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Marraskuun mietteitä
Eilen illalla kävelin Jyväskylän vesisateessa, pomppien lätäköiden yli.
Asfaltti kiilsi mustuuttaan. Pimeää ja kurjaa. Ja minä olen syntynyt
tähän synkään vuodenaikaan. Ajatus sai minut entistä pontevammin
jatkamaan matkaani vesisateessa. Olen marraskuun tyttö. Ja olihan
päälläni Oregonista ostettu sadetta ja tuulta pitävä takki.
Syys-lokakuun vaihteessa Kambodzan Perheseminaari-ohjelman ja työn vetäjä pastori Joseph Keo ja puolisonsa Makara Chan tekivät
muutaman viikon pituisen Suomen vierailun SLS:n kutsumina. Siinä
ohella he kävivät parissa Sansan tilaisuudessa. Minä vein heitä
tutustumaan Jyväskylän perheneuvontakeskukseen (alla vas.
perheneuvoja Pasi Lampisen kanssa). Josephin sydämellä on perustaa
vastaavanlainen verkosto Kambodzaan.
Hän muutenkin haluaa kehittää perheseminaaria aviopuolisoiden
keskinäisen suhteen ja kommunikoinnin rakentamisesta lasten
kasvatuksen suuntaan. Tutustutin häntä alan asiantuntijoihin
Jyväskylässä ja Lasten turvataidot -koulutuksen antajaan.
Kambodzassa lapsia ei kohdella hyvin. Siksi on hyvä lähteä perheen
sisältä, ja vanhempien kasvattamisesta. Miten he voisivat kasvattaa niin
että lapselle muodostuisi myönteinen minäkuva. Tämä on varmasti
jokaisen vanhemman kysymys. Mutta Kambodzassa Pol Potin aikaan

ihmisiä kohdeltiin kohteina, heitä puhuteltiin rumasti ja käytettiin
väkivaltaa. Käytös meni sukupolvelta toiselle eteenpäin, niin että
lapsia vieläkin pidetään hyötytavaroina. Siksi esim. tytöt lähetetään
koulun sijaan hankkimaan rahaa perheelle. Siksi lapsia moititaan,
painetaan alas ja heitä läpsäytellään.

Figure 2 Paula Niiles, Makara Chann. Joseph
Keo ja Ilkka Pihlajamäki khmer-huiveineen
Petäjävedellä

Keot viipyivät Sansalla sen verran lyhyen aikaa, että ehdin vierailla
heidän kanssaan vain Petäjävedellä (kuva vas.). Rukoilethan
kanssani että rahoitusta löytyisi Josephin perheseminaarin
kehittämiseksi lasten kasvatuksen suuntaan.
Mike Adams hyväksyi Intian tutkimussuunnitelman ja ilmeisesti sille
nyt löytyy rahoitusta FEBCltä. Parhaillaan Biharin 2017 tulvien
kriisiradion lähettämiä sisältöjä kriisiradiotiimiläiset nyt kirjaavat niin
että tiedämme mitä itse asiassa radioitiin tulvan aikaan. Laatimani
kriisiviestintää liittyvät kyselylomakkeet ovat arviointikierroksella
Intiassa. Nav Jagriti etsii henkilöitä joita voin kouluttaa keräämään
tietoa kyläläisiltä.
Lisäksi tutkimuksessa käytetään standardoitua yksinkertaista
hindinkielistä terveyslomaketta, jolle sain ilmaiseksi lisenssin Euroqoljärjestöltä.

Figure 3 M18 ja vetäjänsä Tiago

Marraskuussa Intiassa on hindujen uskonnollinen Divali-juhla, joka
viivästytti projektin toteutumista ensi vuoden puolelle. Tässä
vaiheessa keskityn yhteistyöhön tulviin erikoistuneen Nav Jagritin
kanssa. Oli viisaampaa turvallisuussyistä jättää TWR tämän projektin
ulkopuolelle.
Kaikenlaista sälää sisältyy siis tutkimuksen suunnitteluun. Rukoilen
että aikataulut järjestyisivät niin että Sansan Erja Tillgren voisi lähteä
kanssani Bihariin.
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Muutama oletko kuullut…
Figure 4 Parikkalan Oronmyllyn muotinäytös

’Herkistä korvasi
kuulemaan viisautta,
avaa sydämesi
ymmärrykselle,

Tiesitkö mitä M18 tekee? Se on nuorten ja nuorten aikuisten
tanssiryhmä Kroatiassa. Joskus käyvät Suomessakin. Katsopa
https://www.youtube.com/watch?v=wJQU6dRWE3o minuutista 6
alkaen. Ideana on evankeliumin vieminen tanssin avulla.

Etsi sitä kuin hopeaa,
tavoittele niin kuin
kätkettyä aarretta.

Entä oletko kuullut Oronmyllystä?
https://www.oronmylly.fi/fi/tapahtumat/tapahtumakalenteri
Siellä tapahtuu paljon. Itse olin pyhäin päivän viikonloppuna
Oronmyllyllä seuraamassa afrikkalaisasujen muotinäytöstä.
Kurssikeskuksen vetäjä on Arto Valkeapää, Jyväskylän kristillisen
opiskelijatyön ajoilta tuttu (kuvassa kolmas vasemmalta). Rukoilisitko
Oronmyllyn talouden puolesta.

Silloin tajuat mitä on
Herran pelko. Opit, mitä on
Jumalan tunteminen. ’

Tämä taitaa olla viimeinen kirjeeni tältä vuodelta.
Toivotan sinulle Jumalan antamaa toivoa ja valoa tämän pimeyden
keskelle. Meille suomalaisille joulu on todella hyvään aikaan!

Snl. 1: 2-4

Tuestasi nöyrästi kiittäen, Eila

Pyydä tietoa avuksi,
Korota äänesi ja kutsu
ymmärrystä.
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