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Kiitos- ja rukousaiheita:
- Krusa-FM johtaja
Sophearyn
munuaisleikkaus
helmikuun 12.
Toipumista
tammikuussa tehdystä
kilpirauhasen
syöpäleikkauksesta
- Patrick toipunut hyvin
lukinkalvon alaisesta
verenvuodosta.
Rukoillaan että
aivojen toipuminen
jatkuu
- Eilalle kärsivällisyyttä

Musta joulukuu
Minun joulukuuni oli hyvin raskas. Patrick palasi USAsta mutta ehti olla
vain kaksi päivää kotona, kun sai 5.12 keskiyön jälkeen
sairaskohtauksen, joka diagnosoitiin lukinkalvon alaiseksi
aivoverenvuodoksi. Siitä alkoi raskas jakso, kun Patrick oli Kuopiossa
useamman viikon tehohoidossa, ensin keuhkokuume, sitten vasta
suoni voitiin operoida, ja viimeiseksi asennettiin shuntti päähän
aivopaineita tasoittamaan.
Minä kävin Kuopiossa häntä tapaamassa viikoittain ja viikonloput ja
joulun vietin sairaalan vierastalossa. Monet ovat rukoilleet
puolestamme. Kiitos siitä! Olen kokenut että Herra on meitä kantanut
päivä kerrallaan. Niin totta on raamatun jae että Jumala antaa meille
sopivia taakkoja. Olen monta kertaa ajatellut, että tätä tietä en ole
valinnut enkä sitä halunnut. Kuljettava se kuitenkin on. Olen ollut
pimeässä laaksossa Jumalan kanssa kuten psalmi 23 toteaa.
Juuri ennen vuoden vaihdetta Patrick pääsi Keski-Suomen
keskussairaalaan, ensin neurologiselle osastolle, sitten
kuntoutusosastolle ja on nyt Kyllössä kuntoutusosastolla (kuva alla).
Kuntoutuminen on edennyt hyvin. Liikkuminen on jo aika varmaa.
Olen nähnyt teho-osastoilla ja sairaalaosastoilla vieraillessani elämän
kärsimystä. Kaikenlaista sairautta ja raihnaisuutta, kuoleman lähellä
elämistä. Mutta myös hyviä tarinoita, toipumisia, eteenpäin menemisiä.
Joulukuun jälkeen Patrickin paras ystävä Suomessa myös menehtyi

syöpään, mikä on lisännyt joulukuun mustuutta. Eikä Patrick päässyt
hänen hautajaisiin, koska se olisi liikaa sekoittanut muistia.

Figure 2 Lapset auttavat Patrickiä
kännykän käytön uudelleenopettelussa

Figure 3 Davan haastattelee lukutaidotonta
Krusa FM kuuntelijaa Kambodzassa

Figure 4 Sim haastattelee sokeaa Krusa FM
kuuntelijaa Kambodzassa
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5-6.3 Osallistun skypellä USAssa
pidettävään Intersearchkokoukseen
Toivottavasti Patrick pääsee
kotilomille ja kotiin.
Monitoroin ja analysoin
Kambodzan evaluaatiotutkimusta
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Patrickin puolesta voi rukoilla vielä että hänen muistinsa ja
ongelmanratkaisukykynsä paranee. Syy miksi hän on vielä
kuntoutuksessa, on liikkumisen varmistuminen ja kognitiiviset kyvyt.
Että kotiutuessaan hän ei esim. yöllä lähde liikkeelle ja loukkaa
itseään talomme moninaisissa portaikoissa. Häntä ei tässä vaiheessa
voisi kotona jättää yksin. Koska paranemisessa 3 ensimmäistä kk on
oleellisia, olen perunut kaikki ulkomaan työmatkani maaliskuun
loppuun asti. Siinä meni Kriisiradiotapaaminen YK:ssä Genevessä ja
Intersearch –konferenssi USAssa. Olen pyytänyt työtoveriani Erja
TIllgrenia menemään Kriisiradiotapaamiseen. Intersearch-kokoukseen
osallistun Skypen välityksellä.
Kambodzan tutkimustiimin kanssa olen tehnyt jatkuvasti töitä. Davan
(kuvassa 3) suostui viimein käyttämään laatimiani koodausmuuttujia,
mikä vähensi minun työtäni korjata hänen koodaamisiaan. Sim on
ollut todella avulias selvittämään kyselylomakkeiden virheellisiä
koodauksia (kuvassa 4). Pian meillä on 300 haastattelua kasassa.
Tein niistä ennen joulua välianalyysin, ja todella rohkaisevia tuloksia
jo nyt näkyy. Krusa FMn väliaikainen johtaja Makara Samphal
(muuten ollut filmitähti Killing Fields, suomeksi Kuoleman kentät –
elokuvassa) käyttää jo nyt evaluaation antia hakiessaan rahoitusta
Kampong Thomin maakuntaradion lähettimien tehon lisäämiseen.
Lisäksi Krusa-FM tarvitsee suunnitteluapua siinä miten järkevimmällä
tavalla kattaa koko maa ja vastata eri maakunnissa olevien
kuuntelijoiden tarpeisiin.
Krusa FM vaikutukset kuuntelijoiden elämässä evaluaation mukaan
näkyvät kolmella alueella: omassa tunne-elämässä, Jumalasuhteessa ja suhteessa perheenjäseniin.
Varsinkin nuoret kristityt (1-2 vuotta uskossa olleet) mainitsivat kuinka
Krusa FM antaa heille mm. toivoa, iloa, hyvää mieltä ja auttaa
rentoutumaan. Jumala-suhteessa Krusa FM auttaa rakastamaan
Jumalaa, palvelemaan häntä, ja kokemaan hänen läsnäoloaan ja
olemaan Jeesuksen opetuslapsi. Perhesuhteissa Krusa auttaa
rakastamaan perheenjäseniä, innostaa vanhempia kohtelemaan hyvin
lapsiaan (eikö esim. lyödä tai huutaa), rohkaisee lapsia auttaamaan
vanhempiaan, opastaa puolisoiden keskinäisessä suhteessa.
Saatteeksi vuoteen 2018 ’Parempi vähän’ -runo Heimo Lajusen
kirjasta Aallokkoa:
Kiitos lyhyestäkin päivästä
Ohimenevästä auringon häivästä
Parempi on saada joskus vähän
Kuin ei ottaa vastaan koskaan mitään!
Yhteenlaskettuna se on tänäkin vuonna valtavasti.
Aivan kuin Jumalan armo.
Valoisin terveisin ja tuesta kiittäen, Eila
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