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Rotarien avustuksesta voi poikia yllättäviä seurausvaikutuksia.
Keväällä 2011 vierailin taas kerran Pohjois-Thaimaan ChiangMaissa sikäläisen vain naisjäsenistä koostuvan
The Rotary Club of CiangMai ThinThaiNgnam -klubin kokouksessa.

Minua ja vaimoani lähestyi siellä intialaissyntyinen klubin jäsen, Dr. Zolthansiami Ralte, alias “Tete”, joka
kutsui meidät vierailemaan Luoteis-Thaimaan vuoristossa, vuoristokareneiden asuinalueella Musekeenimisessä yhteisössä. In the middle of nothing - siltä
tuo kaukainen ja vaikeakulkuisen matkan päässä oleva
kohde tuntui. Meillä oli pieni vuokra-auto käytössä ja
päätimme ottaa kutsun vastaan, seikkailemassa kun
olimme muutenkin. Kaksi päivää ja yötä siellä vietimme
tutustuen Teteen ja Musekeehen ja sen missioon.
Tuosta missiosta tarinaa alempana.

Tete heitti minulle kutsun tuoda Musekeehen kulttuurivaihtoon opiskelijaryhmä Nokialta. Otin sen silloin
vain heittona mutta pakkomielle siitä minulle kypsyi. Huhtikuussa 2012 vein mukanani kahdeksan Nokian
Lukion opiskelijaa Musekeehen. Vietimme siellä viikon ja toinen viikko kului Thaimaan erilaisuuksia seuloen,
suoraan sanoen laidasta laitaan. Jääkööt tässä tarkentamatta, mutta uskoisin että tuo 15 päivän mittainen
kulttuurivaihtomatka tuli nimensä ansainneeksi. Tähän kulttuurivaihtokokemukseen saimme avustusta
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omalta Nokian Rotaryklubiltani ja myös Rotarypiiriltä 1390. Ihan sivumennen - kulttuuritietoa tämäkin kutsuin Teten vastavierailulle Nokialle.

Hän vastasi jotenkin tähän tapaan että: “Ei minulla koskaan tule olemaan varaa vierailla Euroopassa. Mutta
jos haluan nähdä länsimaista kulttuuria niin menen Pattayalle”. Olen vuodesta 2004 alkaen joka vuosi
kierrellyt ympäri Kaakkois-Aasia ja siitä eniten Thaimaata ja jonkin verran nähnyt myös Turisti-Thaimaata.
Kaksi ihan eri miljöötä ja kulttuuria. Ikävä kyllä niiden sekoittumista on näkyvissä. Sääli. Tapahtui jotain
yllättävää.

Aika pian koto-Suomeen saavuttuamme sain kuulla, että Nokian Lukion opiskelijakunta oli päättänyt ottaa
kummipojan Musekeesta. Musekeessa ollessamme yksi pieni mustatukkainen ja nappisilmäinen, tuolloin
1 v 7 kk ikäinen H’mong heimoon kuuluva pikkupoika lyöttäytyi joukkoomme tosi tiiviisti. Hän otti meihin
kovasti kontaktia ihan omatoimisesti mutta toki kulki äitinään pitämänsä Teten ‘helmoissa’ ja sen myötä
meidän kanssamme aika paljon muutenkin. Hän oli nimeltään Tanachai. Tanachai ja hänen isoveljensä
Sanbuhn ovat äitinsä hylkäämät veljekset jotka äiti toi Musekeehen Tanachain ollessa vielä taaperoiässä.

Nokian Lukion kummilapsen Tanachain ja lukion opiskelijakunnan keskinäisestä suhteesta sovittiin, että
Tanachai on ikäänkuin “ikkuna” Musekeesta Nokian Lukion suuntaan. Otettiin huomioon, että jos lasten
kummit eri puolilta maailmaa lähettävät kummilapselleen aivan hurjasti toisistaan poikkeavia tukisummia ja
jos ne käytettäisiin korvamerkittyinä kunkin lapsen hyväksi niin lopputulemana olisi eriarvoinen Musekee.
Niinpä heti alun alkaen sovittiin kolmikannassa minä/Tete/Nokian Lukion opiskelijakunta syksyllä 2012, että
Tete tietysti huomioi Tanachain tarpeet Nokialta saapuneen talkoorahan käytössä mutta jos avustuksesta
liikenee niin ihan luvan kanssa hän saa käyttää Nokialta saatua avustusta Musekeen mission hyväksi ja
kaikkien lasten tasapuolisen kohtelun hyväksi. Näkökulmaa kääntäen Nokian Lukion Opiskelijakunta on
tavallaan koko Musekee-yhteisön kummi ja tukija.

Syksystä 2012 alkaen Nokian Lukion opiskelijoiden taksvärkkituloista puolet on lähetetty kummipoika
Tanachaille edellä kerrotulla tavalla ilman korvamerkkiä. Tarina ei pääty tähän.

Nokian rotaryt ovat monin tavoin avustaneet Luoteis-Thaimaassa Musekeen lisäksi kahta vähävaraisten
koulua Ban Luk Banissa ja Ban Pao’ssa. Toiletit oppilaille kun tyttöjä joutui keskeyttämään koulunkäyntinsä
niiden puuttumisen vuoksi, opetusvälineistöä ja -kalusteita sekä makuualustoja kivilattialla päiväuniaan
ottaville 3-5 -vuotiaille esikoululaisille ja heille myös ruokailuvälineitä, Ban Paossa avustimme
koulukirjaston rakennusmateriaalien ja kalusteiden hankintaa kouluun, jonka kaiken kaikkiaan kustansivat
lukuisat Rotaryklubit ympäri maailman. Tuon alueen lapset olivat uhan alla joutua käymään koulua jopa
sadan kilometrin koulumatkoilla. Tuo kirjasto kantaa muuten nykyään nimeä Nokia Library. Meillä on siis
“sivukirjasto” Ban Pao’ssa. Kaikissa näissä kohteissa avustuksen käytön koordinaation hoiti ThinThaiNgam rotaryklubi ja tämän kirjoittaja on vuosittaisilla matkoillaan myös käynyt nuo kohteet tarkistamassa.
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Kesällä 2020 avustimme Musekeeta etäopiskeluun tarvittavissa laitehankinnoissa 3000 eurolla. Lähes
puolet tuosta summasta saimme piiriapurahana. Tuolloin Musekeen lapset olivat joutuneet koronan vuoksi
etäopetukseen. Laitteiden hankinnassa ja installoinnissa hanketta avusti veloituksetta suomalais-taustainen
Iglu Network Ltd (kts. https://iglu.net/). He antoivat lahjoitukseen työpanoksensa lisäksi 47” näyttöruudun
ja syntetisaattorin. Iglulaisten keskuudessa tämän hankkeen myötä virisi myös halu auttaa Musekeeta
muillakin tavoin. Iglun lähes 300-henkinen henkilöstö koostuu 37 eri kansallisuudesta. He ovat
keskuudestaan keränneet yhtä jos toista, esim. polkupyöriä yms. lähetettäväksi Musekeehen. Edessämme
on kenties jälleen seurannaisvaikutuksia rotareiden toiminnasta. Sikäläisten todella tiukkojen
koronarajoitusten vuoksi suunnitelmana on, että nuo lahjoitukset toimitetaan Musekeehen heti kun
koronatilanne sen sallii ja Iglun henkilöstöä lähtee paikan päälle mukaan tutustumaan Musekeehen ja
lapsiin ja Teteen - mitä siitä sitten seuraakaan. Monet Iglulaisista varmaankin ajavat sinne omilla
moottoripyörillään, osa vuokra-Pick-Up’eilla. Luvassa on siis toinen jatkokertomus tuon Nokian lukiolaisten
tapaan. Aika näyttää.

Mikä on Musekee?

Ohitan tässä vaiheet jotka johtivat siihen, että Musekeen perustaja Tete joutui tuonne kotoaan KoillisIntiasta. Tete ajautui englannin kielen opettajana Ban Maet Cham -kylän liepeille Kareni vuoristoheimojen
pariin eli nykyisen Musekeen alueelle. Tuolloin Tete pääsi lähemmin jyvälle siitä mitä kylissä kiertelevät
miehet puuhaavat tarjotessaan pienten lasten rutiköyhille vanhemmille rahaa ja luvatessaan viedä heidän
lapsensa hyväntekeväisyystarkoituksessa hyvään kouluun ja hankkivansa heille aikanaan työpaikan. Näiden
lasten kohtalo oli aivan toinen.

Tete koki tehtäväkseen jäädä tuolle seudulle tekemään asioille jotain jolla on vaikutusta. Musekeen missio
on lapsiprostituution ja sen myötä leviävän aids’in torjunta vuoristokareneiden keskuudessa. Vuonna 1987
syntyi Hill Tribes Resources and Development Centre of Musekee. Kareneiden lisäksi muita tuolla alueella
vähemmistönä eläviä vuoristoheimoja ovat H’mongit, Lisut, Lahut, Akhat ja Yaot.

Alla poiminta Teten 7.9.2021 minulle lähettämästä viestistä:
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“Please take care of your health, and aware of the covid 19, Till today kids didn't goto school, our kids go to
school to deliver their assignment and get a new work todo at home. Some kids study on line, and some
college students are studying online too. So Our hearts always delight and happy for all the things you have
done-giving computers for us to use, It is so helpful for the kids. WE would like to thank you once again.
Please let your club also know that we really appreciate and thankful for their effort of giving what is the
important for the kids to get education.

Teksti: PP Harri Järvinen, Nokian Rotaryklubi ry

