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V

ärikäs, meluisa, kaoottinen, kiinnostava, harras… Intiaa
kuvaavien adjektiivien luetteloa voisi jatkaa pitkään,
mutta täsmällistä määritelmää Intiasta ei kukaan pysty
kertomaan – ei edes intialainen itse.
Intian väkiluku ylittää jo miljardin. Laajassa maassa puhutaan
yli 1 600 kieltä. Kielten, kulttuurien ja eri uskontojen kirjon
keskellä toimii myös Intian Pipliaseura. Alueseurat toteuttavat
15 osavaltiossa raamattutyön erilaisia hankkeita yhteistyössä
kirkkojen ja muiden kristillisten toimijoiden kanssa.
Vuositeemamateriaali keskittyy Luoteis-Intiaan, Keralan
osavaltioon. Se, mitä kerromme, koostuu välähdyksistä,
kohtaamisista tuossa ”Jumalan omassa maassa”, kuten
paikalliset nimittävät Keralaa.
Eräs kohtaaminen tapahtui syyrialais-ortodoksisessa Mar
Thoma -kirkon jumalanpalveluksessa. Meidät vieraat kutsutaan ehtoolliselle: ”Kristuksen ateria kuuluu kaikille.
Tervetuloa yhteiseen pöytään.” Tuntui koskettavalta saada
kokea kristittyjen yhteyttä. Kristus kutsuu, kohtaa ja Raamattu yhdistää.
Vuositeemamateriaalin välityksellä intialaiset ystävämme
kertovat itse uskostaan, seurakunnastaan, unelmistaan,
elämästään ja suhteestaan Raamattuun. Toivomme, että
vihkosen tarinat ja työskentelyvihjeet sekä videot antavat
pohdittavaa ja omalta osaltaan edistävät elämän monimuotoisuuden ymmärtämistä.
Vihkosen sisäkannen ”taskussa” on muistitikku, jonne on
tallennettu kolme lyhytvideota, PowerPoint-esitys Intiasta,
kolme ohjaajan oppaan tekstiä luettuina sekä ohjaajan opas
pdf-muodossa.
Namaskaram, tervetuloa matkalle vehreään Keralaan!
Työryhmä:
Satu Toukkari, Suomen Pipliaseura
Hanna Asikainen, Suomen Pipliaseura
Jari Pulkkinen, Tampereen seurakuntayhtymä, Nuorten
Keskus
Kuvat: Työryhmä
Graafinen suunnittelu /kuvankäsittely:
Anu Tuomainen, Suomen Pipliaseura
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■ TEEMAMATERIAALI 2015
Muistitikku sijaitsee tämän oppaan etutaskussa.
Intia -ohjaajan opas
Multimediamateriaali
• Sanaa ja sairaanhoitoa (video)
• Oikeus turvalliseen lapsuuteen (video)
• Sanankuljettaja (video)
• PowerPoint-esitys raamattutyöstä Intiassa
• Raamattutyöskentelyn äänet (mp3)
Piplia-lehti 1/2015, ilmestyy helmikuussa 2015
Materiaalit myös www.piplia.fi/vuositeemamateriaali/
Materiaali on tilattavissa maksutta puh. 010 838 6500 tai
www.piplia.fi/vuositeemamateriaali/
Toimituskulut 10 euroa.
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Nuoret käsinä ja jalkoina
Seurakuntatalon yläkerrassa käy kuhina. Nuoret valmistautuvat esittelemään organisoimaansa
vapaaehtoistoimintaa. Juuri alkanut sade ropisee välillä pieninä pisaroina katon läpi kokoussaliin,
mutta se ei haittaa tunnelmaa eikä nuorten intoa.
Teksti: jari pulkkinen
– Toteutamme lukuisia hyväntekeväisyyshankkeita, opetamme
Raamattua, vierailemme heimokylissä, autamme vähäosaisia,
huolehdimme kirkon siivouksesta, leikkaamme ruohon kirkon
pihalta, organisoimme lääkeleirejä ja paljon muuta, kertoo
Bakerdalen nuorisoliikkeen varapresidentti Paul Alex Kuttikanamin kylässä.

Luoteis-Intian kristittyjen parissa on lukemattomia vapaaehtoisten vetämiä hankkeita, joissa kannetaan huolta kaikkein
vähäosaisimmista. Bakerdalen noin 30 nuoren ryhmä on tästä
yksi loistava esimerkki. Nuoret kokoontuvat kirkolla viikoittain,
ja lisäksi he ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa Facebookin kautta.

Paul on ollut mukana seurakunnan toiminnassa nelivuotiaasta
lähtien. Omien sanojensa mukaan seurakunnan toimintaan
osallistuminen on hänelle tätä nykyä elämäntapa. Kun tiedustelen Paulin motivaatiota vapaaehtoistyöhön, vastaus tulee
välittömästi. – Minua on siunattu. Olen saanut osakseni paljon
rakkautta. Koen, että nyt on minun vuoroni antaa muille sitä
hyvää, mitä olen itse saanut kokea.

Yksi konkreettinen toimintamuoto on Puu jokaiselle -ohjelma.
Nuoret saavat hallitukselta puuntaimia, joita he istuttavat
kuukausittain koulun, kodin ja kirkon läheisyyteen. Nuoret
haastavat myös yliopisto-opiskelijoita toiminaan samoin. Ympäristöasiat ovat nuorille muutenkin tärkeitä. He kannustavat
ihmisiä tekemään hyvää luonnolle ja eläimille, koska pienilläkin
teoilla on merkitystä.
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Puun taimista monipuoliseen auttamistyöhön

Puiden istuttaminen on vain yksi osa sitä laajaa vapaaehtois- ja
auttamistyötä, jota nuoret tekevät. Bakerdalen nuoret ovat
mukana organisoimassa ns. lääkeleirejä yhdessä toisten kirkkojen kanssa. Lääkeleiri on tapahtuma, jossa lääkärit antavat
terveysvalistusta, neuvovat sairauksien hoidossa ja antavat
tarvittaessa myös lääkkeitä. Tapahtumat kokoavat sadoittain
ihmisiä, joilla ei ole varaa perusterveydenhoitoon. Nuoret
keräävät myös rahaa voidakseen auttaa vähäosaisia. Ruoan
jakaminen, Raamatun opettaminen ja vierailut heimokylissä
ovat osa nuorten toteuttamia hankkeita.
Nuoret ovat hyvin sitoutuneita erilaisiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin. Kirkko on heille yhteisö ja hengellinen koti.
Kirkon kautta he liittyvät ympäröivään yhteiskuntaan ja sen
tuomiin haasteisiin. Näistä haasteista myös vapaaehtoistyö
kumpuaa. Evankeliumin eteenpäin vieminen sanoin ja teoin
tuntuu hyvin käytännönläheiseltä Bakerdalen nuorten parissa.
Sunnuntaisin kokoonnutaan yhteiseen jumalanpalvelukseen
ja sen jälkeen suunnataan katseet kohti lähimmäisiä.

Haasteiden keskellä

Asish Jose on yksi St. Matthewn seurakunnan vapaaehtoisista. Tämä 16-vuotias nuorukainen on ollut mukana seurakunnan
nuorten toiminnassa neljä vuotta. Muutamiksi huolenaiheiksi
Asish mainitsee ateismin leviämisen, köyhyyden ja kastien
välisen syrjinnän. Virallisesti Intiassa ei ole ollut kastilaitosta vuosikymmeniin, mutta edelleen sen vaikutus näkyy
yhteiskunnassa. Asish Josen mielestä Intiassa on liian paljon
eriarvoisuutta, jota vastaan Jeesus puhui.
Asishin seurakunnan nuoret lahjoittavat joka sunnuntai viisi
rupiaa (noin 6 senttiä) hyväntekeväisyyteen. Rahoilla tuetaan
erilaisia hankkeita, kuten nuorisohostellin ylläpitoa. Haasteiden keskellä nuoret jaksavat aktiivisesti toimia vähäosaisten
parissa ja nauttivat tekemästään työstä.

olevat nuoret käyttävät suuren osan vapaa-ajastaan monenlaiseen vapaaehtoistyöhön. Seuraavan harjoituksen tarkoituksena on pohtia omaa ajankäyttöä.
Tarvikkeet: Jokaiselle osallistujalla A3 kartonki ja tusseja.
Tehtävä: Jokainen osallistuja piirtää molemmille puolille
kartonkia ison ympyrän. Molempiin ympyröihin piirretään
sektoreita, jotka kuvaavat omaa ajankäyttöä. Toinen puoli
on niin sanottu yleinen puoli, joka kuvaa omaa viikoittaista
ajankäyttöä yleisesti. Esim. kuinka suuri osa ajasta menee
kouluun, vapaa-aikaan, kotitöihin jne. Toinen ympyrä on
vapaa-aikaympyrä, johon piirretään tarkemmin, millaisiin
asioihin kuluu oma vapaa-aika.
Tämän jälkeen keskustellaan pareittain tai pienissä ryhmissä kunkin ajankäytöstä ja samalla pohditaan onko ympyrä
osallistujien mielestä tasapainossa. Erityinen huomio tässä
työskentelyssä voi olla osallistujien vapaa-aikaympyrässä.
Lopuksi koko ryhmän kanssa pohditaan, tekivätkö osallistujat uusia oivalluksia omaan ajankäyttöönsä liittyen. Voisiko
esimerkiksi omassa ajankäytössään muuttaa jotakin.
VAIHTOEHTO II

Vapaaehtoishanke

Jutussa mainitut Bakerdalen nuoret pitivät tärkeänä sekä
toisista ihmisistä että ympäristöstä huolehtimista. Vastuu
koko luomakunnasta on tärkeää meille kaikille.
Tehtävä: Suunnitelkaa ja toteuttakaa teidän ryhmänne
vapaaehtoishanke, joka liittyy lähimmäisten auttamiseen tai
ympäristön hyväksi toimimiseen. Pitäkää asiaa esillä myös
sosiaalisessa mediassa ja luokaa tempauksessa vaikka oma
Facebook-ryhmä.

Nuorten miesten haaveet ovat myös vahvasti sidoksissa niihin arvoihin, joita kirkko on heille opettanut. Paul haaveilee
voivansa rahoittaa kahden lapsen opiskelut aina ammattiin
asti. Asish puolestaan haaveilee papin ammatista. Haave
tasa-arvoisuudesta on Asishille tärkeä:
– Minun ihanneseurakuntani olisi sellainen, jossa ketään
ei syrjittäisi ja jossa kaikki olisivat tasa-arvoisia toinen toistensa kanssa.
Kun iltapäivän päätteeksi lähdemme kohti majapaikkaa, jään
pohtimaan kaikkea kuulemaani ja näkemääni. Vapaa-aikaa
nuorilla ei kovin paljoa ole, mutta siitä huolimatta he ovat
valmiita antamaan suurimman osan vähästäkin ajastaan
toisten hyväksi. Sellaista asennetta ei voi kuin ihailla ja
kunnioittaa.

Vihjeitä työskentelyyn
VAIHTOEHTO I

Ajankäyttökello

Intiassa nuorten aika kuluu pääasiassa koulunkäynnin ja
kotiaskareiden parissa. Seurakunnan toiminnassa mukana
KÄSINÄ JA JALKOINA INTIAN KERALASSA
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Teksti: jari pulkkinen

Auto kaartaa kohti koulun pihaa, mutta
jostain syystä kaikkialla on melko hiljaista.
Pian syykin selviää: oppilaat ahertavat syyslukukauden välikokeiden parissa. Kokeiden
jälkeen odottaa 10 päivän loma, jolloin suurin
osa sisäoppilaitoksen oppilaista matkustaa
kotiin perheittensä luo.

Sokeiden
koulussa
O

lemme vierailulla Aluvassa, Lounais-Intiassa,
kristillisessä sokeiden koulussa. Tämä arvostettu
koulu on palvellut Keralan näkövammaisia jo vuodesta
1962 lähtien.
Intiassa on tilastojen mukaan 12 miljoonaa näkövammaista, joista Keralan alueella asuu yli 300 000
henkilöä. Aluvan koulu on sisäoppilaitos, jossa tällä
hetkellä opiskelee 72 näkövammaista 5-17-vuotiasta
oppilasta. Vajaa puolet heistä on täysin sokeita ja loput
näkevät jonkin verran. Oppilaiden koulumaksut katetaan valtion tuella sekä yksityisiltä tukijoilta saaduilla
lahjoituksilla. Intian Pipliaseura tukee Aluvan koulua
muun muassa lahjoittamalla sille pistekirjoitus- ja
ääniraamattuja.
Kaikilla koulun 23 opettajalla on pätevyys näkövammaisten lasten opetukseen. Koululla vierailee
viikoittain myös toimintaterapeutti, joka järjestää
toimintaterapiaa lasten kuntoutustueksi. Suurin osa
oppilaista asuu koulun asuntolassa. Lähialueilta tulevat
oppilaat saattavat lähteä kotiin viikonlopuiksi, mutta
kauempaa tulleet matkustavat koteihinsa vain lomaaikoina. Nuorilla on mahdollisuus opiskella Aluvan
sokeiden koulussa 7. luokkaan asti, minkä jälkeen he
voivat siirtyä lähellä sijaitsevaan hallituksen kouluun.
Koulun asuntolassa he saavat kuitenkin asua koko
opiskeluaikansa.

Tavallista elämää

Tapaamme koulun rehtorin, Sheela Jubilin, joka on
toiminut rehtorina jo 19 vuotta. Hän kertoo nauttivansa työstään hyvin paljon. Sheela Jubilin mielestä
lasten oppimisen ja kehittymisen seuraaminen on
hyvin palkitsevaa. Rehtorin opastuksella pääsemme
seuraamaan nuorempien oppilaiden pistekirjoituksen harjoittelua. Innokkaat alakoululaiset esittelevät
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meille pistekirjoitustaulujaan ja näyttävät, miten kirjoittaminen sujuu.
Rehtorin mukaan pistekirjoituksen opettaminen on hidasta ja vaikeaa,
mutta taidon oppiminen avaa lapsille paljon uusia mahdollisuuksia.
Pistekirjoitustunnin jälkeen pääsemme kuulemaan oppilaiden upean musiikkiesityksen, jossa kaunista laulua tahdittavat rummut ja
sähköpiano. Musiikin lisäksi liikunnalla on iso rooli tässä koulussa.
Kun tiedustelen oppilaiden lempiharrastusta, usea poika mainitsee
sokeiden kriketin. Koulu panostaa opiskelun lisäksi oppilaiden elämään
erittäin kokonaisvaltaisesti. Lapsia opetetaan toimimaan pienestä
pitäen niin itsenäisesti kuin mahdollista. Koulussa harjoitellaan elämän
perustaitoja kuten ruokailua, liikkumista ja vessassa käymistä. Lisäksi
heille opetetaan paljon erilaisia käytännöntaitoja kuten mattojen ja
tuolien tekoa sekä kierrätysmateriaalien hyödyntämistä. Tuotteita
ei myydä, mutta niistä tehdään näyttelyitä ja lähetetään koulujen
välisiin kilpailuihin. Aluvan kristillinen koulu onkin voittanut monia
palkintoja erilaisissa koulujen välisissä kilpailuissa.
Aluvan koulussa opiskellaan samoja aineita kuin missä tahansa koulussa:
matematiikkaa, liikuntaa, ympäristöoppia, kauppatieteitä, musiikkia
sekä englannin, hindin ja malayalamin kieltä. Myös uskonto on yhtenä

Työskentelyvihje:
1. Millaista on olla sokea?

Pyytäkää sokea vierailulle ryhmäänne. Ennen
tapaamista pohtikaa ryhmässä, millaista on
olla sokea ja miten se voisi vaikuttaa elämään?
Miten elämän perusasiat kuten syöminen ja
liikkuminen onnistuvat? Millaisia mielikuvia liittyy sokeitten koulunkäyntiin, työssä käyntiin ja
vapaa-ajan viettoon? Tapaamisessa vertailkaa,
miten oletuksenne vastaavat todellisuutta.

2. Harjoituksia
A) OPASTUSHARJOITUS

Tehtävä: Jaetaan osallistujat pareittain. Toisen
silmät peitetään esim. huivilla ja toinen lähtee
opastamaan ”sokeaa” sovittua reittiä pitkin.
Matkalla voi olla pieniä esteitä, portaissa
kulkemista jne. Reitin kulkemisen jälkeen parit
vaihtavat osia. Lopuksi keskustellaan yhdessä
harjoituksesta: millaista oli opastaa, millaista
oli olla opastettavana, oliko helppo luottaa
opastajaan, opinko jotain uutta. Oppaan on
pidettävä huolta opastettavansa turvallisuudesta erityisesti portaissa ja muiden esteiden
kohdalla.
B) TUNNISTA ESINEET

Tehtävä: Osa ryhmästä odottaa oven ulkopuolella sillä aikaa, kun muut ryhmäläiset kokoavat
pöydälle erilaisia esineitä. Oven ulkopuolella
odottavilta sidotaan silmät, minkä jälkeen
heidän tehtävänään on tunnistaa koskettelemalla pöydällä olevat esineet. Kun esineet on
tunnistettu vaihdetaan osia.
oppiaineena, mikä ei ole ihan tavallista kaikissa Intian kouluissa. Vaikka
kyseessä on kristillinen koulu, niin koulun oppilaissa on myös muiden
uskontojen edustajia. Kaikki oppilaat saavat oman uskontonsa opetusta.

Haaveita ja unelmia

”Minusta tulee piispa.” Minusta tulee koulun hallintomies.” Minusta tulee
poliisi.” Tällaisia toiveammatteja kuulen, kun tiedustelen nuorten tulevaisuudensuunnitelmia. Poliisin ammatista haaveileva 12-vuotias Akihay
Kummer kertoo pitävänsä koulusta hyvin paljon. Erityisesti kaverit ja
jalkapallo tekevät nuoren miehen iloiseksi. Harrastuksiin jää sopivasti
aikaa koulupäivän jälkeen. Sisäoppilaitoksen asuntolassa herätys on
kello 5.30 ja nukkumaanmenoaika on kello 21.30. Siihen väliin mahtuu
koulupäivän haasteet, omatoiminen opiskelu, yhteinen hartaushetki ja
erilaiset vapaa-ajan pelit ja leikit.
Oppilaiden ilmeitä ja kertomuksia kuunnellessa on helppo havaita se
iloisuus ja tyytyväisyys, joka heistä välittyy. He ovat päässeet sisäoppilaitokseen, jossa heidän tarpeensa huomioidaan. Tämä koulu tarjoaa
näille nuorille turvallisen perustan sekä opiskeluun että elämän perustaitojen opetteluun. Tästä on hyvä jatkaa kohti ammattiopintoja ja
omien unelmien toteuttamista.
KÄSINÄ JA JALKOINA INTIAN KERALASSA
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Teksti:
Teksti:jari
JARIpulkkinen
PULKKINEN

Kello kahdeksan sunnuntaiaamuna kellot kutsuvat jumalanpalvelukseen. Kuttikanamin protestanttisen kirkon perhejumalanpalvelus on alkamassa. Kirkko on täynnä ihmisiä. Jätämme muiden
tavoin kengät kirkon eteiseen ja astumme sisään. Tavallisesti miehet ja naiset istuvat kirkossa eri
puolilla, mutta perheiden sunnuntaina ihmisiä kehotetaan istumaan perheittäin.

Perheiden sunnuntai
Kuttikanamissa

Kellojen ääni lakkaa ja jumalanpalvelus alkaa. Minua pyydetään mukaan nuorten ristikulkueeseen ja samalla ohjataan
istumaan alttarille kahden muun messua toimittavan papin
kanssa. Itse jumalanpalveluksen kielestä en juuri ymmärrä,
mutta silti messun kulku vaikuttaa jotenkin tutulta. On kotoi-
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sa olo, kun huomaa tunnistavansa samat messun elementit
kuin meillä Suomessa. Saarnasta en paljoa ymmärrä, mutta
Pipliaseuran Keralan alueen pääsihteeri Matthew Varkey on
upottanut saarnaansa muutamia englanninkielisiä lauseita
meitä suomalaisvieraita ajatellen. Kaksi englanninkielistä

lausetta jää saarnasta mieleen vielä pitkäksi aikaa. Ensimmäinen kuuluu vapaasti käännettynä näin: ”Tarrautukaa
Jeesukseen kuin apinanpoikanen emoonsa.” Kielikuva sopii
hyvin paikalliseen maisemaan, sillä jopa kirkon pihalla saattoi
nähdä apinaemoja, joiden vatsa- tai selkäpuolelle poikanen
oli tiukasti takertunut. Toinen yhtä vaikuttava lause kuului
näin: ”Rahalla voi rakentaa talon, muttei kotia.”

Yhteinen ateria

Messu kestää parisen tuntia, mutta aika tuntuu juoksevan
yllättävän nopeasti. Ehkä siksi, että kerrankin on aikaa katsella ja tarkkailla ympäristöä tavallista enemmän. Ihmisten
ilmeet ja olemus näyttävät hyvin keskittyneiltä ja levollisilta.
Kirkko on paikka, jonne on hyvä tulla viikon ahertamisen
jälkeen. Kesken tarkkailuni huomaan ehtoollisosion alkavan,
ja myös meidät kutsutaan ehtoolliselle. Se tuntuu hyvältä.
Kielimuurista huolimatta ehtoollinen on meille sama. Tiedän
vastaanottavani Kristuksen ruumiin ja veren.
Messun jälkeen ihmiset kokoontuvat yhteiselle aamupalalle.
Seurakunnan naiset ovat valmistaneet aamupalan perheiden
sunnuntain kunniaksi. Me vieraat suuntaamme seurakuntatalon sisälle syömään yhdessä messun toimittajien kanssa.
Muu seurakunta jatkaa aamupalan syöntiä ja jutustelua
ulkosalla. Suurimmalle osalle ihmisistä kyseessä on viikon
ainoa vapaapäivä. Juuri sunnuntaina on aikaa tavata ystäviä
ja levähtää ennen alkavaa työ- ja kouluviikkoa. Pihalta kuuluu
iloista puheensorinaa, naurua ja uteliaat katseet seuraavat
kaukaa tulleita vieraita.

Vihjeitä toimintaan
VAIHTOEHTO I

Osallistukaa ryhmänne kanssa jumalanpalveluksen
valmisteluun ja toteutukseen. Jumalanpalvelusta
valmisteltaessa on hyvä pohtia, miten asioita voisi
sanoittaa eri tavalla kuin yleensä, millaiseen jumalanpalvelukseen koen itse olevani tervetullut, mitä
jumalanpalveluksessa on sellaista, jota en ymmärrä, mitä tapahtuu välittömästi jumalanpalveluksen
jälkeen.
VAIHTOEHTO II

Aktiivinen seurakunta

Aamupalan jälkeen meillä on hetki aikaa keskustella ihmisten
kanssa kirkon pihamaalla, ennen kuin meitä varten järjestetty
vapaaehtoistyön esittely alkaa. Tapaan nuoren lääkärin, joka
kertoo minulle omista tehtävistään seurakunnan vapaaehtoistyössä. Salin Keenplaked on mukana järjestämässä ns.
lääkeleirejä, eräänlaisia terveysvalistustapahtumia kaikkein
köyhimmille. Päivän aikana kuulemme monista vapaaehtoistyön muodoista, joita seurakunnan jäsenet tekevät vähäosaisten parissa. Ihmiset ovat hyvin sitoutuneita seurakunnan
toimintaan, ja he käyttävät ison osan vapaa-ajastaan erilaisiin
hyväntekeväisyyshankkeisiin.

Valmistelkaa lähetyslounas seurakunnan emännän kanssa esimerkiksi seurakunnan nimikkotyön
hyväksi.
VAIHTOEHTO III

Vierailkaa ryhmänne kanssa toisen kirkkokunnan
jumalanpalveluksessa ja pyytäkää heitä vuorostaan vierailulle teidän seurakuntanne jumalanpalvelukseen. Järjestäkää kirkkokahvihetki, jossa
yhdessä mietitään yhdistäviä ja erottavia tekijöitä.

Ideoita keskusteluun:
■■

Kuttikanamin kirkon pihalla ihmisten tarinoita kuunnellessa
silmieni eteen piirtyy kuva aktiivisesta seurakunnasta. Jumalanpalveluksen lisäksi seurakunta on heille paljon muuta.
Seurakunta kutsuu jäsenensä toimimaan toinen toistensa
hyväksi, ja siihen kutsuun nämä lukemattomat vapaaehtoiset
vastaavat myöntävästi.
Iltapäivän lopuksi jokainen meistä suomalaisvieraista saa
istuttaa puun kirkon pihalle. Puiden istuttaminen liittyy niin
ikään yhteen nuorten toteuttamaan ympäristöhankkeeseen.
Kirkon pihalta lähtiessämme ajattelen näitä ihmisiä ja äsken
istuttamaani puuta. En voi kuin ihailla näiden ihmisten intoa
ja halua sitoutua toimimaan vähäosaisten hyväksi Keralan
alueella. Olisipa hienoa jonain päivänä palata katsomaan, mitä
seurakunnalle kuuluu ja kuinka istuttamani puu on kasvanut.

■■
■■

■■
■■
■■
■■

Miten koen muiden kuin sanojen vaikutuksen
jumalanpalveluksessa ?
Millaiset asiat auttavat sinua kokemaan itsesi
tervetulleeksi jumalanpalvelukseen?
Miten selität/ymmärrät omin sanoin seuraavat
liturgiset termit? "Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa." , "Ylentäkää
sydämenne Jumalan puoleen. Me ylennämme
sydämemme."
Millaista tulee jumalanpalveluksen kielen olla?
Millainen on ihannejumalanpalvelus?
Mitä voi / mitä ei voi mielestäsi muuttaa 		
jumalanpalveluksessa?
Millaiset rituaalit kantavat, vaikka niitä ei 		
ymmärtäisi?

entely
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– Jokaisessa seurakunnassa on naistoimikunta, jota johtaa pastorin vaimo, kertoo Sheeney Jones.
Teemme työtä koko kyläyhteisömme hyväksi. Meidän seurakuntamme toimikunnassa on mukana
yli 40 aktiivista naista.

Naisissa on voimaa
Sheeneyn puoliso toimii pappina Kuttikanamin protestanttisessa seurakunnassa. Sunnuntai on seurakunnan toiminnan
kannalta keskeisin päivä. Sunnuntaille ajoittuvat myös
naistoimikunnan kokoukset tai tapahtumat. – Sunnuntaiden
teemat vuorottelevat. Yhtenä sunnuntaina opiskelemme
Raamattua tai pidämme raamattuvisan. Välillä järjestämme
kulttuuriohjelmaa, johon kutsumme mukaan uusia ihmisiä.
Yksi sunnuntai kuukaudesta on omistettu vierailuille sairaiden ja vähäosaisten luona.
– Asuinyhteisöjen vastuuhenkilöt ilmoittavat meille, ketkä
tarvitsevat apua tai toivovat vierailua. Käymme sairaaloissa,
orpokodeissa ja köyhien ihmisten luona. Yhdessä päätämme,
keitä erityisesti avustamme. Vierailemme myös ei-kristityissä
perheissä, Sheeney kertoo.
– Keräämme varoja, jotta voimme auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Tuemme myös raamattutyötä.
Valmistamme myyntiin esimerkiksi saippuoita ja ihovoiteita.
Tuloilla ostamme Pipliaseuralta omakustannehintaan Raamattuja, joita annamme lahjaksi niitä tarvitseville.

Kynttilöitä, ruokaa ja Raamattuja

Syyrialais-ortodoksisen Mar Thoma -kirkon naisten konferenssissa raikuu laulu. Suuren katoksen alla on koolla yli
200 naistyöntekijää. Naiset tulevat yhteiseen kokoukseen
kolmen kuukauden välein.
– Tällä kertaa on koolla varainhoitajia, sihteereitä ja naistoimikuntien johtajia yhdestätoista seurakunnasta. Vastaavia
konferensseja järjestetään myös perheenäideille ja pariskunnille, kertoo Mariaymma James.
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– Naisilla on seurakunnassa tärkeä rooli. Joulukuun toisena sunnuntaina Mar Thoma -seurakunnissa vietetään
naistenpyhää. Tuolloin naiset kantavat vastuun jumalanpalveluksesta liturgiaa ja ehtoollisen asettamista lukuun
ottamatta. Saarna, tekstienluku, laulujen valinta ja kaikki
muu on meidän vastuullamme. Itsekin olen joskus saarnannut, Mariayamma kertoo.
Seurakuntien toiminta perustuu hyvin pitkälle vapaaehtoisten varaan. Naistoimikunnat organisoivat esimerkiksi
varainhankintaa diakoniatyön ja raamattujakeluiden hyväksi ja järjestävät toimintaa lapsille ja nuorille. – Vierailemme
sairaaloissa ja kodeissa. Käymme katsomassa sairaita ja
vanhuksia. Ostamme edullisia Raamattuja Pipliaseuralta
ja lahjoitamme niitä tarvitseville. Monet ihmiset haluavat
lukea Raamattua, mutta heillä ei ole varaa ostaa omaa
kirjaa. Lahjoitamme Raamattuja myös vanhainkoteihin ja
sairaaloihin, Mariayamma sanoo.
– Olen ollut vuoden oman seurakuntani naistyön sihteerinä. Minulla on näky siitä, millaista toimintaa haluan
viedä työlläni eteenpäin. Erityisesti vanhuksia ja kaikkein
heikoimpia tulee kohdella hyvin ja auttaa. Toivon, että
voin vaikuttaa myönteisen ja avoimen seurakunnan rakentamiseen, toteaa Lency Cherian, yksi naiskonferenssin
osallistujista.
Mariayamma Jamesin mukaan Mar Thoma kirkolla on
myös päätoimisia naistyöntekijöitä. Nämä toimivat evankelistoina, opettajina kirkon kouluissa ja naisten ammattiopistoissa, opiskelija-asuntoloiden ja hostellien johtajina,
ravintoloiden ja leipomojen vastaavina työntekijöinä.

Intian Pipliaseuran naistyö

Koko Intian Pipliaseuran työssä eri kirkkojen naisverkostot
ovat ensiarvoisen tärkeitä. Pipliaseura toteuttaa yhteistyössä
kirkkojen ja muiden kristillisten toimijoiden kanssa ohjelmaa,
jonka avulla autetaan kaikkein heikoimmassa elämäntilanteessa eläviä naisia kuten leskiä. Työ ulottuu kaikkialle Intiaan ja
sen avulla tavoitetaan vuosittain tuhansia naisia.
Intian perustuslain mukaan naisilla ja miehillä on monessa
suhteessa samat oikeudet. Perustuslaki ei kuitenkaan anna
kaikille naisille suojaa ihmisarvon loukkauksia vastaan. Erityisesti leskien ja perinteisten kastien ulkopuolisten naisten
asema on vaikea. Syyt tähän ovat suurelta osin uskonnollisia
ja kulttuurisia.
– Varustamme ja koulutamme naisia toimimaan heikoimmassa
asemassa olevien sisartensa hyväksi. Pipliaseuran ohjelman
tavoitteena on tukea naisia löytämään elämälleen merkitys
ja itselleen ihmisarvo. Ohjelma käsittää mm. seminaareja,
pienryhmiä, henkilökohtaista ohjausta, terveysneuvontaa,
ammatillista koulutusta, avioliittoneuvontaa ja lakimiespalveluja. Ohjelman tavoitteena on myös vaikuttaa naisia syrjiviin

asenteisiin, kertoo Leelavathi Manasse, Intian Pipliaseuran
naistyön johtaja.
Ohjelman myötä naisten elämänlaatu ja omatoimisuus kohenee.
Ohjelmaan sisältyy myös vahva vertaistuen ajatus. Ne naiset,
jotka saavat tukea elämäänsä, haluavat auttaa muita samassa
tilanteessa olevia.

Ideoita keskusteluun 			
■■
■■

■■
■■

Millaisen kuvan artikkeli antaa naisten asemasta 		
Intiassa?
Naisten asema Suomessa. Miten se on muuttunut
elinaikanasi? Millaisia eroja huomaat eri-ikäisten naisten
asemassa?
Millaisia sukupuolirooleja tunnistat? Ovatko ne 		
tarpeellisia? Miksi?
Tarvitaanko erilaisia sukupuolirooleja?
KÄSINÄ JA JALKOINA INTIAN KERALASSA
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Kertomus kuunneltavissa muistitikulta

❂

Vanhainkotivierailulla
Jo kaukaa näkyy, miten vanhainkodin portailla istuu kaksi mummoa kirjat käsissään. Vanhukset
eivät edes huomaa tulijoita, niin keskittyneinä he lukevat kirjojaan. Menemme lähemmäs. Kummallakin vanhuksella on kädessään kulunut Raamattu.
Mummot tervehtivät meitä vierailijoita tarttumalla käteen
ja nuuhkaisemalla molempia poskiamme. Miesvieraita
he nuuhkaisevat kämmenselälle. Selviää, että mummot
istuivat lukemassa vanhainkodin raamattuvisaa varten.
Osallistuminen edellyttää pientä harjoittelua.
Mundakapadom Mandiramin -laitosalue sijaitsee Kottayamin kaupungin ulkopuolella, rauhallisella ja vehreällä
mäellä. Mandiram-nimi tarkoittaa kotia. Alueella toimii
kristillinen vanhainkoti köyhille miehille ja naisille uskon-
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nosta riippumatta, tyttöjen orpokoti, sairaala, sairaanhoitokoulu
ja kappeli.
Laitoksen varainhoitaja George Kurian kertoo: – Köyhissä perheissä
vanhustenhoidosta muodostuu usein ongelma. Varsinkin leskien
elämä on vaikeaa. Toimeentulovaikeuksien keskellä vanhus jopa
hylätään. Poika saattaa viedä vanhan äitinsä temppeliin rukoilemaan
ja ”unohtaa” hänet sinne tai jättää hänet vanhainkodin edustalle.
Osa Mandiramin vanhuksista on sukulaistensa hylkäämiä, tosin
eivät kaikki.

Rakkauden täyttämä elämä

Devakiamma on 73-vuotias elämänmyönteinen nainen. Hän
tuli Mandiramin kotiin vuosi sitten.
– Loukkaannuin kerran pahassa auto-onnettomuudessa.
Sairaana ollessani näin näyn, jossa Jeesus sanoi: Olen
kuollut ristillä puolestasi ja rakastan sinua. Rukoilin tuolloin
Jeesusta avukseni. Kolmen viikon kuluttua onnettomuudesta
aloin toipua. Rukoilen edelleen joka päivä Jumalaa ja luen
Raamattua.
– Olen hindu, mutta haluan asua tällaisessa kristillisessä
paikassa. Pyysin poikaani etsimään minulle paikan, jossa
puhutaan Jumalasta. Poika löysi tämän kodin ja toi minut
tänne. Vaikka en elä sukulaisteni kanssa, olen tyytyväinen
elämääni. Olen saanut monia kristittyjä ystäviä, ja pääsen
täällä myös kirkkoon.
Ajatukset perheestä tuovat Devakiammalle hyvän mielen.
– Minulla on kolme poikaa, joista minulla on vain hyvää
sanottavaa. Poikani käyvät katsomassa minua silloin tällöin.
Eilenkin yksi poika kävi. Joskus he tuovat minulle vaatteita.
– Lisäksi minulla on paljon hyviä muistoja edesmenneestä
miehestäni ja anopistani. Olin naimisissa miehen kanssa,
joka oli perheensä ainoa poika. Anoppi oli minulle hyvin
rakas. Elämässäni on ollut niin paljon rakkautta.
– Perheemme oli hyvin köyhä. Rahaa ei ollut nimeksikään,
mutta Raamattu meillä oli. Luin pojilleni kertomuksia Raamatusta ja rukoilin lasteni puolesta. Sunnuntaisin lähetin lapset
kirkkoon ja pyhäkouluun. Kävin kirkossa itsekin. Raamattu
on aina antanut minulle rauhallisen olon.
– En ole kokenut kasteelle menoa tärkeäksi. Minä tunnen
Jeesuksen Kristuksen ja se riittää. Olen lukenut paljon
hindujen Veda-kirjallisuutta ja koko Raamatun, mutta uskon
vain yhteen Jumalaan. Tunnen Jeesuksen Kristuksen ja
rukoilen häntä. Rukoilen vain yhtä Jumalaa, Devakiamma
toteaa painokkaasti.

Olen kristitty. Kerran puhuin papille tilanteestani. Häneltä
kuulin tästä vanhusten paikasta.
– Koen, että tähän kotiin pääseminen on ollut minulle Jumalan lahja ja rukousvastaus. Täällä minun on hyvä olla. Tytär
vierailee joskus katsomassa minua kahden lapsensa kanssa.
Kaiken murheen jälkeen Esther on kuitenkin vakuuttunut
Jumalan huolenpidosta.
– Jumala antaa meille sen, mitä tarvitsemme. Jumala on
niin suuri. Raamatun merkitys minulle löytyy Jeesuksen
sanoista: ”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen
vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.
Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.”
(Matteus 6: 33-34)

Ideoita pohdintaan			
■■
■■
■■
■■

Vihjeitä toimintaan
■■

Turvaan murheilta

Esther (85 v.) haluaa kertoa tarinansa, vaikka hän on kokenut
elämässään paljon ahdistusta ja vaikeuksia. – Jäin leskeksi
jo nuorena aviovaimona. Lyhyt avioliittomme oli onnellinen.
Mies oli hyvin kiltti ihminen. Kaikki muuttui, kun hän kuoli.
Jäin kahden 4-vuotiaan tyttäremme kanssa. Muutin lapsen
kanssa sukulaisteni luo. En ollut siellä tervetullut. Tyttären
aikuistuessa jouduin myymään kaiken omaisuutemme,
jotta sain hänet naimisiin ja myötäjäiset maksettua. Tytär
otti minut asumaan luokseen, mutta vävyni ei hyväksynyt
minua. Mietin tyttäreni luona jopa itsemurhaa, koska kaikki
oli niin vaikeaa. Vävyni löi minua. Hän vei vähätkin rahani.
En pystynyt hankkimaan edes lääkkeitä sairastaessani,
Esther kertoo itkien.

Miettikää, millaista on hyvä elämä. Mikä tekee sinut
onnelliseksi? Mitä toivot omalta tulevaisuudeltasi?
Millainen on hyvä vanhuus? Millaisia iloja, pelkoja,
muita tunteita vanhuus nostaa mieleen?
Kertokaa porinaryhmissä oman elämäntarinanne kohokohdat.
Jakakaa lopuksi yhdessä ryhmän kesken, millaisia asioita nousi kohokohdiksi. (Vain se, mikä tuntuu hyvältä
jakaa.)

Nuorten ryhmän vierailu palvelutaloon, vanhustenleirille tai diakoniakerhoon. Kysykää sopiva vierailukohde diakoniatyöntekijältä. Vierailu on hyvä sopia etukäteen ja valmistaa vanhukset nuorten tuloon. Nuoret
jakautuvat pareittain tai yksitellen kuulemaan vanhusten elämäntarinoita: ”Kerro minulle elämäntarinasi”
> nuori kirjaa pääkohdat ylös.

Miettikää jälkeenpäin nuorten kanssa, mikä kosketti, mitä
ajatuksia heräsi, millaisia elämäntarinoita kuultiin.

■■

■■

Tehkää kukin erikseen ja/tai yhdessä isolle paperille
puu juurineen: Merkitkää siihen, millaiset ovat omat
juurenne. Pohtikaa omaa suhdettanne vanhempiin,
sukulaisiin, isovanhempiin.
Miettikää, mitä omat juurenne ovat teille opettaneet.

– Minulla on ollut tapana lukea Raamattua jae kerrallaan.
Minua lohdutti ahdistuksessani Jeesuksen sanat ”Älkää
huolehtiko, minä pidän teistä huolta”. Niiden turvin jaksoin.
KÄSINÄ JA JALKOINA INTIAN KERALASSA
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Kun katolilainen Emmanuel rakastui buddhalaiseen
tyttöön, perheet ajautuivat sotajalalle keskenään.
Nuoripari joutui pakenemaan maasta. Hän ei ole nähnyt
vaimoaan tai lastaan kahteen vuosikymmeneen, mutta
on saanut rauhan menneisyyden haamuilta.

Särkynyt sydän eheytyy
Keralan polttavan auringon alla, perhosten täyttämässä
puutarhassa seisoo nelikymppinen teologian opiskelija
Emmanuel Moktan. Hän on astunut puutarhaan luennolta,
koska hänellä on jotain jaettavaa.
Emmanuel on syntynyt Länsi-Bengalissa, lähellä Nepalin rajaa.
Hän on neljäs katolisten vanhempien kahdestatoista lapsesta.
– Olen iloinen, että sain käydä hyvän, lähetystyöntekijöiden
ylläpitämän koulun. Nuoremmat sisarukseni eivät olleet yhtä
onnekkaita, Emmanuel kertoo kuvaillen pelkoa ja ahdistusta,
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jota perheen lapset kokivat paetessaan yöllä humalaista isää
naapuriin.
– Kenties siksi koko nuoruuteni etsin läheisyyttä. Sitten
tapasin erään buddhalaisen tytön ja rakastuin. Parikymppisten rakastavaisten perheet olivat toistensa kurkuissa, sillä
eri uskontokuntien ja kastien välinen liitto oli mahdoton.
Tappouhkauksiakin sateli. Emmanuel karkasi tyttöystävänsä
kanssa rajan yli Nepaliin, missä he menivät salaa naimisiin ja
saivat pienen pojan.

Kertomus kuunneltavissa muistitikulta

❂

Vihje pohdiskeluun
Lukekaa tarina tai kuunnelkaa se
muistikortilta. Miettikää pienryhmissä
seuraavia kysymyksiä. Kirjatkaa pääkohdat ylös: Mitä tarinasta voi oppia?
Millaisissa asioissa toisesta kulttuurista voi oppia? Millaisissa asioissa
voi tulla törmäyksiä? Mistä asioista
omassa kulttuurissasi tai uskonnossasi
voisit luopua? Mistä et voisi luopua?
Lopuksi käykää ryhmien vastaukset
läpi yhdessä. Millaisia yhteisiä huomioita ilmenee, entä eroja?
Yleiskeskustelu
Millaisia rajoja tai rajoituksia on
omassa kulttuurissasi tai uskonnossasi? Mitkä asiat kulttuurissasi tuntuvat
vapauttavilta asioilta, mitkä rajoittavilta? Millaiset asiat (matkat, kohtaamiset, media) ovat avartaneet ajatteluasi suhteessa toisiin kulttuureihin ja
uskontoihin, vai ovatko? Onko jokin
asia kaventanut ajatteluasi?

Lapsi tuntui rauhoittavan perheitäkin. Yhteydenpito perheisiin oli kuitenkin virhe. – Poikani oli kaksivuotias, kun
vaimoni perhe tuli ja vei heidät mukanaan takaisin Intiaan.
Menetin kontrollin elämästäni. Tunsin, ettei siinä koskaan
tule olemaan mitään hyvää.
Emmanuel seurasi vanhempiensa antamaa esimerkkiä ja alkoi
juoda. Hän jäi yksin Nepaliin asumaan ja onnistui saamaan
töitä ala-asteen opettajana.
– Minusta tuli nopeasti alueen pahin juoppo. Päivisin olin
puolipäissäni, heti iltapäivällä kaatokännissä. En välittänyt
ruuasta, kaikki raha meni viinaan, Emmanuel kuvailee elämänsä

synkintä aikaa. – Ihmettelen, miten se vaikutti opettamiini
lapsiin. Vanhemmat ja muut opettajat kehuivat työtäni, yritin
aina hoitaa sen huolella.
Muisto lapsuuden uskosta lipui mieleen, mutta pelko ja
häpeä estivät käymästä Jumalan eteen. Kahdesti Emmanuel
yritti viedä hengen itseltään, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Viisitoista vuotta katosi sumussa. – Lopulta palasin LänsiBengaliin, missä isoveljeni oli töissä pastorina. Veljen kodin
lähellä on kaunis joki. Moni tulee sinne päättääkseen elämänsä. Ajattelin, että hyppään sillalta ja saan vihdoin rauhan.
Veli arvasi Emmanuelin aikeet ja alkoi ottaa Emmanuelin
mukaansa töihin – puhumaan ihmisille Kristuksesta. Sitten
ihme tapahtui: Emmanuel kuunteli salin nurkassa, kun veli
puhui joukolle nuoria. – Tunsin jonkin koskettavan otsaani
ja kaaduin maahan tajuttomana. Kun heräsin, polvistuin
rukoilemaan. Kaduin syntejäni ja surin. Kun palasin järkiini,
viimeinenkin viinanhimo oli lähtenyt kehostani. Yritin kutsua
sitä takaisin. En ymmärtänyt, miksi en tuntenut viinanhimoa
enää. Emmanuel meni kaupungissa tapansa mukaan baariin,
mutta viinan näkeminen sai hänet voimaan pahoin.
– Vasta silloin ymmärsin parantuneeni ja kiitin Jumalaa. Kysyin
häneltä: Mitä tahdot minun tekevän?
Viidentoista vuoden juominen oli tehnyt Emmanuelin sairaaksi. Sisuskalut olivat mennyttä, eikä hän voinut kävellä
ilman tukea. Uskoontulon jälkeen hän alkoi huomaamattaan
kävellä yhä pidempiä matkoja, kunto alkoi palautua.
– En ollut kiinnostunut opiskelemaan teologiaa vakavissani,
sillä monet tuntemani papit puhuivat koulutuksista pahaa.
Veljeni soitti minulle eräänä päivänä ja sanoi: ”Mene Keralaan, siellä on kaikki valmiina.” Hän oli hakenut puolestani
koulutukseen ja maksanut jo kaiken!
Nyt Emmanuel opiskelee kolmatta vuotta Keralan helluntailaisessa seminaarissa, suunnitelmanaan jatkokoulutus
maisteriksi. – Tunnen yhä suurta yhteyttä Nepalin kansaan
ja valmistuttuani haluaisin palata sinne, Emmanuel sanoo.
Mutta, entä kauan sitten kadonneet vaimo ja lapsi? Emmanuel
hymyilee haikeana. – En kuullut heistä kertaakaan eromme
jälkeen, mutta ikävöin poikaani kovasti. Tultuani uskoon
rukoilin Jumalaa: Anna poikani kääntyä kristityksi, mitään
muuta en hänelle toivonut, Emmanuel kertoo.
Muutamia vuosia sitten Emmanuel sai mahdollisuuden vierailla Sikkimissä, missä tiesi heidän asuvan. Hän lähti sinne
epäröiden: uteliaana, vuosien takaiset tappouhkaukset yhä
mielessään. – Sikkimissä kuulin vanhoilta ystäviltäni, että
vaimoni karkasi uudelleen naimisiin – jälleen kristityn kanssa,
ja että hän kääntyi itsekin. Poikani on nyt 17-vuotias, kasvanut kristinuskossa ja hän on hyvä koulussa. Rukoukseeni oli
vastattu jo ennen kuin osasin sitä rukoilla! Poikani ei tiedä,
että olen hänen isänsä. Hän luulee äitinsä miestä isäkseen.
Sydämeni lähes särkyi, mutta en ole tavannut häntä. Rukoilen poikani puolesta, mutta tiedän, ettei minun tarvitse olla
huolissani – onhan hän kristitty!
KÄSINÄ JA JALKOINA INTIAN KERALASSA
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– Pipliaseuralla on hyvät suhteet kaikkiin kirkkokuntiin. Ovet ovat auki raamattutyölle,
mistä todistavat lukuisat kutsut seurakuntavierailuille, kertoo Dr. Matthew Varkey,
Keralan aluetoimiston pääsihteeri.

Raamattutyötä Jumalan
omassa maassa
– Kalenterini on jouluun asti täynnä. Jokaiselle sunnuntaille
on kutsu vierailla jossakin seurakunnassa. Minua pyydetään
saarnaamaan ja kertomaan työstämme. Seurakunnat haluavat myös osallistua kantamalla kolehdin raamattutyölle.

Vapaaehtoiset vierailevat lisäksi sairaaloissa, orpokodeissa,
vanhusten ja sairaiden luona. Samalla he antavat tarvitseville
lahjoitusvaroilla hankittuja pistekirjoitus- ja ääniraamattuja
tai tavallisia tekstiraamattuja.

– Keralassa kristinusko on kolmanneksi suurin uskonto. Pipliaseura tekee yhteistyötä kaikkien kirkkojen kanssa, mutta
merkittävimmät yhteistyökirkot ovat Etelä-Intian kirkko
(Church of South India) ja Mar Thoma -ortodoksikirkko.
Kirkot ja muut kristilliset toimijat saavat raamattumateriaalinsa pääosin meiltä.

– Pyrimme varustamaan ja tukemaan näitä vapaaehtoisiamme. Työntekijämme tapaavat heitä vieraillessaan eri
paikkakunnilla Keralassa. Järjestämme vuosittain kaikille
vapaaehtoisillemme konferenssin, jossa kiitämme heitä ja
annamme pienen palkinnon, Varkey sanoo.

Voimavarana vapaaehtoisten verkosto

Pääsihteeri Matthew Varkey kertoo naistyön merkityksestä:
– Työ naisten hyväksi on osa Pipliaseuran työtä kaikkialla Intiassa. Täällä Keralassa pidimme taannoin seminaarin leskille.
Paikalle tuli 60 naista. Leskien tilanne on yleensä ottaen
vaikea. Naisen jäädessä leskeksi hänen lapsensa tai muut
sukulaisensa eivät välttämättä pysty huolehtimaan hänestä.

Koko Keralan osavaltion alueella Pipliaseuran vapaaehtoisverkoston työrukkasena toimii 140 paikallista ekumeenista työryhmää. Koska vapaaehtoistyöntekijät kuuluvat
eri kirkkokuntiin, hoitavat he osaltaan yhteistyötä omien
seurakuntiensa ja Pipliaseuran välillä.
Vapaaehtoisverkostolla on merkittävä asema myös raamattutyön varainhankinnassa. Vapaaehtoiset huolehtivat
esimerkiksi siitä, että heidän omissa kirkoissaan järjestetään
Raamattusunnuntai ja kerätään jumalanpalveluskolehti
raamattutyölle.

Naiset naisten, nuoret nuorten tukena

– Tuemme leskiä, vaikka emme voi antaa heille rahaa. Sen
sijaan pyrimme järjestämään erilaisia leskien omatoimisuutta tukevia toimintoja, jotta he pystyvät ansaitsemaan
itse elantonsa. Naiskomiteamme jäsenet opettavat leskiä
valmistamaan esimerkiksi kynttilöitä, saippuaa ja käsitöitä
myytäviksi. Tarvittaessa naistyön vapaaehtoiset vievät ruokaa tarvitseville.
– Alueseurallamme on myös oma nuorisoryhmänsä. Tämä
työryhmä järjestää nuorille toimintaa, kuten retkiä, raamattuopetusta ja nuorten kokouksia. Olemme valmistaneet
nuorille raamattumateriaalia tueksi valistustyöhön. Toivon,
että nuorisotyön kautta ehkäistäisiin nuorten houkutusta
sortua päihteisiin, huumeisiin tai itsemurhaan.

Jumalan sanan kuljettajat

Pääsihteeri Varkey kertoo innostuneesti vapaaehtoisverkoston uusimmasta työmuodosta.
– Rikšakuskit pitävät esillä raamattulehtisiä kulkuneuvoissaan.
Olemme saaneet mukaan kymmenen kristittyä rikšakuskia
muutamalla paikkakunnalla. Heidän kulkuneuvonsa tunnistaa
”Jumalan sanan kuljettaja” -tarrasta. Pipliaseura kustantaa
rikšan seinälle kotelon, josta matkustaja voi ottaa raamattu-
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INTIAN PIPLIASEURA
■■

lehtisen tai Uuden testamentin luettavakseen. Kuskit ovat
valmiita keskustelemaan asiakkaidensa kanssa kristinuskosta.
– Meillä on tavoite, että tämä toiminta voisi levitä kaikkialle
Keralaan, mutta kustannukset ovat ongelma. Yhden rikšan
raamattukotelo maksaa 2500 rupiaa (noin 32 euroa). Yritämme löytää uusia tapoja kerätä varoja tähänkin hankkeeseen.

Työn haasteita

– Suurin haaste kaikille vähemmistöuskontoon kuuluville on
Intian nykyinen politiikka. Hinduhallituksen mukaan vain hindu
on oikea intialainen. Hallituksen mukaan Intia on Hindustan,
maa, joka kuuluu hinduille, Varkey toteaa.
– Onneksi ainakin Keralassa tilanne on helpompi kuin muualla
Intiassa. Täällä voi vaikka saarnata kadulla, mutta muualla
sellainen on mahdotonta. Myös Koillis-Intiassa on vapaampaa,
koska siellä kristinusko on pääuskonto useimmilla alueilla.
– Festivaaliaikoina, kuten joulun, pääsiäisen ja kansallisen
Onam-juhlan aikaan voimme pitää avoimesti ulkoilmakokouksia, joissa sanoin ja sävelin kerrotaan kristinuskon
sanomaa. Myymme tuolloin myös Raamattuja ja jaamme
raamattulehtisiä.

■■

■■

■■

■■

perustettu v. 1811 Kolkatassa
päätoimisto Bangaloressa, jossa
myös julkaisutoiminnan keskus
käännöstyön keskukset Koillis-Intian
Shillongissa ja Bangaloressa
15 aluetoimistoa eri osavaltioissa,
kuten Keralassa
vanhin ja suurin 150 kansallisesta
pipliaseurasta Yhtyneissä Raamattuseuroissa

Terveiset Suomeen

– Minua kiinnostaa suomalaisten ja meidän intialaisten
vuorovaikutus ja työtoveruus raamattutyössä. Kuulumme
samaan Jumalan perheeseen. Toivon siunausta raamattutyölle
Suomessa. Sydämelliset kiitokset ja terveiset suomalaisille
kristityille. Jumala on voimamme yhteistyössä, Keralan
aluetoimiston pääsihteeri Varkey kiittää.

KÄSINÄ JA JALKOINA INTIAN KERALASSA
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Teksti: jari pulkkinen

!

karam

Namas

---"Ku
ma
kunnioi rran sinua
tt
sinut o aen, sillä
n luotu
Jumala
n kuva
ksi.”

Namaskaram
”Kumarrun edessäsi ja molemmilla käsilläni kosketan molempia jalkojasi. Jalkojesi pölyllä kosketan otsaani. Kumarran
sinua kunnioittaen, sillä sinut on luotu Jumalan kuvaksi.”
Näillä sanoilla Adoorin piispa Bartolomeus hyvästeli meidät
vierailun päätyttyä. Sanat ovat mahtava voima maailmassa.
Joskus sanat toimivat ikään kuin näkyvinä symboleina, joiden
taakse kätkeytyy paljon enemmän kuin ensi kuulemalta ymmärtää. Namaskaram-tervehdys on yksi esimerkki tällaisesta
sanasta. Samalla tuo tervehdys tuo mieleen psalmin 139 sanat:
”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet
minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua
siitä.” (Ps.139:13–14)
Jumala on luonut meidät jokaisen omaksi kuvakseen. Hän
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tuntee meistä jokaisen ja on läsnä meidän elämässämme
joka päivä. Maailman epäoikeudenmukaisuus ja rikkinäisyys
saavat kuitenkin välillä ihmettelemään Jumalan läsnäoloa tai
paremminkin sen puutetta tässä maailmassa. Kaikki ei mene
aina niin kuin on suunnitellut eikä elämisen edellytykset
jakaudu tasan kaikkien luotujen kesken.
Meidän tehtävä on toimia Jumalan käsinä ja jalkoina koko
luomakunnan hyväksi siten, että elämisen edellytyksen
jakautuisivat nykyistä paremmin. Meidän sanoillamme ja
teoillamme on merkitystä. Koko maailmaa emme voi kerralla
muuttaa ja kovin huonosti kykenemme muuttamaan toistenkaan tapoja. Sen sijaan omia tekemisiään ja sanomisiaan on
paljon helpompi tarkastella. Kohtelenko minä toisia ihmisiä
kunnioittavasti? Millä tavoin suhtaudun ihmisiin, joista en

syystä tai toisesta pidä? Mitä se saisikaan aikaan, jos jokaisen kohtaamani ihmisen kohdalla muistuttaisin itseäni, että
vieressä oleva ihminen on arvokas Jumalan kuva? Uskon, että
tämänkaltainen ajattelu ei voi olla vaikuttamatta sanoihimme
ja tekoihimme.
Ajatus kaikkien ihmisten kunnioittamisesta saattaa tuntua
hieman hurskaalta tai jopa tekopyhältä, mutta asian voi ajatella
toisinkin. Mitä minä siinä menetän, jos toimin arvostavasti
ja kunnioittavasti toisia kohtaan? Rakkauden kaksoiskäsky
ja kultainen sääntö suorastaan velvoittavat meitä kristittyjä
toiminaan niin: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”, ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”
Mitäpä jos aloittaisimme lähimmäisen rakastamisen vaikka
tänään meille rakkaista ihmisistä? Ihan vaikka kysymällä
kuulumisia.
”Rakas Jumala, opeta meitä näkemään jokaisessa ihmisessä
luomistyösi ihme. Anna meille ymmärrystä toimia niin, että
jokaisella olisi tässä maailmassa hyvä olla. Opeta meitä jakamaan omastamme toinen toistemme hyväksi. Kiitos, että
sinä olet kanssamme elämän jokaisena hetkenä. Aamen.”

Vihje opetteluun
Namaskaram-tervehdys
■■ Ota vierustoveri pariksesi ja tervehtikää
toisianne namaskaram-tervehdyksellä.
■■ Laita kämmenet vastakkain rinnan korkeudelle ja kumarra kevyesti sanoen namaskaram.
■■ Sen jälkeen tehkää vuorotellen kumarrukset rauhallisesti ja ajatuksella, toistaen sanat: ”Kumarrun edessäsi ja molemmilla käsilläni kosketan molempia
jalkojasi. Jalkojesi pölyllä kosketan otsaani. Kumarran sinua kunnioittaen, sillä
sinut on luotu Jumalan kuvaksi.”
Siis: Kumarrus alas molemmilla käsillä toisen jalkoihin kevyt kosketus, sitten ylös ja
kosketus omaan otsaan. Lopuksi kämmenet
yhdessä kumarretaan toisen edessä.

KÄSINÄ JA JALKOINA INTIAN KERALASSA
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· Raamattutyöskentely |

J0h. 10: 1-10

Hyvä paimen
1 "Totisesti, totisesti: se, joka ei mene lammastarhaan
portista vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. 2 Se, joka menee portista, on lampaiden paimen.
3 Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat
hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja
vie ne laitumelle. 4 Laskettuaan ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat
häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. 5 Vierasta ne eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen
luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä."
6 Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti.
7 Siksi Jeesus jatkoi: "Totisesti, totisesti: minä olen
lampaiden portti. 8 Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä
lampaat ole kuunnelleet heitä. 9 Minä olen portti.
Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän
voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen.
10 Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.
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K

ertomus hyvästä paimenesta ja lampaista oli omana aikanaan osuva vertaus Jeesuksesta ja hänen toiminnastaan. Nykyaikaan sijoitettuna kuvaus ei välttämättä toimi
enää samalla tavalla. Monelle kaupunkilaiselle paimen on
kaukainen ammatti. Lammasta saatetaan pitää tyhmänä
eläimenä, johon ei suin surminkaan haluta samaistua.
Kertomuksessa on kuitenkin yksi liittymäkohta – ääni. Se
on jokaisella oma ja persoonallinen.
Jokaisen ääni on erilainen ja tunnistettava. Myös käytetyn äänen sävy kertoo paljon.

Virittäytymisharjoitus
Työskentely kannattaa aloittaa jollakin kuuntelemiseen
ohjaavalla harjoituksella vaikkapa vain kokoontumistilaan
kantautuvien äänien kuuntelemisella.
Jakakaa kokemaanne parin kanssa tai porinaryhmissä
kunkin osion jälkeen.

Teksti: Martti asikainen

Äänimaisema

Istutaan hiljaa mahdollisesti silmät suljettuina ja kuunnellaan erilaisia ääniä.
■■ Kuuntele ensin ääniä, jotka tulevat huoneen ulkopuolelta.
■■ Kuuntele seuraavaksi ääniä, jotka tulevat huoneesta ja
koolla olevasta joukosta.
■■ Kuuntele vielä ääniä, jotka tulevat sinusta itsestäsi.
■■ Siirry mielikuvissasi oman mielesi maailmaan. Anna
erilaisten muistojen nousta mieleesi. Niitä voi palautua
mieleesi aivan lähimenneisyydestä tai jostakin kaukaa.
Mitä ääniä muistot tuovat tullessaan? Mihin tilanteisiin
ne liittyvät? Jää hetkeksi kuuntelemaan niitä.
Lyhyt kokoaminen
Mitä ääniä kantautui huoneen ulkopuolelta? Mitä ääniä
kuului kokoontumistilassa? Mitä ääniä kuulit itsestäsi?
Mitkä äänet tulivat mieleesi muistojen maailmasta?

Tunnettujen johtajien ääniä

Seuraavaksi kuunnellaan tunnettujen johtajien puhetta eri
kansanryhmille. Miettikää, kenen ääni on kyseessä? Äänet
on poimittu internetistä ja ne ovat äänitettyinä muistitikulla.
Keitä puhujat olivat? Miltä eri äänet kuulostivat? Mitä
muistat heistä, minkälaiseen toimintaan puhujat kutsuivat? Miksi ihmiset seurasivat näitä eri ääniä? *
• Hitler
• Äiti Teresa
• Martin Luther King
• Tarja Halonen
• Mahatma Gandhi

Kutsu vapauteen

Ohjaaja jakaa kaikille paperia ja kynät ns. mind map –
työskentelyä varten. On hyvä selostaa, mitä työskentely
tarkoittaa. Katso piirros alla.

Mind mapping

Ota kynä ja paperia ja kartoita niitä asioita, jotka pitävät
sinua otteessaan. Piirrä itsesi ympyrään keskelle paperia
ja sinua itseäsi sitovat asiat tyhjiin kupliin ympärillesi. Vertauksen mukaan Jeesus kutsuu omansa vapauteen.
"Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu.
Hän voi vapaasti tulla ja mennä." (Joh.10:9)

Mietiskely

Lue tekstiä Joh. 10: 1-10. Evankeliumin kuvat ovat omaan
aikaansa sidottuja, mutta sanoma on ajaton. Kristus itse
on evankeliumissa läsnä ja puhuu sinulle. Mitä Jeesus
haluaa sanoa sinulle? Kuuntele hiljaa omassa mielessäsi,
mitä hän puhuu sinulle. Voit kirjoittaa mieleesi nousevia
ajatuksia mind mappiin –tehtävän jatkoksi.

Rukous
Herra Jeesus Kristus, sinä olet portti. Jokainen, joka tulee sisään sinun kauttasi, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä,
ja hän löytää levon. Sinä olet tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.

MiND MAP -työskentely

Millaisia johtajia, minkälaisia ääniä sinä olet seurannut
tai joutunut seuraamaan? Oletko seurannut niitä omasta
tahdostasi vai vastentahtoisesti?

MiNÄ

Jeesuksen ääni

Jeesuksen vertauksen mukaan hänetkin tunnetaan äänestä. Hän sanoo tuntevansa omansa nimeltä, kun hän kutsuu
omiaan. Minkälainen voisi olla Jeesuksen ääni? Minkälaiseksi sinä olet sen kuvitellut?
Luetaan vaihteeksi Jeesuksen kutsu Matteuksen
evankeliumista.
28 "Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. 29 Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. 30 Minun ikeeni on hyvä
kantaa ja minun kuormani on kevyt. (Matt. 11:28-30)

Minkälaisella äänellä esitettynä tämä Jeesuksen kutsu on
vakuuttava?

* Puhesitaattien lähteet:

1.
2.
3.
4.
5.

Hitler Speeches, This Is National Socialism
Exclusive Mother Teresa 1974 1-2
Martin Luther King, Jr. I Have A Dream Speech
Video message from the President of Finland Ms Tarja Halonen
Gandhi Speech
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– Olemme hyvin kiitollisia Intian Pipliaseuralle, että se on tuonut Raamatun kaikkien saataville,
Melukavun alueen protestanttinen piispa totesi.

Raamatunkäännöstyötä Intiassa
Teksti: satu toukkari
– Mielestä Pipliaseuran työssä tärkeintä on Raamatun
kääntäminen eri kielille. Meillä Intiassa puhutaan yli
1 600 kieltä. Erityisesti Pohjois- ja Koillis-Intiassa lähes
jokaisella kylällä on oma kieli tai murre. Keralassakin on
muutamia vähemmistökieliä, kuten mannan. Kielelle ei
ole muuta kirjallisuutta kuin Markuksen evankeliumi.
Ihmiset pystyvät lukemaan malayalaminkielistä Raamattua. Vähemmistöjen tavoittaminen heidän omalla
kielellään on valtavan tärkeää, piispa painotti.
Keralan osavaltion pääkielellä malayalamiksi Raamattu
julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1841. Lähetystyöntekijä Benjamin Baileyn tekemä käännös on yhä
käytössä. Koska kieli on osin vanhentunutta, Piplia
seuralla on työn alla tarkistuskäännöksen tekeminen.

lukutaidottomille ja näkövammaisille tehdään ääniraamattuja, videoita ja radio-ohjelmia. Leprasairaiden Raamatussa
on paksut sivut ja muovikannet, jotta ihmiset, joilla ei ole
enää sormia, pystyvät käyttämään kirjaa. Sokeille on valmistettu pistekirjoitusraamattuja yli kymmenellä kielellä. Yli
30 kielelle käännetyt Lastenraamatut palvelevat aikuisia,
joiden lukutaito on heikko. He eivät pysty lukemaan tavallista
Raamattua, vaikka se olisi heidän saatavillaan.
Jotta Raamatun sanoma tavoittaa lukijansa ja kuulijansa,
raamattumateriaalin täytyy huomioida myös kulttuuri.
Multimediamateriaalissa sana kääntyy myös tanssin ja
laulun kielelle. Esimerkiksi vähemmistökansojen parissa
Psalmien kirjasta laulettuna on tullut hyvin suosittu äänite.

Raamatunkäännöstyön kannalta Intiassa merkittävimpiä
kieliryhmiä on noin 400. Vähintään jokin Raamatun
kirja on tähän mennessä julkaistu yli 200 kielellä. Koko
Raamattu on julkaistu 69 kielellä ja tämän lisäksi Uusi
testamentti 75 kielellä. Audiomateriaaleja on saatavissa 170 kielellä. Tällä hetkellä Intian Pipliaseuralla
on käynnissä 70 käännöshanketta. Osa hankkeista
on ensikäännöksiä, osa uusia käännöksiä ja osa jo
aiemmin käännettyjen Raamattujen tai raamatunosien
tarkistuskäännöksiä.
Intian Pipliaseuralla on kaksi käännöstyön keskusta.
Toinen sijaitsee Etelä-Intiassa Bangaloressa ja toinen
Koillis-Intiassa Meghalayan osavaltion pääkaupungissa
Shillongissa. Suomen Pipliaseura on pitkäjänteisesti
tukenut Intian käännösohjelmaa.
Intian Pipliaseuran tavoitteena on kääntää ja julkaista
Raamattuja siinä muodossa, joka vastaa parhaiten moninaisen lukija- ja kuulijakunnan tarpeita. Esimerkiksi
KÄSINÄ JA JALKOINA INTIAN KERALASSA
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Onam – suuren
kuninkaan juhla
O

lipa kerran kuningas Mahabili, joka hallitsi Keralaa. Hän oli alamaistensa rakastama hallitsija.
Kuningas Mahabilin valtakunnan asiat olivat
järjestyksessä, ja kansa voi hyvin.

Eipä hyvää, ettei jotain pahaakin. Eräs jumala tuli hyvin
mustasukkaiseksi kuninkaan nauttimasta kansansuosiosta.
Jumala päättikin ovelasti pyytää pientä palvelusta hyväsydämiseltä kuninkaalta.
– Anna minulle kolmen askeleen verran maata Keralasta,
jumala pyysi kuningas Mahabililta.
– Kolme askelta, mikäpäs siinä. Ole hyvä, ota pyytämäsi,
kuningas lupasi pahaa aavistamatta. Jumala astui Keralaan, ja samalla hän muutti muotonsa jättiläiseksi. Jättiläisen askelin hän otti kaksi askelta yltäen koko Keralan
valtion päästä päähän. Koska kuningas oli suostunut kolmeen askeleeseen, jättiläinen astui kolmannella askeleella
kuninkaan päälaelle. Täten jättiläinen painoi kolmannella
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askeleellaan kuningas Mahabilin maan alle.
Kuningas pyysi vuorostaan jättiläiseltä yhtä asiaa:
– Koska joudun nyt maan alle, saanko kerran vuodessa palata maan päälle yhdeksi päiväksi katsomaan,
miten rakas kansani voi? Jättiläisen hahmossa oleva
jumala suostui kuninkaan pyyntöön. Jumala salli, että
kuningas Mahabili saisi nousta syyskuussa yhdeksi päiväksi maan päälle. Siitä lähtien on Keralassa
vietetty joka syyskuu viikon ajan kansallista Onamfestivaalia, suurta ilojuhlaa. Kadunkulmiin pystytetään iloisen kuningas Mahabilin patsaita, koululaiset
saavat viikon loman kouluista, kodeissa valmistetaan
festivaalin perinneruokia ja kaupat houkuttelevat
ostajia alennusmyynneillä. Torikojuissa myydään
värikkäitä kukkia kotien koristeluun. Juhla näkyy ja
kuuluu!
Onam-juhla näkyy jossain määrin myös kirkkojen tapahtumissa. Onamin aikaan naiset puketuvat valkoisiin Kerala-sareihin tullessaan jumalanpalvelukseen,

Teksti: satu toukkari

Vihje toimintaan
ja perheet kutsuvat vieraita jumalanpalveluksen jälkeen
Onam-lounaalle. Keralan aluetoimiston pääsihteeri
Dr. Matthew Varkey kertoo:

Onam-festivaalin aikaan esimerkiksi pihoilla,
kuisteilla ja hotellien aulassa näkyy värikäs
Onam-koriste: pookalam-ympyrä.
■■

– Ulkoilmatapahtumissa kerromme ihmisille, että tarina
Mahabili-kuninkaasta on vain myyttinen tarina ilman
historiallista pohjaa. Kristittyinä haluamme kertoa todellisesta kuninkaasta ja historiallisesta henkilöstä Jeesuksesta Kristuksesta, joka eli, elää ja palaa kerran takaisin.
Seurakunnissa saattaa olla Onam-juhlan aikaan leikki- ja
kilpailutapahtumia lapsille ja nuorille, mutta varsinaisesti
Onam ei ole kristillinen juhla.

■■
■■

Piirtäkää paperille ensin ympyrä ja siihen
lokerot erivärisille koristeille tai piirtäkää
lattialle vesiliukoisella liidulla. Kuvan voi toteuttaa myös pihalla hiekalle tai laatoille.
Sommitelkaa esim. erivärisistä pienistä silkkipaperinpalasista tms. pookalam-kuvio.
Liimatkaa silkkipaperit paikoilleen paperille tai sirotelkaa lattialle kuvan lokeroihin tai
ulos pihalle.

Tehtävä voi sopia esim. seurakunnan vapputapahtumaan, leirille tai kerhoon.
Käyttäkää mallina oheisia kuvioita tai suunnitelkaa oma pookalam-ympyränne sopivaan
tapahtumaan, kerhoon, leirille tai luokkaan.
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Teksti: hanna asikainen

Tämä resepti on yksinkertainen ja lämpimän mausteinen aiheuttamatta silti kielen tunnottomuutta.

Intialainen palak paneer—
pinaattikastike suomalaisittain
Ainekset:
1 sipuli
1-2 valkosipulinkynttä
1 rkl öljyä
1-2 tl garam masala-mausteseosta (hyvin varustetuista ruokakaupoista)
1 tl juustokuminaa
n. 1 cm hienonnettua inkiväärinjuurta tai 1 tl inkivääritahnaa
300 g pakastettua pinaattia
200 g leipäjuustoa
2 dl ruokakermaa
suolaa maun mukaan
(chiliä)

26 •

KÄSINÄ JA JALKOINA INTIAN KERALASSA

Valmistus:
1. Pilko ja kuullota sipuli ja valkosipuli. Lisää
pannulle garam masala, juustokumina ja
inkivääri sekä vapaavalintaisesti chili. Paista
muutama minuutti miedolla lämmöllä, jotta
maut irtoavat. Varo kuitenkaan polttamasta
mausteita. Lisää pinaatti ja anna sen sulaa.
2. Kun pinaatti on sulanut kokonaan, lisää
kerma ja kiehauta. Lisää lopuksi leipäjuusto
kuutioina ja mausta suolalla.
Palak paneerin voi tarjoilla riisin kanssa tai
vaikkapa keralalaista chapati-leipää muistuttavien tortillalettujen kanssa. Mahdollisimman aito makuelämys syntyy, kun tortillaletut käyttää paistinpannulla voissa niin, että
pinnasta tulee vähän rapea.

Intia

Kerala

THiRuvananthapurum

Kerala
kookospähkinänkuoressa

Intia pähkinänkuoressa
Väkiluku 1,2 miljardia
Kielet hindi ja englannin lisäksi 14 muuta
virallista kieltä
Uskontojakauma 80,5 % hinduja, 13,4 %
muslimeja, 2,3 % kristittyjä, 1,9 % sikhejä
Köyhyysrajan alapuolella 29,8 % väestöstä
Lukutaito miehistä 72 %, naisista 50 %
Väestön keski-ikä 27 v. (Suomessa 43,2 v.)
Pääkaupunki New Delhi
Hallinto demokraattinen tasavalta, 28 liittovaltiota
Elinkeinot maatalous 49 %, teollisuus 20 %,
palvelut 31 %

Väkiluku 33 milj.
Kielet virallinen kieli malayalam
Uskontojakauma 56 % hinduja, 24 % muslimeja, 19 % kristittyjä (n. 6 milj.)
Lukutaito yli 90 %
Pääkaupunki Thiruvananthapuram
Elinkeinot maatalous; merkittävä mausteiden, teen, kahvin, kookospähkinöiden ja
luonnonkumin tuottaja; kalastus, turismi.
Keralasta paljon väkeä siirtotyöläisinä
Persianlahden maissa > 1/5 bruttokansantuotteesta vuosittain tulee heiltä.
Elintaso koulutuksen, lukutaidon ja terveystilanteen suhteen Intian kehittynein alue.

Kerala-sana tarkoittaa
kookospähkinän maata

Lähde: CIA, World Factbook, Wikipedia, Lonely Planet)
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PIPLIA – TOIVOA TÄHÄN PÄIVÄÄN
JA USKOA TULEVAISUUTEEN
PIPLIASEURAN TYÖN KAUTTA
 tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
 luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
 parannetaan syrjäytettyjen asemaa
 herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan
PIPLIASEURA TUO TOIVOA tähän päivään ja luo uskoa tulevaisuuteen –
myös niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Työskentelemme
pohjimmiltaan aina ihmisarvon puolesta.
PIPLIASEURA KÄÄNTÄÄ RAAMATTUA eri kielille osana kirkkojen lähetystehtävää. Ihminen tavoitetaan parhaiten hänen omalla kielellään. Ensimmäisen käännöksen yhteydessä luodaan usein myös kirjakieli.
KIRJAKIELI TUO YKSITTÄISILLE ihmisille välitöntä toivoa — mahdollisuuden
oppia lukemaan. Lukeminen omalla kielellä on perusihmisoikeus ja on avain
moneen: koulutustason nousu vaikuttaa asenteisiin, edistää demokratiaa, lisää
tasa-arvoa ja poistaa köyhyyttä.
TEEMME KEHITYSYHTEISTYÖTÄ KRISTILLISELTÄ arvopohjalta. Työmme
kautta myös syrjäytetyt saavat ihmisarvon. Lähimmäisenrakkaus voimistaa
ihmistä.
TARKOITUS ON, ETTÄ ihmiset voivat löytää Raamatun sanoman. Jotkut
tarvitsevat rohkaisua Raamatun lukemiseen. Toiset kysyvät, mikä Raamatun
sanoma on tai mikä on Raamatun ja heidän oman elämänsä välinen yhteys.
PIPLIASEURA TOIMII OSANA Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa,
joka toimii yli 200 maassa tai alueella. Kansainvälinen työ perustuu paikallisten
toimijoiden tukemiseen.

Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän päivään.
Sanoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen.

voimasanoja

PIPLiA.
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