
 

 

Bangladeshin työn uutiskirje      Lokakuu 2/2019 

 

Syksyn värikylläinen tervehdys! Sadekausi ei aiheuttanut Kylväjän työalueella tuhoa tuottavia tulvia. 

Vuosittain jossain osassa maata tulvii, ja toisessa osassa maata useita tuhansia asuintaloja oli taas 

tuhoutunut. Valtaosa Kylväjän tukeman ELCB-kirkon pienistä seurakunnista sijoittuu ylängölle, jonne 

tulvavedet eivät yllä. Vielä nyt syksylläkin on saatu sateita. Vähitellen ilmat viilenevät ja kesäkauden riisin 

leikkaaminen on aloitettu. Kylväjän yhteistyöjärjestön BLM-F:n työntekijä kertoi hallituksen huolenaiheena 

olevan kasinojen maahan tulon lisäksi rohinga-pakolaisleirit. Pakolaiset tekevät runsaasti rikoksia sekä 

pakolaisleirillä että sen ulkopuolella, ja paikalliset ovat tilanteesta hyvin huolissaan. Toista miljoonaa 

pakolaista on edelleen täyteen ahdetulla, maailman suurimmaksi sanotulla pakolaisleirillä. Nettitietojen 

mukaan lukuisat kansainväliset järjestöt työskentelevät monin tavoin helpottaakseen pakolaisten elinoloja. 

Pakolaisten palauttamisesta Bangladeshista omaan maahansa Myanmariin neuvotellaan.  

 

Kylväjän Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla hankkeen 

säästöryhmien kautta viime vuonna annetut 600 vuohta ovat 

kasvaneet ja tuottavat jälkeläisiä, samoin tuhat kyyhkystä. Vuohet ja 

kyyhkyset ovat oiva aineeton lahja, jolla voi tukea köyhien 

kyläläisten ruokaturvaa. Lue lisää Kylväjän sivuilta 

www.kylvaja.fi/lahjoita/kylvajan-tyo-yleensa/vuohi-

saastoryhmalaiselle-bangladeshissa 

Komposteissa muhii uusi multa levitettäväksi viime vuonna 

perustettuihin 800 kotipuutarhaan. Syksyn kylvö- ja istutusaika on 

käsillä. Talvikautena viljellään perunaa, kukka- ja keräkaalia, 

porkkanaa ja muita juureksia sekä tomaattia. Riisinleikkuun jälkeen 

monille pelloille kylvetään vehnää. Jos kasteluvettä riittää, myös talvella kasvatetaan riisiä. Hyvä satovuosi 

voimaannuttaa maaseutukylien asukkaita ehkäisten myös naisten, lasten ja vammaisten aliravitsemusta. 

Hankkeen avulla parannetaan kehitysvammaisten lasten ja aikuisten elämäntilannetta.  

 

Kyläyhteisöjen terveys- ja turvallisuushanke toimii 

kokonaan Kylväjän rahoituksella. Vuonna 2018 sai 

1680 naista säännöllistä raskaudenaikaista 

äitiyshuoltoa ja neuvontaa. Helmikuussa 

Bangladeshissa vieraillut suomalaisten ryhmä 

tutustui äitiysneuvolaan Baiochondin kylässä. 

Savitalossa odottavien äitien tutkimuspöytänä toimii 

sänky. Sikiön sydänääniä kuunnellaan torven 

muotoisella alumiinisella sikiöstetoskoopilla. Äidit 

saavat neuvolahoitoa omissa kylissään, kun 

kylätyöntekijät tulevat. Matkalla ollut lastenkirurgi 

Maarit Somervuori totesi: ”Kaikki oleelliset asiat 

raskauden seurannassa tutkitaan, kuten verenpaine ja anemia, sekä onko virtsassa albumiinia tai sokeria, 
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tai jalkojen turvotusta, jotka ovat raskausmyrkytyksen oireita. Vaatimattomissa puitteissa tehdään hyvää 

työtä.”  

 

Kylväjän lähetti Saara Bengtsson jatkaa: ”Lapsikuolleisuus on edelleen suurta ja siksi on tärkeää, että 

ongelmat havaitaan jo aikaisessa vaiheessa. Äitejä neuvotaan synnyttämään klinikoilla, etenkin jos on 

komplikaatioriski. Perinteisesti on vielä paljon kotisynnytyksiä, joita kyläkätilöt hoitavat. Hankkeen tavoite 

on ohjata naisia synnyttämään turvallisiin paikkoihin. Hallitus työskentelee turvallisten kyläklinikoiden tason 

parantamiseksi”.  

 

Maarit lisää: ”Matka oli vuoden kohokohta! Minua puhutteli erityisesti, kun aina ennen matkalle lähtöä 

autonkuljettajat rukoilivat ja BLMF:n toimistossa pidettiin aamuhartaudet! Bangladeshissa on vain 

muutama Kylväjän lähetti ja kuitenkin siellä on isoja projekteja ja paljon hyvää saadaan aikaiseksi.  On 

tärkeää, että näissä työkohteissa käydään, seurataan ja tuetaan paikallisten työtä. Hienoa, että kyläläiset 

ottavat vastaan uusia oppeja. Tämä oli todella valtavaa ja usein mykistävää! Oli myös ihanaa nähdä työtä 

ruohonjuuri tasolla, ei vain luettuna tai kuvista. Pienelläkin lahjoituksella voi auttaa useita. Minulle vahvistui 

ajatus antaa aineettomia lahjoja ja toivon ystäviltäni samaa antamisen mieltä.” Näihin ajatuksiin yhtyy 

Maaritin matkakumppani sairaanhoitaja Salme Torvinen, joka oli erityisen vaikuttunut ihmisten 

ystävällisyydestä ja asuntolan lasten ilosta.  

 

Työtä LAMB:n sairaalan yhteydessä 

Kylväjän lähetit Saara ja Tomas Bengtsson työskentelevät osittain sisarjärjestön LAMB-sairaalassa. 

Yhteistyösopimuksen mukaisesti he osallistuvat Kylväjän edustajina ELCB-kirkon toimintaan ja toimivat 

kummityön vastaavina. Lisäksi he osallistuvat BLM-F:n hallintoon ja vierailevat sen työalueella 

kuukausittain. Kylväjän uusi lähetti Christina Harald opettaa englantia hoitotyötä opiskeleville. Bengalin 

kielikoulujakson jälkeen hän aloitti LAMB:n sairaalan kuntoutuskeskuksen esimiehenä. Keskuksen kirjoissa 

on yli 500 lasta ja useita työntekijöitä. Christina kertoo kirjeessään: 

”Kuntoutuskeskukseen kuuluu 28 kenttäklinikkaa, joissa pidetään 

liikuntaesteisten lasten vastaanottoa kerran kuukaudessa. Vanhempien 

koulutus ja ohjaus on tärkeää, sillä on tavallista, että äitejä syyllistetään 

liikuntarajoitteisen lapsen synnyttämisestä. Klinikalla näin pienen pojan, 

joka oli harjoitellut kävelemään erään fysioterapeutin valmistaman 

yksinkertaisen bambusta tehdyn kävelytuen ansiosta. Sen avulla poika oli 

harjoitellut ja vahvistunut jaloistaan paljon. LAMB:n kuntoutuskeskuksessa 

aloitti vuonna 2009 kampurajalkaklinikka. Kampurajalka on synnynnäinen 

vamma, jossa jalat/jalka on vino ja jalkapohja on vääntynyt sisään tai 

taaksepäin. Kampurajalkaa esiintyy kaikkialla, mutta noin 80 % tapauksista 

tavataan kehitysmaissa. Vuosittain Bangladeshissa syntyy liki 6000 

kampurajalkaista lasta. Hoitona on jalan kipsaus oikeaan asentoon niin 

aikaisin kuin mahdollista. Kipsi vaihdetaan viikoittain 5–8 viikon ajan, ja 

sitten tehdään yksinkertainen kirurginen toimenpide. Sen jälkeen lapsen 

pitää käyttää öisin jalan oikeassa asennossa pitäviä erikoiskenkiä. Tilannetta 

seurataan noin viisi vuotta. Bangladeshissa on nykyään useita 

kampurajalkaklinikoita. Aiemmin monet kampurajalkaiset päätyivät kadulle 

kerjäämään”. 



 

ELCB-kirkko 

Bengtssonit kertoivat ystäväkirjeessään, että kirkon nuorten opetuslapseusleiri saatiin järjestettyä 

Sapaharin poikien asuntolassa pääsiäisenä. Mukana oli 22 tyttöä ja poikaa. Leiri kosketti monia. Yksi pojista 

kertoi ensimmäistä kertaa ymmärtäneensä, että meidän tulee antaa kaikki elämänalueemme Jeesukselle, 

koko elämämme. Eräs tytöistä sanoi, että hän on oppinut, ettei meidän tarvitse pelätä ihmisiä, vaan vain 

Jumalaa. Hän kertoi myös ymmärtäneensä enemmän siitä, kuka hän on Kristuksessa, että hän on 

rakastettu, ja siksi hänen tulee rakastaa muita. Yksi pojista on hinduperheestä. Hän kertoi, että oli etsijä, 

mutta Pyhä Henki kosketti häntä ja hän sai heittää kaikki syntinsä Jumalalle. ”Ymmärsin, kuka Jumala on ja 

annoin elämäni Jeesukselle. Hän on pelastaja”, poika kertoi. Nuoret kävivät lähikylissä todistamassa. 

Rukoillaan näiden nuorten puolesta, ja että ELCB-kirkossa voisi tapahtua sisäinen herätys. Rukoillaan myös, 

että nuorista kasvaisi tulevaisuuden kirkon johtajia ja palvelijoita, jotka voisivat myös viedä evankeliumia 

eteenpäin muille ihmisille. 

Kirkossa on pyritty selvittämään ongelmia ja rakentamaan seurakuntia. Kirkolliskokous järjestetään 

marraskuussa. Yhä erityisesti muutaman perheen jäsenet aiheuttavat valtaa tavoitellessaan hajaannusta. 

Kirkon ongelmat heijastuvat myös yläasteikäisten asuntolatoimintaan, kun tyttöjen asuntolan pattitilanne 

jatkuu; kaksi aiempaa työntekijäperhettä eivät suostu muuttamaan pois, vaikka työsuhde on päättynyt jo 

kauan sitten. Poikien asuntolassa aloitti riittävän koulutuksen omaava, itsekin oraon, Onil-niminen 

perheenisä vastaavana opettajana. Tämä kohensi asuntolan 14 pojan tilannetta huomattavasti. Neljä 

asuntoloiden oppilasta suoritti hyvin tuloksin keskitason eli 10 luokan tutkinnot (SSC).   

Kylväjän kummiohjelma on tukenut 90-luvun alkupuolelta lähtien Uzirpurin asuntolan alakoululaisia, jotka 

valtaosin ovat heimolapsia köyhistä oloista. Oppilaita on tällä hetkellä 52. Uzirpurissa voi suorittaa viisi 

luokkaa. ELCB-kirkon Sapaharin yläkoululaisten asuntolan valmistuttua kristityillä oppilailla on ollut 

mahdollisuus jatkaa siellä. College- ja muulla ylemmällä tasolla tuetaan vuosittain yli 50 opiskelijaa 

stipendein. Kummi saa kuulumiskirjeen kahdesti vuodessa. Kummituki Uzirpurissa on 30€/kk. Nuorten 

kannatusmaksu on kummin valinnan mukaan 20–100 euroa ELCB-kirkon opiskelurahastoon, josta tuetaan 

yläkoululaisia Sapaharissa ja vanhempia opiskelijoita stipendiohjelmassa. Kirkon kummikomitea käsittelee 

nuorten hakemukset ja opiskelijat saavat myönnetyn tuen käteen. Toiset opiskelevat kotoa käsin, jotkut 

kaukana kotoa, joten erilaiset opiskelu- ja elinkustannukset huomioidaan tuesta päätettäessä.  

 

Kiitos rukouksista!  

Kiitos, kun olette mahdollistamassa bangladeshilaisten elinolojen parantumista eri tavoin.    

 

Uutiskirjeen kokosi Aili Maria Manninen 

 

Lisätietoja ja materiaalia Bangladeshin työstä löytyy ja päivittyy kotisivuille  

www.kylvaja.fi/tyomme/bangladesh. Myös Bangladeshin monet kasvot -kirjaa on vielä saatavana. Se antaa 

lukijalle monipuolisen kuvan bangladeshilaisesta elämästä ja työn taustoista. 

 

YouTubessa on paljon mielenkiintoisia videoita Bangladeshista FLOMkehy-kanavalla 
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