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Kädessäsi oleva tiedotuskirje kertoo Mongoliassa tehtävästä vammaistyöstä. Kirjeeseen on
poimittu välähdyksiä työmme toimintamuodoista, tuloksista ja jatkosuunnitelmista, jotka
tukevat eri tavoin Mongolian yhteiskunnan vammaisia ihmisiä. Tällä hetkellä Kylväjällä on
meneillään yksi ulkoministeriön rahoittama vammaisprojekti Mongoliassa. Kuurojen projekti
päättyi vuoden 2017 lopussa ja siirtyi kansallisiin käsiin.

Mongolian ensimmäinen esteettömyyden huomioiva äitiysneuvola on avattu
Liikuntavammaisten vertaistuen ja
synnytysterveyspalvelujen parantaminen
on Suomen ulkoministeriön tukema ja
Lähetysyhdistys Kylväjän toteuttama
kehitysyhteistyöhanke Mongoliassa
vuonna 2018. Viimekertaisessa
tiedotuskirjeessä mainitsimme, että
hankkeen pääasiallinen toteuttaja on
kansallinen pyörätuoliyhdistys (MNWUA),
jonka aikaansaava johtaja on nainen
nimeltä Chuluundolgor.
Liikuntavammaisille sopiva äitiysneuvola
on ollut hänellä haaveissa siitä asti, kun
hän synnytti esikoispoikansa nelisen vuotta
sitten. Tällöin hän huomasi monia
käytännön hankaluuksia, kun esteetöntä
pääsyä sairaalan vastaanotolle ei ollut.

Esteettömän neuvolan avajaiset joulukuussa 2017
Bayanzurkh -kaupunginosassa. Keskellä Chuluundolgor ja
hänen vasemmalla puolellaan kenttävastaavamme Mika
Laiho.

Hankkeeseen sisällytetyn sairaalaprojektin myötä on liikuntavammaisille avautunut täysin
esteetön pääsy tutkimustiloihin sairaalan pihalta asti. Tiloista löytyy esimerkiksi esteetön
vessa ja henkilövaaka, jolla voidaan punnita istuva ihminen, sekä moneen asentoon säätyvä
vuode.
”Ihmisoikeudet alkavat terveydenhoidosta", toteaa sairaalaan ylilääkäri Zh.
Enhzul. ”Haluamme olla omalta osaltamme toteuttamassa maamme allekirjoittamia
kansainvälisiä sopimuksia, jotka koskevat vammaisten henkilöiden asemaa
yhteiskunnassamme. Sairaalan synnytysosasto sijaitsi aikaisemmin toisessa kerroksessa,
jonne kuljetaan portaiden kautta. Nyt pystymme palvelemaan kansalaisiamme esteettömästi”,
ylilääkäri kiteyttää.

Uusi tv-studio tulee palvelemaan kuurojen asiaa Mongoliassa
"Kuurojen maailmassa visuaalisuus on tärkeää, kun puhuttua kieltä ei ole. Kuurojen
yhdistyksen yhtenä visiona on aloittaa kuurojen omat TV-lähetykset”, kertoo kenttävastaava
Mika Laiho. Edellisessä tiedotuskirjeessä kerroimme, että Mongolian kuurojen liitto on
vastikään saanut käyttöönsä 180 neliömetriä
toimistotilaa erään merkittävän henkilön
lahjoittamana ja suunnittelee sinne mm. tvstudiota. Nyt tiloihin on viimein saatu tehtyä
tuo studio, joka on suoraa jatkoa viime
vuonna päättyneelle kuurojen
hankkeellemme. Lähetykset voivat alkaa
jonkin ajan kuluttua, kunhan ensin saadaan
kuntoon toimiluvat paikallisen kaapeliyhtiön
kanssa. Jätämme tämän rukousaiheeksi
kaikille vammaistyötä tukeville
Kuurojen tv-studion perustamista juhlittiin riemullisin
nimikkoseurakunnille.
menoin Mongoliassa.

Kuurot saavat tuttuja vieraita Suomesta
Viime vuonna Malmin seurakunnan Mongolian-matkalla mukana ollut arkkihiippakunnan
kuurojen pappi Petri Majatie ei ole unohtanut näkemäänsä ja kokemaansa. Nyt hän on
jälleen Mongoliassa, tällä kertaa kollegansa Tuula Pulkkisen kanssa. Tarkoituksena on pitää
Arhangain seurakunnassa kuoroseminaari kuuroille. Viittomakielisille ei yleensä ole juuri
mitään tapahtumia, joten vierailu-uutisen myötä innostus on laajentanut tapahtuman
viittomakielisten viikoksi. Paikallinen televisio tulee myös lähettämään pieniä infopätkiä
viittomakielisten oikeuksista sekä muista tärkeistä tiedoista osana viikkotapahtumaa.
Rukoillaan yhdessä viittomakielisten viikon puolesta, jotta se olisi siunaukseksi eri-ikäisille
viittomakielisille ja heidän perheilleen.
Kiitos seurakunnille uskollisesta esirukouksesta ja taloudellista tuesta.
Vammaisten monimuotoinen tukeminen on tietoinen suunta, jonka haluamme kristillisenä
lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestönä ottaa. Siinä toteutuu syvällisellä tavalla meille annettu
tehtävä julistaa ilosanomaa ja huolehtia rakkaudella köyhistä ja vähäosaisista, jotka ovat
usein kaikkein heikoimmassa asemassa. Haluamme jälleen kiittää yhteistyöseurakuntiamme,
jotka tukevat esirukouksin ja taloudellisesti vammaistyön kehittymistä Mongoliassa.
Jumalan runsasta siunausta yhteiseen työhömme!
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