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Ilta lapsille

Nelosella 11.12. klo 20.00

Illan musiikista vastaavat ihanaiset 

MAIJA VILKKUMAA • TUURE KILPELÄINEN • MARISKA  
ELLINOORA • JANNA • KASMIR • TERO VESTERINEN

Juontajina toimivat säkenöivät Riku Nieminen ja Jani Toivola.

Illan todellisia tähtiä ovat kuitenkin lapset: Laitoimme kameran kiertämään
 ja keräsimme tositarinoita lasten arjesta ympäri maailman.

Vietä ikimuistoinen ilta musiikin, huumorin ja koskettavien tarinoiden parissa!
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3lukijalle

Suomen World Vision suojelee 
kehitysmaiden lapsia ja puolustaa 
heidän oikeuksiaan. Työmme lähtökohta 
on kristillinen lähimmäisenrakkaus.  
Autamme siellä missä tarve on suurin 
uskontoon, etniseen taustaan tai 
poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Paljon lapsia, mutta vähän lapsuutta.

Lause on jäänyt mieleeni Khaled Hosseinin kirjasta Leijapoika. Kirjassa se 
kuvaa Afganistanin lasten tilannetta, mutta sopii kuvaamaan myös niitä 
maita ja seutuja, missä työskentelemme suomalaisten kummien tuella. 

Juuri nyt lempeä lapsuus on uhattuna monessa maassa. Koronapandemia 
on vaikeuttanut kehitystavoitteiden saavuttamista, lisännyt äärimmäistä 
köyhyyttä ja epätasa-arvoa. 

On tärkeää huolehtia siitä, etteivät lapset kärsi enempää pandemian seu-
rauksista kuten yhä pidemmäksi venyvistä koulusuluista tai pahenevasta 
nälästä.

Kummit ovat olleet pandemia-aikana etulinjassa tukemassa esimerkiksi 
lasten etäopiskelua ja perheiden toimeentuloa (s. 30). 

Myös pandemian keskellä lapsella on oikeus lapsuuteen, jossa mennään 
vatsat täynnä nukkumaan ja leikitään ilman huolta huomisesta. 

Kun toinen koronavuosi lähestyy loppuaan, voit olla varma siitä, että 
kummina olet ollut lasten tukena ja käynnistämässä hyviä asioita.

Lämmin kiitos siitä. Suomen World Visionin puolesta toivotan kaikille 
valoa ja rauhaa loppuvuoteen. 

Oikeus 
lapsuuteen

Anna Pollari
viestintäpäällikkö 
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4 asiakaspalvelu vastaa

Miten kuulen kummilapsestani?

Kysy – me 
vastaamme

Korona-aikana moni kummi on ollut huolissaan kummilapsensa hyvin-
voinnista. Yhteys lapseen on voinut toimia tavallista hitaammin ja posti 
on kulkenut epävarmemmin. Kummina kuulet kummilapsestasi vuosit-
tain, vaikka et itse olisi yhteydessä lapseen:

Esittelykirje: Kummiuden alussa kummilapsi lähettää sinulle esitte-
lykirjeen, jossa hän kertoo hieman itsestään ja perheestään. Kirje saapuu 
luettavaksesi Plus-palveluun. Halutessasi voit esitellä itsesi kummilapsel-
lesi: täytä uuden kummin kirjeen mukana saamasi valmis korttipohja tai 
lähetä viesti Plussan kautta: www.worldvision.fi/plus.

Vuosiraportti: Raportissa on lapsen viimeisin valokuva ja tietoa siitä, 
millaista tukea kummilapsi ja hänen kotiseutunsa ovat saaneet avullasi. 
Raportti postitetaan loka-marraskuun aikana ja sen sähköinen versio tulee 
myös Plus-palveluun. Jos olet ryhtynyt kummiksi 30.4.2021 jälkeen, saat 
ensimmäisen vuosiraporttisi vuonna 2022.

Valokuva, video: Lapsista otetaan vuosittain uusi kuva ja video, jotka 
näet Plus-palvelusta. Koronatilanteen vuoksi kaikkia lapsia ei ole voitu 
kuvata viimeisen puolentoista vuoden aikana. Tällöin lapsen viimeisin kuva 
voi olla vanhempi. Plussassa näet kummilapsesi kaikki kuvat ja videot aika-
järjestyksessä.

Joulukortti: Saat vuosittain kummilapsesi joulutervehdyksen pos-
titse.

Lasten vastaukset: Mikäli pidät yhteyttä kummilapseesi sähköi-
sin viestein tai kirjeitse, lapsi vastaa sinulle kirjoittamalla kirjeen itsenäi-
sesti tai aikuisen avulla. Kirjeet saat luettavaksi Plus-palveluun, josta ne 
voi myös tallentaa tai tulostaa.

Mikäli sinua mietityttää kummilapsesi tilanne tai et ole saanut odotta-
maasi tietoa, ota meihin yhteyttä. Näemme järjestelmästämme mm. las-
ten osallistumis-, koulu- ja kirjeenvaihtotiedot. Voimme tarvittaessa kysyä 
lisää lapsen kotimaasta. Tavoitat meidät sähköpos-
tilla, asiakaspalvelu@worldvision.fi tai puhelimitse 
p. 096 818 300 (arkisin klo 10-15). 

Sanna-Mari Raudasoja
kummikoordinaattori

FRANK MARTELA:  
Auttaminen voi pidentää ikää

9Kysy lisää: 
asiakaspalvelu@worldvision.fi, p. 096 818300
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7asiantuntijalta

Kehitysapu ja suomalaisten hätä nostetaan 
keskustelussa usein vastakkain. Miksi 
suomalaisten pitäisi antaa rahaa muille, 
kun rahalle on tarvetta kotimaassakin? 
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri 
Ville Skinnari vastaa Suomen World Visionin 
kysymyksiin.

Mitä hyötyä 
kehitysavusta on 

suomalaisille?

teksti Jannika Melkko kuvat World Vision



SUOMEN KEHITYSAPU

Vuonna 2021 Suomen valtio budjetoi kehitysyhteistyöhön 1257 miljoo-
naa euroa.

Määrärahat jaetaan ulkoministeriön hallinnoimaan varsinaiseen kehitys-
yhteistyöhön ja muuhun kehitysyhteistyöhön.

Ulkoministeriön hallinnoimia varoja käytetään Suomen ja kumppani-
maiden välisen kehitysyhteistyön lisäksi humanitaariseen apuun sekä YK:n, 
kehityspankkien ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Muuhun kehitysyhteistyöhön lukeutuu muun muassa pakolaisten 
vastaanottokuluja, kehitysyhteistyön osuus EU:n talousarviosta ja muita 
kehitysavuksi laskettavia maksuja eri hallinnonaloilta.

Suomen World Visionin rahoituksesta noin 42 prosenttia tulee Suomen 
ulkoministeriöltä.   Lähde: Ulkoministeriö

– Kehitysyhteistyöstä on hyötyä myös 
suomalaiselle yritysmaailmalle, ministeri 
Ville Skinnari sanoo.

”Kehitys yhteistyö on 
investointi Suomen 
turvallisuuteen.”

8 asiantuntijalta

1. Miksi meidän tulisi auttaa 
kaukaisten maiden ihmisiä, 

kun rahat eivät riitä kotimaassa-
kaan esimerkiksi vanhuksille tai 
nuorten mielenterveystyöhön?

− Suomen kehityspolitiikka perus-
tuu kansainvälisiin sopimuksiin, joilla 
on suomalaisten tuki. Voimme kehi-
tysyhteistyön avulla vaikuttaa siihen, 
että elämme vakaammassa, turvalli-
semmassa ja hyvinvoivassa maailmassa. 
Se on suomalaistenkin etu. Apumme on 
nyt tärkeämpää kuin koskaan, koska 
koronapandemian vuoksi globaali köy-
hyys on lähtenyt kasvuun ensimmäisen 
kerran vuosikymmeniin. Maailmanlaa-
juiset humanitaariset tarpeet ovat juuri 
nyt suuremmat kuin koskaan aiemmin: 
noin 240 miljoonaa ihmistä 56 maassa 
on akuutin hätäavun tarpeessa.

2. Suomella ei ole ollut siirto-
maita, eikä Suomi ole sillä 

tavoin vaikuttanut kehittyvien mai-
den nykytilaan. Miksi suomalaisten 
pitäisi laittaa rahaa kehitysapuun?

− Globaalit haasteet ja kriisit, kuten 
koronapandemia ja ilmastonmuutos, 
koskettavat myös meitä. Esimerkiksi 
ilmastonmuutos ja luonnon monimuo-
toisuuden kato ovat uhkien moninker-
taistajia. Niihin vaikuttamalla ehkäis-
tään tulevia pandemioita, mutta myös 
vähennetään konflikteja, edistetään 
luonnonkatastrofeista toipumista ja 

vähennetään painetta epäsäännölli-
seen muuttoliikkeeseen, joiden vaiku-
tukset tuntuvat Suomessakin. Kehitys-
politiikka ja -yhteistyö ovat kiinteä osa 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jonka 
kautta Suomi on mukana löytämässä 
ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. 
Usein ratkaisuihin saattaa liittyä myös 
nousevia kaupallisia mahdollisuuksia, 

kuten vaikkapa meteorologian saralla 
on nähty. Akuutteihin humanitaarisiin 
tarpeisiin vastaaminen parantaa krii-
simaiden ja yhteisöjen mahdollisuuk-
sia selvitä ja toipua kriiseistä. Tämä on 
suoraviivaisesti myös Suomen etu.

3. Kehitysavun sanotaan olevan 
hukkaan heitettyä rahaa, joka 

pahimmillaan lisää kohdemaiden 
riippuvuutta ja korruptiota. Onko 
väitteessä perää?

− Julkaisemme jokaisen hallituskau-
den lopussa kehityspolitiikan tulos-
raportin kehitysyhteistyön tuloksista. 
Edellinen raportti julkaistiin 2018 ja 
seuraava ensi vuonna. Suomen kah-
denvälisten ohjelmien avulla vuosina 
2015−2018 esimerkiksi 1,5 miljoonaa 
naista ja tyttöä sai pääsyn seksuaali- 
ja lisääntymisterveyspalveluihin, lähes 
2,5 miljoonaa ihmistä pääsi vesihuollon 
piiriin ja kansalaisyhteiskunnan ohjel-
mista ruokaturvan parantamiseksi hyö-
tyi yli 2 miljoonaa ihmistä. Naisten ja 
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tyttöjen oikeudet ja asema ovat paran-
tuneet kehittyvissä maissa. Suomen 
tukema Tax Inspectors Without Bor-
ders -verkosto arvioi, että tehdyn työn 
vaikutuksesta kehittyvissä maissa on 
kerätty miljardin dollarin verran vero-
tuloja. Tämä on siis paikallista rahoi-
tusta köyhimpien maiden omiin val-
tiontalouksiin.

4. Mistä voi tietää, päätyvätkö 
rahat apua todella tarvitseville?

− Kehitysyhteistyötä tehdään riski-
altteissa toimintaympäristöissä, joten 
moninaiset riskit kuuluvat toiminnan 
luonteeseen. Riskien ennakointi ja hal-
linta ovatkin keskeinen osa kehitysyh-
teistyön toimeenpanoa. Riskejä vähen-
netään esimerkiksi hyvällä suunnitte-
lulla ja huolellisella kumppanien valin-
nalla, ja niitä hallitaan aktiivisen seu-
rannan, tarkastuksien, arviointien ja 
vaikuttamisen kautta. Kehityspolitiik-
kaa ja -yhteistyötä myös evaluoidaan 
riippumattomasti ja vertaisarvioiden 
kautta. Kumppanien valinnassa var-
mistetaan, että ne ovat ammattimaisia 
toimijoita, joilla on asianmukaiset riski-
enhallinta-, seuranta- ja tilintarkastus-
järjestelmät. Kehitysyhteistyötä ja sii-
hen käytettyjä varoja valvotaan tarkasti.

5. Mitä hyötyä kehitysavusta on 
Suomelle ja suomalaisille?

− Suomi on kansainvälisestä kau-
pasta riippuvainen kansantalous, joten 
menestyksemme riippuu siitä, miten 
puolustamme arvojamme ja etu-
jamme osana suurempaa sääntöpoh-
jaista kokonaisuutta. Kehitysyhteistyö 
onkin konkreettinen työkalu, vipuvarsi 
ja investointi Suomen omaan kansain-
väliseen asemaan ja turvallisuuteen. 
Tukemalla kehitystä tuetaan myös 
suomalaisen osaamisen ja tuotannon 
menestysmahdollisuuksia maailmalla 
sekä luodaan taloudellista ja henkistä 
pääomaa suomalaiselle yhteiskunnalle. 
Kehitysyhteistyöstä on hyötyä suoma-
laiselle yritysmaailmalle. Esimerkiksi 
suomalainen koulutusvienti saavutti 
jo puolen miljardin euron rajan viime 
vuonna. Olemme riippuvaisia kansain-
välisestä tilanteesta, vakaudesta ja rau-
hasta, joten on hyödyllistä olla mukana 
työssä, joka vakauttaa maailmaa. 

Toisia ihmisiä auttamalla aut-
taa myös itseään. Tutkimus-
ten mukaan auttaminen ja 
hyväntekeväisyys lisäävät 
omaa hyvinvoinnin ja mer-
kityksellisyyden kokemus-
tamme, kertoo filosofi, tutkija 
ja tietokirjailija Frank Mar-
tela.

Hyvän tekeminen vaikuttaa 
myös terveyteen.

− Yhdessä tutkimuksessa 
ihmisten verenpaine laski, 
kun he pääsivät säännöllisesti 
kokemaan, että he pystyivät 
tekemään hyvää muille ihmi-
sille. Toisissa tutkimuksissa 
on havaittu auttamisella ole-
van pitkäikäisyyteen liittyviä 
vaikutuksia, Martela sanoo.

Martelan mukaan ihminen 
on pohjimmiltaan sosiaalinen 
eläin, jonka selviytyminen on 
aina riippunut toisista ihmi-
sistä. Siksi ihmisillä on vahva tarve kokea itsensä sosiaalisesti hyö-
dyllisiksi.

− Me myös empatisoimme toisia ihmisiä, minkä vuoksi otamme hei-
dän kärsimyksensä ja toisaalta hyvinvointinsa ikään kuin omiksemme. 
Tällaiset tilanteet vaikuttavat aika suoraan meidän omaan hyvinvoin-
tiimme.

Kehitysapu herättää osassa ihmisistä vastustusta. Martelan mukaan 
se saattaa osittain kummuta halusta auttaa niitä, jotka ovat meitä 
lähellä.

− Kehitysapu voi tuoda avuttoman fiiliksen siitä, ettei kaikkia pysty 
auttamaan eivätkä minun tekemiseni riitä. Ihminen pyrkii torjumaan 
ajatuksen ja kokee ahdistavana, että häntä muistutetaan siitä, että 
maailmassa on edelleen miljoonia ihmisiä, jotka kärsivät eri tavoilla. 
Oma rajallisuus on hyvä tiedostaa ja fokusoida siihen, mitä pystyy teke-
mään, eikä siihen, mitä ei pysty. 

– Auttaminen voi laskea verenpainetta 
ja pidentää ikää, sanoo Frank Martela.

Auttaminen lisää 
hyvinvointiamme
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Toisten auttaminen ja hyvänteke-
väisyys on kuulunut Jasminin ja Kai-
san elämään jo pitkään. He ovat teh-
neet tahoillaan myös vapaaehtoistyötä. 
Molempien lähestyvät syntymäpäivät ja 
tuoreeltaan luettu blogikirjoitus herät-
tivät Kaisan miettimään yhteistä kum-
milasta.

– Mietin, että kummius voisi olla 
hyvä lahja toisillemme, sillä vietämme 
syntymäpäiviä vain viikon välein. 

Päätöksen jälkeen matka kummiu-
teen alkoi nopeasti. Jasmin ja Kaisa 
täyttivät tarvittavat tiedot Suomen 
World Visionin verkkosivuilla ja lata-
sivat palveluun yhteisen kuvansa. He 
toivoivat, että joku lapsi valitsisi juuri 
heidät. Jo muutaman viikon kuluttua 
Kaisa sai sähköpostiinsa tiedon yhtei-
sestä kummilapsesta. 

– Tieto lapsen tekemästä valinnasta 
tuntui molemmista todella erityiseltä. 
Meille molemmille on tärkeää, että 
lapsi saa itse valita kumminsa. Kuva 
Amon-pojasta pitelemässä kädessään 
kuvaamme vahvisti yhteenkuuluvuu-
den tunnetta toiselle puolelle maail-
maa, Jasmin sanoo.

Amonkin haluaa  
opettajaksi
Amon on kertonut valinneensa Jas-
minin ja Kaisan kummeikseen, sillä he 

näyttivät kuvassa niin kauniilta ja iloi-
silta. Yhdeksänvuotiaan Amonin haave 
opettajan ammatista tuntui kummeista 
erityisen hyvältä, sillä he ovat molem-
mat koulutukseltaan kasvatustietei-
lijöitä ja ystävystyneetkin yhteisten 
opintojen kautta. Kummeja ja kummi-
lasta yhdistää myös rakkaus eläimiä 
kohtaan. 

Ilmoittautumisvaiheessa Jasmin 
ja Kaisa täyttivät yhteystiedot ristiin 
siten, että Kaisa saa sähköpostit ja Jas-
min paperipostit. Näin jaettu kummius 
tuntuu aidosti yhteiseltä. Molemmat 

pääsevät kummien Plus-palveluun, 
jossa he voivat pitää yhteyttä kummi-
poikaansa ja lukea hänen kuulumisiaan.

– Nyt haaveilemme siitä, että pääsi-
simme tapaamaan Amonia Keniaan. 

Lisätietoa Anna lapsen  
valita –kummiudesta:  

worldvision.fi/anna-lapsen-valita

teksti Maria Osamitsu

”Meille on tärkeää, 
että lapsi saa itse valita 

kumminsa”
Ystävykset Kaisa Kuuppo ja Jasmin Rantanen  

ovat kenialaisen Amon-pojan kummeja. Kimmokkeen antoi blogikirjoitus.  
Siinä kerrottiin kummiudesta, jossa lapsi saa itse valita kumminsa.  

Matias Lauhde ryhtyi kummiksi kiinnostavan Instagram-postauksen ansiosta. 

Kaisa Kuuppo ja Jasmin Rantanen 
toivoivat kummilasta syntymäpäiviensä 
kunniaksi. 
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Kambodzan kuuma aurinko ja lasten kanssa leikityt juoksuleikit nos-
tavat hikipisarat otsalleni. Olen siirtymässä autoon ja kenttämat-
kan seuraavaan kohteeseen. Minua kohti juoksee pieni tyttö, ottaa 
kädestä kiinni ja katsoo silmiin. Meillä ei ole yhteistä kieltä, mutta 
leikeistä ja yhteisestä ajasta on syntynyt luottamus. Katseella väli-
tämme sen, mitä sanoin emme pysty jakamaan. ”Yhteinen hetki oli 
tärkeä. Olet mielessäni ja ajatuksissani, vaikka tiemme nyt eroavat.”

Tyttö on mukana lastenkerhossa, jossa hän oppii tuomaan esiin 
omia mielipiteitään ja saa tukea koulunkäyntiin. Vastaavanlaisia koh-
taamisia on ehtinyt kertyä paljon työvuosieni varrella. Tytöt ja pojat 
ovat kertoneet suruistaan ja iloistaan. Olen saanut korvaamatonta 
oppia heidän rohkeudestaan ja tarkkanäköisyydestään.

Olen työskennellyt Suomen World Visionissa jo vuodesta 2003. 
Tänä vuonna aloitin toiminnanjohtajana. Lasten tapaamisista ker-
tyneet muistiinpanot ovat tärkeä voimavara ja suunnannäyttäjä 
uudessa työssäni.

Minulta kysytään toistuvasti, onko auttamisessa mitään järkeä. 
Kysymystä perustellaan usein sillä, että apua tarvitsevia on niin pal-
jon. Lapset ovat opettaneet minulle, että työ heidän hyväkseen kan-
nattaa aina. Jos voimme vaikuttaa edes yhden lapsen turvallisuuden 
ja toivon lisäämiseen, työllämme on valtava merkitys.

Suurin osa lapsista, joita Suomen World Vision on tukenut, jat-
kaa hyvän jakamista auttamalla muita. Tänä vuonna apua on saanut 
noin miljoona ihmistä. Ensi vuonna toivottavasti vielä useampi. Mitä 
enemmän on apua saaneita, sitä enemmän on voimaantuneita ihmi-
siä, jotka haluavat laittaa hyvän kiertoon.

Kiitos sinulle, joka olet jo mukana työssämme. Tämän lehden 
sivuilta voit lukea, miten tukesi on helpottanut lasten arkea pan-
demia-aikana. 

Lapsissa on 
vastaukset

Annette Gothóni
toiminnanjohtaja

MATIAS LAUHDE: 

”Jollekin 
kelpasi mun 

naama”
Matias Lauhde ryhtyi kummiksi huo-
mattuaan Instagram-vaikuttajan kiin-
nostavan postauksen aiheesta.

– Lähti ajatus, että tämä voisi olla 
hyvä juttu. En ole ollut aikaisemmin 
tällaisessa mukana, mutta olen tehnyt 
joitakin kertalahjoituksia. Kummimaksu 
30 euroa ei ole hirveästi, joten mietin, 
että miksipä ei.

Tieto kummilapsesta oli hieno ja 
mieleenjäävä hetki.

– On hyvä, että lapsi tekee valinnan 
itse, eikä joku valitse hänen puolestaan.
Tuntui kivalta, että jollekin kelpasi mun 
naama, Matias heittää huumorilla.

Kummiudessa hänelle on tärkeää 
auttaa toista ihmistä elämässä eteen-
päin.

– Kummipoikani on 10-vuotias. Hän 
on kirjoittanut viestejä ja laittanut pii-
rustuksia. Yhteistä puhuttavaa on löy-
tynyt, sillä hän haluaa mennä isona 
armeijaan. Olen itsekin käynyt armei-
jan. 

Kummiksi ryhtyminen oli Matiaksen 
mielestä helppoa.

– Ei vaatinut ponnisteluja. Kuukau-
simaksut menevät helposti e-laskulla. 
Viestittely on kivaa ja helpottui entises-
tään Plussan kautta. On hauskaa, kun 
tulee automaattisesti kuvia ja muuta 
tietoa. Ei tarvitse itse olla aktiivinen 
osapuoli, toisesta suunnasta ollaan 
aktiivisemmin yhteydessä. 

Matias Lauhde on 10-vuotiaan pojan kummi.



Moni kambodzalainen vanhempi joutuu jättämään 
lapsensa jo vauvana muiden hoiviin. Töiden perässä 
on lähdettävä pääkaupunki Phnom Penhiin tai jopa 

naapurimaihin. Kotiseudulle jääviä lapsia hoitaa yleensä 
mummo, jolla on painava vastuu kannettavana.

teksti Vanndeth Um, Anna Pollari
kuvat Kambodzan World Vision
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KAMBODZAN SUPERMUMMOT: 

Kannustamme 
toisiamme



Dy kastelee kasvimaata. Lapsenlapset 
auttavat ja kitkevät rikkaruohoja.

13reportaasi



14

Maaseudulta kaupunkeihin suuntau-
tuva muuttoliike vaikuttaa satojen 
tuhansien perheiden arkeen Kambod-
zassa. Kansainvälinen siirtolaisuusjär-
jestö IOM tutki asiaa vuonna 2019 ja 
arvioi, että mummot ovat ensisijaisia 
huoltajia yli 60 prosentissa maan koti-
talouksista.

Arjen pyörittäjät
Kampong Speun maakunnassa Dy, 52, 
hoitaa neljää lastenlasta. Nuorin on 
vasta kolme kuukautinen vauva ja van-
hin 10-vuotias koululainen. Väliin mah-
tuu yhdeksänvuotias ja vasta 1,5-vuo-
tias taapero. Lasten vanhemmat työs-
kentelevät tehtaissa. 

Dy istuu muovituolilla ja vauva nuk-
kuu huivista solmitussa riippumatossa. 
Mummon päivä on käynnistynyt jo var-
hain.

– Nousen kello viisi aamulla ja teen 
ruokaa lapsenlapsille ja lapsille. Pidän 
heistä huolta. Seuraavaksi teen polt-
topuita ja työskentelen riisiviljelmällä. 
Pesen myös vaatteita koko perheelle. 

Samassa kylässä asuva Kim paimen-
taa lapsenlapsia kotinsa pihalla. Perin-
teinen kambodzalainen talo seisoo kor-
keilla puisilla jaloilla. Kimin hoivissa 
pyörii kolmihenkinen katras, jonka 
vanhin on vasta viisivuotias. Jokainen 
lapsista on jäänyt Kimin huollettavaksi 
puolivuotiaana vauvana. 

Dyn tapaan Kim nousee aamuvii-
deltä. Hän kokkaa perheelle, siivoaa 
talon, pesee astiat ja vaatteet. Mum-
mon ainoa varsinainen vapaapäivä on 
sunnuntai.

– Tunnen toisinaan stressiä lasten-
lasten hoitamisesta. Jos en huolehtisi 
heistä, lapseni eivät pystyisi ansaitse-
maan rahaa.

Loppupäivästä Kim hoitaa myös kas-
vimaata, jossa kasvaa kurpitsaa, vesipi-
naattia ja tavallista pinaattia. Niistä saa-
daan väriä ja terveellistä purtavaa las-
ten lautasille. Kasvit ympäröivät kotia, 
eikä siistiltä pihalta löydy roskan ros-
kaa. 

Tutkimus herätti huolen
World Vision toteutti vuonna 2020 
tutkimuksen, jossa selvitettiin pieniä 
lapsia hoitavien isoäitien tilannetta 
Kambod zassa. 

Tulosten mukaan isolla osalla mum-
moista ei ollut riittäviä tietoja suosi-
tusten mukaisesta lasten hoidosta. Esi-
merkiksi kolmannes ei tiennyt tärkeim-
piä ravitsemussuosituksia. Toinen kol-
mannes ei tiennyt, kuinka hoitaa pien-
ten lasten ripulia. 

Dyn tapaan osa mummoista joutuu 
hoitamaan hyvin pieniä vauvoja, joita 
olisi hyvä vielä täysimettää. Siihen ei 
kuitenkaan ole mahdollisuutta, koska 
äitien on pakko lähteä töihin.

Kolmannes isoäideistä kertoi kär-
sivänsä suuresta stressistä tai uupu-
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muksesta ja lähes puolet sanoi olleensa 
surullinen tai masentunut ainakin ker-
ran edellisen viikon aikana.

Tutkimustulosten pohjalta World 
Vision käynnisti mummoille koulutus-

sarjan, jonka aikana he saavat tietoa 
ravitsemukseen ja lastenhoitoon liitty-
vistä suosituksista sekä samalla arvo-
kasta vertaistukea toisiltaan. Samaan 
aikaan muita perheenjäseniä kannus-

Dy, 52, hoitaa neljää lastenlasta. Nuorin on vasta kolmekuukautinen vauva.

Jotta saamme kaikki lapset takaisin 
kouluun koronan runtelemilta alueilta, 
jatkamme työtämme Hoshangabadissa ja 
Renacerissa vielä kolmen lisävuoden ajan. 
Ryhdy kummiksi nyt ja näe, kuinka lapset 
palaavat luokkahuoneisiin.

Ryhdy kummiksi intialaiselle 
tai perulaiselle lapselle 
kevääseen 2025 asti:
worldvision.fi/kummiksi 

Vielä ehdit
kokeilla 
kummiutta 
Perussa ja 
Intiassa
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tetaan jakamaan mummojen vastuuta 
ja työmäärää.

Koulutuksesta  
vertaistukea ja iloa
Dy ja Kim ovat käyneet neljässä tapaa-
misessa. 

– Sain tilaisuuden tavata muita iso-
äitejä. Kannustamme toisiamme. Kun 
tapaan heitä, hallitsen stressiä parem-
min ja olen onnellisempi, Kim kertoo.

Dy on Kimin kanssa samoilla linjoilla. 
– Osallistun todella mielelläni koulu-

tuksiin. Sain ottaa lapsenlapset mukaan 
ja kuulin suosituksia siitä, miten pitää 
heistä huolta. Nyt tiedän, mikä on 
ravitsevaa ruokaa ja miten iso merki-
tys sillä on. Heidän terveytensä ei ollut 
aiemmin hyvä, koska annoin sokeria ja 
vähemmän ravitsevaa ruokaa. Kun aloin 
tarjota tuoretta ruokaa, kuten kasvi-

reportaasi

Mummojen osallistumisella koulutuksiin on merkittävä vaikutus lasten 
terveyteen ja ravitsemukseen.

Ravitsemuskoulutuksissa huoltajille neuvotaan, millaista on ravitseva ruoka ja miten sitä valmistetaan paikallisista aineksista. 
Monipuolinen ateria valmistuu esimerkiksi riisistä, kananmunasta, porkkanoista, kurpitsasta, sipulista, pinaatista ja öljystä.



Myös mummojen hyvinvointi on kohentunut koulutusten avulla. Kuvassa Kim lapsenlapsensa kanssa.
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maan vihanneksia ja hedelmiä, ravin-
tosisältö parani. 

Lasten terveys paranee
Oikealla terveystiedolla on iso merkitys 
lasten hyvinvointiin.

– Kun lapset aiemmin sairastui-
vat, me uskoimme, että syynä oli Skon 
(pahojen henkien tai voimien aiheut-
tama sairaus). Menetin omia lapsiani 
Skonin takia. Mutta nyt kun lapsenlap-
set sairastuvat, viemme heidät lääkä-
riin, Dy kertoo. 

Mummojen osallistumisella erilaisiin 
koulutuksiin on merkittävä positiivinen 
vaikutus lasten terveyteen ja ravitse-
mukseen. He ovat tehokkaita ja vaiku-
tusvaltaisia muutoksentekijöitä omissa 
perheissään ja kylissään. 

– Olen oppinut koulutuksessa siitä, 
kuinka pitää huolta äidistä, joka on juuri 
synnyttänyt, ja rohkaisen myös lapsiani 
lähtemään lääkäriin, kun lapsenlapset 
ovat sairaita, Kim toteaa. 

KUMMIT TUKEVAT SANTUKISSA

• Suomalaisten kummien tuella autamme Santukissä Keski-
Kambodzan maaseudulla. Alueella asuu noin 45 000 ihmistä. 

•  Monet seudun vanhemmat lähtevät muualle töihin ja lapset jäävät 
joko sukulaisten hoitoon tai vähän isompana aivan yksin asumaan. 

•  Lasten aliravitsemus on yleistä. Syinä tähän ovat köyhyys, niukat 
sadot ja perheiden puutteellinen ravitsemustietämys.

•  Vuonna 2020 järjestimme yhdessä 60 paikallisen terveysryhmän 
kanssa ravitsemuskoulutuksia, joihin osallistui yli 1200 huoltajaa 
sekä lähes 600 lasta. Koulutuksiin osallistui myös seudun isoäitejä.

•  Lisäksi lähes 6 000 ihmistä sai ruoka-apua tai taloudellista tukea 
perheiden ruokaturvan parantamiseksi ja nälän torjumiseksi 
koronapandemian keskellä.

reportaasi
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Mousumin, Carlosin, 
Beatricen, Janvierin ja 
Angen tulevaisuus näyttää 
valoisammalta, koska 
olemme vieneet heidän 
asuinalueelleen koulutus- 
ja terveyspalveluja.

teksti Vilma Kangasmaa kuvat World Vision

ILMASTOTYÖ:  
Carlos pääsee kouluun
– Ennen söimme kerran päivässä tai 
menimme nukkumaan nälkäisinä, 
koska tilamme ei ollut tuottava, per-
heen isä Sammy kertoo.

Kenialaisen perheen elämä mullis-
tui, kun vanhemmat pääsivät koulu-
tukseen, jossa he oppivat edullisen ja 
kestävän metsitysmenetelmän. Myös 
muut kylän pienviljelijät alkoivat hyö-
dyntää samaa menetelmää. Kasvanei-
den puiden ja elpyneen luonnon takia 
perheen maatila tuottaa nyt parem-
min ruokaa ja toimeentuloa. Erityisen 
kiitollinen perhe on hyvästä maissisa-
dosta ja polttopuista.

Metsitysmenetelmän ansiosta per-
heellä on nyt varaa maksaa 15-vuoti-
aan Carlosin koulumaksut. Poika pää-
see kouluun.

Nämä lapset ja 
nuoret voivat nyt 

paremmin
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TERVEYS- JA 
RAVITSEMUS: Ange toipui 
aliravitsemuksesta
– Aliravittujen lasten ravitsemuskou-
lutus pelasti lapseni elämän. Vain kah-
den viikon kuluttua koulutuksen aloit-
tamisesta lapseni Ange sai lisää painoa, 
Daphose-äiti kertoo.

Pieni Ange ohjattiin Burundissa ali-
ravittujen lasten kuntoutukseen, ja 
hänen toipumistaan tuettiin. Tuen 
avulla Ange selvisi aliravitsemuksesta 
ja on nyt terve taapero. 

LASTENSUOJELU:  
Mousumi oppii oikeuksistaan
Lapsiavioliitot ja lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö ovat lisääntyneet koro-
napandemian aikana Intiassa. Olemme 
perustaneet tyttöjen kerhoja, joissa 
tytöt oppivat oikeuksistaan. He saa-
vat tietoa muun muassa siitä, miten 
kannattaa toimia, jos joutuu seksuaali-
sen hyväksikäytön kohteeksi. Paikalli-
nen tukikeskus on havainnut, että pai-
koista, joihin olemme perustaneet tyt-
töjen kerhoja, raportoidaan erityisen 
paljon tapauksia. 

Mousumi, 18, toimii tyttöjen kerhon 
puheenjohtajana.

– Nyt osaamme suojella itseämme 
vääryydeltä, hän kertoo.

Mousumi unelmoi asianajajan työstä.
– Toinen unelmani on, että lapsi-

avioliitot, lapsityövoima ja ihmiskauppa 
poistuvat yhteisöstäni kokonaan.

VESI- JA VAMMAISTYÖ: 
Beatrice pystyy itse 
hakemaan puhdasta vettä
Omugon pakolaisleirillä Pohjois-Ugan-
dassa puhdasta vettä ei ollut ennen 
saatavilla. Vesi haettiin saastuneesta 
joesta.

– Meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa. 
Se oli lähin paikka, josta saimme vettä 
päivittäiseen käyttöön, viiden lapsen 
äiti Rerida kertoo.

Enää lapset eivät sairastu likaisesta 
vedestä, sillä pakolaisleirille asennettiin 
esteettömät vesipisteet. Myös pyörä-
tuolilla liikkuva 12-vuotias Beatrice voi 
hakea vettä perheelleen.

– Olen kiitollinen puhtaasta vedestä 
sekä pyörätuolista, joka on helpottanut 
liikkumistani, Beatrice sanoo.

NUORISOTYÖLLISYYS: 
Janvier perusti oman 
yrityksen
Ruandalaisen Janvierin koulunkäynti  
keskeytyi jo varhain. Hän päätyi työs-
kentelemään kotiapulaisena. Kun Jan-
vier tuli raskaaksi teini-ikäisenä, työt 
jäivät kesken. Sitten tuli koronapande-
mia, joka toi haasteita uuden työn löy-
tymiselle.

Onni kääntyi, kun Janvier pääsi 
mukaan nuorisotyöllisyysprojektiin. 
Sen kautta avautui mahdollisuus kou-
luttautua kampaajaksi. Ammattikou-
lutuksen jälkeen hän sai yrittäjyyden 
aloituspaketin, joka sisälsi tarvikkeita 
ja tukea yrittäjyyteen. Oman kampaa-
mon hän perusti 23-vuotiaana. Sen 
avulla hän voi elättää lapsensa.

– Haluan kannustaa muita teini-ikäi-
siä äitejä olemaan luovuttamatta, Jan-
vier sanoo. 
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Vaikka viimeiset kaksi 
vuotta ovat olleet pandemia-

ajan synkistämiä, myös 
paljon hyvää on tapahtunut. 
Poimimme tähän muutamia 

työmme tuloksia.

ETIOPIASSA viranomaiset 
myönsivät 16 metsäosuuskunnalle 

käyttöoikeudet metsäalueisiin, mukaan 
lukien oikeudet hiileen (carbon rights). 

Metsähankkeissa tähän menee yleensä vuosia, 
eikä onnistuminen ole varmaa. Nyt tämä 

kävi nopeasti ja jokainen osuuskunta onnistui. 
Huomionarvoista on myös se, että jopa 94 

prosenttia istutetuista taimista 
selvisi. Pian kasvaa metsää, joka hillitsee 

ilmastonmuutosta, säilyttää luonnon 
monimuotoisuutta ja tukee 

maanviljelyä.

7 570 ALLE 
5-VUOTIASTA 

lasta sai tuellamme 
syntymätodistuksen. Se 

mahdollistaa pääsyn terveys- 
ja koulutuspalveluihin sekä 
omien asioiden hoitamisen 

oikeusteitse.

KOULUTIMME 
152 uutta terveys-
vapaaehtoista Intian 

Hoshangabadissa ja Rajnadgaonissa. 
He kiertävät kodeissa, neuvovat 

terveysasioissa ja ohjaavat tarvittaessa 
eteenpäin sairaanhoitoon. Heillä on 

myös iso rooli korona viruksen 
leviämisen ehkäisyssä.

Suomen World Visionin 
apu tavoittaa noin miljoona 
ihmistä.

Ilahduttavia 
tuloksia,  

olkaa hyvä!

kuva Laura Reinhardt 

PARANNAMME noin  
143 000 burundilaisen 
pakolaisen terveyttä. 

Rakennamme esteettömiä vesipisteitä ja 
vessoja, joihin myös vammaisilla ihmisillä 
on pääsy. Annamme hygieniakasvatusta 

ripulitautien välttämiseksi ja 
jaamme tietoa tartuntataudeilta 

suojautumisesta.
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RUANDAN 
nuorisotyöllisyysprojektissa 

250 nuorta saa vuosittain 
ammattikoulutusta, yrittäjyyskasvatusta 

sekä elämäntaito- opetusta. Tukea saavat 
yhteisön haavoittuvimmassa asemassa 
olevat 15–30- vuotiaat nuoret, kuten 
nuoret naiset, koulunsa keskeyttäneet 

nuoret, orvot ja vammaiset 
ihmiset

sijoitetaan uusien 
lahjoittajien 

hankintaan ja 
työstämme 

tiedottamiseen

TIESITKÖ, MIKÄ OSUUS 
LAHJOITUKSESTASI 

MENEE PERILLE?

76%
menee kehitysyhteis-

työohjelmaan

18,5 %

5,5 %
käytetään hallintokuluihin, 
kuten varojen käytön ja 
tulosten seurantaan

WORLD VISION JA KORONA
• Kansainvälinen World Vision -verkosto käynnisti maalis-

kuussa 2020 historiansa mittavimman avustus operaation. 
Apua on annettu kaikissa toimintamaissamme, mutta 
erityisesti on keskitytty maailman vaarallisimpiin paik-
koihin: konfliktialueille, slummeihin ja pakolaisleireihin. 
Apua on tähän mennessä saanut yli 66 miljoonaa 
ihmistä. Heistä noin 30 miljoonaa on lapsia.

• Terveydenhuollossa työskenteleville on tarjottu  
yli 11 miljoonaa maskia.

• Tietoa ja koulutusta käsienpesun tärkeydestä on annettu 
35,2 miljoonalle ihmiselle. Nyt 115 000 yhteisössä 
on uusi yhteinen käsienpesupiste. 

• Yli 1,5 miljoonaa opetusmateriaalipakettia on jaettu 
tukemaan etäkoulunkäyntiä.

RAKENNUTAMME 
TURVATALOJA, joissa 
silpomista ja lapsiavioliittoa 

paenneet tytöt jatkavat koulunkäyntiä. 
Vuonna 2019 Kenian Sookiin rakennettiin 
turvatalo, jossa opiskelee nyt noin 120 

silpomista paennutta tyttöä. Tänä vuonna 
valmistui kaksi uutta turvataloa: toinen 
noin 60 tytölle ja toinen noin 100 
pojalle. Myös monet pojat joutuvat 

keskeyttämään opintonsa 
varhaisen avioliiton takia.

PANDEMIA- 
AJASTA 

HUOLIMATTA Kenian 
ohjelma-alueella järjestettiin viime 
vuonna pienryhmäkeskusteluja 25 
kylässä, joissa silpomista vielä 

esiintyy. Näihin koulutuksiin 
osallistui noin 700 tyttöä 

ja 300 poikaa.
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Tiedätkö, miten tukesi näkyy kummilapsen arjessa?
Sinun kummilapsesi saa samanlaista apua kuin 
ruandalainen Lacky, joka sai oman kummin 
Suomesta kaksi vuotta sitten.

teksti Sanna-Mari Raudasoja kuva World Vision Ruanda

HYVÄ RAVITSEMUS  Lackyn perhe on osallistunut ravitsemus-
koulutukseen. Vanhemmat ovat saaneet tietoa monipuolisen ruuan 
valmistamisesta saatavilla olevista aineksista. Viime tammikuussa terveys-
vapaaehtoisemme kuitenkin huomasi, että Lackyn paino ei ole lisääntynyt 
toivotulla tavalla. Tämä merkittiin Lackyn kummilapsitietoihin, ja nyt tytön 
painoa seurataan säännöllisesti. Tarvittaessa Lackyn vanhemmat saavat 
lisää tukea, jotta perheellä on paremmat mahdollisuudet monipuoliseen 
ruokaan. Lackylle on annettu ravintolisää, josta hän saa tarpeellisia hiven-
aineita. Perhe on saanut myös hedelmäpuiden taimia kasvimaalleen. 

PUHDAS VESI  Lackyn kotiseu-
dulla Umuravassa puhtaan veden 
puute on vakava ongelma. Lapset 
sairastuvat usein ripuliin ja muihin 
likaisen veden mukana leviäviin 
tauteihin. Lackyn perhe on osallis-
tunut koulutukseen jossa kerrottiin, 
miten juomavesi tulee puhdistaa ja 
miten vedenottopaikkoja suojellaan 
likaantumiselta. Koulutuksen jälkeen 
naapurustossa aloitettiin vedenhaku-
paikkojen kunnostus yhteisvoimin.

TOIMEENTULO  Lackyn isä 
on teurastaja ja äiti auttaa maata 
viljeleviä naapureitaan saaden siitä 
silloin tällöin lisätuloa. Perheen tulot 
ovat hyvin pienet, isä tienaa noin 
kaksi euroa viikossa. Lackyn kummin 
antaman ylimääräisen rahalahjan 
avulla perhe hankki polkupyörän, 
jotta isä voi käydä töissä myös 
kauempana kotoa. Viime huhtikuus-
sa Lackyn vanhemmat osallistuivat 
kahteen työpajapäivään, joissa he 
oppivat keinoja vahvistaa perheen 
toimeentuloa. He saivat myös neu-
voja oman yrityksen perustamisessa.

– Nimeni on Lacky, olen 5-vuotias. Asun Umuravassa äitini, isäni ja pikku-
veljeni kanssa. Tykkään värittämisestä, jalkapallosta ja leikkimisestä. 

Kummina parannat lasten 
hyvinvointia ja muutat heidän 

elämäänsä pysyvästi.

Lackylla on 
monta syytä 
hymyyn



LASTENSUOJELU  Lacky on vasta 5-vuotias, 
mutta hän on jo kuullut lasten oikeuksista. Lacky ja 
hänen ikätoverinsa oppivat, millainen kohtelu on vää-
rin ja kenelle heidän tulee siitä kertoa. Hieman isom-
pana Lacky oppii myös, miksi lapsityövoiman käyttö 
ei ole hyväksyttävää ja millaisia vakavia seurauksia 
siitä voi koitua lapsille. Naapuruston vanhemmat ovat 
myös käyneet lastensuojelukoulutuksissa. Niissä äidit 
ja isät saavat neuvoja, miten kasvattaa lapsiaan ilman 
fyysistä ja henkistä väkivaltaa.

KOULUTUS  Vaikka Lacky ei ole vielä aloittanut 
koulua, hän on jo osallistunut lasten työpajaan, jossa 
parannettiin lasten kouluvalmiuksia. Nyt kirjaimet ja 
kynätaidot ovat jo hieman tutumpia. Alueen opettajat 
ovat saaneet koulutusta uusista opetustavoista. Umu-
ravassa on perustettu lapsille lukutaitokerhoja, joihin 
Lackykin voi osallistua aloitettuaan koulun.

LASTENKERHOT Lacky on mukana lastenkerhon 
toiminnassa. Kerhossa Lacky oppii toimimaan yhdessä 
muiden lasten kanssa ja ilmaisemaan ajatuksiaan ja 
mielipiteitään. Kerho tarkoittaa myös montaa mukavaa 
asiaa, kuten retkiä ja juhlia. Kerhon apuohjaajiksi on 
koulutettu alueen nuoria, jotka ovat ylpeitä voidessaan 
olla esimerkkeinä pienemmille lapsille. Lastenkerhon 
ansiosta Lackysta ja muista lapsista voi kasvaa aktiivisia 
tulevaisuuden vaikuttajia.

YMPÄRISTÖNSUOJELU  Kun Lacky on hieman 
isompi, hän voi osallistua ympäristönsuojelua koske-
vaan opetukseen. Ilmastonmuutos koskettaa erityisesti 
Lackyn kaltaisia kehittyvissä maissa asuvia lapsia. Kum-
mien tuella alueen asukkaat oppivat esimerkiksi uusia 
viljelytapoja ja nopeita metsitysmenetelmiä elinolojen 
parantamiseksi. 
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teksti Jannika Melkko
kuva Laura Oja

World Visionin työntekijät ovat 99-prosenttisesti 
paikallisia ihmisiä. Kuvassa kenialaiset Betty 
Kandagor ja Festus Chirchir.



Nykyään 
asiat 

tehdään 
toisin

Kehitysyhteistyö sai alkunsa yli puoli vuosisataa 
sitten. Virheitäkin on sattunut, mutta nykypäivää 

kohti mentäessä toiminta on kehittynyt ja 
tehostunut. Tutkija Marikki Stocchettin mukaan 
kehitysyhteistyö voi parhaimmillaan mullistaa 

ihmisten elämän.
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Pähkinänkuoressa kehitysyhteistyö 
on kansainvälistä toimintaa köyhyy-
den vähentämiseksi ja eriarvoisuuden 
kaventamiseksi.

− Kehitysyhteistyö itsessään on 
väline. Sitä voidaan käyttää eri tavoin, 
kunhan pääajatus ei eksy matkalla. Köy-
hyyden ja eriarvoisuuden on vähennyt-
tävä kestävällä tavalla, sanoo kehitys-
poliittisen toimikunnan pääsihteeri ja 
tutkija Marikki Stocchetti.

Kehitysyhteistyötä tehdään yksityis-
ten lahjoittajien tuella sekä kehitysapu-
varoin, jotka kukin hallitus määrittää 
budjetissaan. Vuonna 2021 Suomi on 
budjetoinut kehitysyhteistyöhön 1257 
miljoonaa euroa, joka vastaa arviolta 
puolta prosenttia bruttokansantulosta.

Suomen valtion virallisesta kehitys-
yhteistyöstä vastaa pääasiassa ulko-
ministeriö, mutta monella muullakin 
ministeriöllä on omia hankkeita hallin-
noitavinaan. Suomi on mukana useissa 
kehityspoliittisia tavoitteita edistä-
vissä kansainvälissä järjestöissä ja tekee 
monenkeskistä yhteistyötä osana sekä 
YK:ta että Euroopan unionia.

Lisäksi Suomi tukee niin suomalai-
sia kuin kansainvälisiäkin kansalaisyh-
teiskunnan toimijoita. Kehityspolitiikan 
kumppaneina on myös muun muassa 
kuntia, oppilaitoksia ja tutkijoita sekä 
yksityisen sektorin edustajia.

Suomen World Vision on kansalais-
järjestö, jonka rahoituksesta noin 42 
prosenttia tulee Suomen ulkominis-
teriöltä ja 11 prosenttia muusta julki-
sesta tuesta, kuten EU:lta. Kummeilta 
ja muilta yksityisiltä tukijoilta sekä yri-
tysyhteistyökumppaneilta tulee 47 pro-
senttia järjestön rahoituksesta.

”Mennään ja tehdään”
Suomessa kehitysapuajattelun juu-
ret ulottuvat 1960-luvulla alkaneisiin 
yksittäisiin hankkeisiin, mutta järjes-
telmällinen toiminta käynnistyi seu-
raavan vuosikymmenen taitteessa. 
Vuonna 1970 Suomi sitoutui nostamaan 
kehitysyhteistyövaransa 0,7 prosentin 
bruttokansantulo-osuutta vastaavalle 
tasolle YK:n tavoitteen mukaisesti.

− Suomi noudatti kansainvälistä lin-
jaa siinä, että silloisen kehitysyhteis-
työn tavoitteena oli tarjota köyhimmille 
maille rahaa ja osaamista, jotta ne voi-

sivat tietyllä tavalla tulla ”meidän kal-
taisiksemme”.

Stocchettin mukaan varhainen kehi-
tysyhteistyö tarkoitti usein esimerkiksi 
raskaita infrastruktuurihankkeita, jotka 
oli sidottu tiukasti Suomeen ja suoma-
laisiin yrityksiin. Toiminta oli lyhyt-
jänteistä, eikä paikallisiin olosuhtei-
siin, tarpeisiin ja ongelmien juurisyihin 
perehdytty riittävän hyvin.

− Perusajattelu oli se, että täältä 
mennään ja tehdään, ja sitten yhteistyö 
katkeaa siihen. Silloin ei mietitty jatkoa 
eli sitä, kuinka hyvin hanke jää elämään 
paikallisissa käsissä.

Monesti hankkeet jäivätkin lyhytkes-
toisiksi ja kaatuivat mitä moninaisim-
piin syihin. Esimerkiksi Suomesta tuo-
tuihin maatalouden koneisiin ei vält-
tämättä löytynytkään kohdemaista 
varaosia tai osaamista huoltaa ja kor-
jata niitä.

− Tällaiset asiat menivät silloin 
monesti pieleen, ja siitä on jäänyt tätä 
kaikua, että kehitysyhteistyö olisi hyö-
dytöntä.

Paikalliset aktiivisesti 
mukana
1980-luvulla kehitysyhteistyön rahoi-
tus kasvoi Suomessa nopeammin kuin 
missään toisessa OECD-maassa, ja toi-
minta kehittyi. 1990-luvun laman kyn-
nyksellä Suomi oli kipuamassa vauh-
dilla kansainvälisiin kehitysavun tavoi-
telukuihin ja hetkellisesti ylittikin ne 

talouden romahtaessa. Kehitysapu lei-
kattiin puoleen osana valtiontalouden 
toimia.

− Rahoitus jysähti silloin alas, mutta 
samaan aikaan alettiin miettiä, miten 
kehitysyhteistyö kannattaisi parem-
min järjestää.

Kylmän sodan päättyminen viritti 
uudenlaista optimismia kehitysyhteis-
työhön, ja YK:n maapallon huippuko-
kous Rio de Janeirossa vuonna 1992 
käänsi huomion kohti kestävää kehi-
tystä.

− 1990-luvulta lähtien ymmärrys 
kohdemaiden tilanteesta on parantu-
nut, ja talouden ulottuvuuden lisäksi 
kehitysyhteistyössä on alettu kiinnit-
tää huomiota myös sosiaaliseen kehi-
tykseen ja ympäristöön, demokratiaan, 
ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoajatteluun.

Stocchettin mukaan nykyisessä 
kehitysyhteistyössä hankkeiden aktii-
visina tekijöinä ja toimijoina ovat yhä 
useammin paikalliset ihmiset. 

Näin on myös World Visionin projek-
teissa: paikalliset ihmiset määrittelevät 
itse kotiseutunsa suurimmat haasteet 
ja työn tavoitteet sekä seuraavat ja arvi-
oivat niiden toteutumista. Myös World 
Visionin työntekijät ovat 99-prosentti-
sesti paikallisia. 

– Köyhyyden ja eriarvoisuuden on 
vähennyttävä kestävällä tavalla, sanoo 
kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri 
ja tutkija Marikki Stocchetti.



Parhaat tulokset saadaan pitkäkestoisella ruohonjuuritason työllä. Sen 
erityisosaajia ovat kansalaisjärjestöt, kuten Suomen World Vision. Suun-
nittelemme ja toteutamme kehitysyhteistyöhankkeemme yhteistyössä 
kohdemaittemme asiantuntijoiden kanssa. Työn toteutuksesta vastaavat 
paikalliset World Visionin työntekijät. Suomen World Visionin asiantunti-
jat käyvät säännöllisesti arvioimassa työn tuloksia.

Hankkeet kestävät tavallisesti 10–15 vuotta. Niiden aikana vahvistetaan 
ihmisten elintasoa ja vaikuttamismahdollisuuksia, nostetaan tulo- ja työlli-
syystasoa ja usein jopa parannetaan kansallista lainsäädäntöä. Tavoitteena 
on aina pysyvä muutos, jossa asukkaat ottavat itse ohjat käsiinsä. Kansa-
laisjärjestön työn tarkoituksena on tehdä itsensä tarpeettomaksi. 

Työtä seurataan tarkasti. Ulkoministeriö, kansainväliset tahot ja riip-
pumattomat arvioijat seuraavat, mihin kehitysyhteistyöhön ohjatut rahat 
menevät ja mitä niillä saadaan aikaan. Osa tuloksista on melko helppo 
mitata: miten moni tyttö on päässyt kouluun tai miten paljon aliravitse-
mus on vähentynyt. Osa tuloksista, kuten demokratian ja hyvän hallin-
non edistäminen, ovat vaikeammin mitattavissa. Niitä varten on kuitenkin 
luotu useita mittareita. Esimerkiksi YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityk-
sen tavoitteita varten on valittu 232 indikaattoria, joilla tuloksia mitataan.

Muutos näkyy intialaiskylässä
Suomen World Vision aloitti työn Intian Rajnandgaonissa 2004. Hanke 
kesti 16 vuotta ja päättyi 2020. Alueen lapsilla oli tuhat suomalaista kum-
mia. Koko 16 vuoden ajan asukkaat, paikalliset järjestöt ja paikallishallinto 
olivat aktiivisesti mukana kehitystyössä.

Hankkeen alussa riittävästi ruokaa oli 31 prosentilla kotitalouksista. 
Hankkeen päättyessä yhdessäkään kodissa ei raportoitu ruuan puutteesta. 
Nykyään lähes kaikki äidit synnyttävät terveysasemalla, kun 2011 vain 30 
prosenttia kuopuksista syntyi terveysklinikalla. Hygienia parantui mer-
kittävästi. Noin 77 kotitalouksista käyttää nyt vessoja, kun vuonna 2008 
vastaava luku oli vain 17 prosenttia. Työn alkaessa lasten koulunkäynti oli 
heikkoa. Nyt 89 prosenttia lapsista käy koulua säännöllisesti. Peruskou-
lun käyvät lähes kaikki lapset, ja entistä useampi pääsee myös jatko-opin-
toihin.

Intialaiskylässä pärjätään nyt ilman järjestön tukea. Se näkyy ihmisten 
hyvinvoinnissa ja arjessa ihan konkreettisesti. Esimerkiksi näin: Jos lap-
sen paino ei kehity odotetusti, World Visionin kouluttamat terveysvapaa-
ehtoiset ohjaavat perheen ajoissa ravitsemusklinikalle. Oikein kohden-
nettu kehitysyhteistyö ja kummien tuki saivat aikaan sen, että alueella ei 
ole enää aliravittuja lapsia. 

teksti Tiina Usvajoki

Kirjaamalla tahtosi testamenttiin autat 
läheisiäsi vaalimaan sinulle tärkeitä arvoja.

Ota yhteyttä ja pyydä maksuton 
testamenttiopas:
Maria Rahikka
varainhankintajohtaja
p. +358 40 547 6511
maria.rahikka@worldvision.fi

Oppaan tilaaminen ei velvoita sinua 
mihinkään. 

Voit myös ladata 
testamenttioppaan täältä: 
worldvision.fi/testamentti

Perinnöksi 
parempi 
maailma

Näin me 
toimimme



Trots att de senaste två åren har skuggats av 
pandemin har även mycket bra hänt. Här har vi 

plockat ihop några resultat av vårt arbete. 

Hjälpen från 
World Vision 
Finland når ca en 
miljon människor.  

I ETIOPIEN har myndig-
heterna beviljat 16 stycken 

skogskooperativ användarrätt till 
skogsområden, inklusive koldi-
oxidrättigheter (carbon rights). 
Inom skogsprojekt tar detta 
vanligtvis åratal och det finns 

ingen garanti för att det lyckas. 
Nu gick det fort och varenda 
skogskooperativ lyckades. Det 

är även värt att påpeka att hela 
94 procent av de plante-
rade plantorna överlevde. 

Snart växer det skog som hejdar 
klimatförändringen, bevarar 

naturens mångfald och stöder 
jordbruket.  

7 570 barn under  
5 års ålder fick med vårt 

stöd ett födelsebevis. Tack vare 
det får många barn ett mer hu-
mant liv. Födelsebeviset ger bl.a. 
barnet rätt till hälso- och utbild-
ningstjänster samt att på laglig 
väg sköta sina egna ärenden. 

VI STÖDER ca 143 000 
burundiska flyktingar att 
återvända till sitt hemland. Vi 

finansierar system som produce-
rar rent vatten samt tillgängliga 

toaletter, som även funktionshin-
drade har enkel tillgång till. Vi ger 
hygienuppfostran för att förhin-
dra diarrérelaterade sjukdomar 

och delar ut information om hur 
man skyddar sig mot infektions-

sjukdomar.  

VI HAR UTBILDAT 152 
nya hälsofrivilliga i Indiens 
Hoshangabad och Rajnandgaon. 
De ambulerar i hemmen, ger 
råd angående hälsofrågor och 
hänvisar vid behov vidare till 
sjukvård. De har även en stor 

roll i att förhindra spridningen av 
coronaviruset. 

28 resultat på svenska

Glädjande 
resultat, 
varsågod! 

kuva Laura Oja



VI BYGGER SKYDDS-
HEM där flickor som har flytt 
från kvinnlig könsstympning och 
barnäktenskap kan fortsätta sin 

utbildning. År 2019 byggde vi ett 
skyddshem i Sook i Kenya, där 
det nu studerar ca 120 flickor 

som har flytt från könsstympning. 
I år ska två nya skyddshem stå 

klara: ett för ca 60 flickor och 
ett för ca 100 pojkar. Även 
många pojkar tvingas avbryta 
sina studier p.g.a. tidiga äkten-

skap. 

TROTS PANDEMIN ordna-
des förra året smågruppsdiskus-
sioner i 25 byar i Kenya där 

kvinnlig könsstympning fortfaran-
de förekommer. Ca 700 flick-
or och 300 pojkar deltog i 

dessa utbildningar.  

I PROJEKTET för syssel-
sättning av ungdomar i Rwanda 
får 250 ungdomar årligen 

yrkesutbildning, fostran i entre-
prenörskap samt undervisning i 
livskunskap. Stöd ges åt samhäl-
lets mest utsatta 15–30 åriga 

ungdomar så som unga kvinnor, 
ungdomar som har avbrutit sina 
studier, föräldralösa ungdomar 
samt personer med funktions-

nedsättning.  

WORLD VISION OCH 
CORONA 
• Det internationella World Vision 

-nätverket startade i mars 2020 den 
största hjälpoperationen i organisationens 
historia. Hjälp har getts i alla våra verk-
samhetsländer, med särskild fokus på de 
mest utsatta områden: konfliktområden, 
slumområden och flyktingläger. I nuläget 
har över 66 miljoner människor fått 
hjälp. Av dem är ca 30 miljoner barn.  

• Ansiktsmasker har delats ut till över  
11 miljoner människor som arbetar 
inom hälsovården.  

• Information om, och handledning i,  
vikten av handtvätt har getts till  
35,2 miljoner människor. Nu har 
115 000 samhällen en ny gemensam 
handtvättsstation.  

• Över 1,5 miljoner paket med 
undervisningsmaterial har delats ut för 
att stöda distansundervisning.  



teksti  Sanna-Mari Raudasoja
kuva World Vision Intia

koulunkäynti ja korona30

Koronapandemia on vaikeuttanut lasten ja perheiden elämää alueilla, missä 
ihmiset elävät jo valmiiksi hyvin haavoittuvissa oloissa. Koulut ovat olleet 
suljettuina pitkään ja perheiden toimeentulo on vaikeutunut. Kummien 

avulla olemme tukeneet monin tavoin lasten koulunkäyntiä koronan aikana.

Soriya ja Sunishka pysyvät 
koulussa kummien tuella



kouluun sen sijaan, että joutuisivat töi-
hin tai naimisiin alaikäisinä.

Kenia, Ruanda ja Uganda
Keniassa koulut avattiin tammikuussa 
2021. Työntekijämme ja vapaaehtoi-
semme seurasivat lasten paluuta kou-
luun ja järjestivät tapaamisia, joissa 
lapsia rohkaistiin jatkamaan opintoja. 
Samalla lapset pääsivät keskustele-
maan aikuisen kanssa kokemuksistaan 
pandemian aikana. 

Ruandassa ja Ugandassa lapsille on 
järjestetty etäopetusta radion välityk-
sellä. World Vision on osallistunut etä-
opetuksen kehittämiseen ja toteutta-
miseen. Lapsille on jaettu koulutar-
vikkeita tukemaan opiskelua kotona. 
Ugandassa koulut pysyvät kiinni aina-
kin vuoden loppuun saakka.

Peru ja Kambodza
Perussa koulut ovat olleet pääosin sul-
jettuja koko koronapandemian ajan. 
Perun hallitus on järjestänyt etäope-
tusta internetin, television ja radion 
kautta. Liman El Salvadorissa monien 
kummilasten perheillä on käytössään 
mobiililaite ja nettiyhteys tai televisio 
ja radio, joiden kautta lapset ovat voi-
neet osallistua etäopetukseen. Maa-
seudulla Renacerissa tilanne on ollut 
heikompi, koska perheillä ei ole varaa 
hankkia mobiililaitteita ja netti yhteydet 
eivät toimi kaikkialla. Kaikissa per-
heissä ei ole myöskään radiota, jonka 
kautta opetusta voisi kuunnella.

Perun World Vision on jakanut lap-
sille opiskelumateriaaleja koteihin. 
Opettajat ovat kopioineet oppi- ja teh-
täväkirjoja ja jakaneet materiaaleja lap-
sille. Kummien tuella lasten käyttöön 
on hankittu tabletteja. Laitteiden avulla 
lapset voivat osallistua etäopetukseen 
ja pitää yhteyttä opettajiinsa. Kou-
lujen kirjastoihin on lahjoitettu kir-
joja, joita lapset voivat lainata kotiin. 
Kirjastoihin on jaettu myös hygienia- 
välineitä.

Kambodzan Santukissa jaettiin 314 
opiskelumateriaalipakettia tukemaan 
etäopiskelua koulujen ollessa kiinni. 
Koulujen avautuessa lapset ovat saa-
neet tukea World Visionin työntekijöiltä 
ja vapaaehtoisilta, jotta kouluun palaa-
minen sujuisi mahdollisimman hyvin. 

Intialaisperhe sai World 
Visionilta tukea kaupan 
ylläpitämiseen. Nyt vanhemmat 
voivat kustantaa lastensa 
koulunkäynnin.

Soriya, 9, ja Sunishka, 5, asuvat Inti-
assa Hoshangabadin alueella. Molem-
milla lapsilla on suomalainen kummi. 
Soriyan ja Sunishkan lisäksi perhee-
seen kuuluvat isä, äiti ja 7-vuotias veli 
Kartik. Ennen koronapandemiaa isä 
työskenteli suositun hotellin auton-
kuljettajana ja arki oli kiireistä. Sitten 
kaikki muuttui.

– Koronan vuoksi hotellissa ei ollut 
enää asiakkaita. Hotelli suljettiin ja isä 
menetti työnsä. Myös koulut suljettiin 
ja jäimme sisarusteni kanssa kotiin. 
Perheelläni oli hyvin tiukkaa, Soriya 
kertoo.

Soriyan isä päätti perustaa kodin 
yhteyteen pienen sekatavarakaupan 
voidakseen elättää perheensä. Per-
heen säästöt olivat kuitenkin jo huven-
neet ja myytävän tavaran hankkiminen 
oli vaikeaa.

– Isäni otti yhteyttä World Visio-
niin, jonka kautta siskollani ja minulla 
on omat kummit. Hän kysyi sieltä apua 
perheellemme. World Vision lahjoitti 
kauppaamme tarvikkeita ja saatoimme 
jatkaa kaupan pitämistä.

Toimeentulo vahvistui
Soriyan ja Sunishkan perhe sai World 
Visionilta myytävää kauppaansa noin 
70 dollarilla. Nyt kauppa menestyy 
hyvin. Perheen toimeentulo on tur-
vattu, ja vanhemmat voivat kustantaa 
lasten koulunkäynnistä koituvia kuluja.

Koulut avautuivat Hoshangabadissa 
pitkän koronatauon jälkeen syyskuussa 
2021. Soriya, Kartik ja Sunishka ovat 
palanneet opiskelemaan.

– Olemme erittäin kiitollisia saamas-
tamme avusta. Voin nyt elättää per-
heeni ja viettää enemmän aikaa lasteni 
kanssa, toisin kuin aiemmassa työssäni 
hotellissa, lasten isä kertoo.

Hoshangabadissa 63 perhettä on 
saanut tukea oman kaupan perustami-
seen korona-aikana. Kummien avulla 
perheet ovat voineet varmistaa toi-
meentulonsa ja lapset voivat palata 

Tällä lahjalla ilahdutat sinulle tärkeää 
henkilöä lähellä sekä lahjan toista 
vastaanottajaa kauempana.

worldvision.fi/eettiset-lahjat

Parempaa 
lahjaa et 
voi jouluna 
antaa

Soriya ja Sunishka pysyvät 
koulussa kummien tuella
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HUHTAMÄKI:  
Puhdasta vettä lapsille  
ja aikuisille
Huhtamäki on mukana tukemassa vesi-
työtämmme Kenian Ngoswetissa. Noin 
8 000 euron lahjoituksen ansiosta vesi-
työstä hyötyy noin 458 ala- ja yläkou-
lun oppilasta, kaksi terveysasemaa sekä 
530 perhettä eli noin 3 000 ihmistä. 
Huhtamäen lahjoituksella tuettiin myös 
sanitaatio- ja hygieniakoulutusta.

Puhtaan veden saatavuuden paran-
tuminen kohentaa asukkaiden ter-
veyttä, vapauttaa lapsille aikaa opiske-
luun ja leikkiin sekä lisää kasvimaiden 
ja karjanhoidon tuottoa. Samalla ihmis-

ten toimeentulo vahvistuu. Kun puh-
dasta vettä on saatavilla, arki on turval-
lisempaa, kun lasten ja naisten ei tar-
vitse kulkea pitkiä matkoja hakemaan 
likaista vettä.

Kimmokkeena lahjoittamiselle toi-
mii YK:n kestävän kehityksen tavoite 
numero kuusi eli puhdas vesi ja sani-
taatio. Huhtamäki haluaa olla mukana 
tukemassa kestävää kehitystä.

Lisätietoa: huhtamaki.com/fi

MOIKO:  
”On rohkaisevaa, että 
voimme konkreettisesti 
auttaa”
Heijastavat myssyt ja lapaset tuke-
vat Ugandan lasten koulunkäyntiä, 
puhtaan veden saatavuutta, ruoka-
turvaa sekä terveydenhuoltoa. Jokai-
sesta yhteistyötuotteesta lahjoitetaan 
yksi euro auttamaan lapsia Ugandassa 
Lalogi- Lakwanassa. 

– Valitsimme World Visionin yhteis-
työkumppaniksi, koska halusimme luo-
tettavan kumppanin, joka toimii kan-
sainvälisesti ja on heikoimmassa ase-
massa olevien lasten puolella. Yhteis-
työ World Visionin kanssa muistuttaa 
meitä siitä, että maailmassa on paljon 
ihmisiä, joilla ei mene niin hyvin kuin 

meillä. On rohkaisevaa, että voimme 
konkreettisesti auttaa liiketoiminnal-
lamme” toimitusjohtaja Mari Heinon-
mäki sanoo. 

Lisätietoa: moiko.fi/worldvision/ 

MASTERMARK:  
”Yrityksillä on halu tehdä 
työtä ympäristön hyväksi”
Suomen suurin liikelahja-alan palvelu-
yritys Mastermark Oy on mukana teke-
mässä ilmastotyötä. Jokaisesta World 
Vision -tunnuksella merkityn tuotteen 
myyntihinnasta Mastermark lahjoittaa 
viisi prosenttia ilmastotyöhömme.

teksti Oona Rintala kuva Laura Oja

Yritykset 
innolla mukana 
yhteistyössä
Yritysyhteistyökumppaneidemme määrä kasvaa 
tasaista vauhtia. Viime aikoina olemme sopineet 
yhteistyöstä näiden upeiden yritysten kanssa.

LAHJOITA OTTO- 
AUTOMAATILLA
Myös Automatia Pankkiautomaatit 
Oy on mukana tekemässä hyvää.
Joulukuun 14. päivään asti voit 
tehdä viiden euron lahjoituksen 
lasten lukutaidon kehittämiseksi yli 
tuhannella Otto-pisteellä ympäri 
Suomen.
 

Haluaako sinun yritykseksi tehdä 
hyvää ja parantaa lasten elinoloja 
ja hyvinvointia kehitysmaissa? 



33yritysyhteistyö

– Näin pandemian aikana kuin sen 
jälkeenkin tunnistamme, että yrityk-
sillä on halu tehdä työtä ympäristön 
hyväksi. Yhteistyömme World Visio-
nin kanssa antaa yritykselle mahdol-
lisuuden kertoa arvoistaan ja saada 
samalla Saving the Planet -tuottei-
demme kautta myönteistä näkyvyyttä 
itselleen. Olemme saaneet positiivista 
palautetta siitä, että Saving the Planet 
-tuotteilla voidaan tehdä ympäristö-
työtä ja samalla muistaa asiakkaita ja 
henkilökuntaa, toimitusjohtaja Lauri 
Honka kertoo.

Lisätietoa: www.mastermark.fi 

AVIS-AUTOVUOKRAAMO:  
”Nuorten työllistäminen on 
meille tärkeää”
YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 
kuuluu köyhyyden poistaminen, kou-
lutuksen parantaminen sekä ihmisar-
voisen työn ja talouskasvun edistämi-
nen. Avis Budget on mukana tukemassa 
nuorisotyöllisyysprojektiamme Ruan-
dassa, jossa nuorista koulutetaan muun 
muassa automekaanikkoja.

– Avis-autovuokraamo lähti innolla 
mukaan yhteistyöhön Suomen World 
Visionin kanssa. Nuorten työllistämi-
nen on meille tärkeää, mutta erityisesti 
meitä ilahdutti mahdollisuus tukea 

TÄSTÄ SE  
LÄHTEE
• Haluatko laajentaa yritys-

toimintaasi kehittyville 
markkinoille?

• Onko yritykselläsi on inno-
vaatio, joka toimisi kehitys-
maiden olosuhteissa?

• Haluatko lahjoittamismahdol-
lisuuden verkkokauppaasi tai 
myymälääsi?

• Haluatko lahjoittaa mediatilaa 
tai muuta näkyvyyttä?

• Haluatko lahjoittaa osaamis-
tasi?

• Haluatko lahjoittamisen 
säännölliseksi osaksi liiketoi-
mintaa? Ryhdy yrityskummiksi 
kehitysmaan lapselle. Saat 
säännöllisesti tietoa lahjoituk-
sesi vaikutuksesta ja voit viestiä 
siitä myös sidosryhmille. 

• Onko yritykselläsi jokin muu 
idea, jonka avulla voisimme 
auttaa maailman lapsia?

• Ota yhteyttä: worldvision.fi/
yritysyhteistyo

automekaanikoiksi kouluttautuvia nuo-
ria. Näin tuemme alaamme ja autoili-
joita ympäri maailmaa sekä pidämme 
osaltamme pyörät pyörimässä, Avisin 
toimitusjohtaja Ari Ilonen sanoo. 
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Aiemmin Hyvän mielen lahjoina ja Lah-
jaksi lehmä -sivustona tunnetun lahja-
kaupan kautta on lähetetty jo tuhansia 
lahjoja auttamaan lapsia ja heidän per-
heitään. Kaikki lahjat ovat syntyneet 
todellisesta tarpeesta, ja ne annetaan 
osana World Visionin kehityshteistyötä 
tai humanitaarista apua. 

Eettiset lahjat ovat mainio tapa 
muistaa läheistä, kollegaa, opettajaa 
tai merkkipäivän sankaria, joka ei enää 
lisää tavaraa kaipaa.

TOP 5 -LAHJAT

1. Metsähehtaari (36 €)
Tällä lahjalla taistelemme ilmas-

teksti Anni Lehtonen

Metsähehtaari ohitti 
äitiyspakkauksen
Eettinen lahjakauppamme täyttää tänä vuonna 20 
vuotta. Mitkä ovat lahjoistamme suosituimpia? Entä 
mikä lahjoista on kestosuosikki vuodesta toiseen?  

tonmuutosta vastaan. Elvytämme van-
haa metsää elinvoimaiseksi kehittä-
mällämme metsitystekniikalla. Tämä 
lahjakaupan suhteellisen uusi tulo-
kas on kiilannut nopeasti kärkeen jopa 
suosituimmaksi lahjaksi. 

2. Äitiyspakkaus (35 €)
Jaamme äitiyspakkauksia per-

heille Keniassa ja Somaliassa. Pakkauk-
set on suunniteltu paikallisiin tarpeisiin 
sopiviksi ja niistä löytyy muun muassa 
moskiittoverkko ja synnytyksessä tar-
vittavia steriilejä välineitä. Onnistunei-
den projektien myötä suunnitelmissa 
on laajentaa pakkausten jakelua myös 
muihin toimintamaihimme.

3. Vuohi (42 €)
Vuohi on lahjakaupan todellinen 

kestosuosikki. Ei ihme, sillä vuohi on 

Metsähehtaari-
lahjalla taistelemme 

ilmastonmuutosta vastaan.

Puhdas vesi ehkäisee lasten sairastumista 
hengenvaaralliseen ripuliin.



World Vision: Ilta lapsille -ohjelman ensi-ilta on lauantaina 11.12. Nelo-
sella kello 20. Illan juontavat Riku Nieminen ja Jani Toivola.

Artisteina mukana ovat Maija Vilkkumaa, Janna, Ellinoora, 
Mariska, Kasmir, Tuure Kilpeläinen ja Tero Vesterinen. Sketsipuo-
lesta vastaavat Anu Sinisalo, Sanna Stellan ja Emilia Vuorisalmi.

Ohjelman todellisia tähtiä ovat lapset, joita tavataan inserteissä 
ympäri maailmaa. Lasten tarinat ovat sykähdyttäviä ja tarjoavat myös 
yllättäviä hetkiä.

– Olen mukana ohjelmassa ja voin kertoa, että sen tekeminen meni 
kirjaimellisesti tanssiksi. Kannattaa katsoa joulukuussa telkkarista, 
pitkäaikainen kummi Pekka Hyysalo sanoo.

 Hyysalon lisäksi ohjelmassa nähdään lähettiläämme Piritta Hag-
man ja Sami Hedberg. 

Kenialainen Evans ja lähettiläämme 
Pekka Hyysalo ovat mukana 
joulukuisessa tv-ohjelmassa.

Tv-ohjelma, jossa 
lapset ovat tähtiä

NÄIN HELPOSTI 
SE ONNISTUU
Eettisen lahjan avulla lahjoitat 
avun kehitysmaahan ja ilahdutat 
läheistäsi kortilla, joka kertoo 
lahjoituksen merkityksen. Lahjan 
ostaminen on helppoa:

1. Mene osoitteeseen  
wordvision.fi/eettiset-lahjat

2. Selaile lahjoja, lue lisätietoja ja 
valitse lahjoista sopiva.

3. Jos haluat ilahduttaa läheistäsi 
eettisellä lahjalla, valitse kortti. 
Voit joko lähettää kortin 
suoraan sähköpostitse tai 
tulostaa sen itse. Voit myös 
jatkaa maksutavan valintaan 
ilman korttia. Eettinen lahja voi 
olla myös kertalahjoitus. 

4. Eettiset lahjat lahjoitetaan niitä 
eniten tarvitseville lapsille, 
perheille tai yhteisöille osana 
Suomen World Visionin 
kehitysyhteistyötä tai humani-
taarista apua.

lahjana mainio! Lapset saavat ravitse-
vaa maitoa juodakseen ja perhe ansait-
see lisätuloja vuohen maitoa myymällä. 
Kehitysmaan perheelle vuohi on kuin 
rahaa pankissa.

4. Puhdasta vettä (18 €)
Tuhansien järvien maassa puh-

dasta vettä arvostetaan ja myös tiede-
tään, että kaikkialla se ei ole itsestään-
selvyys. Tämä on elintärkeä lahja, sillä 
likaisesta juomavedestä lapset voivat 
sairastua hengenvaaralliseen ripuliin.

5. Koulutarvikkeita (26 €)
Koronavuoden etäkouluaikana 

tästä lahjasta on tullut aiempaakin suo-
situmpi. Voit lukea lisää lahjan avulla 
tehtävästä työstä tämän lehden välissä 
tulleesta liitteestä. 

Kuka soittaa kaukopuhelun ja kenelle? Kuka on 
Suurin lahjoittaja? Kuka yllättyy kummilapsesta? 
Kuka laulaa niin, että silmät kostuvat? 
Uudistuneessa tv-ohjelmassamme hankitaan 
jälleen kummeja kehitysmaiden lapsille.
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Humanitaarisen avun tarve Afganista-
nissa on valtava. Arviolta 2,7 miljoonaa 
ihmistä on nälänhädän partaalla ja joka 
toista alle viisivuotiasta lasta uhkaa 
vakava aliravitsemus. Katastrofia on 
pahentanut historiallisen kuivuuden, 
konfliktin ja koronapandemian yhteis-
vaikutus.

World Visionin humanitaarinen 
avustustyö saatiin onneksi käynnistet-
tyä nopeasti. Ensimmäisenä käynnistyi 
ruoka-avun jakaminen sekä liikkuvien 
terveysklinikoiden toiminta. Klinikoi-
den henkilökunta hoitaa aliravitsemuk-
sesta kärsiviä lapsia sekä välitöntä hoi-
toa vaativia terveysongelmia.

Kirjallinen sopimus  
naisten oikeuksista
Syyskuun loppupuolella varmistui, että 
World Visionin toiminta voi jatkua täy-
dellä tehdolla Ghorin ja Faryabin pro-
vinsseissa. Näillä alueilla on saatu kir-
jalliset vahvistukset siitä, että myös 
naispuoliset työntekijät ja paikalliset 
ihmiset voivat osallistua ilman rajoituk-
sia terveys-, vesi- ja sanitaatio-, ravit-
semus- ja koulutusaktiviteetteihin.

Osana kansainvälistä humanitaarista 
yhteisöä World Vision osallistuu aktiivi-
sesti keskusteluihin Talibanien kanssa 
varmistaakseen, että toiminta voisi 
jatkua laajemmin myös muilla alueilla. 
Ensimmäisiä askelia on jo otettu, sillä 
naisille on annettu lupa toimia terveys-
sektorilla koko maassa.

teksti Annette Gothóni

Afganistanin nopeasti muuttunut tilanne on ollut 
tänä vuonna yksi isoimmista uutisaiheista. World 
Vision on työskennellyt maassa jo 20 vuotta. Työ 
tasa-arvon ja lasten oikeuksien toteutumiseksi 
jatkuu täydellä teholla.

World Vision on työskennellyt 
Afganistanissa vuodesta 2001.

AFGANISTAN:
Turvaamme lasten  

arkea tälläkin  
hetkellä

ajankohtaista 
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Kummien Plus-palvelu 
– ikkuna kummilapsesi 
maailmaan!
Plussasta löydät kummilapsesi kuvat ja videot sekä näet, millaisia 
muutoksia tuellasi saadaan aikaan kummilapsesi kotiseudulla. 
Voit myös helposti lähettää kummilapsellesi viestin kuvan kera 
ja lukea lapsen vastauskirjeet Plussassa.

Kirjaudu palveluun worldvision.fi/plus

“Olen löytänyt Plussan vasta äskettäin. Olen todella iloinen 
palvelusta. Se helpottaa yhteydenottoa lapseen ja on ihanaa
lukea uutisia lapsen kotiseudulta.” Ana, kummi

UGANDA: Rokotteiden 
puute iskee lapsiin
Ugandan presidentti ilmoitti lokakuussa, että koulut pysyvät kiinni ainakin 
vuoden loppuun asti. Syynä on maan alhainen rokotuskattavuus. Uganda-
laisista alle prosentti on saanut täyden rokotussarjan ja alle viisi prosent-
tia ensimmäisen rokotuksen (lähde: ourworldindata.org). Maassa asuu yli 
45 miljoonaa ihmistä.

Uganda ei ole poikkeus, rokotustilanne laahaa yhtä surkeasti myös 
monissa muissa Afrikan maissa.

Lapsien elämää vaikeuttava koulusulku on kestänyt Ugandassa 2020 
maaliskuusta saakka. Koulut olivat auki muutaman kuukauden tämän vuo-
den keväällä ja kesällä, mutta ne suljettiin uudelleen pandemian toisen aal-
lon myötä.

Vain rikkaimmilla ugandalaisilla perheillä on varaa hankkia lapsilleen 
verkko-opetusta. Suurin osa lapsista on kokonaan opetuksen ulkopuo-
lella. 

Näin toimimme 
Afganistanissa
World Vision on työskennellyt Afga-
nistanissa vuodesta 2001. Lapset ovat 
olleet työn keskiössä alusta alkaen. 
Olemme osallistaneet uskonnollisia 
johtajia esimerkiksi lapsiavioliittoja 
ehkäisevään työhön.

Kouluruokailun järjestäminen on 
yksi tavoitteistamme. Koululounas on 
usein monelle haavoittuvassa asemassa 
olevalle lapselle päivän ainut ateria. 
Kouluruokailun vaikutukset ulottuvat 
laajalle, sillä se tukee erityisesti tyttö-
jen kouluun pääsyä, tasa-arvon toteu-
tumista sekä lasten terveyttä ja hyvin-
vointia.

Tavoitteenamme on turvata jokai-
selle lapselle mahdollisuus koulun-
käyntiin. Tarjoamme alle kouluikäisille 
lapsille varhaiskasvatusta ja tuemme 
kaduilla asuvien lasten koulunaloitusta 
erityisesti heille suunnatuissa keskuk-
sissa.

Panostamme jatkossakin myös 
naisten oikeuksiin. Järjestämme nai-
sille lukutaito- ja ammattikoulutuksia 
vahvistamaan perheiden toimeentu-
loa. Koulutuksiin on osallistunut tähän 
mennessä yli 14 000 perhettä. 
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Ohjelma-alueemme Puntmaa sijaitsee 
Somalian koillisnurkassa. Puutumme 
väkivaltaiseen tyttöjen silpomisperin-
teeseen ja lisäämme naisten ja mies-
ten välistä tasa-arvoa. Keskitymme tii-

viiseen yhteistyöhön viranomaisten 
ja erilaisten vaikuttajien kanssa sekä 
tuemme Puntmaan hallituksen pyr-
kimystä lopettaa naisten sukuelinten 
silpominen alueella. 

Somalian perustuslaki pyrkii suo-
jelemaan tyttöjen ihmisarvoa ja kiel-
tää sukuelinten silpomisen. Perustus-
lakia on kuitenkin tulkittu niin, että se 
ei kata sunna-tyyppistä leikkausta, joka 

teksti Annette Gothóni
kuva Gwayi Patrick

SOMALIAN PUNTMAA:  

Yhä useampi vastustaa 
silpomista
Kaksivuotisen työmme aikana Somalian Puntmaassa 123 silpojaa on lopettanut 
työnsä, ja maahan on perustettu 23 silpomisen vastaista komiteaa. Lähes 40 
prosenttia paikallisista miehistä sanoo vastustavansa silpomista.



39suomen world vision

Suomen World Vision maailmalla

PERU
KENIA

INTIA

UGANDA

HONDURAS

SOMALIA

ETIOPIA

KONGO (DRC)

KAMBODZA

AFGANISTAN

RUANDA
BURUNDI

Suomen World Vision suojelee kehitysmaiden lapsia ja 
puolustaa heidän oikeuksiaan. Työmme lähtökohta on kristillinen 
lähimmäisenrakkaus. Autamme siellä, missä tarve on suurin 
uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen 
katsomatta.

Meillä on suomalaisten  rahoittamia kehitysyhteistyökohteita 
useissa eri maissa.  

Tavoitteenamme on muuttaa kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien lasten elämää pysyvästi. 

Olemme ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja itsenäinen osa 
kansain välistä World Vision -verkostoa. Kansainvälisesti World 
Visionin avun  piirissä on yli 100 miljoonaa ihmistä. Järjestö toimii 
lähes 100 maassa. 

on silpomistavoista pienimuotoisin. 
Tämä tulkintatapa on johtanut perin-
teen jatkumiseen. 

Silpomisen kieltävä 
lakialoite myötätuulessa
Puntmaan hallitus on edistänyt lain-
säädäntöä, joka kieltää selkeästi kaikki 
silpomisen muodot. Eduskunta ei ole 
vielä vahvistanut lakiesitystä. Hallituk-
sen edustajat ovat kuitenkin konsultoi-
neet ohjelma-alueellamme asuvia ihmi-
siä silpomisen vastaisen lakialoitteen 
valmistelussa. Julkisiin kokouksiin on 
osallistunut uskonnollisten yhteisöjen 
johtajia, kylien johtajia, opettajia, lapsia, 
vanhempia, naisten ryhmiä, terveyden-
hoitoalan henkilöstöä ja opiskelijoita. 

Asenteiden muuttuminen silpomista 
kohtaan on merkittävä muutos maassa, 
jossa 98 prosenttia tytöistä silvotaan.



Millaista on olla lapsi kriisin keskellä? Yksin pakolaisleirillä? 
Ilman ruokaa ilmastonmuutoksen armoilla? Menossa naimisiin 11-vuotiaana?

Jo 10 eurolla kuukaudessa autat maailman kaikista haavoittuvimmassa asemassa 
olevia lapsia selviytymään, toipumaan ja rakentamaan parempaa tulevaisuutta. 

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi: worldvision.fi/kuukausilahjoitus

Suojele lapsia kriiseissä 


