
 

 

Hei ystävät!         Parbatipur 22.10.2019 

Kotiin tullessamme terassillamme oli 11 kookospähkinää, jotka naapurimme oli lahjoittanut meille 

omasta puustaan. Myöhemmin illalla tuli viesti, että hän on laittanut myös suuren pomelohedelmän 

portaillemme. Pomelon punaista, greippimäistä hedelmälihaa syömme lounaalla jälkiruoaksi ja 

kookospähkinöistä saamme hiutaleita joululeipomisiin. On kiitollinen olo. Olemme juuri saapuneet 

Bangladeshin kotiimme kuukauden pituiselta Mongolian reissulta. Kesälomien jälkeen kerkesimme 

olla Bangladeshissa myös kuukauden ennen kuin lähdimme Mongoliaan. Matkustamista on siis ollut 

riittämiin!  

 

Intensiivistä tekemistä 

Kun saavuimme Bangladeshiin parin kuukauden 

Suomen- ja Ruotsin reissulta, odotti meitä liuta tehtäviä. Saara veti yhden hankehakemuksen 

suunnittelun. Aiheena oli lapsiavioliittojen ehkäisy sekä mielenterveyspalvelujen parantaminen. 

Lapsiavioliitot ja muut vaikeudet nuorten elämässä vaikuttavat mielenterveyteen, ja Bangladeshissa 

nuoret tytöt tekevät huolestuttavan paljon itsemurhia. LAMB-järjestömme on ottanut 

mielenterveystyön uudeksi painotusalueekseen, koska 

etenkään maaseudulla palveluita ei ole tarjolla ja varsinkin 

monet nuoret ja naiset voivat huonosti. Hankkeeseen 

osallistuu kyläyhteisöjen ja valtion 

terveyspalveluhenkilöstön lisäksi myös seurakuntia. 

Tarkoituksena on parantaa paikallisseurakuntien 

valmiuksia tukea perheitä ja nuoria vaikeissa tilanteissa. 

Rukoilkaa johdatusta tälle uudelle työmuodolle.  

Tomas sai tehtäväkseen perehdyttää englantilaisen 

sähköinsinöörin LAMB:in eri teknisiin osa-alueisiin. 

Insinööri tuli Bangladeshiin kuukaudeksi tekemään uuden 

sähkösuunnitelman sairaalalle ja löytämään ratkaisuja niille 

alueille, joissa sähköverkko on liian heikko. Lisäksi Tomas sai 

sairaalan välineitä korjattavakseen ja oli paljon yhteydessä 

Molemmat opetuslapseuskurssilla 

olleet ELCB-kirkon nuoret toivovat 

voivansa jatkaa teologisilla 

opinnoilla kurssin jälkeen 

Bengtssonit 5/2019 

”Minä luotan sinun armoosi, saan iloita 
sinun avustasi.” Ps. 13:6 

 



 

ELCB-kirkkoon. Saimme myös käydä tutustumassa nuorten opetuslapseuskoulutukseen, jossa on 

mukana kaksi ELCB-kirkon nuorta. Pidimme molemmat lyhyet oppitunnit 12 nuorelle, jotka olivat 

keskivaiheilla 6 kuukauden koulutuksessaan. Parin viikon päästä he olivat lähdössä eri puolille 

pohjois-Bangladeshin maaseutua kahdeksan viikon evankeliointimatkoille. Oli ilo nähdä nuorten 

intoa uuden oppimisesta. Rukoillaan heille johdatusta 

tulevaisuuteen. 

Kuukauden aikana kerkesimme myös käydä kaksi kertaa 

junalla vierailemassa BLM-F järjestömme luona. Ensimmäisellä 

kerralla myös Christina Harald oli mukana ja kävimme hänen 

kanssaan kenttävierailuilla kylissä, joissa hankkeemme toimii. 

Saimme mm. vierailla kolmen kehitysvammaisen lapsen 

kotona. Yksi oli saanut tukea hankkeestamme kuntoutuksessa 

ja apuvälineiden ostamisessa. Lapsen äiti oli oppinut paljon 

viikon pituisella kuntoutusjaksolla siitä, miten tukea lapsensa 

kehitystä. Hän kertoi, että lapsi oli oppinut istumaan uudella 

tuolillaan ja että apuvälineet olivat suureksi avuksi 

arkipäivässä ja lapsen kehitykselle. Lapsen kuntoutus jatkuu 

lyhyemmillä vierailulla kuntoutuskeskuksessa. Kahdessa muussa 

kodissa tehtävämme oli motivoida vanhempia ja sukulaisia 

päästämään lapsi ja äiti kuntoutukseen.  

Mongoliassa 

Mongolian aikamme oli myös intensiivistä työntekoa. Matka 

Bangladeshista oli rasittava, koska jouduimme lentämään kahtena 

peräkkäisenä yönä, ja Saaralla oli lisäksi flunssa. Kesti pari viikkoa 

ennen kuin kroppamme tottuivat muutokseen ja korkeampaan 

ilmanalaan. Oli kuitenkin ilo saada jälleen tavata Mongolian kollegoja 

ja ystäviä! Teimme keskittyneesti töitä uusien hankkeiden 

suunnittelua varten ja etsimme yhdessä ratkaisuja vaikeisiin asioihin. 

Suuri ilo oli saada työskennellä ja viettää aikaa Janne 

ja Ella Henrikssonin kanssa, jotka ovat tällä hetkellä 

ainoat Kylväjän lähetit maassa. Pienellä tiimillämme 

teimme suunnitelmia ja keskustelimme koko kentän 

tulevaisuuteen liittyvistä aiheista. Vapaa-aikana 

nautimme taas Mongolian kauniista luonnosta ja 

teimme kävelyjä vuorilla ja 

jokimaisemissa (ylin kuva 

edellisellä sivulla Mongolian 

maisemista). 

 Suuri kiitos sinulle, että olet 

mukana matkassamme!  

Saara ja Tomas  

Yhteistyö on voimaa! Jannen ja Ellan kanssa 

etsimässä keinoja joen ylittämiseen. 

Työmme katetaan suurelta osin yksityisillä lahjoituksilla. Suurkiitos tuestasi! Viitenumeron käyttö säästää rahaa. Kysy 

seurakuntakohtainen viitenumero Kylväjän toimistosta tai katso www.kylvaja.fi/lahjoita/viitenumerolaskuri 

Kyläelämää Bangladeshissa 

Rukousaiheita: 
- johdatusta työlle ja uusille 
suunnitelmille Mongoliassa ja 
Bangladeshissa  
- että hanketyö olisi todistuksena 
monille Jumalan rakkaudesta ja 
huolenpidosta 
- että ELCB-kirkon nuorista 
nousisi hyviä tulevaisuuden 
paimenia ja johtajia  
- nuorten evankeliointimatkat 
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