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Taakankantajanaiset selässään 30 kg riisisäkki. Kaksi tyttöä vasemmalla ovat vasta 16-vuotiaita. 

RAKKAAT YSTÄVÄNI! 

Kerron teille nyt pari välähdystä Nepalin matkastani. Se ei ollut mikään helppo reissu. Jo menomatka oli 

yhtä painajaista, koska myöhästyin jatkolennolta. Olin matkalla kolme viikkoa, ja ohjelmassa minulla oli 

kolme ilosanomapiirikoulutusta. Ensimmäinen niistä tapahtui Dolakhan maakunnassa Kathmandusta 

pohjoiseen, jonne matka kesti kaikkine vaiheineen kymmenen tuntia. Opiskelijapoika nimeltään Biswo oli 

pyytänyt minua pitämään ilosanomakoulutuksen omassa vuoristokylässään.  

VUORISTOKYLÄ MAANJÄRISTYSALUEELLA 

Saavuimme vuoristokylään kuuden aikaan illalla. Biswon koti oli sortunut maanjäristyksessä, ja sen viereen 

oli rakennettu muutaman metrin pituinen väliaikainen suoja bambuista ja aaltopellistä. Rakennuksessa oli 

yksi isompi huone, keittiö ja varasto, jossa vuohet viettävät yönsä. Isomman huoneen maalattialle oli levi-

tetty muutama bambumatto ja sen molemmissa päissä oli lavereita. Meille matkatoverini Seijan kanssa 

annettiin toinen pää, perhe nukkui toisessa. Vuohet ja koira käväisivät sisällä silloin tällöin, ja oven suuhun 

oli varattu paikka hautovalle kanaemolle. 

Miten ihmeessä tässä selvitään kolme yötä, ajattelin voipuneena, ja Seija ilmeisesti ajatteli 

samaa.  ”Haluamme vähän yksityisyyttä!” hän ilmoitti kovalla äänellä, ja isäntäväki etsi pari lakanaa, jotka 

ripustettiin laveriemme eteen.  

Purimme tavaroitamme hiljaisina, kun vain olisi ollut jokin paikka, johon ne ripustaa. Mukaan oli onneksi 

lähtenyt kaksi ylimääräistä makuupussia, joten meillä Seijan kanssa oli niitä kaksi per nenä. Tarpeen olivat; 

yhdellä ei olisi selvitty, niin kylmiä kuin yöt 2000 metrin korkeudessa olivat. Minulla oli vielä toppatakkikin 

mukanani.  
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Väliaikaisessa asumuksessa asuivat Biswon leskiäiti, hänen pikkuveljensä, joka on opiskelija, isoveli, jolla on 

mielenterveysongelmia, ja Kathmandussa asuvan veljen nuori vaimo. Miniän pitää olla anoppinsa apuna 

maalla, hän ei saa olla miehensä mukana kaupungissa. Perheen pellot ovat tunnin kävelymatkan päässä 

alarinteellä. 

Lisäksi tontilla asuu 4-5 lehmää, kymmenkunta vuohta, kun kilitkin lasketaan mukaan, kukko ja kanoja ynnä 

suuri määrä kaikenlaisia lintuja. Ympärillä kasvaa suuria puita. Idässä päin tontti rajoittuu bambulehtoon, 

lähteen päin eli ylämäkeen jatkuu kylä. Laakson takaa vastapäiseltä rinteeltä loistavat toisen kylän valot 

ihmeen kirkkaina. Niitä ja tähtitaivasta saimme vessareissullamme ihastella. Niin hankala se reissu kuitenkin 

oli, että päätin olla juomatta mitään ennen yötä.   

Söimme nuoren miniän laittamaa herkullista nepaliruokaa pimeän keittiön lattialla. Sitten pidimme pienen 

iltahartauden. Yöstä tuli kylmä. Nukuin toppatakissani kahden makuupussin sisällä, ja sittenkin vilutti. 

Pelkäsin kirppuja. Ulkona oli trafiikkia, koska hindujuhlat jatkuivat myöhään yöhön. Koira haukkui kuin hullu 

aaltopeltiseinän takana. Ihmisiäkö lie haukkunut vai sakaaleja, siitä en tiedä. 

Seuraavana päivänä pidin ilosanomakoulutuksen vuoristokirkossa. Paikalle tuli melkein 60 henkeä.  

VÄLÄHDYS VAELLUSPÄIVÄSTÄ TUOSSA SAMAISESSA VUORISTOSSA 

Vaelsimme monen maalauksellisen vuoristokylän läpi. Kohtasimme paljon lapsia, jotkut heistä 

kampaamattomia, ryysyissä ja paljain jaloin, mutta kaikilla iloinen hymy huulillaan. Naiset kantoivat taak-

koja otsavyön avulla. Takaapäin katsottuna näytti siltä kuin risuläjä ja suuri bambukori olisi kävellyt itses-

tään jalkojen varassa.  

Yhden ison puun varjossa oli viisi kantajanaista lepäämässä; he olivat laskeneet kolmenkymmenen kilon 

riisisäkkinsä kiviaidalle vähäksi aikaa. Pysähdyimme juttelemaan heidän kanssaan. Opastyttöni osasi vähän 

englantia, joten hän toimi tulkkina. Kävi ilmi, että naiset tekevät tuon reissun joka ikinen päivä: torilta 

vuorille kolme tuntia. Nuorin kantajista oli vain kuudentoista, kaunis tyttö surullisine kasvoineen. Varmaan 

nuo naiset kuuluivat daliteihin eli alimpaan kastiin.  

Koetin nostaa yhtä säkkiä ilmaan, mutta en saanut sitä nousemaan viittä senttiäkään. ”Eikö teidän nis-

kaanne koske?” kysyin kauhistuneena. ”Koskee, ja joka paikkaan muuallekin”, vastasivat naiset. He olivat 

ilmiselvästi hyvillään siitä, että ulkomaalainen nainen kiinnitti huomiota heidän työhönsä. ”Tiedättekö, että 

torin lähellä on kirkko – sinne ovat kaikki tervetulleita”, koetin neuvoa. Ei, naiset eivät tienneet koko asiasta 

mitään.  

Sitten nuo kuusi naista nostivat taas taakkansa otsanauhan varaan ja läksivät jatkamaan taivaltaan. Minun 

kurkkuani kuristi, kun ajattelin tuollaista elämää. Miten epäoikeudenmukainen tämä maailma onkaan! 

Onko ihmisen todella pakko hankkia elantonsa noin kovalla työllä! Eikö tuolla kuusitoistavuotiaalla tytöllä-

kään ole mitään muuta tulevaisuutta? Päätin kirjoittaa nämä kantajanaiset rukouslistaani; muuta en voi 

heidän puolestaan tehdä. Mutta olin todella kohdannut nuo viisi naista – sydämestä sydämeen. 

Oikeasti maailma ei ole sellainen, kuin miltä se Suomesta käsin näyttää. Viisi miljoonaa suomalaista – mitä 

se on Nepalin 30 miljoonaan ja Intian miljardiin verrattuna? Etuoikeutetut suomalaiset menevät lakkoon, 

jos menettävät yhdenkään etuoikeutensa. Näillä köyhillä ei ole mitään etuoikeuksia menetettävänä.  
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BISWON ELÄMÄNTARINA 

Matkalla Biswo kertoi minulle elämäntarinansa. (Hän on se poika, jonka kodissa olimme asuneet.) Kirjoitin 

siitä blogin seurakuntalainen.fi:n sivustolle otsikolla Kauhea lapsuus? Tässä se seuraa:  

Biswo on seitsemästä lapsesta toiseksi nuorin. Kun hän oli kaksivuotias, hänen opettaja-isänsä kuoli. Yhdellä 

iskulla leskiäidistä ja hänen lapsistaan tuli yhteiskunnan hylkiöitä, joiden kanssa kukaan ei halunnut olla 

tekemisissä. Jostain syystä monessa kulttuurissa hyljeksitään leskiä. Hindulaisuudessa ajatellaan myös, että 

ihminen on ansainnut kohtalonsa pahoilla teoillaan. ”Kukaan muu koko kylässä ei rakastanut minua paitsi 

äitini”, Biswo kertoo.  

Kerran pari kuussa Biswo joutui käymään kerjuulla. Hän kierteli ympäri vuoristokyliä ja kävi armeijan 

parakissakin pyytämässä perunoita, vihanneksia, riisiä tai mitä keltäkin heltisi. Sillä tavalla elää kituutettiin 

lesken perheessä päivästä toiseen.  

Biswon äiti koetti kouluttaa lapsensa, mutta sitä varten olisi tarvittu koulupukuja. Niitä vailla olevia lapsia 

syrjittiin. Opettaja saattoi komentaa heidät kesken koulupäivän kotiinsa. Kerran hän jopa potki pikku Bis-

woa ja retuutti häntä niin, että paita repesi.   

Biswo oli kuitenkin äärimmäisen opinhaluinen ja hyväpäinen. Hänen kylässään kokoontui sanskritin ilta-

koulu, jossa opetettiin hindulaisten pyhiä Veda-kirjoja. Pieni poika kuunteli opetusta ikkunan takana ja oppi 

10 pitkää Veda-runoa ulkoa. Sillä perusteella hänet otettiin kouluun oppilaaksi. Vähitellen Biswo sai opettaa 

sanskritia vanhemmille miehille, ja ansaitsi sillä muutaman pennosen.  

Tuohon aikaan Nepalissa raivosi sisällissota hallituksen joukkojen ja maoistien välillä. Kerran Biswo joutui 

koulusta palatessaan keskelle tulitaistelua. Toisen kerran hänen kodissaan räjähti pommi. Kyläläiset pitivät 

kaikkea tätä osoituksensa siitä, että lesken perhe on kirottu.  

Vuoristokylään muutti opettaja Intiasta saakka. Tämä mies sattui olemaan kristitty, ja hän alkoi pitää syrji-

tystä lapsesta huolta. Eikä aikaakaan, kun Biswokin kiinnostui kristinuskosta. (Hän oli silloin 12-vuotias.) Kun 

äiti pääsi asiasta selville, hän nosti hirveän metakan ja uhkasi tehdä itsemurhan. Jeesuksesta Biswo ei 

kuitenkaan tahtonut enää luopua. 

Asia meni niin pitkälle, että Biswon täytyi lähteä pois kotoaan. Hän läksi tyhjätaskuna Kathmanduun, näki 

nälkää, löysi kirkon ja sai kasteen. Pastori suositteli hyväpäiselle pojalle raamattukoulua, ja sinne tämä 

seuraavaksi menikin.  

Raamattukoulu kesti kolme vuotta, joiden aikana Biswo suoritti omin päin myös lukion kurssit. Nälkäkuuri 

jatkui. Nykyään Biswo opiskelee lakia suomalaisten ystävien tuella ja on koko 140-päisen kurssinsa parhaita 

opiskelijoita. Hänen unelmanaan on tulla kristityksi lakimieheksi, joita Nepali kipeästi tarvitsee.   

”Jumala itse tahtoi, että lapsuuteni olisi juuri sellainen kuin se oli”, toteaa Biswo rauhallisesti. ”Jos olisin 

ollut rikas ja kaikkien rakastama, mihin olisin Jeesusta tarvinnut? Vaikeuksien keskellä löysin elävän Jumalan. 

Sen rinnalla kaikki kokemani kärsimykset ovat pikkujuttu.”  

Hyvä lukijani, voitko sinä sanoa kokemistasi kärsimyksistä samalla tavalla kuin tämä nuori nepalilainen kris-

titty? (Tähän asti blogi.) 

ILOSANOMAKOULUTUS LUTERILAISESSA SANTAALIKIRKOSSA INTIAN RAJALLA 

Kymmeneltä aloitimme.  Paikalla oli silloin vajaat 20 henkeä, myöhemmin heitä tuli vielä toinen mokoma 
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lisää. Pidin näytepiirin Mk 2:sta, mutta se oli kyllä yksi vaikeimpia urani aikana. Ihmisillä ei ollut mitään 

mielipidettä mistään asiasta. Tilanteen kuvitteleminen oli heille täysin mahdotonta. Ja liian hurskaitakin he 

olivat: Kyllä, tietysti katon läpi laskettava mies uskoi, että Jeesus hänet parantaisi. Kyllä, tietysti ihminen 

muuttuu paremmaksi sairastaessaan. Mutta yleisö oli suorastaan ihmeissään: onko tällainenkin Raamatun 

opiskelu mahdollista?  

Sen jälkeen selitin, mikä ilosanomapiiri on ja miten sitä vedetään. Katsoimme ohjeita monisteesta, jonka 

olin tuonut tullessani Kathmandusta. Vihkonen sisältää nuorten oppaan, Markuksen helpoimmat 

kysymykset ja veto-ohjeet.  

Välillä syötiin sikaa, kanaa ja perunaa riisin kanssa. (Minulle oli tehty oma annos, johon ei ollut lisätty maus-

teita. Huokaus!) Kahdelta taas jatkettiin. Pistin porukan keskustelemaan ryhmissä Sakkeuksen tekstistä. 

Puheen sorina täytti kirkkosalin. Tunnin ja vartin päästä piiri oli pidetty ja joimme teetä. Sitten kokosin jou-

kon yhteen ja kyselin, miten piiri oli mennyt. Monet valittivat kysymysten vaikeutta.  

Osanottajien mielestä piirit olivat silti onnistuneet oikein hyvin. Kulttuurissa, jossa omien mielipiteiden 

ilmaisemista ei rohkaista, on pelkkä suun avaaminen uutta ja ihmeellistä. Tämä minun pitäisi tuollaisissa 

tilanteissa muistaa. Muuan seurakunnan vanhimmista selitti minulle huonolla englannillaan, että juuri täl-

laista opetusta heidän kirkkonsa nyt tarvitsee. Onhan täällä käynyt vaikka minkälaista kouluttajaa, mutta 

ilosanomapiiri on jotain uutta. Niin konkreettinen systeemi! Sen kautta diakonit saavat uuden tavan julistaa 

evankeliumia. Tämän kuullessani olin onnellinen.  

Iltakävelyllä kävin juuri ennen pimeän tuloa. Teiden varsilla levitti eräs pensas kirpeänimelää tuoksuaan. 

Puussa istuva pikkupoika liitti kätensä yhteen ja esitti minulle kristittyjen tervehdyksen: ”Jei Meshia! Jeesus 

on Messias!” Joko hän oli kristityn perheen lapsi tai sitten pyhäkoulua käynyt hindu.  

Pieni likainen tyttö, suuret silmät päässään ja tukka takussa, katsoi minua veljensä selän takaa. Sitten tyttö 

puhkesi hymyyn. Niin kaunis lapsi, jos hänet vain olisi lian alta erottanut. Isä käski hänen ja veljen pyytää 

minulta siunausta. Lapset eivät tienneet, mitä heidän olisi pitänyt tehdä.  

Tunsin toimivani hyväntahdon lähettiläänä, Jeesuksen lähettiläänä, pelkästään kulkemalla pitkin kylän rait-

tia ja hymyilemällä naisille ja lapsille.  Se on varmaan heille kuukauden tapaus. Lapset muistavat ikänsä, että 

kirkon ihmiset ovat heille hymyilleet.  

Pimeän tultua kellotti taivaalla puolikuu selällään kuin vene ja lähetti maan päälle lempeänhaaleaa valoaan. 

Sirkat sirittivät ruohikossa. Mietin sitä, että ystävät varmaan rukoilevat puolestani kädet koholla, kuten 

Mooses muinoin. En olisi selvinnyt tästäkään päivästä muuten. Jospa ystävätkin saisivat kokea samaa iloa, 

jota itse olin saanut sinä päivänä kokea! ***  

Kerron loppumatkasta myöhemmin. Nyt kiitän teitä esirukouksistanne ja toivotan hyvää kevättä. Vihjaisen 

myös sen verran, että tänä vuonna minulta ilmestyy kirja 10 matkaa Mongoliaan. Se sisältää samanlaisia 

seikkailuja kuin Nepalin matkanikin.  

Herran haltuun!    Toivottaa Mailis  

 

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten ulko-

mailla: Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311. 


