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KUULUMISIA INTIAN PIPLIASEURAN TYÖSTÄ KERALASSA

Intian Pipliaseuran työ perustuu kumppanuuteen kaikkien kirkkojen ja erilaisten
kristillisten toimijoiden kuten järjestöjen, koulujen, sairaaloiden ja orpokotien
kanssa.
Intiassa on 12 miljoonaa
näkövammaista, mikä on eniten kuin
missään toisessa maassa. Tähän
suurimpina syinä ovat köyhyydestä
johtuva aliravitsemus sekä erilaiset
sairaudet.
Varsinkin maaseudulla ja kaupunkien
köyhillä alueilla näkövammaisuus
aiheuttaa syrjäytymistä.
Näkövammaista saattaa hyljeksiä sekä
oma perhe että ympäröivä yhteisö.
Intian Pipliaseura on tehnyt työtä
näkövammaisten parissa yhteistyössä
kirkkojen, kristillisten järjestöjen ja koulujen kanssa jo yli 20 vuotta.
Pipliaseura toimittaa näkövammaisten kouluille ääni- ja pistekirjoitusraamattuja,
kalentereita pistekirjoituksella ja pistekirjoituslevyjä kirjoituksen opetteluun.
Kun sokea lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan pistekirjoitusta, hänelle avautuu
uusi maailma, ovi jatko-opintoihin aina ammattiin asti.
Intian Keralassa Aluvan kristillisen sokeiden
koulun lapset unelmoivat omasta ammatista,
kuten kuka tahansa koululainen. ”Minusta
tulee isona piispa” sanoo eräs pieni poika.
Toisen haaveena oli koulun hallintomies,
kolmannen 12-vuotiaan unelma-ammatti on
poliisi.

Lapset oppivat koulussa myös selviytymään itsenäisesti
arjen toiminnoista. Matematiikan ja kieltenopiskelun ohella
taiteella, musiikilla, kädentaidoilla ja liikunnalla on tärkeä
sijansa koulun opetussuunnitelmassa. Syrjäytymisen sijasta
heille avautuu tie unelmien toteutumiseen.
Koulun oppilaista on tullut esimerkiksi opettajia, IT-alan
osaajia, pankkien ja eri firmojen työntekijöitä. Aluvan
sokeiden koulu on saanut Keralassa palkintoja koulujen
välisissä kilpailuissa.
”Emme auta oppilaita tekemällä asioita heidän puolestaan
vaan heidän kanssaan. Näin oppilaat oppivat selviytymään
tavallisista arjen asioista. He pystyvät kävelemään,
juoksemaan, huolehtimaan hygieniastaan ja ylipäätään
toimimaan mahdollisimman omatoimisesti. Monet eivät
osaa juuri mitään kouluun tullessaan. Oppilaat oppivat
myös toimimaan yhdessä sekä tukemaan toisiaan”, kertoo
koulun rehtori Sheela Jubili.
Intian Pipliaseura on koko maassa ainoa taho, joka julkaisee
vuosittain 12 kielellä pistekirjoituskalenterin. Myös
kristilliset sokeiden koulut saavat tällaisen kalenterin
käyttöönsä.
Koko Raamattu on käännetty pistekirjoitukselle 12 Intian
suurimmista kielistä. Raamatun kuuntelua varten on tehty äänitteitä.
Tiesitkö?
Jos koko pistekirjoitusraamattu painettaisiin yhdeksi kirjaksi, kirjan koko olisi 2
metriä korkea ja painaisi 40 kiloa! Sen vuoksi jokainen intialainen
pistekirjoitusraamattu koostuu 43 eri kirjasta. Yhden koko
pistekirjoitusraamatun tuotantokustannus maksaa noin 560 euroa. Vastaavasti
halvimman hindinkielisen Raamatun tuotantokustannus on noin 1,50 euroa.
Seurakuntanne tuki mahdollistaa osaltaan sen, että Intian Pipliaseura pystyy
palvelemaan näkövammaisia. Syrjäytymisen sijasta avautuu ovia toivoon ja
mielekkääseen elämään.
Kiitos tuestanne ja hyvää kesää toivottaen!
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