä luontoon 
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ja raikkaampaan ilmanalaan. 
 
Beenu on uskomaton paikallisopas, tietää paljon asioita ja meidän ajatusmaailmat 
natsaavat monilla ulottuvuuksilla. Hän puhuu ystävilleen paljon siitä, että 
koulutettujen nuortenaikuisten on tärkeää jäädä työskentelemään Nepaliin ja kehittää 
omaa kotimaataan. Rahan perässä ei kannata lentää Usaan tai muualle ulkomaille 
työskentelemään, kaikki ei kultaa mikä kimaltaa. 

 

Beenu  
 
Godavarissa huikea luonto, raitis ilma hengittää ja paljon katseltavaa ja koettavaa. 
Käymme hindutemppelialueella; siellä paikallisilla "yhteisöpäivä". Beenun kanssa 
pääsemme kaikkeen mahdolliseen tai mahdottomaan. Bussissa otan valokuvan 
miehestä ja hän pyytää meitä hindujen temppelialuella. Hienoja musiikkiesityksiä, 
kaikkialla ystävälliset Namastet ja tervetulotoivotukset. Toki myös itse vuorovaikutan 
kunnioittavasti ilmeillä ja eleillä. 
Godavarissa myös Buddhist monastry. Rakennuksen kaikki koristelut ovat 
käsintehtyjä, siis asukkaiden kättentöitä. Yhden heimon tapa / perinne: Perheen 
poikalapsista yhden on mentävä ko. luostariin. 

 

Buddhist monastry  
 
Jatkamme kävelyä kasvitieteelliseen puutarhaan, varsinainen viherpiipertäjän unelma. 
Isosiskoni hihkuisi innosta täällä. Paikalliset käyvät alueella paljon piknikillä/ 
kokkailevat tai nauttivat luonnonrauhasta. 
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talonrakentaja Godavarissa 
 
 
Beenu ehdottaa, että voisimme jatkaa matkaa bussilla Dhapakheliin, kävellä 
viljelysalueille ja korkealla mäellä olevaan hindutemppeliin. Huippu ehdotus, siihen 
nappaan heti lennosta kiinni. Beenu mainitsee ohimennen, että Dhapakhel on hänen 
lapsuusmaisemaansa. Pengermäviljelysaluetta, joella on  pyykin- ja hiustenpesijöitä. 
Tiilien valmistusalue, aikaisemmin  se on toiminut ainoastaan lapsityövoimalla. Nyt 
lapset (ikäarvioni 10 - 14 v) ovat kantamassa otsahihna korissa tiilejä mäen huipulle. 
Nämä lapset eivät käy koulua, ovat erittäin köyhistä olosuhteista. Temppelialueella 
naisryhmä ja pyytävät minua samaan valokuvaan. Naisenergiaa, kyllä täällä 
voimaantuu. Beenu kertoo, että hindut kutsuvat kristittyjä lehmänsyöjiksi, naurattaa. 
Ja muutama muu eri uskontoihin liittyvä kasku lentää ilmassa.  
 
Beenulle tarjoan matkat, eväät, ruuan ja paluumatkalta perusruoka-aineita kotiin. 
Ilman erittäin osaavaa paikallisopasta en olisi osaantunut näille alueille, informaatiota 
paljon paikallisesta elämästä. Toki monista asioista eri ihmiset kertovat eri tavalla, 
niistä muodostan sitten oman käsitykseni. 

 

naisenergiaa hindutemppelin edustalla 
 
 
Paikalliset ihmettelevät jotain tiellä, joten minäkin änkeennyntjoukkoon: tiellä on 
erikoinen karvamato tms, pituus about 40 cm Joku eläintieteilijä voi tunnistaa!! 
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maanantai 7. huhtikuuta 2014 

Kolme päivää on ollut tupaten täynnä erilaisia tapahtumia ja tilanteita, tilanteet ovat  
taas vyöryneet itsestään eteenpäin. Freedom center nyt minun työareenalla 
basiccamp, siis huume- ja päihdekuntoutujien yksikkö/koti. Tilanne vähän 
kokonaisuuden kannalta haasteellinen: 6 asukasta ja 6 työntekijää. Oman paikkani 
otan ja kontaktiin pääsen asukkaiden kanssa menemällä mukaan heidän askareisiin ja 
ehdottamalla itse jotain uutta: pöytätennis, kriketti ja kortin pelaaminen. Kaksi 
asukasta läiskii pöytätennistä ja mieluusti opastavat myös minua. Hymyilytti, olen 
viimeksi pelannut lapsuuskodissa, mutta aika nopeasti sitä kehittyy: positiivinen 
palaute auttaa ja siitä tulikin hyvä aasinsilta uuteen keskusteluun. Pesäpallon tai 
kriketin ja kortin pelaamista ehdotin. Eka vastaus: ei ole välineitä. No, etsin 
puutarhasta kaksi mailavaihtoehtoa ja ostin kaksi pehmeää palloa. Vähän 
ymmyrkäisenä minua katsoivat, mutta kriketti nyt tosi in täällä kun nepalilainen 
joukkue pärjäsi hyvin turnauksessa. Säännöt sompailtiin porukalla; kriketin 
syöttötyyli ja kolme pesää. Työntekijöiden oli pakko lähteä mukaan, sanoin: muuten 
ei peli onnistu. Ensi häkellyksen jälkeen kaikki innostuivat. Kysymys: voinko jättää 
pallot, treenaisimme vielä illalla. Ostin eilen korttipakan ja opettelimme nepalilaisia 
ja suomalaisia korttipelejä. Minä olen hidas oppimaan korttipelejä, joten yksi asukas 
aina minun pelikaverina. Onneksi on joskus tullut kotosalla nuorison kanssa pelattua 
seiskaa, p-housua... ja lapsuudessa yksin myös pasianssia. 
Täällä oma pääfocus: yritän näyttää eri tapoja miten itselleen voi saada hyvän 
fiiliksen ilman päihteitä. Freedom centerissä olen tosi lyhyen ajan ja "tähän vesistöön 
uiminen ei ole ihan easy biisi". 
Asiakkaat siis miehiä ja minua kyllä silmäillään, käyttäytyminen asiallista, pelätä en 
osaa, ei kai tarvitsekaan. Työntekijät käyvät välillä kurkistamassa mitä teen 
asukkaiden kanssa ja jatkavat lehtien lukemista.  
 Ensivaikutelmani: työntekijät ovat passiivisia, pääfocus päivän lehtien lukeminen; 
toinen in english ja toinen nepaliksi. Siihen saa menemään mukavasti aikaa :-). 
 
Ihmetyttää: Gafney Bhawanissa ja Social service centerissä on pula työntekijöistä 
suhteessa asukasmäärän ja avuntarpeeseen, miksi Freedom centerin työntekijöitä ei 
tilapäisesti siirretä toiseen yksikköön? Ovat siis kaikki saman katto-organisaation 
alla. Tätä en kyllä mene ehdottamaan. Tätä ja paria muuta asiaa on parempi pyöritellä 
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vaan omassa päässään. 
 
Prakash Dhakal pyytää palaveriin vammaisten oppilaiden opettajien koulutuksen 
kehittämiseen liittyen.Meetinki: no katsottava tarkkaan mihin resurssini riittävät, 
paras vaihtoehto: JAMK:ille ja Maijalle olisi tuossa  hyvä projekti. 
 
Smarika kutsuu kotiinsa illalliselle ja toinen skootterikyytini Kathmandussa. Nyt 
helpompi, kun pukeudun housuasuun. Osumme pahimpaan illan ruuhka-aikaan, 
takaistujan pidettävä pää kylmänä, Smarika varma rauhallinen kuljettaja. Monenlaista 
keskustelua on nepalilaisista vanhoista perinteistä, mm. myötäjäisistä, avioliitosta ja 
naisten kohtelusta kuukautisten aikaan. Jälkimmäisistä olen kuullut monta erilaista 
versioita, liekö niin että eri kasteilla ja alueilla on erilaiset tavat, vaikea sanoa, yritän 
jotenkin muodostaa asiasta oman käsitykseni. Itse en ole kysellyt asiasta, naiset 
kertovat avoimesti omasta aloitteestaan.  
 
Sami ja Kaija ovat tutustumis- ja yhteistyövisitillä Gafney Bhawanissa ja Freedom 
Centerissä, tärkeä tapaaminen jatko-yhteistyön kannalta. 
 
 Nauratti eilen aamulla ja illalla työmatkalla. Pikkuteillä ihmiset ovat ruvenneet 
tervehtimään. Eka Namasten toivottaja oli eilen kananmunakennoja taloista ostava 
mies, kulkee pyörällä ja siis ostaa pahvia. Nauratti; nämä ihmiset eivät kuulu täällä 
yläkastiin ja he tervehtivät minua kuin vertaistaan, tämä on erinomainen signaali 
minulle. Pikkukaupan naismyyjä kysyi minne kävelen joka päivä. Ring Roudin 
ulkopuolella ilmapiiri on erilainen, vähän samanlainen kuin Liperinsalossa tai yleensä 
maaseudulla. 
 
Freedom centerissä Khimbu ja Aarubokhara puut ja niissä syötäviä marjoja, 
ensimmäisen lajike kypsymässä, jälkimmäinen kypsä kuukauden päästä. Koiralon 
kukkia keräsimme maasta ja niistä asukkaat valmistvat pikkelsiä. 
Puiden suomennokset on etsittävä netistä nepalin sanakirjasta. 
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Khimbu, kypsä marja on musta 
 

 

AaruBokhara, kypsä marja punainen/musta, syötävä kuukauden päästä 
 
 Nepalin karttaa kuljetan repussa  ja sen zoomaaminen porukalla on mielenkiintoista: 
missä kukin asukas ja työntekijä on syntynyt. Täällä kartat ihmetyksen aihe, toki 
myös sen takia, että kaikki asukkaat eivät osaa lukea. 
 
Kuukausimaksu Freedom centerissä on 10.000 rupiaa. Monenlaiset tilanteet, 
tapahtumat, asiat ja pitkiksi venyneet päivät väsyttävät, tänään tirsat ovat tarpeen 
ennen yöunia. 
 
Mieheni tulee tomorrow ja silloin minulla lomaa, hiphei ja hurraa.  Blogikirjoituksia 
ei siltä ajalta ole tulossa, jotain voin suunnitelmistamme kertoa. Kolme illalliskutsua 
on tullut nepalilaisiin perheisiin, käynnit minun työpaikoissa, collegella, 
opiskelijoiden kanssa slummialueilla, Shivapurin kansallispuiston vaellus, Pokhara ja 
vaellus Annapurnan alapoluilla. Siinä ohjelmaa on  riittämiin.  
 

perjantai 11. huhtikuuta 2014 
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Aamuvarhainen kävely collegelle, mieheni esittäytyminen father Arulille ja sister 
Lydialle. Sitten suuntaamme minulle tutuksi tulleen opiskelijaryhmän kanssa 
slummialueelle. Kathmandun alueen slummialueilla asuu opiskelijan mukaan noin 
50.000 ihmistä ja tällä alueella muutama sata. Tutustumme perheen kotiin: 
vanhemmat ja 4 lasta: 3 poikaa ja tyttö, nuorin 1 vuotias ja vanhin 15, perheen isä 
microbussissa rahastaja, perhe on asunut täällä 4 vuotta. Bambun varsien päälle 
pressumuoville katetussa erittäin siistissä kodissa on maalattia, kaksi huonetta. Lapset 
käyvät koulua ja aamuisin collegen läksyryhmässä. Vanhin tyttö keittää ulkotulella 
herneistä aamuruokaa. Hallitus on antanut tämän alueen asunnottomien käyttöön, 
alueen asukkaiden juomavesi on isossa vesitankissa, naisia on pesemässä pyykkiä 
pesuvadeissa. Lapsille laudanpala kriketmailana, sitä pelaamme alueen lasten kanssa 
ohikiitävän hetken. Opiskelijat ovat leikkisiä ja siihen ilmapiiriin on helppo 
heittäytyä. Yksi opiskelija on todella taitava huilun soittaja. Kysyn olisikos huilu 
mukana repussa ja voisimmekos saada aamukonsertin. 

  
 
 

Jokivarressa muutamia pressuseinäisiä huuseja, kattoa ei tarvita. Yöaikaan alueella voi 
olla väkivaltaa tai pieniä kahinoita, tämä alue kuitenkin rauhallisemmasta päästä. 
Kanoja, ankkoja, muutama vuohi ja vasikka käyskentelee alueella. Vastakohta on iso 
köyhien ja rikkaiden välillä ja molemmat näkevät toisensa joen toiselta reunalta. Vähän 
on kirjoitettavaa, paljon ajatuksia päässä. 

    
Opiskelijat pyytävät meitä aamupalalle kantakahvilaansa, siellä tupa täynnä 
opiskelijoita, sekaan ja tunnelmaan sovimme. Monella tapaa vastakohtien aamu. 

 
Miehelläni on mukana kotosalta tuotu mölkkypeli ja vanhoja ajoneuvoja hoitokotiin. 
Yhdessä hinausautossa myös hinauskoukku ja legokuski, niillä saa aikaan eri 
variaatioita. Kerromme eri vaihtoehtoja pelin säännöistä ja sitten kokeilemaan osumia. 
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Tämä on mielenkiintoinen peli, innostus ja iloinen mieli ovat asukkailla korkealla. 
Varsinkin Mandir nauraa kippurassa kun saa osuman. Heittäjiä on jonoksi asti. 
Seuraavana päivänä on kaikkien yksikköjen henkilökunnan picnicpäivä ja kaksi poikaa 
Social service centeristä on tutustumassa seuraavan päivän työhönsä. Siis 13 vuotias ja 
18 vuotias poika "paikkaa" henkilökuntaa päivän ajan. Pojat innostuvat myös pelistä ja 
opimme muutamia lukusanoja ja kysymyksiä nepaliksi.  

 
Iltakäynti Anilin kotona, päässä hyrrää ajatusten virta illan päätteeksi. Tapaamme 
Social service centerissä ja siellä yleiskierros ja esittely poikien kodista ja taustoista. 
Anilin kotona meille osoitetaan kaikki mahdollinen vieraanvaraisuus: kaulahuivit, 
Miehelleni nepalilainen päähine, minulle paperihelmet, iltapalatarjoilu. Perhe ei itse 
syö, täällä tapana tarjota vieraille. Kodissa on yksi huone , about 15 neliötä, lapset 
nukkuvat sängyssä, vanhemmat siirtävät yöksi itselleen patjat lattialle. Äiti palvelijana 
toisessa perheessä, lapset koulussa, lukukausimaksut, vuokra, ruoka ... on vaikea yhtälö 
suhteessa palkkaan .Katselemme valokuvia Suvelasta ja luontaistaloudesta. Täällä 
oloaikanani tilanne on muuttunut sellaiseksi, että Suvelasta on tullut kotimme ja nekin 
olosuhteet tuntuvat ylellisiltä. Joskus valkoinen valhe on oikeutetumpi. Vaikea on 
sanoiksi pukea ajatuksia päivän kokonaisuudesta. Anilin perheelle annan osan Pirjo 
ystävän lähettämästä avustuksesta. 

torstai 24. huhtikuuta 2014 

Paluu bittiavaruuteen  

 
 

Virkistävä ja avartava loma on takana. Lyhyeen ajanjaksoon onnistuimme saamaan 
monenlaisia kokemuksia ja elämyksiä mm. trekkaamista, tutustuminen kouluun ja 
osallistuminen omalla toiminnalla päivän ohjelmaan, Kathmandun nähtävyyksiä, 
kolme meetinkiä father Arulin kanssa (ilmeisemmin en ole töpeksinyt kovin kovasti) 
ja nepalilaisten elämän seuraamista ja osittain osallistumista siihen sisältäpäin. 
Miehelleni täällä elo ja olo oli paljon enemmän kuin normaali turistimatka. Minulla 
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on kontakteja täällä ja myös omakohtaisia kokemuksia, joten liikuimme ja elimme 
osittain nepalilaiseen tapaan. Matkustaminen paikallisbussilla on erilaista kuin 
taksilla, ruokailu paikallisten kantapaikoissa on eri asia kuin turistirestaurantissa. On 
hyvä saada edes pieni häivähdys nepalilaisen ihmisen / perheen arjesta. Ja silti 
elämme eri todellisuudessa: minulla on kukkarossa 1000 rupiaa ( about 7 euroa ) ja 
voin halutessani käyttää sen melko huolettomasti. Se on kymmenesosa nepalilaisen 
työläisen kuukausipalkasta. Nepalilaiseen elämään kuuluu myös ruuanvalmistus 
kotosalla ja dinner valmistui parhaiten kämpillä. 
 
Vuorilla elämä on yksinkertaista, kaukana tavarataivaasta. Kaikki työ tehdään 
käsipelillä. Maanviljelys kuokalla, yhdellä rinnepellolla jaggi veti kyntöauraa. Vilja 
leikataan sirpillä ja jatkotyöstäminen käsipelillä. Familyplanning on ilmeisemmin 
tuntematon asia vuoristokylissä perheiden lasten iästä päätellen. Ihmiset ovat 
ystävällisiä ja iloisia. Vuorilla eletään omavaraistaloudessa. Kantajien työ on 
äärettömän raskasta: kanahäkit, hedelmät, puut ja muut välttämättömät 
perustarvikkeet kyläläisille. Eri tarina on sitten trekkaajien tavaroiden kantaminen. 
Toki se on sherpoille elinkeino, mutta kovilla kantajat ovat: jalkineina useimmiten 
varvasväli sandaalit (ns. rantasandaalit) ja otsaliinan varassa vähintään 20 kg:n 
kuorma. Juttelimme usein tauoilla kantajamiesten kanssa; heille 20 kg on kevyt 
kuorma. Olimme ihmetyksen aihe: ilman kantajaa ja opasta ja päivämatkamme vielä 
oma tarinansa. Kantajat juoksevat kiviportaat alas; silloin jalkoihin tulee vähiten 
painetta. Tosi nopea ja ketterä askellus on rantasandaalilla. Yli 3000 metrissä 
olosuhteet voivat muuttua nopeasti ja kantajien varusteet eivät aina vastaa 
olosuhteita. Kathmandussa tsekkasin kaupassa; kohtuu hyvät kengät maksavat about 
14.000 rupiaa. Aika helppo ymmärtää rantasandaalivalinta. Siinä on oiva esimerkki 
minun ja sherpan todellisuudesta. 
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Omaan mielenmaisemaan jää monta jälkeä ja mietittävää omasta ja laajemminkin 
suomalaisesta tai eurooppalaisesta elämäntavasta: mikä on tarpeellista, mikä 
tarpeetonta.  
 
Tieto lisää tuskaa monella tavalla. Nepalissa ei ole minkäänlaista jätevesisysteemi: 
kaikki jäte/ uloste… menee maaperään ja veteen. Nyt täällä on päivällä +32 ja 
Bagmati river kiuhuu ja kuplii. Haju on makoisa ja ilmassa on metaanikaasuja. Joki 
on jätevesiallas pahimmasta päästä. Kehitysyhteistyö rahoista about 50 % menee 
tarkoitettuun kohteeseen. Slummialueen asukkaista vain 20 % on todella köyhiä. 
Suurimmalla osalla on pieni viljelys/ tila/ koti maaseudulla. Maoistit maksavat 
maaseudulta tai kaupungista slummialueella muuttaville ihmiselle siitä he järjestävät 
mielenosoituksia hallitusta vastaan. Nämä ihmiset siis vuokraavat asuntonsa/ 
tiluksensa ja asuvat nyt slummikylässä ja saavat kuukausittain avustusta maoisteilta. 
Maassa on paljon luonnonvaroja , esim. vettä ja sitä ei voida / osata hyödyntää. Nyt 
bensa-asemille 350 metrin jonot; Intia on laittanut polttoainehanat kiinni, koska 
hallitus ei maksa omaa osuuttaan. Perheissä/ lähiyhteisöissä on paljon väkivaltaa: 12- 
vuotias tyttö on neljän tunnin koulupäivän aikana turvassa seksuaaliselta 
hyväksikäytöltä. Koululla Familymeeting/ familycouncelling ja tilaisuuden kaikki 
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osallistujat äitejä: erittäin osaava ja ymmärtäväinen miesrehtori sanoo äideille: 
huolehtikaa ehkäisystä; ainut tapa edistää perheenne hyvinvointia on estää uusien 
lapsien syntyminen, näillä (hän nimeää asuinalueet) naisten ja tyttöjen ei pidä liikkua 
yksin. Hän antaa äideille myönteistä palautetta jokaisesta lapsesta, kertoo hygienian 
tärkeydestä… Ilmapiiri on erittäin avoin ja lämmin. Äidit kertovat pienryhmissä 
perheidensä vaikeuksista ja rehtori poimii niistä keskustelun aiheet. Lapsia imetetään 
noin 2 vuotiaaksi asti; toki se on osittain yksi ehkäisykeino. Näitä perhetapaamisia 
ko. rehtori järjestää 3 krt/vuosi. Päivän päätteeksi kerron rehtorille havaintoni hänen 
toiminnastaan ja ammattitaidostaan: opetus- ja hallinnointityön ohella hän tekee myös 
sosiaali- ja yhdyskuntatyötä. Tämä koulu ei hallituksen koulu, toimii yksityisellä 
rahoituksella, oppilaat köyhistä perheistä. Äidit ovat kiitollisia kouluruuasta, monelle 
lapselle se ilmeisemmin päivän täyttävin ruoka. Moni lapsi tulee kouluun  

      a.  ruuan  
      b.  opettajien antaman läheisyyden takia 

Äidit kysyvät ihmeissään mitä tarkoittaa lapsen halaaminen. Rehtori selittää 
halaamisen ja läheisyyden merkitystä, mutta viesti tavoittaa vain muutaman äidin. 
Kotosalla ongelmana mm. isien/lähiyhteisön päihteiden käyttö, väkivalta, 
huutaminen, rumat sanat, nälkä ja puutteellinen perustarpeiden tyydyttäminen, ei-
hyväksyttävä läheisyys tai läheisyyden totaalinen puuttuminen. 
 
Minulla ”opetustuokio” Suomesta ja lapset kiipeävät syliini, samoin Mieheni 
polvelle. Lapset aistivat turvallisen aikuisen. Pieni poika itkee äitinsä perään. Pyydän 
häntä istumaan syliini ja hän rauhoittuu. Valokuvissa riittää paljon ihmeteltävää, 
kartasta lapset etsivät Nepalin ja Suomen, yhdessä mietimme vuodenaikoja  
valokuvien  perusteella…. 
Ohikiitävään hetkeen on helppo heittäytyä ja asettua ajatuksissaan lapsen tasolla. 
kuitenkin ohjaavana ja turvallisena aikuisena. 

 
 
Päihdekuntoutuskodilla työskentelen huhtikuun loppuun. Minun on vaikea muuttaa 
käsitystäni työntekijöiden passiivisuudesta. Mielestäni työntekijöiden passiivisuus 
tarttuu myös asukkaisiin. Päivävuorossa 4 työntekijää ja 6 asukasta. Asukkaat omissa 
oloissaan, työntekijöiden focus päivän lehdissä. Toki ymmärrän, että päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujien vire vaihtelee. Parasta on pitää mölyt mahassani. Toisaalta 
hyvä tietää ja tunnistaa millainen työ tuntuu itselle omimmalta. Päihde- ja 
mielenterveyskuntoutus ei ehkä olisi minun alaani. 
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Teen asukkaiden kanssa sopimuksen joogaryhmän uudelleen aloittamisesta: Ryhmä 
ei ole toiminut maaliskuun alun jälkeen. Vetoan heidän osaamiseensa; palautteeni 
on aito ja rehellinen: helmikuun lopussa olin kaksi kertaa asukkaiden vetämässä 
aamujoogassa ja he ovat erittäin osaavia. Kerroin myös, että Suomessa minulla ei ole 
mahdollisuutta samaan.  Iltapäivällä naapuritalon pikkutyttö tulee käväisemään 
äitinsä kanssa ja saan houkuteltua kaksi asukasta keräämään Koirala puun kukkia ja 
Khimbu buun marjoja perheelle. Kipaisen Gafney Bhawaniin ja pyydän myös sieltä 
väkeä marja- ja pikkelsitalkoisiin. Khimbu puussa ihan simona kypsiä marjoja, osa jo 
varissut maahan, päihdekoti ei välitä marjoista. Ne ovat tosi makoisia syötäviä 
semmoisenaan ja keitättäviä hilloksi. Gafney Bhawanissa Shambhu kokki tuntee ja 
tietää hillon keittämisen. 
 

lauantai 26. huhtikuuta 2014 

 

 
Päivittäin näen erilaista uskontoon , uskomuksiin tai elämänfilosofiaan liittyvää 
palvontakulttuuria. Jawalakhelissä, siis kotikulmilla, kaksi päiväinen 
Kumarifestafaali. Monenlaista markkina- ja tavarahumua, musiikkiesityksiä. Myös 
Kumari, -elävä neitsytjumala näyttäytyy. Sanoisinkos merkillinen ja erikoinen ilmiö. 
Tyttölapsi valitaan neitsytjumalaksi, hän näyttäytyy muutaman kerran vuodessa ja 
muutoin elää eristettyä elämää. Perheelle Kumariksi valinta on suuri kunnia. Nyt 
festareilla Kumari istui korokkeella ja kansa suuteli hänen jalkojaan ja tiputti 5, 10 
ja  -20 rupian seteleitä Kumarin jalkojen juureen. Vieressä istui aikuinen mies, joka 
keräsi rahat. Toinen aiukinen liuhutteli lehdelle raitista ilmaa lapsen- siis Kumarin 
kasvoille. Seurasin tilannetta tovin: lapsi on ilmeetön, pitkästyneen oloinen. No, 
Kumari ei olekaan tavallinen normaali lapsi ja hänen elmä kaukana tavallisen lapsen 
elämästä. Säälin Kumariksi valittua tyttölasta. Hyvin erilaista tietoa eri tietolähteistä 
Kumarin elämästä: yksi tietolähde kertoo, että Kumari on opetuksen ulkopuolella- 
toinen kertoo yksityisopetuksesta Jawalakhel  on tosi lähellä Patania ja minun lähellä 
olevat nepalilaiset tietolähteet kertoivat Kumarin liittyvän kiinteästi Newari-
perinteeseen. Patanin alueella asuu paljon newareita. Nettitietolähteisiin en voi 
turvautua, kun nykyisin sähköä vain yöaikaan ja en jaksa kukkua valveilla koko yötä. 
Läppäri ikivanha ja akku riittää puoleksi tuntia, en valita, hyvä kun firmarock ( siis 
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työnantajani) antoi läppärin minulle. 
 
Helikopterista pudotettiin festarikadulle tuhansia samettiruusun kukkia. 

 
 
 
Aamulla maidonosto reissulla klo 06.30 lähipuun palvojia: kannusta paikalliset 
valavat vettä puun rungolle, samoin merkitään väritäpliä (tika), muutamat laittavat 
öljyssä kastetun kynttilälangan palamaan. Aamuisin auringonnousun ja iltaisin 
auringonlaskun aikaan kellojen kilkatusta, öljykynttilätulia, ne ovat osa 
palvontamenoja/-seremonioita. 
 
Eilen töissä opiskelija kysyi minulta: Palvotaankos Suomessa Paholaista? Hän kertoi 
kuulleensa näin ystävältään. No, siinäpä riitti selittämistä. Paholaista/ kadotusta 
pelätään kuin ruttoa, ehkäpä joku vieras voi tulkita sen palvomisena. . 
 
Työrintamalla sain kokemuksen ummikkona olemisesta. Kolme ainoastaan nepalia 
puhuvaa asukasta pyysi minua kortinpeluuseen. No, säännöt ovat nepaliksi. Minä 
yritin aluksi seuraamalla selvittää tunnistetaankos pelissä maata vai voittaako aina 
isoin kortti ja mikä kortti ei sovi yhdenkään kortin päälle. Peli ei muistuta mitään 
tuntemaani korttipeliä. Viisi korttia käteen, ei nostoja. Välillä jopa voitin olematta 
varma säännöistä. Sitten asukkaat eleillä osoittivat, että pelataan pareina. Siinä 
minulla meni pakka täysin sekaisin. Välillä pelasin jopa omaa pariani vastaan. Parini 
meinasi hiiltyä, hän iski kaikki kortit pöytään. Toiset nauroivat, tyynnyttelivät tätä 
isokokoista miestä ja peli jatkui. Nauruksi meni lopulta. 
 
Asukkaiden kanssa on keskustelua peloista. Minä kerroin ensin omat pelkoni. 
Vieraille ihmisille on loppujen lopuksi kaikista helpointa kertoa pelkonsa. Täällä 
ihmiset ovat avoimia ja harvoin ääneen ihmetellään, kummastellaan tai taivastellaan 
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asioita. Nepalilaiset kysyvät suoraan asioita, kiinnostuvat erilaisista asioista ja 
ilmiöistä.  Yksi nuori asukas on älykäs ja tietämys monista maailman asioista/ 
tapahtumista/historiasta is in high level. Hän tunnistaa ja tietää myös omat 
heikkoutensa. Kapasiteettia olisi vaikka mihin, addiktio huumeisiin vie välillä 
muuhun maailmaan. Tämän asukkaan kanssa on paljon keskusteluja , kannustan 
jatkamaan opintojaan ja kerron suoraan rakentavan palautteeni. Täällä Nepalissa olen 
oppinut ja rohkaistunut entistä enemmän antamaan ihmisille positiivista palautetta 
havaintojeni perusteella, tyhjästä en palautetta anna, minulla ei ole tarvetta 
mielistellä. 
 
Rutikuiva kausi on jatkunut jo useamman viikon, hiekkatiet pölyävät, myös 
paikalliset käyttävät kankaisia hengityssuojia. Hallitus antoi viime viikolla poliiseille 
hengityssuojat infektioiden ... välttämiseksi. Iltaisin itselläni on sieraimet mustassa 
mönjässä. 

tiistai 29. huhtikuuta 2014 

Huomenna viimeinen päivä Freedom Centerissä. Fr Arul pyysi kirjoittamaan 
summaryn ja lisäksi arviointiani paikan toiminnasta. Nyt kaikissa kolmessa paikassa 
meneillään toiminnan arviointi, Suomessa terminä olisi auditointi. No, täällä ei voi 
puhua samoilla kriteereillä, laatukäsikirjaan vaadittavista toiminta- ja 
menettelytapaohjeista ja muista dokumenteista ei ole tietoakaan. Mielenkiintoista 
olisi tarkemmin tietää miten evaluointi tapahtuu. Varon kysymystä, koska muuten 
voin joutua toimijaksi. Tai olen jo melkoinen joutunut tai joutumassa. Arul nimittäin 
kertoi, että minun summary jokaisesta paikasta liitetään osaksi arviointidokumentteja. 
Lisäksi hän kysyi CV :tä in english  työ- ja koulutushistoriastani. En tiedä mitä 
ajattelisin tai sanoisin: saakuti rallaa. En halua, että minua käytetään jonain 
välikätenä/ ulkopuolisena arvioijana Freedom Centerin toiminnan lopettamisena. Se 
siis on tavoitteena, sain siitä etukäteistietoa ja väläytyksen mahdollisesta uudesta 
toiminnasta. Ulkopuolinen arviointiryhmä saa tehdä oman työnsä ja ratkaisunsa ja 
kantaa siitä myös vastuun. Teen Freedom centeristä ja toiminnastani ympäripyöreän 
tiivistetyn raportin. Arviointityöryhmä osallistukoon päivittäiseen toimintaan 
selvittääkseen toiminnan sisällön. 
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Työmatkalla on patjantekijöitä. Patjantäyte on mielenkiintoista- samoin 
valmistusvaiheet: kaikki- kuten arvata saattaa- tapahtuu manuaalisesti käsipelillä. 

 
 
 
Samoin moni muu asia/ toiminta työmatkani varrella. 
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perjantai 2. toukokuuta 2014 

 

 

 
 
 
Freedom Centrissä pelasin asukkaiden kanssa mölkkyä ja tuli nuori mies 
moottoripyörällä. Työntekijät vaikuttivat yllättyneiltä ja arvuuttelin mielessäni kuka 
tänä vieras on: 

1 *jonkun asukkaan vieras. Heitin arvauksen mielessäni roskakoriin, koska hän ei 
ottanut kontaktia asukkaisiin. 

2 *entinen työntekijä tai collegen opiskelija. Epäilys, että arvaukseni ei natsaa. 
3 * entinen erittäin hyvin kuntoutunut ja sen jälkeen kouluttautunut asukas. No ulkoinen 

habitus ei oikein natsannut  
4 *Työntekijöiden tuttava, ystävä tai sukulainen. 
 
 

Vieras ei esittäytynyt, ja täällä naisen ei ole sopivaa mennä esittäytymään. Hän 
seurasi peliämme ja pyysin myös vierasta mukaan peliin. Hän oli yllättynyt ja 
kieltäytyi. Vieras seurasi peliämme ja pyysin uudestaan seuraavalle kierrokselle 
uuteen joukkueeseen. Peli käynnistyi uudella kokoonpanolla ja vieras sai myös 
osumia ja vaikutti tyytyväiseltä. Hän kysyi rangaistusta, jos ei tule osumaa. Kerroin: 
Huomenna on Sinun vuorosi laittaa aamupala täällä koko porukalle. Nauruksi meni.  
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No, tuli sadekuuro, lopetimme pelin ja minä lähdin kävellä kipittämään kämpille. 
Toivotin vieraalle ” have a good life and take care ” olettamuksella että en kohtaa 
vierasta.  
Seuraavana aamuna kerroin arvaukseni työntekijöille ja kysyin kuka vieras oli. 
Vastaus tuli naururemakan kera: Näiden kolmen yksikön uusi johtaja Father Dilip ja 
hän tekee myös evaluointia. 
Sanoisinkos sattuu ja tapahtuu, em. tilanteissa ei minulla ollut uuden johtajan 
pokkurointia tai virallista käyttäytymistä :-).  
   
Kylmää kyytiä ja viestiä oli uusi johtaja kertonut vision, jos ihmettä asiakasvirtojen 
suhteen ei tapahdu: yksikön alasajo ja työntekijöille luvataan kolmen kuukauden 
palkka. Tunnelman, mielialan ja keskustelujen sisällön voi arvata. Tilanne on sama 
kuin YT-neuvotteluissa Suomessa. Nyt työntekijät ovat löysässä hirttonarussa. 
Työntekijät tunnistavat oman passiivisuutensa ja vaikutuksen asukkaisiin, he ottivat 
itse asian esille. Minulla lähinnä kuuntelijan rooli, näkemyksiä olen kuullut kahdesta 
eri leiristä: työntekijöiden ja työnantajan- kuten arvata saattaa- näkymykset ovat 
erilaisia- syytöksiä puolin ja toisin, se ei nyt auta.  
 
Asukkaiden kanssa viimeisenä päivänä on mielenkiintoinen toiminnallinen sessio: 
haaveet ja tulevaisuuden suunnitelmat. Idean kerroin työntekijöille jo viikko sitten, 
kalkkiviivoilla sain innostumaan. Toin tarpeelliset materiaalit, selitin idean ja 
merkityksen asukkaille, tunteroisen miehet miettivät ja kirjasivat itselleen asioita.  
Tämä kaikki uutta työntekijöille, samoin asukkaille, on menty miettimättä päivästä 
toiseen asettamatta tavoitteita. Suomessa ihan perusasioita, täällä focus jossain 
muussa- missä? En ole huomannut tavoitteellista ja kokonaisvaltaista toimintaa. 
Työntekijät ovat koulutettuja, keskusteluissa kanssani he tuovat esille laaja-alaisen 
ymmärryksen päihderiippuvuudesta ja vaikutuksista. Asukkaiden kanssa tehtävä työ 
on jäissä, ajatukset eivät siirry kontakteihin ja vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa. 
Työntekijät ovat koulutettuja, he ovat saaneet lisäkoulutusta mm. akupuntktioon 
abroad ja käyneet monissa kansainvälisissä seminaareissa. Joku yhtälössä ei natsaa tai 
sitten minun havaintoni ovat liian lyhyeltä ajalta. 
 

 

perjantai 2. toukokuuta 2014 

 

Summary 
 
I have worked at Freedom Center for 10 days in April 2014. There is only 6 clients 
and still 6 workers, so the situation is not in the balance. There are many 
rehabilitation centers for drug and alcohol abusers in Kathmandu and that means that 
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there is a lot of the competition for clients. In my opinion Freedom center has not 
managed in that competition. 
 
Freedom Centers main focus is in the acupuncture- treatment and the staff can handle 
it in the excellent way. The atmosphere in Freedom Centre is good and warm. There 
is no harmful behavior between clients , they support and give good feedback to each 
others.  The clients take good care of their daily routine and environment. Otherwise 
clients and staff are passive. This time there is no regular daily activities and clients 
prefer to relax and take it easy.  I have not seen/ notised regular individual support, 
counselling, group therapy, yoga -programme…  
 
I understand that clients have addiction problem. They need time to raise better self 
avereness , emotional management and  ability to deal with dissapointments. Besides 
that it would be good to have some regular basic activities. 
I have activated clients to play cards, criket, tabletennis and finnish Mölkky-game. 
We have also observed Nepal´s map to find out where clients have lived and what is 
each others backround. I have explained to staff one creative way to make a future-/ 
dreamhand with client and what is the meaning of it. I also done it with 4 clients and 
they found it very useful. 
 
I have had individual discussion with 3 clients ( 3 clients can speak english).  Now I 
know something from clients backround, dreams and fears. 10 days is too short time 
to create the confidential relation, but I have tried my best in very short time. From 
day to day it has been more easily for me to find out the ways to take contact to 
clients.  
 
I have had very many open and deep discussion with staff about lifecircumstances 
and services in Finland and in Nepal.  
 
30.4.2014 Katri Tiainen 

perjantai 2. toukokuuta 2014 

Vappu Kakanissa ja siirtyminen Poikakotiin  

Vappupäivä vapaata ja suuntasin Kakaniin, pois ihmisvirrasta ja pölystä, sain Beenun 
retkikaverikseni. Bussimatka oli suuri seikkailu. Nyt tiedän mitä on töpötäysi bussi 
Nepalissa. Kattopaikat olivat jo täynnä matkustajia, samoin käytävä, saimme paikan 
oviaukosta alimmalta rapulta. Yritin ujuttaa jalkani kolmen muun matkustajan 
jalkojen joukkoon. Paino oli yhdellä jalalla, toinen jalkapohja puoliksi ilmassa. 
Oviaukossa on hyvä tuuletus. Takapuolessa asui pieni pelko, jos mutkissa sattuisi 
horjahtamaan. Onneksi oviaukko ei ollut jyrkännereunan puolella. Bussiin tuli lisää 
matkustajia ja jouduimme ahtautumaan seisomakäytävän etuosaan, kaikki 
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matkustajat kuin sillit suolassa. Kukaan ei valita, ikkunat yritetään saada auki jotta 
happisaturaatioa ja tuuletus pelaisi. Toisaalta se tarkoittaa hiekasta nousevaa 
pölypilveä. Otin kokemuksen seikkailuna, onneksi ei tullut matkapahoinvointia. 
Sitäkin ehdin ajatella ja yllättävän vatsataudin iskemistä. Siis päässä rullasi kaikki 
mahdolliset vaarat, samoin äkkijarrutusten tuomat tilanteet: matkustajat lytyssä ja 
kasassa. Kakani on 2073 metrin korkeudessa, joten bussi kapuaa ylös serpentiini tietä 
ja sama rullaus alas. Kuoppainen hiekkatie tuo oman lisänsä. Täällä bussissa on 
seisomapaikoilla enemmän matkustajia kuin istumapaikoilla. Ikimuistoinen 
bussimatka jää mielen muistikortille.  
 
Kakanissa on  pilvistä, sen tiesin lähtiessäni. Maalaismaisema, raitisilma ja luonto 
ovat matkustamisen väärti- matkaa vain 23 kilsaa Kathmandusta (matka kestää about 
90 minsaa) ja kävely ylös mäelle 4 kilsaa. Kakani on kuuluisa mm. mansikoista, 
taimenista, partiolaisten keskuksesta... Alueella on aikaisemmin ollut Britanian 
suurlähetystö, nykyisin se toimii nepalin vanhimpana huumeiden käyttäjien 
kuntoutuskeskuksena. Todella hieno ja iso rakennus sijaitsee varsinaisella 
näköalapaikalla. Toivottavasti maisema ja raitis ilma edesauttavat kuntoutumista. 
 
Poikakodissa on 60 poikaa; aamuvuoroni 06.30- 10.00, päiväsaikaan voin käydä 
poikien koulussa ja iltavuoro alkaa klo 15.30 -18.30. Tuosta kombinaatiosta rakennan 
päiväni. Myöhemmin illalla pojilla ruokailu ja muut iltatoimet, joten ne skippaan. 
Bookasin ekan päivän täyteen: sain järjestymään myös itselleni "Suomitietous" tunnit 
/ Patan High school ja sinne suuntasin kartta- ja valokuvakirjani kera. Täällä ei 
näköjään ole mahdollista päästä seuraamaan paikallisten opettajien opetusta, joten 
real opetus - ja oppitunnit / niistä en tiedä mitään. Iltapäivällä on Afrikantähti 
muistipeliä nuorimpien poikien kanssa. Joukosta erottui ekana päivänä tosi älykäs ja 
tietäväinen poika. Monia todella teräviä havaintoja, kysymyksiä ja kommentteja, 
sujuva englanti, erinomainen käytös ja briljantti muisti. 
 
Myös täällä jokaisella pojalla eri päivinä vastuu arkiaskareista: ruuan valmistus, 
toilettien siivous, omien vaatteiden pesu, ulko- ja sisätilojen siivoaminen ...  
Isot yhteishuoneet, Suomessa puolustusvoimien tupien faciliteetit ovat korkeammalla 
tasolla Muistutan itseäni: ulkoisten puitteiden ei pidä antaa vaikuttaa. Täällä on 
parempi olla kuin kadulla. 
 
Uuteen paikkaan siirtyminen, toiminnan hahmottaminen ja oman paikan ottaminen/ 
löytäminen on psyykkisesti uuvuttavaa. Helpompaa olisi, jos koko ajan olisi yhdessä 
paikassa. Toisaalta, jos paikka ei natsaa, silloin useampi paikka on parempi ratkaisu. 
Nyt olen tyytyväinen tähän kokonaisuuteen: näen ja koen kolme erilaista 
toimintaympäristöä. Social service centerissä kukaan ei perehdytä tai kerro päivän 
kulkua, poikein taustoja tms. Soitan Gafney Bhawaniin: Anil on aikaisemmin ollut 
töissä poikakodissa, joten pyydän häneltä konsultaatiota. Kolme sosiaalityön 
opiskelijaa on harjoittelemassa: heidän tehtäväkseen on annettu tehdä inventaario 
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kupeista, lusikoista,täkeistä, kynistä, vihkoista...Opiskelijat kysyvät ihmeissään mitä 
minä teen: yritän auttaa poikia koulutehtävissä, olen mukana päivittäisissä 
toiminnoissa ja arkiaskareissa, keskustelen, pelaan pelejä, ohjaan toimintaa ja yritän 
järjestää uusia aktiviteettejä iltapäivään. Siinä ovat tavoitteeni ensimmäisen päivän 
kokemusten perusteella. Saas nähdä miten ne muuttuvat ja elävät arjen hetkissä, 
tilanteissa ja tapahtumissa.  

 

 

maanantai 5. toukokuuta 2014 

Social service center  

 

 
 
 
Virallinen nimi on social service center, osa pojista on orpoja. Yleisin tausta on 
perheen köyhyys ja muut sosiaaliset vaikeudet. Poikakoti nimi on minun keksimä 
helpompi lyhenne. 
 
Päässä surraa ja ajatuksissa riittää käsittelemistä. Pojat opiskelevat eri kouluissa ja 
sunnuntaisin 10 poikaa on vapaalla, muut koulussa. Vapaapäivät vaihtelevat 
kouluittain.  Poikien ikäjakauma on 8 -21 v. Minulla oli aamupäivästä palapelejä 
mukanani. Kukaan ei ole aikaisemmin nähnyt tai tehnyt palapeliä. Ihan piti kaksi 
kertaa kysyä. Ensin ajattelin että pojat eivät ymmärtäneet kysymystäni. Mietin 
mielessäni millainen lelujen, pelien ja härdeleiden tavarataivas on jokaisessa 
perheessä Suomessa . 
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Näiden poikien ensimmäinen tarve minun mielestäni olisi perhe ja muut perustarpeet 
- ei palapeli. Kokki on sairaana ja kolme poikaa laittaa ruuan 60 pojalle + 
henkilökunnalle, yhdellä pojalla päävastuu kokonaisuudesta.  Jokainen pesee itse 
lautasensa ulkona vesipisteellä ja lautaset jätetään ulos valumaan ritilälle. Jokainen 
pesee vaatteensa käsin kylmällä vedellä tai haalealla, jos aurinko on lämmittänyt 
veden. Koulupuseroista puuttui nappeja. Kysyin aamulla onkos neulaa, lankaa ja 
nappeja. Kerroin, että voin ommella. Miestyöntekijät ihmettelivät, mutta 
kirjanpitovastuullinen lupasi käydä ostamassa. Katsotaan milloin neula, lanka ja napit 
ilmaantuvat. 

 
 

Osa pojista liikkuu pyörätuolilla. Päätalossa on 4 isoa huonetta. Pyörätuolia, 
kyynärsauvoja tai proteeseja tarvitsevat ovat alakerran huoneessa. Pojilla on 
siivousvuorot, lattia lakaistaan luudalla, samoin ulkopiha, rikkalapiota en havainnut 
aamulla. Keittiö ja ruokailutila ovat eri rakennuksessa, kolmas rakennus on 
”läksytupa”. 
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Aamulla pyysin yövuoroja tekevää työntekijää (Bhaikazi) näyttämään poikien 
huoneet ja muita talon tiloja. Minä siis ainut nainen talossa, ja yritän ounastella 
aamulla milloin pojilla on menossa koulupukujen vaihto. Koulutarvikkeet: vihkot, 
kynät, viivain… merkitään ylös ”kirjanpitoa ”varten. Jokaisen pojan nimellä on oma 
lista ja siihen merkitään tukkimiehen kirjanpidolla mitä tarvikkeita koulua varten on 
varastosta annettu. Aamuisin olen myös koulutarvike jaossa avustamassa. Siinä tulee 
hyvää vuorovaikutusta ja pojat opastavat minua nepalin sanoissa.  Pojat saavat 
vaatteita kaksi kertaa vuodessa, siis yksi vaatekerta kesäksi ja talveksi. 

 
Vettä on vähän ja toiletteja ei  voi aina huuhdella. Tämä tarkoittaa välillä melkoisia 
tuoksuja, vaikka avointatilaa ( ei siis ikkunalaseja) on paljon ja ilma kiertää. 
Toilettien siivoaminen on myös poikien vastuulla, parhaansa he tekevät olosuhteisiin 
nähden. Ulkona on watertap ja peseytyminen näyttää tapahtuvan siellä. Kaikkien 
tukusta tms. tuotavien laatikoiden kantaminen on poikien vastuulla, työntekijä ei 
autosta noustuaan ota käsiinsä yhtään laatikkoa/ pussia. 
 
Yksi työntekijä/ Bhaikazi) on yövuorossa (nimike yövalvoja). Päivisin kokki Sanu ja 
kaksi muuta työntekijää: paikan esimies Hari( nimike valvoja ) ja Madhav ( nimike 
kirjanpitäjä). Ulkoportinvartijana ( sisääntulo) on Krishna ja sitten father Dilip ( 
kolmen yhteisön uusi johtaja). Tällä henkilöstövahvuudella mennään. Työntekijöitä 
on työvuorossa eniten  päivisin siihen aikaan kun pojat ovat koulussa. Aamulla ennen 
kouluun lähtöä ja illalla vain kaksi : kokki Sanu ja yövalvoja Bhaikazi, välivuoroissa 
Nuhtzell. Arvioni lyhyen ajan perusteella: Bhaikazilla, Krishnalla ja Sanulla ( olen 
nähnyt hänen toimintansa ennen sairastumista) on läheisin ja ohjaavin vuorovaikutus 
poikiin. Muut toimivat valvojina, käskijöinä ja vuorovaikutus on etäistä tai sitä ei ole. 
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Olen valmis ja avoin muuttamaan näkemystäni. Aamuun ja iltaan tarvittaisiin 
enemmän työntekijöitä, ohjausta ja tukea. Melkoinen ero suomalaiseen 
henkilökuntamitoitukseen, esim. vertaan mielessäni Luovin Käsämän yksikköä ja 
asumisyksikköjen tilannetta koulupäivien jälkeen. 

 
 
Vähän vaikea on tunnetasolla käsitellä poikien elämää, olosuhteita täällä. Lapsia 
nämä pojat ovat ja monenlaista vastuuta heillä on haasteellisissa olosuhteissa. 
Jokaisella on vuoronsa yhteisiin tehtäviin, esim. siivoukset, päivän kolmen ruuan 
valmistuksessa avustaminen, piha alueiden lakaiseminen, istutusten kasteleminen..  
 
Tänään aamun läksyryhmien jälkeen pienimmät pojat pyysivät minua lukemaan 
koulukirjasta opettavaisen tarinan tai sadun. Sitten tuli pyyntö toiseen ja kolmanteen 
satuun. Terävä poika kysyi: onko minulla kuvia Nepalista? Lisäkommentti: Monet 
meistä eivät ole nähneet kuvia Nepalista tai käyneet muualla, voisimmekos katsoa 
joskus kuvia yhdessä. No, minä olen ostanut täältä aikaisemmin kuvakirjan Nepalista, 
lupasin tuoda sen mukanani. Iltavuoron aikana kävimme viereisen koulun kentällä 
liikunta- ja virkistysaktiviteeteissa. Neljä ryhmää: mölkky, lentopallo, pyörätuoli- 
koripallo ja juoksevien korispeli. Tunti hujahti nopeasti, sitten takaisin ja läksyjen 
mielenkiintoiseen maailmaan. 
 
Työntekijät opastavat / varoittavat minua katsomaan tavaroideni perään: takki, 
ulkokengät ... on pidettävä lukkojen takana, jos haluan saada ne mukaani työpäivän 
jälkeen.   
 
Aamuisin jeesaan poikia tarvittaessa läksytuvassa englannin läksyissä tai muissa, jos 
kirja tai tehtävä on in english.  Pienimpien kanssa luen vuorotellen ääneen. Osa 
isommista pojista pyytää tarkistamaan tehtäväkirjan ja vihkon vastauksia, oikein/ 
väärin väittämiä, tekstin sisältöön liittyviä vastauksia. Science kirja on in english, 
yhdellä koululaiselle eloton ja elollinen maailma kotiläksynä, mielenkiintoisia 
väittämiä ja yhdistämistehtäviä. Välillä itsekin mietittävä tosi tarkkaan mikä on 
oikein ja mikä väärin. Asioiden tarkastelunäkökulma ei minulle aina avaudu. 
Englannin kielioppi on täällä hieman erikoista. Kieliopin nimellä se ei ole, mutta 
tehtävien malliesimerkki ratkaisu ei vastaa minun omaksumaani rakennetta. 
Matematiikassa jako- ja kertolaskut menevät, muut ylempien luokkien tehtävät 
skippaan.  Jos pojat tarvitsevat ohjausta yhtälöiden ratkaisemisessa, haen Bhaikazin 
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avuksi. Hän hallitsee yhtälöt... 
 
 
Pojat ovat kaukana internetin maailmasta. Oppiaine Computer tarkoittaa sitä että 
kirjasta luetaan tietokoneen liittyviä asioita, internetiä on mahdollisuus käyttää ekan 
kerran 10. luokalla koulussa. Tietysti aina muistettava rajallinen sähkö :-) Computer 
tehtäviä sompailin aamulla koululaisen kanssa.   

keskiviikko 7. toukokuuta 2014 

Challenge  

Johan pukkasi haasteen. Arul kertoi ohimennen, että lauantai iltana läksytuvassa on 
cultural programme ja siellä minulta odotetaan ohjelmaa; laulua , tanssia ... 
Lisäyksellä; moneen asiaan ja tilanteeseen Sinä Katri olet täällä sopeutunut, nyt voit 
olla laulaja tai tanssija. Siinäpä minulla kirjaimellisesti loksahti suu auki. Pää on 
vähän lyönyt tyhjää: mitä keksisin? Täällä erilaiset kansantanssit ovat vähän eri 
muotoa kuin Suomessa.  
Letkajenkka on ainut asia, joka on mieleeni putkahtanut. Ennen iltaläksyjen 
aloittamista, näytin muutamalle pojalle askeleita ja opettelimme letkajenkkaa. Pojat 
lupasivat harjoitella huomenillalla. Letkis on nyt ladattuna muistitikulle Katri-
Helenan laulamana, jospa akku riittäisi läppärissä. Kiitos musiikkilautauksesta 
kuuluu DIAKI:n opiskelija Laurille, huomenna he suuntaavat ansaitulle lomalle oman 
harjoittelunsa jälkeen. 
 
Nauratti penteleesti: Näytin pojille yksintanssia: suomalaista valssia. Kommentti tuli 
suoraan: " tuo ei ole tanssia" Siinäpä kulttuurit kohtaavat. Yritän huokutella pojat 
esittämään omia tanssejaan, laulujaan ...Onneksi perjantaina pojilla koulussa lyhyt 
päivä, silloin on aikaa harjoitella yhteistä ja poikien omia ohjelmanumeroita. 
 
Otan rennosti, haaste kyllä tuntuu isolta. Luultavammin taivun myös laulajaksi, 
omana itsenäni ja suomeksi. Siihen en näköjään onnistu itse lataamaan taustamusaa. 
 
Myös uudella johtajalle Father Dilipillä riittää haastetta yksikköjen kehittämisessä. 
Vähän ihmetyttää: about kaikki avautuvat täällä minulle omista haasteistaan. Minulla 
tänään kolmas kohtaaminen Dilipin kanssa ja nyt hän tunnin verran kertoili 
suunnitelmista ja vaihtoehdoista. Nuorella johtajalla on hyviä uusia näkemyksiä, 
uudet tuulet alkavat puhaltamaan vähitellen. Hän tiedostaa hyvin epäkohdat ja hakee 
uusia ratkaisumalleja. Henkilökunta mitoituksesta ja naistyöntekijöiden 
tarpeellisuudesta hän esitti oman näkemyksensä, suorastaan ilahduin näkemyksistä, 
kaikki allekirjoitin. Hyvä keskustelu: uusi johtaja tiedostaa poikien tunne-elämän 
haasteet, isä- ja äitihahmojen tarpeellisuuden tasapainoisen tunne-elämän 
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kehittymisen kannalta. Uudella johtajalle riittää työsarkaa ja vielä on saatava 
henkilökunta mukaan kehittämistyöhön. 

 

Gotti kivipeli on käynnissä kolmessa ryhmässä aamun läksytuntien jälkeen 
 
 
Nuorimmat pojat pelaavat usein Gottia. Gotti on tyypillinen kivipeli vuoristoalueen 
lapsille. Viisi kiveä heitetään ilmaan, otetaan kiinni kämmenselän päälle, s seuraava 
vaihe ykisitellen kivi ilmaan ja samanaikaisesti on ehdittävä opimia yksi kivi maasta 
käteen ... Peli ei vaadi paljon tilaa tai välineitä ja kehittää nopeutta ja motoriikkaa. 
Pojat ovat todella taitavia Gottin pelaajia, joka aamu läksyjen jälkeen peli on jossakin 
piha-alueella käynnissä. 
 
Läksytunteja on päiväohjelmassa aamulla klo 6.30 - 8.45 , klo 18.15- 19 iltaisin , 
silloin läksytupa on auki. Kouluun on lähdettävä klo 8.30 - 9.45 välisenä aikana 
riippuen koulusta ja kävelymatkan pituudesta. Ryhminä pojan lähtevät kouluun 
ja portinvalvoja Krishna tarkistaa portilla vielä pikkupoikien napit, vetskarit, 
solmion... Uusimmilla pojilla ei ole vielä koulupukuja, silloin omissa vaatteissa 
tallustellaan koulutielle. Kouluun lähtiessä poikien roolikäyttäytyminen muuttuu 
;etäisyys, virallisuus, ulkopuolinen maailma odottaa .Hyvät päivät toivottelen pojille. 
Melkeinpä joka päivä joku on sairaana tai vanhemmilla Birilla kurssi tms alkaa vasta 
iltapäivällä. Silloin yritän miettiä jotain sopivaa aktiviteettia tai jutustelua ennen kuin 
lähden itse päivätauolle henkilökunnan ruokailun jälkeen puoliltapäivin. 
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lauantai 10. toukokuuta 2014 

 

Päivät ovat täynnä tapahtumia ja tilanteita, aika ei  käy pitkäksi. Perjantaina saimme 
vieraita. Fr. William Bill Robins vieraili tanskalaisen ryhmän kanssa. Pojat olivat 
aloittaneet siivoamisen jo klo 06.00. Sisä- ja toilettilojen  putsaamiseen sai nyt 
käyttää myös pesuaineita. Todellista vieraskoreutta. Fr Robins tuntee tämän paikan ja 
muutaman vanhimman pojan kuin omat taskunsa. Hän on ollut kolmen yksikön 
johtaja ja erittäin pidetty työntekijöiden ja asiakkaiden keskuudessa. 
Lämminsydäminen, ihmisläheinen ja ymmärtäväinen mies, johtanut ja kasvattanut 
ymmärryksellä – ei pelolla. 
Tanskalaiset naisvieraat tenttaavat nähtyään aamuruokailun: Kuinka usein on lihaa ?  
Eikö ole kananmunia, jogurttia, jälkiruokaa, hedelmiä.. ?  Yksi otti muistilehtiön ja 
rupesi siihen kirjoittamaan muistiinpanoja ruuasta. Nolotti: Työntekijät kuuntelivat 
kysymyksiä ihmeissään. Puutuin tilanteeseen ja sanoin: voimme siirtyä seuraavaan 
aiheeseen, Tanskassa ja Nepalissa on erilainen ruokakulttuuri. 
Mielessäni ajattelin, ääneen jätin lausumatta: Tulikohan rouville mieleen: maito, 
juusto, hedelmät… eivät kuulu täällä ruokaympyrään?  Nepalilainen ruoka on 
terveellistä ja maittavaa, siitä on riisuttu joutavanpäiväiset lisukkeet. 
 
Osa poikakodin työntekijöistä on itse entisiä tämän paikan kasvatteja  ja sitä kautta 
ymmärrys poikien tilanteisiin on omaa luokkaansa. Nhuchhelin ja Bhaikazin –tausta 
ja se miten he ovat ponnistaneet eteenpäin ja lähestyvät poikia: herkistyn ja kyynel 
tulee silmäkulmaan. Kaikkea ei ole tarkoitettu kerrottavaksi. Työvuorossa on 60 
poikaa ja olet yksin, siinä on monenmoista selvitettävää. Onneksi isommat pojat, 
seniorit ovat apuna, asettavat rajoja ja ohjaavat pienempiä. Ehkä heistä joku aikuisena 
opiskelee ja saa oman paikkansa täällä. 
 
Fr. Arul  oli pyytänyt collegen opiskelijoita tekemään maalauksen ruokatilan / 
keittiörakennuksen ulkoseinän. Hän vastuutti minut olemaan opiskelijoiden mukana 
ja kertoi itse tulevansa iltapäivällä.. Kaksi opiskelijaa piirsi luonnoksen ja me muut 
aloitimme maalaamaan. Aluksi on hervotonta leikinlaskua opiskelijoiden kanssa. 
Tunnelma on leppoisa ja avoin.  Talo tarjosi myös opiskelijoille ruuan ja teen keksien 
kera, uurastimme iltaan asti. Viimeistelyä riittää vielä ensi viikkoon. Maalauksen aihe 
on lapsen oikeudet ja toinen eri seinällä oleva liittyy Buddhaan. 
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Pojat maalausvuorossa: jokaisella oma yksityiskohta maalattavana 
 

 

varttuneempi poika tekee vastuullista viimeistelyä yksin, hän ei tarvitse ohjausta 
 
Kerroin opiskelijoille ja Arulille iltapäivällä, että pojat voisivat mielestäni osallistua 
maalauksen tekemisen. He katsoivat vähän ihmeissään, perustelin mielipiteeni ja 
kerroin ottavani yhden pojan kerrallaan. Sitten Arul keikutti päätään myöntymisen 
merkiksi. Minusta on erikoista, jos maalauksessa ei näy yhdenkään pojan kädenjälki. 
Pojat suorastaan seisoivat jonossa ja odottivat vuoroaan. Ihan rättipoikki olin illalla; 
takana 11 tunnin päivä ja lämpötila + 30.  
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Päivän tapahtumien melskeessä yllätyin ja ilahduin: iltapäivällä maalauksen aikana 
vieraili Father X ( en pysy aina mukana Fathereiden etunimissä ja maissa). Arul 
esitteli minut ja kertoi minun työskentelystäni: Katri has done excellent work with 
clients in Gafney Bhawan, Freedom center and now hier… Julkinen positiivinen 
palaute Arulilta on iso asia, hän ei sitä  hevin lausu ääneen. 
 
Lauantai on erikoinen päivä: silloin pojilla ei koulua, työvuorossa vain kokki ja 
portinvartija. Aamulla menin vähän myöhempään klo 7.45 ja pojat tervehtivät 
iloisesti: Namaste Sister/ Goodmorning Sisten/Namaste Mam. Sitten tulee 
kysymysten tulvaa; Do you have games? Can we do something together ?  
Lauantaina siis vapaata ohjelmaa siivousten ja vaatteiden pesun ja oman hlökohtaisen 
hygienian ohella.  About kymmenellä isommalla pojalla on omat ohjelmat, toisten 
kanssa kaivoin lukitusta kaapista ja repustani: palapelit, muistipelit, hernepussit, 
pallot, nopat, värilliset paperit. Monenlaisia variaatioita esim, hernepussien käyttöön, 
heittäminen sankoon ja pisteiden laskeminen, kopitteleminen. Pyykkipoikia otin 
kämpiltä piilottamista varten ja opastin mm. eri tasoja; rabit, cow and eagle. Tosi 
innoissaan nämä lapset ovat vähästä ja haluavat oppia uutta. Säännöt on tehtävä 
todella selväksi, muuten isossa porukassa tulee härdelli. Isommat pojat olivat 
apunani; heille kerroin säännöt ja pyysin organisoimaan pelit. Isommat pojat ottavat 
mielellään vastuuta ja tilanteiden hoitaminen onnistui paremmin. Välillä minun on 
asetettava rajat napakasti, muutoin homma leviää käsistä. Myös pienimmät pojat 
ymmärtävät, että pelipaikkoja on hajautettava, se rauhoittaa tilannetta. He siirtyvät 
itse pelaamaan eri sopukoihin .Viikossa olen huomioinut poikien toimintaa ja tiedän 
jo ketä voin pyytää ohjaamaan toimintaa.  
Pojat ovat oppineet, että sääntöjä on noudatettava. Jos toimit eri tavalla: ”You are out 
of  the game ”.Kannustan ja annan positiivista palautetta sekä isommille että 
pienimmille.  
 
Harjoittelen letkajenkkaa poikien kanssa, kajarivastaava poika saa letkajenkan 
soimaan. Letkis menee rennosti, hikeä tuppaa jokaisella. Pojat treenaavat omia 
esityksiään: tansseja, lauluja ja huilunsoittoa. Minulla on mukana Marin antamat 
väripaperit ja niistä poikaryhmän kanssa teemme koristeluja ikkunaan. Minä osaan 
ainoastaan veneen, pojilla on hallussa myös kukka, hattu, lahjakori… . 
Tilakoristelussa on myös kankainen painettu Suomikartta-kuvineen, värillisiä kuvia, 
jääkarhu ja Muumi. 
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Puolituntia ennen tilaisuuden alkua minulle kerrotaan juhlan aihe: Father Dilipin 
synttärit ja minun läksiäisjuhla. Father Arul on lähdössä kolmen päivän päästä 
lomalle ja hän on halunnut järjestää juhlan. Nielaisen, kuitenkin rento, varma ja 
odottavainen mieli. Juontajapoika Suresh tulee kertomaan ohjelmajärjestyksen ja 
olemme kaikki valmiita. 

 
 

 
 

 
Pojilla on  todella hieno ohjelma, minulla siis laulu, letkis neljän pojan kanssa ja 
sitten oma tanssi. Hikeä tuppasi, onneksi hengähdystaukoa välillä. Lopuksi Arul piti 
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kiitospuheen, sain läksiäislahjat, minulla spontaani kiitospuhe. Lopuksi täytekakku 
tarjoilu; kynttilät ja koristelu Father Dilipille, uudelle johtajalle. Täällä on 
mielenkiintoinen tapa, kakkupala annetaan käteen ja siitä napostellaan. Kakun jakaja 
antaa kakkupalan omalla kädellään. Pojille riitti isot kakkupalat ja jäi vielä illallisen 
jälkeen. Tämä päivä on myös pojille iso tapahtuma. 

 
 
Father Arul keskusteli vielä tilaisuuden lopuksi kanssani: hän haluaisi syksyllä tulla 
vierailemaan ja opettamaan Suomeen, jos Hope-hankkeen kautta onnistuisi. Erityisen 
mielenkiitoinen opetusalue olisi JAMK:issa lastenoikeudet.  Hän haluaisi nähdä ja 
kokea suomalaista maaseutua: mielellään kalastaisi ja hakkaisi puita, jos minä ja 
Mieheni tarjoaisimme siihen mahdollisuuden mökillä. Toivotin hänet lämpimästi 
tervetulleeksi.  
 
 Pojat varmistivat vielä tulenko seuraavana päivänä. Täällä kyllä osoitetaan pään 
keikutuksella. Minun niska- ja kaulanikamissa on niin paljon kulumia, että 
nepalilainen kyllä –päänkeikautus ei onnistua luontevasti. Parempi käyttää puhuttua 
kieltä. 
 

sunnuntai 11. toukokuuta 2014 

 11.5.2014 
Poikien koulupaitojen nappien ompelutarvikkeet sain tänään monen pyytämisen 
jälkeen. Korjattavaa riittää, varsinkin pienten poikien vaatteissa: nappeja puuttuu, 
kainalo tai kaulus revennyt ja myös kotivaatteissa on huollettavaa. Neulassa on nin 
pieni reikä, että kolme poikaa oli apuna langanvaihdossa. Myös vesiauton kuljettaja 
ihmetteli ompelupuuhaa ja halusi kokeilla langanpujottamista. Ompelussa riitti pojilla 
ja henkilökunnalla ihmettelemistä ja kyselemistä. Pojat avustivat ompelulangan 
katkaisemisessa ja etsivät sopivia nappeja. Huomenaamulla jatkan, jos saisin 
koulupaidat korjattua ennen koulupäivää. Jokaisella pojalla on yksi kouluvaatekerta: 
paita, solmio, housut, vyö ja kengät.. Tänään pojat innostuivat kyselemään mitä thank 
you, happy, wellcome.. ovat suomeksi. Sitten minä yritin ompelun lomassa opetella 
lauseita nepaliksi. Kieleni ei meinaa aina taipua ja välillä pojilla on tosi hauskaa. 
Mitenhän kieleni tulisi elastisemmaksi ? 
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12.5.2014 
Tänä aamuna klo 7.30 kerroin pojille, että jatkan nappien ompelemista. Kohta 
pöydällä oli about 15 koulupaidan ja housun kasa, värivalikoima lisääntyi eilisestä. 
Eka ajatus: tätä en tee yksin, minullahan on apulaisia ympärillä. Kirjanpitäjä tulee 
töihin myöhemmin aamupäivällä, sinne asti ei kannata odottaa. Kysyin isoimmilta 
pojilta, voisikos joku käydä lähikulman ompelijalla ja ostaa isosilmäisiä neuloja, 
mustaa lankaa ja taivaansinisiä nappeja. Olen huomannut, että välillä pojat tekevät 
pieniä asiointeja. Annoin 50 rupiaa (40 centtiä) luotto-ostajalle (isommat pojat 
tietävät kuka voi tehdä ostoksen) ja hän lähti iloisena ostoksille. 
 
Kohta minulla oli ompelutiimi: neljä ompelijaa ja ympärillä langan katkaisijoiden 
avustusjoukko. Pojat seurasivat tarkasti miten nappi ommellaan ja päätellään, yksi 
poika halusi opetella housun lahkeiden käänteen ompelemisen. Pojat kyselivät 
ihmeissään missä olen oppinut ompelemaan. 
 
Kerroin pojille, että myös ompelu on yksi lifeskill sitten kun olette aikuisia. Täällä on 
hyvä opetella kaikkia elämän perusasioita. Siivoamisen, pyykkäämisen, 
ruuanvalmistuksen ... osaatte jo erittäin hyvin. Nyt on ompelutaitojen oppimisen 
vuoro  

Erityisen tärkeä asia minulle: poikakodissa on  yksi 15 vuotias poika ja jostain syystä 
en ole aikaisemmin onnistunut luomaan kontatia häneen. Nyt ompelu oli avain 
vuorovaikutukseen. Poika tuli heti aamulla katsomaan ompeluani, seurasi tarkkaan 
mitä teen. Pyysin tätä poikaa ensimmäisenä avukseni ja siitä avautui myös 
keskustelukanava.  
 
Ompelutiimimme sai osalle poikia  ehjät koulupuvut jo tähän aamuun. Pojat kyselivät 
voisimmekos jatkaa koulupäivän jälkeen. 
 
En olisi kolme kuukautta sitten arvannut, että annan erityistä tukea ja ohjausta 
nappien j, housunlahkeiden käänteiden ompelemisessa. Kiitollisena ja iloisena 
olen tämän aamun kokemuksesta ja oivalluksesta. 
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torstai 15. toukokuuta 2014 

 
13.5.2014 Annan kanssa tutustumassa Kirtipurissa Salyansthan Secondary schooliin. 
Maaseutumaisemassa on nyt meneillään viljan leikkuu sirpillä. Koulun 
toimintaympäristö on erilainen; naisrehtori hakee aamuisin juomaveden päänauha 
korilla kantamalla, edestakainen matka 3 kilsaa. Rehtorin lisäksi opettajina ovat 
opiskelijaharjoittelijat…Lasten ikä 1.5 v – 14 v. Pula kaikesta: potta, tyynyt, kynät… 
Nyt koulussa 120 lasta lähialueen köyhimmistä perheistä.  
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Poikakodissa 14.5.2014 juhlitaan pienimuotoisesti Buddhan syntymäpäivää Samalla 
collegen opiskelijoiden tekemän seinämaalauksen julkistaminen. Eri uskonnot tai 
elämänfilosofiat näyttävät elävän sulassa sovussa keskenään. Arulilla on 
mielenkiintoinen tapa pitää puheita: hän yhdistää aina ihmisarvon, toisten 
kunnioittamisen, auttamisen ja huolenpidon, sovussa elämisen ja erilaisuuden 
hyväksymisen. Tärkeitä elämän ohjenuoria pojille, he kuuntelevat tarkasti ja 
arvostavasti. Jossain välissä vilahtaa uskonnollinen viitekehys, ei lävitsetunkevasti. 
Tällä viikolla on tullut kaksi uutta poikaa ja myös kaikista viime kuukauden aikana 
tulleista pojista otettiin ryhmäkuva. Mielenkiintoista on ollut seurata uusien poikien 
kotiutumista. Talossa 4 vuotta ollut poika totesi: kahdessa päivässä täällä oppii 
päivärytmin ja rutiinit. Minun silmiin näyttää siltä, että vähän pitempään pojat 
hakevat omaa paikkaansa. Kasvoilla usein kysyvä ilme, oman paikan ottaminen ja 
saaminen yhteisössä vie oman aikansa. Rohkeus kysyä asioita lisääntyy päivä 
päivältä, esim. Sister, can You help me? Seinämaalauksesta jäi värejä, joten ajattelin 
hyödyntää tilanteen. Ostin valkeaa puuvillakangasta ja ideana tehdä puumaalaus ja 
siinä poikien kädet lehtinä. Ison poikajoukon kanssa toteutus on aika hektistä, hienon 
maalauksen saimme valmiiksi. Minä olin ihan rättipoikki sen jälkeen kun paikat oli 
siivottua. Ulkona + 38, varjossa hieman helpompaa. Sain virallisen todistuksen ja 
henkilökohtaisen palautteen, sekä ”työnantaja” että työntekijä ovat erittäin 
tyytyväisiä. Pullat ovat hyvin uunissa ja ilmassa ei ole palaneen käryä. Virallisten 
tilanteiden ulkopuolella Arul on rento, välillä leppoisaa huumoria. Muistan miten 
aluksi vähän jännitin hänen seurassaan. Nyt uskallan jo kehottaa häntä ottamaan 
illalla vapaa-aikana rennosti ja vitsailemme monista elämän ilmiöitä.  
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Aamuisin ennen koulua olemme jatkaneet ompelutiimillä koulu- ja kotivaatteiden 
korjaamista. Ompelutiimin jäsenet vaihtuvat. Jatkossa osa pojista kykenee itsenäisesti 
tekemään vaatteiden korjaamisia ja opastamaan pienempiä. Kahden tunnin 
ompelusohjaus session jälkeen minulle iskee väsy. Niin monta kysyjää on yhtä aikaa, 
verrattavissa koulun luokkatilanteisiin. Pojat pyytävät välillä minua laulamaan ja 
tuovat köökistä teekupin. Monia kysymyksiä minun perheestä, milloin tulen takaisin, 
työstä … Muutamat pojat käyvät sanomassa, että tulee ikävä kun Sister lähtee. Sanon 
pojille, että olette minun pään muistikortilla,. Nauruksi se menee. Niimpä, kaikella on 
aikansa ja paikkansa. Viime päivinä myös itse olen miettinyt useasti, että tämä 
ainutkertainen kokemus, kohtaamiset näiden ihmisten kanssa on pian ohi.  
 
 

 

sunnuntai 18. toukokuuta 2014 
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Suomalaisten kontaktien kautta sain tietooni Sunaulo Muskan nimen ja nepalilaiset 
ystäväni selvittävät paikan sijainnin. Sunaulo Muskan on 12 paikkainen koti 
Dhapakhelissä orvoille lapsille: 8 poikaa ja neljä tyttöä. Ring Roudin ulkopuolella 
avautuu heti erilainen väljyys ja rauhallisuus. Alue on aikaisemmin ollut 
maanviljelysaluetta, nyt väljästi rakennettuja pientaloja(suomalaisittain 300 neliön 
omakotitaloja). Sunaulo Muskassa työskentelee nepalilainen äiti kolmen lapsensa 
kanssa ja välillä on sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita harjoittelemassa mm. 
Suomesta. Social Service centeriin ( poikakotiin) verrattuna tämä paikka tuntuu 
ulkoisilta puitteiltaan kodilta, faciliteeteillä on ero kuin yöllä ja päivällä. 
Päivittäisessä toiminnassa olisi mielestäni kehitettävää. Perheen äiti tekee kaiken; 
laittaa ruuan, pesee pyykit. Huonompi asia, jos lapset oppivat passattaviksi. Mainitsin 
tästä sekä äidille että nuorille: Elämän perustaidot; siivoaminen, ruuanlaitto, 
pyykinpesu on jokaisen opittava. Toivottavasti noissa asioissa tapahtuu muutos. 
Hymyilytti aamun kävelymatkalla: kolmen miljoonan asukkaan kaupungissa tulee 
vastaan nepalilaisia tuttuja ja he tervehtivät minua, muutama huiskuttaa kadun 
toiselta puolelta. Iltavierailulla olen Anilin perheessä, paikalla kutsuttuina on myös 
sukulaisia Kakanista. Täällä on tapana, että vieras syö kaiken mitä tarjotaan. Tässä 
perheessä maitoon sekoitettu kahvi on harvinaisuus ja nyt sitä minulle tarjotaan kaksi 
isoa kuppia. Annan perheelle kaikki sellaiset tavarat mistä tiedän olevan apua heidän 
arjessaan. Täällä niistä enemmän apua ja saan samalla kevennettyä rinkkaani. 
Viimeisenä työpäivänä tulee yllättäen kutsu Sankalpa – Paraolympic games 
jatkosuunnitteluun. Tästä voisi ehkä jatkossa kehittyä yhteistyöprojekti St. Xaviers`n 
collegen /JAMK:n ja PKKY:n välille. No, se on nyt todella lennokas ajatus. 
Viimeisenä päivänä ajatus voi liitää tervapääskyn lailla. Pimeässä illassa 
kokoontuminen poikien ja Bhaikazin kanssa läksytupaan. Laulan kaksi laulua ja 
jutustelen pojille. Julkiset kiitossanat Bhaikazille lämpimästä ja ymmärtäväisestä 
vuorovaikutuksesta poikiin. Jokaiseen huoneeseen annan yhden kiitoskortin ja 
huoneen kapteeni vetää kortin. Suresh kiittää koko poikakaartin puolesta ja 
saattojoukko lähtee portille. Tunnetilat vaihtelevat kaikilla: hakein, vakavin ja 
kiitollisin mielin polkumme eroavat. Tämä on ollut merkityksellinen kohtaaminen, 
sekä pojille että minulle. Elo ja olo Nepalissa on ollut yksi elämäni suurimmista 
kokemuksista. Nepalilaiset ovat erittäin ystävällisiä, avoimia, auttavaisia ja iloisia. He 
ovat tyytyväisiä siihen mitä heillä on. He osaavat ottaa rennosti, slowly. Tällä 
elämänasenteella on tietysti hyvät ja huonot puolensa. Asiat tapahtuvat hitaasti- jos 
sitten ollenkaan. Thinks take time in Nepal. Minä toimin hieman erilaisella sykkeellä. 
Välillä olen kuin turboahdettu moottori-läheiseni tietävät kyllä – slowly asenteesta 
yritän ottaa opikseni. Toivottavasti sanonta ”vanha koira ei uusille tavoille opi” ei 
pidä paikkaansa. Eloni ja oloni Nepalissa on ollut täynnä merkityksellisiä tilanteita, 
tapahtumia, kohtaamisia ja oivalluksia. Elämän tärkeät perusasiat avautuvat itselle 
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parhaiten kun on poissa omista arkiympyröistä: koti, rakkaat ihmiset, läheiset ruoka, 
vesi ... saavat uuden merkityksen. Kaukana erilaisissa olosuhteissa tutustuu myös 
itseensä. Olen tunnistanut itsessäni monenlaista vahvuutta ja kehittymistarvetta. 
Onneksi ensiksimainittuja on enemmän. 
 
 Nyt lopetan avautumisen, aivan riittävästi mielenmaisemani koukerot ovat 
avautuneet kaikille Elämää Nepalissa lukijoille. Nepalin aikani valuu tiimalasissa. 
Koti on erittäin merkityksellinen ja arvokas asia. Kotiin, rakkaiden ja läheisten luokse 
on hyvä palata. Minulle on ollut ilo jakaa Elämää Nepalissa kanssanne. Kiitän ja 
niiata niksautan Kaikille Kaikesta. 
 Katri  

 
 


