
Luen matkapäiväkirjaani, jota 
kirjoitin Nepalissa tammi–hel-
mikuun vaihteessa vuonna 
1992. “Taustalla näkyvät 

Annapurna Southin ja Hiun Chulin 
huiput. Tänne noustessa oli todella 
maailman katolla oleva olo. Huikea 
tunne kävellessä jyrkkää rinnettä reu-
nustavaa polkua, alhaalla joki, jonka 
molemmin puolin kohoavat jyrkät rin-
teet porrasviljelyksineen. Huimaavaa. 
Kaunista. Niin pieneksi käy ihminen 
täällä.” 

Nepal jätti unohtumattoman muis-
tijäljen. Niinpä ei ollut vaikea päättää 
lähteä LSV:n hankematkalle Nepaliin 
kapuamaan apua ihmisille, joiden arki 
ja sen haasteet ovat valovuosien pääs-
sä omistamme.

Kiinnostuneita oli alkuvaiheessa 
toistakymmentä, mutta huhtikuinen 

Takaisin maailman katolle
Johanna Tuukkanen

Lääkärin Sosiaalinen Vastuu (LSV) aloitti vuonna 2012 mielen-
terveyshankkeen Dangin maakunnassa Nepalissa yhteistyössä 
paikallisen Centre for Victims of Torturen (CVICT) kanssa.  Viime 
vuoden lopulla LSV päätti järjestää yhdessä Kapua-järjestön 
kanssa matkan Nepaliin, jotta hankkeelle saataisiin lisärahoitus-
ta. Kapuan tarkoituksena on kerätä varoja kehitysmaiden aut-
tamiseksi kiipeämällä maailman vuorille. Vuodesta 2006 lähtien 
kapuamalla on kerätty jo yli 400 000 euroa lähes sadan vapaaeh-
toisen voimin.

maanjäristys ja muut asiat karsivat 
joukkoa. Lopulta matkaan lähti loka-
kuun lopussa kuusi kapuajaa, viisi lää-
käriä ja yksi psykologi. Ennen lähtöä 
olimme keränneet hankkeelle varoja 
lähes 10 000 euroa. Oli järjestetty kou-
lutustilaisuuksia, konsertteja, Nepal-
illallisia ja kirpputoreja. Vaikeinta oli 
selvittää läheisille ja muille, että ke-
räämme rahaa LSV:n mielenterveys-
hankkeelle, emme omaan matkaam-
me, jonka maksoimme kukin itse.

Lensimme Delhin kautta Kathman-
duun, josta jatkoimme autolla Ghora-
hin kaupunkiin Dangin maakuntaan. 
Siellä tutustuimme LSV:n tukeman 
mielenterveyshankkeen käytännön 
toteutukseen yhdessä LSV:n edustajan, 
oikeuspsykiatri Mika Rautasen kanssa. 
Dangista jatkoimme Pokharaan, josta 
käsin teimme viiden päivän vaelluk-

Tämän näkymän vuoksi kannatti kavuta 
Annapurna Poon Hillille (3 200 m) 
auringonnousun aikaan.

Teksti ja kuvat
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sen Himalajan jyhkeissä vuoristomai-
semissa.

LSV:n mielenterveyshanke Nepalissa
Nepalissa mielenterveysongelmien 
tunnistaminen ja hoito on puutteel-
lista.  Sisällissodasta ja tämän vuoden 
maanjäristyksestä toipuvassa maassa 
mielenterveysongelmat ovat yleisiä, 
mutta mielenterveyspalveluita on vain 
vähän tarjolla. Maassa ei ole riittävästi 
psykiatreja eikä psykiatrisia sairaansi-
joja. Mielenterveysongelmista tiede-
tään vähän, ja tieto on usein virheel-
listä, mikä johtaa syrjintään.

Vuonna 2012 alkaneen Lääkärin 

Sosiaalisen Vastuun mielenterveys-
hankkeen tavoitteena on parantaa 
alueen väestön mahdollisuuksia saa-
da mielenterveysongelmiin asianmu-
kaista hoitoa. Ensisijaisena tavoitteena 
on lisätä alueen väestön tietoisuutta  
mielenterveysongelmista ja parantaa 
perusterveydenhuollon valmiuksia 
tunnistaa ja hoitaa niitä, ja ohjata tar-
vittaessa eteenpäin. 

Hankkeen aikana on koulutettu ter-
veystyöntekijöitä ja terveydenhuollon 
vapaaehtoistyöntekijöitä antamaan 
vertaistukea ja toimimaan ns. coun-
seloreina eli ohjaajina, mikä käytän-
nössä tarkoittaa terapiatyyppistä työs-

kentelyä. Mielenterveysongelmista ja 
niiden hoidosta on tehty esitteitä ja 
radio-ohjelmia ja järjestetty kansalai-
sille työpajoja. Hankkeen toteutuksesta 
vastaa paikallinen Centre for Victims of 
Torture -järjestö (CVICT).

Tänä vuonna alkoi hankkeen toi-
nen kolmivuotiskausi, jolloin hanke 
laajentuu kattamaan Dangin puolen 
miljoonan asukkaan maakunnan ko-
konaisuudessaan. Samalla toiminta 
on tarkoitus siirtää kokonaan paikal-
listen vastuulle. Meneillään on myös 
tutkimus, jossa selvitetään hankkeessa 
annetun psykosiaalisen tuen vaikutta-
vuutta.

Kuvassa LSV:n kapuajat. Vasemmalta Iris Lappalainen, Valentina 
Oroza, Johanna Tuukkanen, Sanna Laurila, Tuija Aro ja Hannaleena 
Karjalainen. Kuvassa myös paikalliset oppaamme.
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 LSV:n mielenterveyshanke näyt-
tää onnistuneen siinä, mihin monet 
kehitysyhteistyöprojektit ovat kom-
pastuneet. Päävastuu hankkeen käy-
tännön toteutuksesta on alusta lähtien 
ollut paikallisilla, toimet ovat riittävän 
yksinkertaisia ja siten toteuttamiskel-
poisia. Hankkeella ei ole raskasta orga-
nisaatiota, ja LSV:n osuus toteutetaan 
vapaaehtoistyönä. Oli ilo nähdä, että 
keräämämme varat menevät vaikut-
tavaan työhön. Vähällä saadaan niin 
paljon kuin mahdollista.

Tehokasta terveydenhuoltoa 
Kathmandussa vierailimme Nepa-
lin suurimmassa sairaalassa, joka on 
yliopistollinen opetussairaala. Päi-
vystyksessä oli paljon potilaita mutta 
ei yhtään ryppyotsaista kollegaa. Ei 
myöskään jumittavia tietojärjestel-
miä, koska tietokoneitakaan ei ollut. 
Erityisen vaikutuksen teki omaisten 
suuri rooli potilaiden hoidossa. Psy-
kiatrisella osastolla omaisten käyttöön 
oli varattu yksi huone.

Dangin maaseudulla Sisahaniyan 
terveysasemalla hoidettiin puolestaan 
päivittäin kuuden tunnin aikana lähes 
300 potilasta kahdentoista terveyden-
huollon ammattilaisen ja vapaaeh-

toisten voimin. Synnytyksiä on noin 
700 vuodessa. Asemalla ei työskentele 
yhtään lääkäriä; kätilöt ja vapaaehtoi-
set hoitavat synnytykset ja päivystävät 
24/7.

Tapasimme myös kansalaisia, joista 
osa oli tullut pitkän matkan takaa saa-
maan tietoa mielenterveysongelmis-
ta. He olivat kuulleet radio-ohjelman, 
joka oli saanut heidän kiinnostuksensa 

heräämään. Paikallisten työntekijöi-
den, vapaaehtoisten ja maallikoiden 
innostus oli vaikuttavaa.

Meidät otettiin joka paikassa vas-
taan juhlavieraina. Saimme kau-
laamme kukkakäädyn ja otsaamme 
punaisen tika-merkin suurena kunni-
anosoituksena. Emme olleet osanneet 
odottaa tällaista vastaanottoa. 

Koululaiset olivat 
vähintään yhtä 
kiinnostuneita 
meistä kuin me 
heistä. 

Sisahaniyan terveysaseman ilmoittautuminen. Asemalla hoidetaan päivittäin 
lähes 300 potilasta.
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Saimme kokonaisen kylän liikkeelle
Vierailimme myös paikallisessa kou-
lussa. Dangin maakunnassa turisteja 
ei juuri ole, joten olimme varsinainen 
nähtävyys. Kännykkäkamerat räpsyi-
vät puolin ja toisin – lapset ja nuoret 
olivat vähintään yhtä kiinnostuneita 
meistä kuin me heistä. Koulusta moni 
meistä lähti tippa linssissä. Niin iloisia, 
rohkeita ja tulevaisuususkoa täynnä 
koululaiset olivat. Toiveammatteja 
olivat opettaja, lääkäri, sairaanhoi-
taja, sotilas ja lentäjä. Todellisuudessa 
useimpien koulutaival jää peruskou-
luun ja useimmat tytöt avioituvat alle 
18-vuotiaana.

Kouluvierailun jälkeen meitä 
odotti todellinen yllätys läheisessä 
Tharu-heimon kylässä, jossa meidät 
vastaanotti juhlava heimoasuihin son-
nustautunut nuorten naisten joukko. 
Koko kylä oli kokoontunut paikalle 
katsomaan harvinaisia vieraita. Meil-
le tarjottiin juhla-ateria, jota oli val-
mistettu aamuyöstä alkaen. Menu oli 
unohtumaton sisältäen muun muassa 
pikkukaloja, etanoita ja rottaa. – Ku-
kaan meistä ei sairastunut, vaikka 

kieltämättä se mahdolli-
suus käväisi mielessä.

Vuorille
Matka Ghorajista Pokha-
raan kesti autolla yhdek-
sän tuntia. Kyyti oli 
pomppuista, tie mutkit-
teli kiertäen kukkuloiden 
rinteitä. Nepalissa kaikki 
alle viiden kilometrin 
korkuiset nyppylät ovat 
kukkuloita, vuoria ovat 
vasta korkeammat, lumirajan ylä-
puolella olevat huiput. Pokharasta 
lähdimme seuraavana aamuna vael-
tamaan Annapurna Poon Hill Trekille. 
Reitti ei ollut erityisen vaativa, mutta 
toisen vaelluspäivän noin 4 000 por-
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rasta tuntuivat jaloissa!
Vaelluksen huippukohtaa varten he-

räsimme varhain ehtiäksemme Poon 
Hillille ennen auringonnousua. Pime-
yden väistyessä  ja auringon noustessa 
paljastuivat Annapurnan seitsemän ja 
Dhaulagirin yli kahdeksan kilometrin 
korkeuteen nousevat majesteettiset 
lumihuiput. “Pelkästään tämän takia 
tänne kannatti tulla. Kavuta tuhannet 
portaat ja kiemurtelevat polut”, kirjoi-
timme blogissamme.

Vuorten jäädessä taakse mieli täyt-
tyi haikeudella. Laskeuduimme yhden 
päivän aikana yli kilometrin verran 
alaspäin jokilaaksoon. Reittimme kulki 
sadunomaisessa, hämärässä metsässä, 
välillä taas kuljimme porrastettujen 
riisipeltojen välissä katsellen kyläläis-
ten loppumatonta puuhastelua. Jyr-
killä rinteillä riittää työtä, eikä mikään 
tule helposti.  Tiettömien taipaleiden 
taakse kaikki kannetaan selässä.

Leskirouva, joka oli 
saanut miehen kuolemaa 
seuranneisiin ongelmiin 
kokonaisvaltaista apua. 
Siihen sisältyi myös 
lahjoitusvuohi perheen 
talouden kohentamiseksi.

Vasemmalta anestesiologi Hannaleena Karjalainen, psykologi Tuija Aro ja LSV:n 
edustaja oikeuspsykiatri Mika Rautanen kukkakääty kaulassa ja tika-merkki otsassa.
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Kiitos kaikille teille, jotka olette 
tukeneet LSV:n ja CVICT:n tärkeää 
mielenterveystyötä Nepalissa. Vielä 
ehdit lahjoittaa sivustolla www.
kapua.fi/oma/avustuskohteet/
laakarin-sosiaalinen-vastuu-ry/

Ei voi olla hämmästelemättä pai-
kallisten ihmisten hyväntuulisuutta. 
Vaivalloisesti ylöspäin kiipeävän van-
hemman miehen selässään kantama 
heinäkuorma levisi portaille. Emme 
kuulleet äkeitä voimasanoja vaan hil-
peää naurua. Paikalle osunut koulutyt-
tö auttoi kokoamaan kuorman, ja mies 
pääsi jatkamaan raskasta matkaansa.

Alas maailman katolta
Viimeiseen blogipäivitykseen kirjoi-
tin: “Huikeat kaksi viikkoa Nepalissa 
takana. Jokaiseen päivään on mah-
tunut niin paljon, että tuntuu kuin 
siitä olisi ikuisuus, kun lähdimme 
Suomesta. Kaiken kokemamme sulat-
teluun tulee menemään aikaa. Vie-
raanvaraisten ja ystävällisten ihmisten 
keskuudessa liikkuessa on hämmentä-
vää ajatella, että maassa on äskettäin 
käyty raaka sisällissota, ja vain puoli 
vuotta sitten oli tuhoisa maanjäristys, 
jossa kuoli tuhansia ihmisiä ja katosi 
kokonaisia kyliä. Kathmandussa järis-
tyksen jälkiä näkyy joka puolella. Tii-
likasoja, osittain romahtaneita taloja, 
tuhoutuneita kansallisaarteita. Kau-

pungin historiallinen keskusaukio 
Durbar Square on surullinen muisto 
entisestä. Tänään alkaa paluumatka 
arkeen täältä maailman katolta koti-
maan marraskuun pimeään. Montaa 
asiaa tulee varmasti ikävä.”

Suosittelen lämpimästi matkus-
tamaan Nepaliin, jossa turismista on 
tullut yksi merkittävimmistä tulon-
lähteistä. Maanjäristyksen jälkeen tu-
lijoiden määrä on romahtanut mur-
to-osaan entisestä, mikä vaikeuttaa 
maan toipumista katastrofista. Maan-
järistyksen jäljet eivät vaikuta turistin 
elämään, joten ei ole mitään syytä olla 
matkustamatta pieneen ihastuttavaan 
maahan maailman katolle.

Lähteet ja lisätietoa:

www.lsv.fi

www.kapua.fi

Heliste Juho. Tositarinoita mielenterveystyöstä Nepalissa. Nuori 
Lääkäri 2015;(5): 45–8.

Osa artikkelista perustuu LSV:n kapuajien blogiin, joka on 
luettavissa osoitteessa: http://www.kapua.fi/oma/category/
blogi/oma-kapua-nepal/www.kapua.fi/ 

Saimme kokonaisen kylän liikkeelle vierailtuamme Tharu-heimon luona.

Meillä on opittavaa

On ollut hämmentävää huomata, 
miten työvoiman ja välineiden 
puute ovat osaltaan edesauttaneet 
nykyaikaisten työmuotojen kehit-
tymistä Nepalissa. Kathmandussa 
näimme, miten perhe on tiiviisti 
mukana potilaan hoidossa psykiat-
risella osastolla. Hoitajien puuttu-
essa omaiset ovat potilaan tukena. 
Dangista löysimme toimivan mal-
lin sektorit ylittävästä verkostoi-
tumisesta ja kokonaisvaltaisesta 
lähestymisestä, kun vapaaehtois- ja 
kansalaisjärjestöt tekevät yhteis-
työtä etsien asiakkaalleen par-
haan mahdollisen auttajan ilman 
lähetteitä ja raskasta byrokratiaa. 
Kuulimme myös, kuinka CVICT:n 
neuvoja auttaa perheväkivaltaa 
kokeneita perheitä järjestämällä 
perhetapaamisia, auttamalla eroon 
päihteistä ja tekemällä yhteistyötä 
perheen tukemiseksi paikallisen 
poliisin ja muiden viranomais-
ten kanssa. Tarvittaessa etsitään 
keinoja perheen talouden kohen-
tamiseksi. Luulimme, että meillä 
olisi jotain annettavaa tänne, mutta 
meillä onkin paljon opittavaa. Poti-
laiden kokonaisvaltainen, sujuva ja 
eri tahojen yhteistyöhön perustuva 
hoito ei edellytä raskaita hallinto-
rakenteita. Pitäisikö sotesopan keit-
täjien pistäytyä Nepalissa…?
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