
 

 

Bangladeshin työn uutiskirje, maaliskuu 2022 

Yleistä 

Bangladeshissa laajat koronarajoitukset vaikuttivat 

erityisesti heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloon. 

Koronan hellittäessä päivätyöläisten 

työnsaantimahdollisuudet ovat parantuneet. Virallisen 

koronatilaston mukaan tartuntoja on 2 milj. ja kuolleita 29 

000. Kylväjän työalueelta on kerrottu joistain 

sairastuneista. Eräs työntekijä kertoo vaikean haasteen yhä 

olevan miljoonan Myanmarin Rohinga pakolaisen (2017) 

leiri. Rajaseudun kukkulainen viidakko tarjoaa 

lymypaikkoja mm. huumekaupalle. Yaba on halpa 

synteettinen huume, jota jopa miljoonat Bangladeshissa käyttävät. Sanomalehti (Dhaka Tribune 23.2.2022) 

kertoo ilman saastetason noususta hälyttävälle tasolle. Etenkin pääkaupunki Dhakassa ja sen lähialueella 

lukuisat tehtaat, jatkuvat tietyöt, tiilimurskan teko, roskien poltto ja ruuhkainen liikenne saastuttavat. Koko 

maan keskimääräinen saastetaso on lähes 17 kertaa WHO:n asettamia rajoja korkeampi. Lehti otsikoi myös: 

“Vuosi on ollut Bangladeshin taloudelle ristiriitaisten siunausten vuosi”. Sadoista esteistä ja pandemiasta 

huolimatta vuonna 2021 Bangladesh sai kehittyvän maan (developed country status) aseman. Luokituksen 

nostoa oli ennakoitu vuodelle 2024, maailma.net sivustolla talvella 2019, jolloin maa oli ensimmäistä kertaa 

täyttänyt YK:n asettamat vaatimukset luokituksen nostolle. 

Kylväjän tukema hanketyö 

Kylväjän yhteistyökumppanin, kristillisen kansalaisjärjestö BLM-F:n (Bangladesh Lutheran Mission – 

Finnish, 83 työntekijää) hanketyö kouluttaa ja varustaa köyhiä kyläläisiä. Korona rajoitti kenttätyötä osan 

vuodesta, silti useimmat asetetuista tavoitteista saavutettiin. Kenttätyöntekijät ohjasivat vapaaehtoisia ja 

vierailivat ryhmissä, maskeja jaettiin ja käytettiin.  Hankkeissa Kylväjä toimii tukijana ja mahdollistajana 

paikallisen yhteistyökumppanin ollessa työn omistaja. Alkuvuosi on kiireinen vuosiraporttien ja 

tilintarkastuksen takia, sillä vasta niiden hyväksynnän jälkeen voidaan varoja tuoda maahan. 

Suomen Ulkoministeriön rahoittama Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla 2019-21 hanke päättyi. Se on 

parantanut ruokaturvaa säästöryhmien kautta. Kyläläiset hyödyntävät oppimaansa edelleen toimivien 

osuuskuntien jäsenenä. Ennen hankkeen aloitusta kohdealueen perheistä vain 35 % kertoi syövänsä 

vähintään kolme kertaa päivässä, nyt luku on 75 %.  Rahaa säästivät kaikki säästöryhmäperheet ja heillä on 

ruuan lähteenä omia puutarhoja, vuohia ja siipikarjaa. Toimivuonna 2021 ryhmänjohtajakoulusta sai 146 

naista. Perunan siementä sai liki 500, ja tuhat vihannesten /vehnän siemeniä. Kompostoinnin aloitti 150. 

Puun taimia jaettiin 3300. Vuohen sai 394 ja lisäksi 174 naista sai yhteensä liki 7000 kyyhkystä. 

Kotieläinhoitokurssille osallistui 1333 henkilöä.  Lasten aliravitsemusta on ehkäisty 370 opetuskeittiön 

äärellä ja terveyskasvatukseen osallistumiskertoja kirjattiin yli 13 000. Vammaisohjelman toimintoihin 

osallistuttiin noin 2300 kertaa. Ajokortin hankki kolme, kolme oppi kännyköiden korjausta ja kolme 

sähköalaa. Ompelu- ja muuta käsityökoulutusta sai 55 naista. 

Talvisin isotkin joet saattavat kuivua. 



 

Ompelu- ja muuta käsityökoulutusta saaneista naisista 

kuusi pystyy saamansa 15 päivän ompeluopetuksen ja 

ompelukoneen avulla tekemään tilaustöitä. Hankkeesta 

hyötyjiä vuonna 2021 oli yli 24 000. Kun näitä tietoja 

kertoo kolmella toimintavuodella, hyötyjiä on 

runsaasti. Kehitystavoitteen mukaista väestön 

elämänlaadun kohenemista kuvaa köyhyyden 

väheneminen ja lisääntynyt tasa-arvo. Aiempaan 

verrattuna kotitalouksilla on monipuolisemmat 

tulonlähteet: 92 % ammattikurssin käyneistä ja 55 % 

muista osallistujista on ainakin kaksi erilaista 

tulonlähdettä. 

Kuvassa koneompelukurssilaisia 

Suomen Ulkoministeriön tukema Nuorten lisääntymisterveyshanke 2021–2024 puuttui onnistuneesti 

tyttöjen hätään jo aloitusvuonna, kun mm. yhdeksän lapsiavioliittoja ehkäisevää komiteaa perustettiin. 

Myös 300 vanhempien ja yhteisön jäsenistä koostuvaa ryhmää on muodostettu, samoin 300 nuorille 

suunnattua oppimisryhmää, joissa jaetaan tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä lasten, tyttöjen 

ja vammaisten oikeuksista. Myös teini-ikäisten osallistuminen on innostunutta. Kurssien ja työpajojen 

avulla pyritään muokkaamaan asenteita myönteisemmäksi nuorten ja naisten päätöksentekoa kohtaan.  20 

kenttätyöntekijää ja muutama sairaanhoitaja tekevät kotikäyntejä. Uzirpurin koulutuskeskuksessa voitiin 

järjestää kuusi useamman päivän työalaan perehdyttävää kurssia, joihin osallistui työntekijöitä ja muita 

ryhmien kouluttajia, yhteensä lähes sata henkilöä. Hanke korostaa nuorten oikeuksia, väärinkäytösten 

syihin kuuluu vanhoja tapoja sekä puutteellinen tiedon ja palveluiden saavutettavuus ja rakenteellinen 

köyhyys. Tytöistä yli puolet naitetaan alle 18-vuotiaana, alaikäiset joutuvat usein seksuaalisen häirinnän ja 

väkivallan kohteiksi ja raskaudet ovat yleisiä.  

Koulutyö 

Puolentoista vuoden koronasulun päätyttyä koulut avattiin ja viranomaispäätöksellä koko maassa oppilaat 

saivat siirtyä seuraavalle luokka-asteelle vuoden alusta, osa päätti uusia luokkansa. Vuoden 2022 alussa 

järjestetty 10. luokan valtakunnallisen loppukokeen läpäisyprosentti oli ennätyksellinen 93,58 %. Suluista 

kärsi Uzirpurin asuntolakin, joka suunnitellusti suljettiin vuoden vaihteessa ja 38 lasta kotiutui, jatkaen 

koulua kotoaan. Asuntolan 16 vitosluokkalaista suoritti ala-asteen loppukokeet, he kuten muutkin läpäisivät 

loppukokeet täysin pistein. Suomalaisten seurakuntien tukemassa kolmessa kyläkoulussa oli kaikkiaan 311 

lasta. Luokkansa loppukokeisiin osallistui 293 ja 282 läpäisivät. Keskimääräinen läpäisyprosentti oli 96,25 %, 

etäopetus siis toimi.  Deolian kyläkoulun toimintaa jatkavat paikalliset, jotka toivovat CARITAS-järjestöltä 

tukea jatkossa. 

Tuemme edelleen köyhien perheiden lasten koulunkäyntiä maaseudulla. BLM-F:n uusin, Kylväjän 

rahoittama kouluohjelma 2022-24, sai Bangladeshin viranomaisten hyväksynnän helmikuussa. 

Dhormopurin ja Uzirpurin koulut jatkavat (1-5 luokat), molemmissa reilu sata oppilasta. Sapaharin 

tyhjentyneissä ELCB-kirkon poikien asuntolatiloissa aloitetaan 1-3 -luokkalaisille päivätyöläisten lapsille 

päiväkeskus, jossa 25 lasta saa kahdesti päivässä ruokaa ja opastusta läksyissä. Illat ja yöt lapset ovat 

kotonaan. Toinen osio kouluohjelmassa on vähävaraisille alakoulu-, yläkoulu- ja lukiotason koululaisille ja 

opiskelijoille myönnettävät stipendit, joita ohjelmakummit tukevat. Stipenditukea annetaan 170 lapselle. 

Opettajille järjestetään vuosittain täydentävää koulutusta. 



 

 

Yhteistyökirkko ELCB:n (Evangelical Lutheran Church of Bangladesh) jäseniä ohjataan hengelliseen työhön 

ja evankeliointiin. Valtaosa jäsenistä kuuluu etniseen vähemmistöön.  Kylväjä tuella järjestetyt koulutukset 

vahvistavat seurakuntalaisia ja seurakuntia, joita nyt pappina palvelee lokakuussa tehtävään vihitty Shemol. 

Oman paimenen merkitys on iso, kun kirkossa ei ole viime vuosina ollut täysiaikaista pastoria.  Vuoden 2021 

aikana kastettiin 16 henkilöä, ja jäsenmäärä vuoden lopussa oli 1081. Kansallisten kirkkojen 

vastuunkantajien ja pappien koulutukseen Kylväjä osallistui tukien teologista oppilaitosta College of 

Christian Theology Bangladesh (CCTB). Kristittyjen osuus väestöstä on vain noin 0,3 prosenttia. Maassa on 

erittäin suuri tarve sekä kehitysyhteistyölle että hengelliselle työlle. 

Kylväjän lähetti Christina Harald opiskelee bengalin 

kieltä Dhakassa. Sen ohessa hän opettaa kansainvälisen 

järjestön 100 oppilaan slummikoulun opettajille ja 

varttuneemmille oppilaille englantia. Hän on myös 

osallistunut slummityön tiimityöhön, kehittäen tiimin 

osaamista pitkällä sosiaalialan työkokemuksellaan. 

Naisille suunnatussa koulutusohjelmassa opetetaan 

käsitöitä ja koneompelua. 

 

 

Kuvassa slummikoulun oppilaita 

”Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä saamme aikanaan korjata sadon." Gal. 6:9. 

Kiitos rukouksista! Kiitos kun mahdollistat kanssamme bangladeshilaisten elinolojen parantumista. 

Uutiskirjeen kokosi Aili Maria Manninen 

Materiaalia Bangladeshin työstä kotisivuilla www.kylvaja.fi/tyomme/bangladesh ja 

www.kylvaja.fi/tyomme/kehitysyhteistyo/. 

Bangladeshin monet kasvot -kirja antaa lukijalle monipuolisen kuvan elämästä ja työn taustoista. 

YouTubessa on paljon mielenkiintoisia videoita Bangladeshista FLOM-kehy-kanavalla 

www.youtube.com/user/FLOMkehy. 

Tervetuloa myös Lähetyksen 

kesäpäiville 10.-11.6.2022! 

Tapahtumapaikkana on Vierumäki, 

Heinola. 

 

Kesäpäivien ohjelma ja lisätiedot 

löytyvät Kylväjä-lehdestä 2/2022. 
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