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Suomen Lähetysseuralla (SLS) oli Sene-
galissa, Länsi-Afrikassa, pitkäaikainen ke-
hitysyhteistyö-(KYT)rahoitteinen terveys-
projekti, ”Thiadiayen projekti”. SSKS ry 
oli mukana rahoittamassa ja tukemassa 
Senegalin työtä noin 25 vuoden ajan. 

Kirjoittajan lisäksi kyseisessä hankkees-
sa työskenteli muitakin seuramme sairaan-
hoitajajäseniä mm. Pirkko Alamännistö ja 
Lasse Tervajärvi. Tässä kirjoituksessani ker-

ron siitä, mitä hankkeelle on tapahtunut 
sen jälkeen, kun se on luovutettu paikal-
listen omaan hallintaan. - SSKS ry järjes-
ti opintomatkan Senegaliin vuonna 1989, 
matkaraportti on Viestissä 2/1989. Sen kir-
joitti seuran nykyinen puheenjohtaja Elina 
Hölttä, tuolloin vielä o.s. Kataja.

Tavoitteena oli naisten ja lasten 
henkien pelastaminen

Hankkeen ensimmäiset suomalaiset 
työntekijät saapuivat Senegaliin 1970-lu-
vun loppupuolella. Heidän joukossaan 
oli turkulaislähtöinen lääkäri Heli Bathi-
ja (o.s. Lahti). Hän teki hankkeen alku-
kartoituksen ja suunnitelman. Myöhem-
min hän työskenteli WHO:n palvelukses-
sa parin vuosikymmenen ajan ja on nyt 
jo eläkkeellä.

Minä työskentelin Senegalissa eri tehtä-
vissä kahdentoista vuoden ajan. Thiadia-
yen hankkeessa olin sen viimeinen suo-
malainen työntekijä. Terveysprojekti eva-
luoitiin paikallisten kansanterveystieteen 
ammattilaisten toimesta ja luovutettiin 

Mitä kuuluu 
Senegalin 
Thiadiayhen?

• Heli Bathija Thiadiayen klinikan portilla

• Vihanneksia, riisiä ja kalaa 
  senegalilaiseen tapaan

• Äiti ja lapsi Thiadiayen synnytyssalissa, 
  vauvalla villanuttu, joka on lahja Suomesta
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paikallisille terveysviranomaisille vuon-
na 2006.

Runsaaseen kahteenkymmeneen yhteis-
työn vuoteen mahtui monenlaista: unel-
mia, toiveita, näkyjä, arkista kutsumuksen 
hoitoa, pettymyksiä, epäonnistumisia, ym-
märrystä ja yhteistyötä. ”Terveyttä kaikil-
le vuoteen 2000 mennessä” oli iskulause, 
jota suomalaisessa kansanterveystieteen 
koulutuksessa pidettiin tavoitteena ja joh-
totähtenä.  ”Minkä olette tehneet yhdelle 
näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette 
tehneet minulle”, oli puolestaan Jeesuk-
sen oma ohjelause meille terveyslähetys-
työntekijöille.

Sain maaliskuuussa 2017 yllättäen kut-
sun osallistua lääkäri Heli Bathijan muka-
na Senegalissa, Dakarissa pidettyyn kan-
sainväliseen äitiys- ja vastasyntyneiden 
hoidon konferessiin. Heli Bathija oli kut-

suttu konferenssin presidentiksi, puheen-
johtaksi. Tähän konferenssiin osallistui 
noin 200 lääkäriä, sairaanhoitajaa ja käti-
löä ranskankielisen Afrikan maista. Konfe-
renssi tarjosi oivan tilaisuuden kuulla, mil-
laista edistystä on tapahtunut äitiys- ja vas-
tasyntyneiden terveydessä. 

Vierailu Thiadiayessa

Kaksipäiväisen konferenssin jälkeen ute-
liaana ja ehkäpä jo vähän malttamatto-
minakin odotamme matkaa pääkaupun-
gista maaseudulle. Yritän löytää kovas-
ti kasvaneessa ja muuttuneessa Dakaris-
sa tuttuja maamerkkejä, asuinhan tässä 
kaupungissa kaksi vuotta, viimeisen työ-
kauteni ajan.  Alkumatka Thiadiayehen su-
juu nopeasti hiljattain avattua moottoritie-
tä pitkin. Mbour ohitetaan ohitustietä pit-
kin. Matkanteko on vaivatonta! Mbourin 
jälkeen alamme tunnistaa tuttuja pikkuky-
liä ja pian olemme Thiadiayessa. Päätien 
varrella on selkeä opastus terveyskeskuk-
seen ja pian olemme perillä. On perjantai-
iltapäivä, joten terveyskeskuksen normaa-
lit työt olivat jo ohi. Muutamia terveyskes-
kuksen työntekijöitä seisoskelee pihalla, 

onpa riemullista tavata van-
hoja työkavereita. Vaihdam-
me kuulumiset. Saamme lu-
van tehdä kierroksen klinikan 
alueella. 

Pihalla on tienviittoja, joi-
den mukaan potilaat pystyvät 
suunnistamaan (jos ovat luku-
taitoisia) synnytyssaliin, leik-
kaussaliin, laboratorioon tai 
vaikkapa lastenosastolle. Ha-
en merkkiä CRENiin, aliravit-
tujen lasten hoitoasemalle, 
josta olin vuosikausia vastuus-
sa. Saamme kuitenkin kuulla, 
että yksikkö on suljettu, koska 
aliravitsemusta ei enää esiin-

ny samassa mittakaavassa kuin aikaisem-
min. Tämä on tietysti hyvä uutinen!

Käymme synnytyssalissa. Tuttu kätilö ja 
matroona (apukätilö) ovat kansliassa. Mikä 
yllätystapaaminen ja ilo! Televisiosta tulee 
paikallista ohjelmaa. Samanaikaisesti kä-
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tilö on tekemässä kuukausiraporttia. Syn-
nytyshuoneessa lepäilee juuri synnyttänyt 
äiti tyytyväisenä, pikkuinen hyväkuntoi-
nen vauvansa lämpölampun alla. Meillä 
on mukana Turusta saamiani HOBI- nuttu-
ja, ja voimme antaa sellaisen lahjaksi vas-
tasyntyneelle.

Kierros jatkuu. Paikkojen siisteys ja hy-
vä järjestys tekee positiivisen vaikutuksen. 
Arvelen, että me katselemme ja arvioim-
me nyt ”konferenssiherkistynein” tuntosar-
vin Thiadiayeta.  Koska ilta joutuu ja ma-
japaikkamme on Fatickissa (30 km itään), 
sovimme hoitajien kanssa palaavamme 
seuraavana päivänä takaisin terveyskes-
kukseen.

Lauantaina olemme jo varhain liikkeel-
lä. Fatickista saamme mukaamme sairaan-
hoitaja Mona Häggblomin, joka on lomai-
lemassa Senegalissa. Mona oli aikoinaan 
miehensä Bengtin (tekniset työt) kanssa 

SLS:n lähettinä juuri Thi-
adiayen hankkeessa. 
Näin meitä on monta 
suomalaista jakamas-
sa kokemuksiamme 
ja elämäämme tässä 
maassa. Ensimmäi-
seksi tapaamme päi-
vystävän sairaanhoi-

tajan. Vastaanotto on 
jo täydessä käynnissä, 

hetken jututamme hän-
tä ja kerromme taustaam-

me. Sairaanhoitaja kertoo, 
että Senegalin nykyinen halli-

tus huolehtii siitä, että niin lääk-
keitä kuin muitakin hoitotarvikkeita 

on tarpeeksi. Suurin harminaihe on, että 
röntgenosasto ei toimi, koska kuvauskone 
on rikki eikä sitä ole korjattu tai korvattu 
uudella. Onneksi ultraäänilaite toimii ja 
sen avulla pystytään seuraamaan raskaa-
na olevien naisten tilannetta.

Leikkaussali on hyvässä kunnossa ja siel-
lä on edellisenä iltana tehty kaksi keisa-
rinleikkausta. Tapaamme nuo tuoreet äidit 
vauvoineen ja annamme heillekin villa-
nutut. Leikkaussalia meille esittelee nuori 
mieshoitaja. Käy ilmi, että hoitaja on syn-
tynyt kolmekymmentä vuotta sitten Thia-
diaeyn terveyskeskuksessa! Turvallisissa 
oloissa tapahtunut synnytys on mahdol-
listanut hänen eloonjäämisensä, ja vuosi-
en koulunkäynti on johtanut takaisin klini-
kalle tärkeään tehtävään pelastamaan äi-
tien ja vauvojen henkiä!

Näemme terveyskeskuksen takapihal-
la monia romuautoja, entisiä ambulans-
seja, hylättyjä sairaalalaitteita, kasoittain 
vanhoja lääkkeitä ja muuta roinaa. Kaik-
ki paksun hiekkapölykerroksen peittämi-
nä. Surullista ja turhauttavaa. Todennäköi-
sesti syynä on se, ettei ole asiantuntijaa 

Leikkaussalin sairaanhoitaja keskellä, 
Kaisa Hirvikangas (vas.) sekä Heli Bathija
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korjaamaan rikkimenneitä ja jätehuolto on 
lapsenkengissä.

Kohtaamisia Fisselin 
kyläterveysasemalla

Terveyskeskuksessa sanomme ”au re-
voir!” ja jatkamme matkaa kyläterveys-
asemalle Fisseliin. Tien varrella ihailem-
me komeita apinanleipäpuita, silmä le-
pää savannin tasaisuutta katsellessa. Fis-
selin terveysasema on helppo löytää sel-
keiden viittojen ansiosta.  Yllätys on suuri 
ja positiivinen, pääsemme tapaamaan ase-
man hoitajaa, vaikka on lauantai, paikalli-
nen vapaapäivä. Hän asuu klinikkaraken-
nuksen vieressä ja saamme kutsun sisälle 
hänen kotiinsa. Tämänkin nuoren sairaan-
hoitajanaisen löydämme erilaisten vihko-
jen ja paperien ympäröimänä istumassa 
olohuoneen lattialla. Hän kertoo tekevän-
sä terveysaseman kuukausiraporttia. Hä-
nen vastuualueella asuu n. 30 000 ihmis-
tä, joten työtä on paljon. Sairaanhoitotyön 
ohella asemalla järjestetään päivittäin ter-
veyskasvatuskeskusteluja. Hoitaja vaikut-
taa innostuneelta ja kokee työnsä mielek-
käänä.

On lounasaika ja ”terveyskierroksem-
me” päätteeksi nautimme lounaan ystä-
väni ja entisen työkaverini, jo eläkkeellä 
olevan hoitoapulaisen luona. Kodikkaasti 
istumme puolivarjossa verannalla. Otam-
me toisiamme kädestä kiinni, siunaamme 
ruuan. ”Maaro e liddi”, riisikala-ateria on 
niin hyvää!

Puhdas vesi takaa 
turvallisen hygieniatason

Vastasyntyneiden, lasten ja äitien kuol-
leisuus on viime vuosina vähentynyt. Mo-
nissa paikoissa on kuitenkin edelleen vai-
kea toteuttaa käytännössä yksinkertaisia 
toimenpiteitä ja hygieniatasoa, jotka voi-
sivat pelastaa ihmishenkiä. Esimerkiksi 

synnytyksen hoidossa tarvitaan puhdas-
ta vettä.

Thiadiayen synnytyssalissa vesihuolto on 
sikäläisittäin hyvässä järjestyksessä. Kun-
nallisesta vesijohdosta sinne saadaan ha-
navesi. Syväkaivoveden kaivon syvyys on 
200 m. Vesilaskun maksaa terveyskomi-
tea. SLS aloitti aikoinaan kaivohankkeen, 
joka on jo vuosikymmenien ajan ollut Se-
negalin Luterilaisen Kirkon kyläyhteisötyö-
tä. Puhdas juomavesi on kylien elinehto. 
Veden saanti mahdollistaa puutarhojen yl-
läpidon ja karjanhoidon.  Vedenhakumat-
kat maaseutukylissä voivat olla pitkät, kä-
vellen 2 km, aasilla ratsastaen jopa 7 km.

Näen edelleen silmissäni kuvan pohjois-
Senegalista, Ndioumista. Kylän halki vir-
taa leveä Senegal-joki. Aamulla joen ran-
nalla kuhisee elämää: lapset ovat uimassa, 
naiset pyykillä, osa heistä tiskaa astioita. 
Karja (lehmät, hevoset ja lampaat) laskeu-
tuu rinnettä alas joelle juomaan. Joku nuo-
ri tyttö hakee vadillisen vettä kotiin vietä-
väksi. Tiedän, että Ndioumin kylässä on 
kunnallinen vesi, mutta koska se on mak-
sullista, sitä käytetään harkiten vain juo-
miseen ja ruuanvalmistukseen.

Niin, mitä kuuluu Thiadiayehen nyt reilu 
10 vuotta ”senegalilaistamisen” jälkeen? 
Yhdellä sanalla sanoen: ”hyvää!” Vierai-
lumme terveyskeskukseen oli epäviralli-
nen, teimme sen ilman ennakkoilmoitus-
ta. Löysimme asialliset hoitotilat, motivoi-
tuneita työntekijöitä ja ennenkaikkea tyy-
tyväisiä äitejä hyväkuntoisten vauvojen-
sa kanssa.
Terveydenhuoltotyö jatkuu, toteutuu pai-
kallisin voimin ja paikallisin resurssein. 
Matkasta jäi levollisen kiitollinen mieli!

Kaisa Hirvikangas, kätilö, 
terveydenhoitaja AMK, 
Tyks, naistentautien poliklinikka,
SSKS:n hallituksen jäsen


