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KAPUA 08

17.10.2008 lähestyvät 
kirjaimellisesti ottaen 
lähes vuoden kestäneen 
hankkeeni huippuhetket!

Seuraa kapuajien 
etenemistä www.kapua.fi

Kuulun viime marraskuussa valit-
tuun 14 hengen ryhmään, jon-

ka tavoitteena on kiivetä marraskuun 
alussa 6189 metriä korkean Island Peak 
-vuoren huipulle. Toinen tavoitteem-
me on kerätä kukin 6189 euroa Pelas-
takaa Lapset ry:n meneillään olevaan 
projektiin Nepalin lasten koulunkäyn-
timahdollisuuksien parantamiseksi.

Ryhmä valittiin 212 hakijan joukos-
ta ja olemme eri-ikäisiä, eri ammatti-
ryhmistä ja eri puolilta Suomea. Valin-
takriteereinä olivat seikkailunhalu, hy-
vä kunto, sitoutuminen varainhankin-
taan ja sopeutuminen ryhmään. Olem-
me tavanneet kolme kertaa Helsingissä, 
jolloin olemme saaneet tutustua Pe-
lastakaa Lapset ry:n projektiin, Nepalin 
kulttuuriin, tulevaan matkaamme, jää-
tikkökiipeilyyn jne. Lisäksi olemme itse 
järjestäneet kaksi tapaamista (Rokualla 
ja Pyhätunturilla), joissa olemme har-
joitelleet vaeltamista ja tutustuneet 
toisiimme. Kaksi meistä (minä toisena) 
kävimme innoissamme kuuden päivän 
jäätikkökurssin heinäkuussa Kebnekai-
sella, joka sekin oli upea kokemus.

Nepal on maailman köyhimpiä mai-
ta. Väestön lukutaitoprosentti varsin-
kin maaseudulla on hyvin alhainen. 
Pelastakaa Lapset on aloittanut vii-
me vuonna neljä vuotta kestävän pro-
jektin Nepalin syrjäseudulla, jonka ta-
voitteena on saada 35 000 lasta laa-
dukkaan koulujärjestelmän piiriin re-

montoimalla ja varustamalla kouluja, 
kouluttamalla opettajia, kouluttamal-
la kyläyhteisöjä lasten koulunkäynnin 
tarpeellisuudesta jne. Pääpaino on vä-
kivallattoman ja lapsikeskeisen ope-
tuksen luomisessa sekä toiminnan va-
kiinnuttamisessa jatkumaan projektin 
loppumisen jälkeen. Tähän me kapua-
jat olemme keränneet varoja yhteista-
voitteenamme yli 86 000 euroa!

17.10. lähdemme siis lähes neljä 
viikkoa kestävälle matkalle, jonka ai-
kana käymme tutustumassa muuta-
man päivän ajan projektissa jo tehtyyn 
työhön mm. kahdella koululla. Vuoris-
tovaelluksemme kestää 18 päivää, jon-
ka aikana vierailemme Mount Everest 
Base Campissä ja 5.11. on tavoittee-
namme nousta Island Peak -vuorelle 
6189 metrin korkeuteen.

Matkan ja kaikki kustannukset mak-
samme itse ja kaikki keräämämme va-
rat menevät suoraan Pelastakaa Lapset 
ry:n projektiin. SAY on luvannut tukea 
hanketta, mistä kiitos SAY:lle!

Ystävät ja kollegat! Käykää tutus-
tumassa hankkeeseemme sivuillam-
me www.kapua.fi. Siellä on mahdolli-
suus myös osallistua keräykseen. Kiitos 
kaikille, jotka ovat jo osallistuneet! Si-
vuillemme tulee matkapäiväkirja mat-
kan ajaksi.

Riitta Jounila, anestesialääkäri
Sairaala Lapponia, Kemijärvi
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