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J. Karjalaisen legendaarisessa kappaleessa kysytään, keitä ne on ne sankarit. Kysymys on ajankohtainen aina vaan. Kuka on silmissämme sankari?
Ja miksi?
Tässä lehdessä tavataan monenlaisia sankareita. Mika Rissanen ja
Susanne Aarrekorpi kertovat, mitä he ovat aikaansaaneet kummina (s. 10).
Kummilapsi Edwin ja kenttätyöntekijä Samson Pkiyeny raportoivat
arjestaan koronarajoitusten keskellä (s. 12–17).
Asiakaspalvelijamme esittäytyvät ja lupaavat vastata pienimpäänkin
mieltä askarruttavaan kysymykseen (s. 20–21).
Sankareita kaikki.
Tänä vuonna myös tv-ohjelmamme teema on ilta sankareille (s. 26).
Mukana on kirkkaimpia viihdemaailman tähtiä, jotka haluavat tehdä hyvää.
Jannika B tiivistää ohjelman idean näin: ”Ilta on omistettu kehitysmaiden
lapsille. He ovat niitä todellisia sankareita, jotka elävät haasteellisissa olosuhteissa”.
Sivuilla 24–25 käydään kylässä Uwimanan, 7, luona. Pieni tyttö elää aivan
liian kovaa elämää. Tarkkaavainen lukija aavistaa, että paljon jätetään myös
kertomatta.
Uwimana jos kuka on sankari, selviytyjä ja taistelija. Niin ei pitäisi olla.
Suomen World Visionissa tehdään töitä, että Uwimana saisi olla lapsi. Yksinkertaisesti vain lapsi.
Te kummit ja muut lahjoittajat mahdollistatte työn tulokset.

P.S. Lehdessämme on aukeama på svenska
(s. 18-19). Palvelemme jatkossakin suomeksi
ja englanniksi, mutta toivottavasti pienestä
hetkestä oman äidinkielen parissa on iloa
ruotsinkielisille lukijoille.

Tiina Usvajoki
viestintäasiantuntija
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teksti
kuvat

”Jokainen
voi joutua
tilanteeseen,
jossa
tarvitsee
apua”

Tiina Usvajoki
Hanna-Kaisa Hämäläinen

Lapsiasiavaltuutettu
Elina Pekkarinen
edistää työkseen lasten
oikeuksia. Hän muistuttaa,
että lapsi ei voi valita
asuinpaikkaansa tai
perhettä, johon syntyy.
– Myös suomalaislapset
hyötyivät vain 70 vuotta
sitten suunnattomasti
kansainvälisestä avusta.
Nyt on meidän
vuoromme auttaa.

Maailman lapset elävät hyvin erilai
sissa ympäristöissä. Toisilla on pulaa
kaikesta, toiset elävät yltäkylläisyy
dessä. Onko se fakta, joka meidän pitää
hyväksyä?
– Eriarvoisuutta ei pidä hyväksyä,
mutta jotta sitä voi ehkäistä ja korjata,
tulee sen syntymekanismit ymmärtää. Maailma on valtava systeemi, jossa
kaikki vaikuttaa kaikkeen ja myös historialla on merkityksensä. Eriarvoisuuden
poistaminen vaatii valtavaa yhteistä
ponnistelua, humaaneja arvoja ja niihin sitoutumista, kansainvälistä säätelyä ja uskoa parempaan tulevaisuuteen.

8 asiantuntijalta
Kannattaako kehitysmaiden lapsia
tukea, sillä köyhissä maissa syntyy
koko ajan lisää apua tarvitsevia lapsia?
– Jokaisen maailman lapsen tukeminen kannattaa, koska näin lapsesta
kasvaa todennäköisemmin toimintakykyinen aikuinen, joka kykenee huolehtimaan itsestään, omista lapsistaan
ja jopa muista yhteisön jäsenistä. Heitteille jätetty ja kaltoinkohdeltu lapsi
sen sijaan voi tarvita apua ja tukea
koko elämänsä. Hän saattaa myös siirtää pahoinvointia seuraavaan sukupolveen ja yhteisöönsä.
Millaisena näet YK:n lapsen oikeuk
sien sopimuksen? Onko tavoitteissa
onnistuttu?
– YK:n lapsen oikeuksien sopimus on
ollut monella tapaa menestystarina. Se
on sitouttanut useita valtioita tavoitteiden taakse, antanut paikallisille toimijoille selkänojan, jonka avulla lapsen
oikeuksia on voitu edistää myös maissa,
joissa ihmisoikeustilanne on yleisesti
ottaen heikko. Sopimus on edesauttanut nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia antaen heille oikeuden elämään ja
kehittymiseen, heidän etunsa huomioimiseen, syrjimättömyyteen ja osallisuuteen.
Miten lapselle pitäisi puhua globaa
lista oikeudenmukaisuudesta?
– Jokaiselle lapselle tulee muistuttaa, että etuoikeutettu asema on sat-

Kuka
• Elina Pekkarinen
• Lapsiasiavaltuutettu
• Aiemmin työskennellyt
lapsuudentutkijana ja
nuorisotutkijana sekä
sosiaalityöntekijänä
• Koulutus: valtiotieteiden
tohtori ja dosentti Helsingin
yliopistosta

tuman kauppaa: lapsi ei voi valita sitä
perhettä, johon syntyy tai asuinpaikkaa, johon perhe on asettunut. Vaikka
tässä arvonnassa kävisi onni, voi jokainen joutua tilanteeseen, jossa tarvitsee
apua. Maailman rikkaimmissakin valtioissa on jouduttu yllättäen tilanteisiin, joissa kansainvälinen apu on ollut
välttämätöntä. Myös suomalaislapset
hyötyivät vain 70 vuotta sitten suunnattomasti kansainvälisestä avusta. Nyt

on meidän vuoromme auttaa. Globaali
solidaarisuus vahvistaa koko maailmaa.
Entä miten puhua lapsille ilmaston
muutoksesta?
– Kun lapsille kertoo suurista, mahdollisesti häntäkin uhkaavista ilmiöistä,
on syytä ottaa huomioon paitsi lapsen
ikä ja kehitystaso, myös hänen yksilölliset ominaisuutensa. Lapselle kasvaminen ja maailman ymmärtäminen
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on vaativa prosessi ilman lisätaakkaakin, joten ympäristön huomioimiseen
on syytä kasvattaa myönteisten toimintamallien kautta. Perhe voi kierrättää,
säästää sähköä, suosia energiaystävällisiä liikkumisen tapoja ja ruokavaliota.
Iän myötä lapselle voi kertoa enemmän
sekä ilmastonmuutoksesta että luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä
ja maaperän köyhtymisestä ja siitä,
miten näihin asioihin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Apuna tässä tehtävässä ovat erinomaiset lastenkirjat
sekä monet järjestöt. Lapsen luontosuhteen tukeminen on varmasti tehokkain keino kasvattaa ympäristöystävällisiä aikuisia.

”Etuoikeutettu
asema on
sattuman
kauppaa.”
Mitkä ovat suurimmat uhat lapsen
oikeuksille?
– Ympäristön tuhoutuminen vaarantaa useiden lasten elinolot sekä suoraan että välillisesti lisäämällä konfliktien, tartuntatautien, nälänhädän,
luonnonkatastrofien ja kuivuuden tai
myrskyjen määrää. Myös maapallon
voimavarojen epätasainen jakautuminen ja hyvinvoinnin polarisaation jyrkkeneminen niin globaalisti kuin kansallisvaltioiden sisällä alueellisesti uhkaa
lapsen oikeuksia. Kaltoinkohtelu,
väkivalta, huolenpidon ja hyvän hoivan puute uhkaavat lasten hyvinvointia myös vauraissa maissa. Usein kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin taustalla
ovat vanhempien ongelmat – köyhyys,
epävakaat ihmissuhteet, matala koulutus, heikot asuinolot, heikko terveys ja
päihteet. Yksi tehokkain keino torjua
näitä uhkatekijöitä on huolehtia lasten

Mitä lapsiasiavaltuutettu
tekee?
Elina Pekkarinen aloitti lapsiasiavaltuutettuna toukokuussa 2019. Hänen
lisäkseen lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelee viisi asiantuntijaa.
Lapsiasiavaltuutetun ensisijaisena tehtävänä on seurata ja edistää lapsen
oikeuksien toteutumista Suomessa.
– Tavoite sisältää lukuisia erilaisia tehtäviä, kuten lausuntojen, aloitteiden ja kannanottojen kirjoittamista, päätöksentekijöihin vaikuttamista ja
osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jotta tämä olisi mahdollista,
täytyy lapsiasiavaltuutetun seurata lapsi- ja perhepolitiikkaa, alan tutkimusta ja muuta kirjallisuutta sekä pitää yhteyttä eri viranomaisiin, järjestöihin,
uskonnollisiin yhteisöihin ja yrityksiin, Pekkarinen kertoo.
Hän korostaa, että tärkein tietolähde ovat kuitenkin lapset ja nuoret
itse.
– Tehtävämme on välittää lapsilta ja nuorilta saamaamme tietoa päättäjille ja muille yhteiskunnan toimijoille.
Pekkarinen on ollut positiivisesti yllättynyt lapsiasiavaltuutetun saamasta
huomiosta ja kuulemisesta yhteiskunnassa. Käytännön työssä on yllättänyt
hallinnollisen työn määrä.
– Vaikka virastomme on yksi valtion pienimmistä, byrokratian määrä on
yhtä iso kuin suurissa virastoissa.

maksuttomasta ja laadukkaasta koulutuksesta, joka antaa mahdollisuudet
jatko-opinnoille ja työnteolle. Koronapandemia uhkaa valitettavasti maailmanlaajuisesti lukuisten lasten koulunkäyntiä, ja erityisen suuri riski koulusta
syrjäytymiselle on jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevilla lapsilla.
Köyhissä yhteisöissä tartuntataudit
iskevät kipeimmin lapsiin. Miten voi
simme suojella maapalloa ja sitä kautta
myös lapsiamme nykyistä paremmin?
– YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on hyvä esimerkki siitä, miten
monet maat voidaan saada sitoutumaan
yhteisen tavoitteen taakse. Vaikka maailma ei ole sopimuksen myötä muuttunut lapsille paratiisiksi, paljon paran-

nuksia on tehty. Myös maapallon suojelu vaatii yhteistä sopimista ja laajaa
sitoutuneisuutta – yhteistä tahtotilaa,
niin kuin sanotaan. Tarvitsemme rohkeaa kansainvälistä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, johon kaikki maailman
maat sitoutuvat. Sopimusten on oltava
riittävän jämäköitä ja sitovia, jotta niistä
on hyötyä. Globaalissa markkinataloudessa on valitettavasti niin, että yhdenkin toimijan lipsuessa säännöistä koko
järjestelmä on uhattuna. Sama mekanismi toimii pienissäkin systeemeissä:
kun yksi toimija antaa edullisemman
palvelun, kuluttajat siirtyvät sinne,
vaikka edullisuus olisi seurausta sääntöjen kiertämisestä tai rikkomisesta.
Siksi myös valvonnan on oltava riittävää ja sanktioiden tuntuvia.
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Onko siitä
oikeasti hyötyä?
Susanne Aarrekorpi ja Mika Rissanen kertovat kummiutensa tuloksista.

Kysymykset:
1. Mikä on sinulle tärkeä asia,
jota koet tukeneesi kummina?
2. Mitä konkreettista hyötyä
kummiudestasi on ollut
kummilapsesi asuinalueella?

Mika Rissanen:
”Lasten ja etenkin tyttöjen
asema on parantunut”

KUVA: SARA PIHLAJA

Kysymys 1. Koen tärkeäksi, että kummilapseni voi unelmoida ja haaveilla,
uskoa luottavaisena huomiseen. Ajatus
siitä, että kummilapseni yhteisö oppii
uusia keinoja vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä sekä uskoo
voivansa vaikuttaa tulevaisuuteensa,
ovat oman kummiuteni ytimessä.
Kummien tuella ihmiset oppivat itse
auttamaan itseään ja ennen kaikkea
uskomaan ja luottamaan itseensä myös
sitten, kun World Visionin aluekehitysohjelma päättyy.
Koen kummina erittäin tärkeäksi,
että viedään sanomaa lasten oikeuksista, hyvästä turvaa luovasta kohtelusta ja siitä, että lapsissa on tulevaisuus. Koulunkäynti on lasten oikeus ja
avain parempaan elämään ja tulevaisuuteen.
Kysymys 2. Ugandassa kummilapseni Simonin asuinalueella puhdasta
vettä on saatavilla yhä useammalla. Se

Mika Rissanen ja kummilapsi Sokhaen.
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Ihmeellinen
kummius
KUVA: PAULIINA KOPONEN

Susanne Aarrekorpi sekä kummityttö
Sreyleak isänsä kanssa.

on lisännyt terveyttä, mahdollistanut
vanhempien työskentelyä ja elinkeinoja sekä lasten koulunkäyntiä.
Hygienia- ja terveysneuvontaa on
annettu, ja ihmiset osaavat neuvoa ja
auttaa toisiaan.
Yhteisöt ovat oppineet kehittämään kyläyhteisöjään ja vaatimaan
heille kuuluvia oikeuksia, kuten valtion tukia ja palveluita, joita korruptoitunut valtio ei tasaisesti jaa.
Naisten asema yhteisöissä on
kohentunut. Lasten koulunkäynti on
yleistynyt. Lasten ja etenkin tyttöjen
asema on parantunut, lapsiavioliitot
ovat vähentyneet.
Kummilapsen on pysyttävä koulussa eikä avioliittoa saa solmia alaikäisenä. Tätä myös valvotaan säännöllisesti koko ajan. Kummina tiedän,
että lapsi pääsee kouluun ja hänen
tilannettaan seurataan.
Kambodzassa kummilapseni Sokhaenin asuinalueella puhdas vesi ja
hygieniakoulutus ovat vaikuttaneet
kuten Ugandassakin. Tieto leviää ja
ihmiset auttavat ja opettavat toisiaan.
Yhteisöissä on kehitetty uusia
elinkeinoja. Terveys ja toimeentulo
ovat kohentuneet. Lapsille kerrotaan
lastenoikeuksista, kuten oikeudesta
koulunkäyntiin ja opiskeluun. Vanhempia koulutetaan kasvattamaan
lapsiaan väkivallattomasti.

Susanne Aarrekorpi:
”Usko tulevaisuuteen herää”
Kysymys 1. Minulle tärkeitä asioita
kummilapsen ja hänen yhteisönsä
tukemisessa on turvallisen ja terveellisen elinympäristön mahdollistaminen. Tämä kaikki lähtee aivan fyysisistä perusasioista, kuten puhtaasta
juomavedestä, terveellisestä ravinnosta sekä asumuksesta, joka antaa
suojan. Näiden peruskivien varaan
voidaan rakentaa terveydenhuoltoa,
koulurakennuksia, opettajien koulutusta ja väkivallatonta ilmapiiriä,
jossa kenenkään - eikä varsinkaan
lasten – tarvitse pelätä.
Kysymys 2. Kummimatkoillani
Peruun, Intiaan ja Kambodzaan olen
itse nähnyt, miten saadaan suuri
muutos aikaan ja usko tulevaisuuteen
herää. Olen tavannut kummimatkoillani perheitä, jotka eivät ole tienneet,
mitä he syövät illalla. Konkreettisen ruoka-avun lisäksi World Vision
miettii yhdessä perheen kanssa,
miten tilanne saataisiin muuttumaan.
Tapasin perheen, jolle ratkaisu oli
pienimuotoinen leipomotoiminta.
World Vision hankki perheelle tarvikkeet, joilla toiminta pääsi alkamaan.
Nämä tarvikkeet ovat niin yksinkertaisia asioita kuin jauhoja, öljyä, sokeria, pata ja polttoainetta liettä varten. Tälle perheelle tämä apu muutti
elämän suunnan.

Kummina maailmankatsomus laajenee ja muuttuu, kun ikkuna toisenlaiseen todellisuuteen aukeaa. Kummius antaa perspektiiviä arkeen ja
lisää kiitollisuutta. Se on konkreettinen keino osallistua toivon lisäämiseen maailman lasten ja heidän perheidensä elämässä.
Kummius tuo puhdasta vettä,
ravitsemusta, terveydenhuoltoa ja
koulutusta. Sillä on merkittävä ja
perustavanlaatuinen vaikutus lasten
henkiseen kasvuun ja mahdollisuuteen nousta oman yhteisönsä vastuunkantajiksi. Kummius on investointia tulevaisuuteen.
Kummius on itse asiassa aika
ihmeellistä. Kun vaikeissa olosuhteissa kasvava lapsi saa kummin, lapsi
tulee uudella tavalla nähdyksi. Jossakin kaukana on ihminen, joka on huomannut minut. Tuo ihminen on kiinnostunut tulevaisuudestani. Minusta
välitetään myös toisella puolella maailmaa.
Sydämellinen kiitos sinulle, joka
olet kanssamme tukemassa kehitysmaiden lapsia. Kummina voit luottaa siihen, että työmme on ammattimaista. Paikalliset kenttätyöntekijämme ovat kohdealueensa parhaita asiantuntijoita. He osaavat toimia ruohonjuuritasolla, yhteistyössä
yhteisöjen kanssa.
Niinpä tuloksia syntyy. Perheiden
elämän suunnat
muuttuvat.

Tiina Antturi
toiminnanjohtaja

12 reportaasi
Anna Pollari kuvat Samson Pkiyeny,
Aleksi Hornborg, World Vision
teksti

Kahdeksan
kuukautta
koronaa
Keniassa pandemian uhka ja koronasulku pysäyttivät
maaliskuussa lähes kaiken. World Visionin työntekijä
Samson Pkiyeny joutui etätöihin ja kummilapsi
Edwin, 10, totutteli arkeen ilman rakasta jalkapalloa.
Seurasimme Pkiyenyn ja Edwinin elämää maaliskuusta
lokakuun loppuun.
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Edwin on ryhtynyt
kasvattamaan
omia puuntaimia
kotipihallaan.

MAALISKUU
Ensimmäinen koronavirustapaus todetaan maaliskuun puolivälissä. Ngoswetissa alakoulua käyvä Edwin jää kaksi
päivää myöhemmin kotiin, koska koulut suljetaan kaikkialla maassa. Sulkeminen tuntuu ensi alkuun hyvältä, sillä
virus pelottaa.
Samson Pkiyeny kuulee World Visionin toimistolla, että Suomen World

Visionin johtaja on sairastunut koronaan. Yhtäkkiä tauti tuntuu isommalta
uhkalta myös omassa arjessa.
– Ei voi olla totta. Suomessa on maailman paras terveydenhuolto ja nyt
siellä leviää korona. Miten käy Ngos
wetin ilman kunnollisia sairaaloita?
Keniassa kielletään kaikki isot
kokoontumiset kuten häät ja isot hautajaiset.

Samson Pkiyeny miettii, miten
World Vision pystyy torjumaan vaarallisesti leviävää tautia.
– Meidän tärkein tehtävämme on
vastata katastrofeihin. Mistä aloitamme,
ettei meistä tule viruksen uhreja?
Edwin on huolissaan suomalaisesta
kummistaan, Rikusta. Hän on kuullut,
että korona on saanut alkunsa valkoisten ihmisten kotimaista.
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World Vision auttaa
pandemian keskellä
• Käynnistimme maaliskuussa järjestön historian laajimman
hätäapuoperaation.
• Lahjoittajien tuella olemme tähän menneessä auttaneet
yli 54 miljoonaa ihmistä yli 70 maassa.
• Olemme jakaneet 2,6 miljoonaa hygieniapakettia ja 4,3 miljoonaa
käsienpesutarviketta (mm. saippuaa ja vesihanallisia kanistereita)
• Olemme toimittaneet yli miljoona opiskelupakettia kotona oleville
lapsille eri puolilla maailmaa
• Kummien ja kuukausilahjoittajien säännöllinen tuki on nyt
tärkeämpää kuin koskaan. Lämmin kiitos.

Samson Pkiyeny kyselee Edwiniltä kuulumisia.

Kenian World Vision alkaa valmistella laajaa tiedotuskampanjaa viruksen torjumiseksi. Ngoswetissa ryhdytään pikaisesti kouluttamaan useita
kymmeniä terveysvapaaehtoisia, jotta
oikea tieto leviäisi kylissä.

HUHTIKUU
Kenian pääkaupunki Nairobi sekä
Mombasa eristetään kolmeksi viikoksi,

sillä suurin osa tartunnoista todetaan
näissä kaupungeissa. World Vision pystyttää käsienpesupisteitä toreille, bussipysäkeille ja terveysasemille. Perheille jaetaan saippuaa ja ruoka-apua.
Suurin osa World Visionin henkilökunnasta työskentelee kotona, mutta
kriittisiä tehtäviä hoitavat jatkavat
kenttätyötä. Kummilasten luona käydään vain kiireellisissä asioissa ja varo-

vaisuutta noudattaen.
Samson Pkiyeny matkustaa perheensä luo 220 kilometrin päähän ja
tekee töitä pääosin etänä. Aina kun
Pkiyeny käy Ngoswetissa, perhe on
huolissaan.
– Baba, unaenda kazi, ujichunge
corona (Isä, kun menet töihin, varo
koronaa), Pkiyenyn viisivuotias tytär
muistuttaa swahiliksi.
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Ngoswetissa lapsia alkaa huolettaa, kuinka pitkään koulut ovat kiinni.
Edwin kaipaa erityisesti yhtä asiaa.
– On ikävä välituntijalkapalloa. Pelit
eivät onnistu kotona ja naapureita ei
saa edes tavata. Opiskelen pari tuntia
koulujuttuja iltaisin. Isoveljet ovat yläkoulussa ja voivat onneksi neuvoa.
Monessa perheessä tilanne alkaa
tuntua tukalalta. Paikalliset torit ovat
kiinni, eikä vihanneksia tai hedelmiä
pääse myymään. Päivätyöläisiltä loppuvat keikat yrityksissä ja viljelyksillä.

TOUKOKUU
Kummilasten hyvinvointia seurataan
soittamalla vanhemmille tai kyläpäälliköille. World Visionin työntekijät
tuottavat radioon tietoiskuja viruksen
ehkäisystä.

Ngoswetin seudulla eletään pitkälti
omavaraistaloudessa, joten liikkumisrajoitukset eivät vaikuta ruokaturvaan
niin paljon kuin kaupungeissa. Rahasta
alkaa kuitenkin olla pulaa myös Edwinin perheessä.
– Äiti ei pääse myymään vihanneksia
torille ja isän työt ovat loppuneet kokonaan. Onneksi saamme hyvin satoa.

KESÄKUU
Ngoswetissa kartoitetaan perheet,
jotka tarvitsevat välitöntä tukea selviytymiseen. Ruuasta on pulaa, eikä
monella ei ole varaa noudattaa valtion
ohjeita eli hankkia maskeja ja pestä
käsiä kotona.
Edwiniä harmittaa eniten se, ettei
kavereita saa tavata. Hän kuitenkin
noudattaa ohjeita sinnikkäästi.

Edwin on ollut huolissaan kummistaan
Riku Niemisestä. Onko kummi pysynyt
terveenä? Kuvassa kaksikko kahden
vuoden takaa.

– Pesen käsiä ja pidän etäisyyttä.
Korona on tappava tauti, ihmisiä kuolee.

HEINÄKUU
Liikkumisrajoituksia lievennetään heinäkuussa. Samson Pkiyeny palaa takaisin Ngoswetiin ja ryhtyy purkamaan
tauolla olleita töitä.
Kummien tuella rakennetaan taas
vesitankkeja ja -putkia, mutta lasten
kerhot ja erilaiset koulutukset ovat yhä
tauolla. Hätäavustus jaetaan 650 perheelle, jotta he voivat hankkia ruokaa
ja muita perustarvikkeita.
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ELOKUU
Edwin kasvattaa omia puuntaimia kotipihallaan. Pienet taimet ovat siistissä
rivissä rinnepalstalla.
Pkiyenya mietityttää koulujen sulkemisen erilaiset vaikutukset lapsiin.
– Teiniraskauksien, lapsityön ja
muun hyväksikäytön riskit kasvavat,
kun lapset ovat vain kotona, eikä opetusta ole.
Ngoswetin henkilökunta käynnistää
teiniraskauksien ehkäisyyn liittyvän
tiedotuskampanjan. Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa jopa miljoona tyttöä
saattaa pudota koulusta siitä syystä,
että he tulevat pandemian aikana raskaaksi.

SYYSKUU
Terveysasemien työntekijöille jaetaan
kunnollisia suojavälineitä. World Vision
hoitaa projektia yhteistyössä terveysministeriön kanssa.

Noin 2 200 kummilapsen kotiin toimitetaan isot vesikanisterit, jotta puhtaan veden säilytys ja käsienpesu
onnistuu helpommin.
Erilaisia rajoituksia lievennetään
lisää koko maassa, mutta Pkiyenya huolestuttaa tartuntatapausten lisääntyminen.
– Seuraan tiiviisti WHO:n rokotuksiin liittyviä uutisia. Toivon, että jonakin päivänä rokote on koko maailman
käytettävissä.

LOKAKUU
Koronatartuntojen määrä kääntyy
Keniassa nousuun. Puhutaan jo dramaattisesta kasvusta. Kuun puoleen
väliin mennessä tartuntoja on todettu
yli 40 000.
Ala- ja yläkoulun päättöluokkalaiset palaavat kuitenkin kouluun, koska
heillä on keväällä tärkeät loppukokeet.
Muut oppilaat pysyvät kotona toden-

näköisesti tammikuuhun asti. Koulutauko on venymässä melkein vuoden
mittaiseksi.
Edwin käy alakoulun viimeistä luokkaa, joten hän on onnekkaiden joukossa. Normaalitilanteessa Edwin siirtyisi jo tammikuussa viitosluokalle.
– Nyt kokeet ovat varmasti vasta
myöhemmin ensi vuonna. Aion tehdä
paljon töitä, jotta pääsen niistä läpi.
Uusia koulusääntöjä on monta:
jokaisella lapsella täytyy olla maski ja
yhdessä pulpetissa istuu kahden sijasta
vain yksi oppilas. Turvallisuus on tärkeää, mutta yksi asia ei Edwinia ilahduta.
– Jalkapalloa ei saa enää pelata välitunnilla. Se harmittaa, mutta ei auta
kuin noudattaa sääntöjä.
Edwinin haastattelu: Samson Pkiyeny,
Ngoswetin aluekehitysohjelman
projektikoordinaattori

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.

PERINNÖKSI
PAREMPI
MAAILMA

VOIT MYÖS LADATA
TESTAMENTTIOPPAAN TÄÄLTÄ:
WORLDVISION.FI/TESTAMENTTIOPAS
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I Rajnandgaon
hänvisas
familjer i tid till
hälsostationen
om barnets vikt
inte utvecklas
som den ska.

Våra faddrar började understöda det indiska
projektet Rajnandgaon år 2004. Nu har arbetet på
området tagit slut och det är dags att glädja oss åt
de bestående förändringarna som skett i barnens liv.

Hälsotillståndet för
havande mödrar har

förbättrats. Så

gott som alla havande mödrar
gör regelbundna rådgivningsbesök
innan födseln. Av dessa föder
96 procent sitt första barn på
hälsostationen. År 2011 föddes
endast 30 procent av förstfödda
barn på hälsostation.

Förr ammade endast 32 procent
av mödrarna sina barn fram till
sex månaders ålder. Tack vare
näringsutbildning och
hälsoarbete är denna
siffra nuförtiden hela

98 procent.

KUVA: SARA PIHLAJA

Faddrarna
kuvade
undernäringen
Så gott som varje
hushåll har nu

tillräckligt
med mat

året om. År 2008 hade endast
31 procent av hushållen tillräckligt
med mat.

Området drabbas av hårt regn
och långa perioder av torka.

Nu har 756
invånare fått
utbildning i hur man
hanterar effekterna av
klimatförändringen.

Området
har nu 28

uppsamlingsplatser
för regnvatten.
Regnvattensuppsamling gör
att grundvattnet i brunnarna
räcker till längre. Även hygienen
förbättras då vattnet räcker bättre
till att tvätta händerna och sig
själv.

Den allmänna hygienen

förbättrats
märkbart.

har

Ca 77 procent av hushållen
använder nu toaletter då samma
siffra år 2008 var endast
17 procent.

89 procent
av alla barn
går regelbundet i skolan.
Så gott som alla barn går ut
grundskolan och allt fler har även
möjlighet till fortsatta studier.
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En kväll för
barnen –
de riktiga
hjältarna

KUVA: MOJO ERÄMETSÄ

Fantastiska artister, berörande video
inlägg, aktuella samtalsämnen och
spännande sketcher. Dessa är ingredienserna i vår tv-show, som strävar
efter att skaffa fler faddrar för barn
i u-länder. Premiären för programmet World Vision: Riku & ilta sankareille går att se 13.12 kl. 20 på Nelonen.
Som artister ser vi Jannika B, Laura
Närhi, Abreu, Pyhimys, Antti Ketonen
och Ressu Redford. För sketcherna
står härliga Krisse Salminen och Pirjo
Heikkilä samt Sami Hedberg.
Utbildningspsykoterepeut Maaret
Kallio leder programmets talkshow.
Bland hennes gäster ser vi bl.a. evolutionsbiolog Tuomas Aivelo och företagare Piritta Hagman.

Som värdar för tv-showen står Riku Nieminen och Jenni Alexandrova.

Är mitt fadderbarn tryggt?
1.

Hur har coronapandemin påver
kat fadderbarnens liv?
Precis som vi upplevt i Finland har
coronapandemin påverkat – och påverkar – precis varje människas liv. Skolorna är stängda och möjligheten att
röra sig fritt är begränsad. I många
familjer har restriktionerna påverkat inkomsten. Även fadderbarnen är
säkert skrämda av ovetskapen om hur
länge denna undantagssituation kommer att fortsätta och hur hen och hens
familj kommer att klara sig igenom
situationen.

2.

Vilka är de största hoten mot
fadderbarnen?
De största hoten mot fadderbarnen är de sekundära effekterna. Barnens känsla av osäkerhet kan öka då
skolgången avbryts. En del familjer har

svårt att upprätthålla familjens inkomster på grund av coronarestriktionerna.
Det kan till exempel påverka barnens
tillgång till mat. Vanliga åkommor, så
som diarré och malaria, kan lämnas
ovårdade då man inte vågar ta sig till
hälsoklinikerna p.g.a. rädsla för coronainfektion.

3.

Har World Visions lokala perso
nal möjlighet att följa med fad
derbarnens välmående?
Fadderbarnen följs upp så ofta det
är möjligt. I de länder som har starka
restriktioner sker uppföljningen per
telefon. I mån av möjlighet görs besök,
under vilka säkerhetsavstånd och
skyddsåtgärder tas i beaktande. Vi försöker att upprätthålla projektens funktioner så normalt som det går utan att
riskera säkerheten.

4.

Är mitt fadderbarn tryggt?
Under coronatiden är varje
människas säkerhet hotad. Vi gör dock
vårt yttersta för att varje fadderbarn
ska få vara i trygghet. Vi följer med fadderbarnens situation och delar t.ex. ut
krismatförpackningar.

5.

Går hjälpen fram även under
coronatiden?
Ja det gör den. Rapportering, revisioner och evalueringar fortsätter som
normalt trots krisen. Trots att World
Vision Finlands personal just nu inte
har möjlighet att resa till projektområdena för att övervaka situationen
har vi tät kontakt med fältpersonalen
genom videosamtal. Vi gör även konstant förändringar i planerna, så att
vårt arbete kan fortlöpa så normalt som
möjligt.
Frågorna besvarades av
Annette Gothóni

20 asiakaspalvelumme

Olemme täällä
sinua varten
Nyt on aika esitellä rautainen joukko osaajia. Tämä porukka
antoi yli 6 000 asiakkaalle henkilökohtaista palvelua viime
vuoden aikana. Heiltä voit kysyä mitä vain.

Sanna-Mari Raudasoja,

Hanna Maunula,

Sanna Apajalahti,

Mitä teen? Lahjoittajien asiakaspalvelun lisäksi vastaan kummien Plus-
palvelun sisällöstä ja kehittämisestä
Erityistä työssäni: Lahjoittajien halu
auttaa ja lapsista välittäminen on koskettavaa. Aina lahjoittajan oma tilanne
ei ole paras mahdollinen, mutta silti
kummiutta halutaan jatkaa.
Muuta: Aiemmin työskentelin matkailun ja teknologian parissa. Siirtyminen järjestömaailmaan on ollut mielenkiintoinen ja palkitseva muutos. Kummikoordinaattorina pääsen työskentelemään monien itselleni tärkeiden
asioiden ja arvojen hyväksi.
Lopuksi: Ei ole niin pientä kummiuteen tai lahjoittamiseen liittyvää kysymystä, etteikö sen takia kannattaisi
ottaa meihin yhteyttä. Kuullaan pian!

Mitä teen? Asiakaspalvelutyön lisäksi
koordinoin Suomen World Visionilla
tehtävää vapaaehtoistyötä. Vastaan
myös kummeiltamme saapuvien tervehdysten välittämisestä hankemaihin
ja kummilapsille.
Erityistä työssäni: Minut saa aina
hymyilemään ihmisten hyvyys ja halu
auttaa. Kohtaan tämän työssäni sekä
asiakkaittemme että vapaaehtoistemme kautta.
Muuta: Olen aina täydellä sydämellä
mukana siinä mitä teen.
Lopuksi: Haluan käyttää tämän
tilaisuuden kiittääkseni meidän ihania
vapaaehtoistyöntekijöitämme. Tämä on
ollut haastava vuosi, ja silti olette aina
valmiina auttamaan. Olette aivan mahtavia, kiitos!

Mitä teen? Kehitän toimintaamme
niin, että voimme palvella kummeja ja
lahjoittajia mahdollisimman hyvin sekä
samalla tehdä työmme tehokkaasti,
jotta voimme ohjata mahdollisimman
paljon tuesta lapsille.
Erityistä työssäni: On aina koskettavaa kuulla kummien tarinoita siitä,
miten he ovat itse lähteneet kummiksi
ja mitä kummius on heille antanut.
Muuta: Jututan paljon kummejamme ja pyrin löytämään tapoja,
kuinka voisimme palvella heitä paremmin. Kuuntelutaito on tässä työssä
olennaista.
Lopuksi: Lasten puolesta haluan
kiittää kaikkia kummeja ja tukijoita
avustanne. Teidän jokaisen tuella on
valtavan iso merkitys lasten elämässä.

kummikoordinaattori

kummikoordinaattori

palvelumuotoilija

Anu Kouassi,

Laura Helkala,

Mitä teen? Hallinnoin kummilasten
tietoja ja olen yhteydessä kentälle. Vastuumaani ovat Uganda ja Intia. Asiakaspalvelutehtävien lisäksi työhöni kuuluu
kentältä tulevan sähköisen viestinnän,
kuten kummeille lähetettyjen vastauskirjeiden, rahalahjaraporttien ja erilaisten kyselyjen hallinnointi ja suunnittelu. Hoidan ja suunnittelen myös
kummiuteen liittyviä prosesseja.
Erityistä työssäni: Hienoimpia hetkiä on rehellinen ja koskettava yhteys
lahjoittajien ja ohjelmamaiden ihmisten kanssa. Teemme yhdessä tätä työtä
lasten hyväksi.
Muuta: Olen käynyt kenttämatkalla
Perussa ja saanut itse olla mukana
todistamassa työn tuloksia.
Lopuksi: Kannustan kummeja olemaan meihin yhteydessä sekä lukemaan ja kuulemaan tarinoita ja tuloksia, joita välitämme heille.

Mitä teen? Autan kummeja kirjeenvaihtoon, kummimaksuihin tai kummilapseen liittyvissä asioissa. Vastuullani
on Ruandan ja Perun kummilasten tietojen hallinnointi ja yhteydenpito kentän työntekijöihin. Olen varainhankintatiimin mukana kouluttamassa feissareita ja telemyyjiä sekä koordinoimassa
uusien kummien hankintaa.
Erityistä työssäni: Minulle erityisen
koskettavaa on löytää kummeja vammaisille lapsille, koska he ovat usein
kehitysmaissa kaikista heikoimmassa
asemassa. On tärkeää, että vammaisten lasten tarpeet tulevat kohdatuksi
ja nähdyksi ja he saavat mahdollisuuden olla lapsia.
Muuta: Tämän lehden tekoaikaan
meidän piti olla kummimatkalla Pe
russa, mutta matkaa ei ymmärrettävästi voitu nyt toteuttaa. Toivon, että
koronatilanteen helpottuessa pääsemme vielä kummien kanssa matkaan.
Lopuksi: Kiitos tukijoille, kun olette
kanssamme auttamassa lapsia suurella
sydämellä!

kummikoordinaattori

Dani Tamminen,

kummikoordinaattori
Mitä teen? Olen Kambodzan ja Kenian
ohjelmien koordinaattori. Varmistan, että kummilasten tiedot ovat ajan
tasalla. Työskentelen paikallisten kollegojeni kanssa kummiuksien sujumiseksi. Vastaan tiedon siirtymisestä toimistomme ja toimintamaiden välillä.
Vastaan myös asiakashallintajärjestel-

MONINKERTAISTA
JUHLAILOSI
JA AUTA
SAMALLA
LAPSIA

kummikoordinaattori

mästämme, sen kehittämisestä ja optimoinnista käyttötarpeisiimme.
Erityistä työssäni: Koronatilanteet
muuttuvat nopeasti ja valtiot tekevät uusia päätöksiä rajoituksista, jotka
vaikuttavat kummiuksiin. Pandemia
on aiheuttanut paljon haasteita työssämme ja vaatinut sekä meiltä että lahjoittajilta kärsivällisyyttä.
Muuta: Parhaimmillani olen ongelmanratkaisijana, IT-ensiapuna ja vitsiniekkana.
Lopuksi: Olen käynyt kenttämatkalla Kambodzassa tutustumassa työhön. Vaikuttavinta minulle oli lastenkerhojen toiminta. Kerhot ovat lapsille
tärkeä paikka oppia omista oikeuksistaan ja nuorille ohjaajille mahdollisuus
opetella hyödyllisiä taitoja.

Perusta oma keräys juhlapäiväsi
kunniaksi. Pyydä ystäviäsi muistamaan sinua tavaran sijaan
lahjoituksilla. Tuette yhdessä
apua tarvitsevia lapsia.

PERUSTA
OMA KERÄYS

OMAKERÄYS.WORLDVISION.FI

22 tuloksia syntyy
kuvat

Sara Pihlaja
Lähes jokaisessa
kodissa on nykyään

tarpeeksi
ravintoa

ympäri vuoden.
Vuonna 2008 ravintoa oli
riittävästi vain 31 prosentilla
kotitalouksista.

Hygienia on

parantunut
merkittävästi.
Noin 77 kotitalouksista
käyttää nyt vessoja, kun
vuonna 2008 vastaava luku
oli vain 17 prosenttia.

Lapsista 89
prosenttia
käy koulua
säännöllisesti.
Peruskoulun käyvät lähes
kaikki lapset, ja entistä
useampi pääsee myös
jatko-opintoihin.

Äiti Chameli syöttää Muskan-tyttärelleen sosetta, jossa on lisänä maitojauhetta ja oliiviöljyä. Perhe pääsi terveysklinikalle,
kun tytön syömisessä havaittiin ongelmia. Neuvolan työntekijät ja World Visionin kouluttamat terveysvapaaehtoiset
ohjaavat perheet ajoissa saamaan apua.

Kummit kukistivat
aliravitsemuksen
Kummit alkoivat tukea Intian Rajnandgaonia vuonna 2004. Nyt työ
loppuu, ja on aika iloita pysyvistä muutoksista lasten elämässä.  
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Odottavien
äitien terveys on

parantunut.

Rajnandgaon • Asukkaita: 64 298 • Kummilapsia: 1 037 •
Työ alkoi: 2004 • Työ päättyy: 2020

Lähes kaikki äidit käyvät
säännöllisesti neuvolassa
ennen synnytystä. Heistä
96 prosenttia synnyttää
nuorimman lapsensa
terveysasemalla. Vuonna
2011 vain 30 prosenttia
kuopuksista syntyi
terveysklinikalla.

Aikaisemmin vain
32 prosenttia äideistä
imetti lapsiaan kuuden
kuukauden ikäisiksi.
Ravitsemus
koulutuksen
ja terveystyön
tuloksena tämä
luku on nyt

98 prosenttia.
Suresh ja Pooja vievät saamaansa hyvää eteenpäin toimimalla tukiopettajina koulussa.

Alueella on voimakkaita
sateita ja pitkiä kuivia kausia.

Nyt 756
asukasta
on saanut koulutusta
ilmastonmuutoksen
vaikutusten
hallinnasta.

Sadeveden
keräyspisteitä on

28 kylässä.
Sadevedenkeräys parantaa
pohjaveden riittävyyttä
kaivoissa ja parantaa myös
hygieniaa, kun vettä riittää
paremmin käsienpesuun ja
peseytymiseen.

Pooja ja Suresh ovat
entisiä kummilapsia
Intian valtio ei järjestä maaseudun kouluissa tukiopetusta, mutta kummilasten kotiseuduilla tukiopetusta tarjotaan. Pooja, 19, työskentelee jo toista
vuotta tukiopettajana. Hän saa palkkaa 3 000 rupiaa kuussa (37 euroa). Työtä
on aamuisin kaksi tuntia ennen oman koulupäivän alkua.
– Opetan lapsille matematiikkaa ja hindiä. Opiskelen itse yliopistossa, ja
haluan tulevaisuudessa olla opettaja, Pooja kertoo.
Hän on entinen kummilapsi, joka on kiitollinen saamastaan tuesta. Erityisesti mieleen on jäänyt tytöille tarkoitettu elämäntapakoulutus – sekä hieman dramaattisempi muisto.
– Poltin keittiötöissä käteni ja jouduin sairaalaan. World Vision varmisti
hoitoni ja maksoi 25 000 rupian sairaalalaskuni.
Myös Suresh, 18, on entinen kummilapsi, joka toimii tukiopettajana.
– Muistan hyvin kummini. Piirsin hänelle kuvia. Sain kummiltani värikyniä
ja kirjeitä, Suresh kertoo.
World Vision tukee nuoren miehen opintoja, jotka kestävät vielä kaksi
vuotta. Valmistuttuaan sähköasentajaksi hän aikoo hakea töihin valtion
rautateille.

24 ruanda
teksti

Annette Gothóni kuva Pasi Liesimaa

”Minun
nimeni on
Uwimana”
Uwimana, 7, on pikkuinen tyttö, joka tykkää
hypellä ja pelata pallopelejä. Hän elää
äärimmäisessä köyhyydessä.

MIKÄ KOHDE?
Umurava sijaitsee Etelä-Ruandassa
Gisagaran piirikunnassa noin 150
kilometrin päässä pääkaupunki
Kigalista.
Asukkaita on noin 71 000.
Alueella sijaitsee myös Mugomb
wan pakolaisleiri, jossa asuu 9 000
kongolaista pakolaista.
Umurawassa on kaiken kaikkiaan 4 000 kummilasta, joista
2 250 odottaa omaa kummia.
Alueen suurimpia haasteita ovat
perheiden matala tulotaso, lasten
heikko ravitsemus ja hygienia sekä
lasten koulutien keskeytyminen.
Koulujen opetustilat ja -materiaalit
ovat puutteellisia. Puhdasta vettä
ja käymälöitä on vähän, mikä aiheuttaa paljon terveysongelmia.

Uwimanan kotitalo Ruandan Umuravassa on lähes romahtamaisillaan.
Katossa on isoja aukkoja. Huonekaluja
ei ole. Patjan virkaa toimittaa vanha
maissisäkki, joka on nostettu ulos kuivumaan. Viime yönä on satanut vettä.
– Nukuimme kiinni toisissamme. Se
auttoi kestämään märkää ja kylmää,
perheen äiti Maria kertoo.
Uwimana katselee hiljaisena vieressä. Pikkuveli Ndayisaba on vasta kolmevuotias ja hapuilee äitinsä hameen
helmaa. Perheen isä kuoli pari vuotta
sitten, ja sen jälkeen elämä on ollut
kovaa. Äidillä ei ole säännöllisiä tuloja.
Hän saa hieman taskurahaa auttamalla
naapureita peltotöissä.
– Olen hyvin väsynyt. Ainut tehtäväni on pitää lapset hengissä. Usein
se tarkoittaa sitä, että minulle ei
riitä ruokaa. Kun niin käy, en ole tarpeeksi vahva työskentelemään pellolla.
Ainoaksi vaihtoehdoksi jää ruuan aneleminen naapureilta, äiti kertoo.
Uwimana tekee kaikkensa auttaakseen äitiä. Pienillä hartioilla on paljon
painoa.

Uwimanan leikkihetki.

– Minun nimeni on Uwimana. He
rään aamuisin seitsemältä ja lähden
hakemaan vettä. Sitten valmistan ruokaa. Herkkuani on perunoista valmistettu ruoka.
Koulusta ei ole juteltavaa, sillä Uwimana ei ole päässyt opintielle perheensä vaikean tilanteen takia. Tytön
katse kirkastuu, kun keskustelu kääntyy mielipuuhiin.
– Tykkään pelata pallopelejä ja leikkiä hyppelyleikkejä ystäväni Buhinjan
kanssa, hän sanoo.
Kun vilkutamme hyvästiksi, Uwimana hymyilee hieman. Naapurilta
kuulemme, että sellaista ei ole tapahtunut aikoihin.

ANNA
LAHJA
JOKA
MUUTTAA
ELÄMÄN

NÄIN AUTAMME
• Rakennamme vesipisteitä sekä sanitaatiotiloja. Opetamme kyläläisille
vedenpuhdistusmenetelmiä ja annamme hygieniakoulutusta.
• Tuemme terveyskeskusten ja klinikoiden perustamista, sekä terveystyöntekijöiden ja -vapaaehtoisten kouluttamista. Terveysvapaaehtoiset auttavat
alueen asukkaita muuttamaan terveyskäyttäytymistään ja terveyteen
liittyviä uskomuksiaan.
• Tuemme opettajien osaamisen kehittämistä ja kunnostamme koulurakennuksia, jotta ne ovat turvallisia. Tuemme vanhempien osallistumista lasten
koulunkäyntiin ja pyrimme muuttamaan vanhempien negatiivisia asenteita
koulutusta kohtaan.

Eettisellä lahjalla on aina kaksi
saajaa. Ilahdutat läheistäsi
kotimaassa ja autat samalla
lapsia maailmalla.

• Autamme viljelijöitä oppimaan uusia ja tehokkaampia viljelymenetelmiä
ja edistämme parempien lajikkeiden ja välineiden saatavuutta.
• Autamme nuoria hankkimaan ammatin maataloussektorin ulkopuolelta.
• Tuemme säästöryhmien toimintaa sekä taloudenhallinnan kehittymistä.

TUTUSTU LAHJAVALIKOIMAAN:

WORLDVISION.FI/EETTISET-LAHJAT

26 yhteistyössä

Lähettiläämme Jannika B ja
suloinen lapsikuoro.

Ilta lapsille

– todellisille sankareille
World Vision: Riku & ilta
sankareille -ohjelman
ensi-ilta on lauantaina
12.12. Nelosella kello
18.30.

Estradilla Ressu Redford.

Artisteina mukana ovat Jannika B,
Laura Närhi, Abreu, Pyhimys, Antti
Ketonen ja Ressu Redford. Sketsipuolesta vastaavat iki-ihanat Krisse Salminen ja Pirjo Heikkilä sekä Sami
Hedberg.
Talkshow-osuuden juontaa kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallio. Hänen vierainaan nähdään muun
muassa evoluutiobiologi Tuomas
Aivelo ja yrittäjä Piritta Hagman.

tekstit

Oona Rintala
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Näyimme ympäri Suomea
JCDecaux halusi lähteä mukaan tekemään hyvää ja suojelemaan kehitysmaiden lasten terveyttä. Yhteistyössä syntyi koko
Suomessa näkynyt ulkomainoskampanja.
– Kiitos JCDecaux huikeasta yhteistyöstä ja tuestanne
maailman heikoimmassa asemassa oleville lapsille, markkinointipäällikkö Sini Tiensuu Suomen World Visionista sanoo.

Tactic innostaa kummiuteen
Suomen World Visionin kummimainos löytyy viiden tuhannen
Juniori Alias -pelin välistä. Peliyritys Tacticin markkinointipäällikkö Jemina Heljakka on monivuotinen kummi.
– Maailman lapsien hyvinvointi on meille tärkeää, joten Suomen World Vision on oiva kumppani, Heljakka sanoo.
Tactic on kansainvälinen peliyritys, jonka valikoimaan kuuluvat mm. erilaiset lautapelit ja lelut. (tactic.net)

Lunette puolustaa tyttöjä
Sketsien taitajat Krisse Salminen,
Sami Hedberg ja Pirjo Heikkilä.

Kuukuppivalmistaja Lunette aloitti silpomisen vastaisen
työmme kumppanina.
– Tyttöjen päivänä julkaisimme hyväntekeväisyyskupin. Asiakkaamme ovat ottaneet uuden merkityksellisen kampanjamme
ilolla vastaan, Lunetten toimitusjohtaja Heli Kurjanen sanoo.
Jokaisesta yhteistyökuukupista lahjoitetaan kaksi euroa silpomisen vastaiseen työhön. (lunette.com)

Mylo tukee Ruandan lapsia
Mylo-yrityksen äiti Lotta Mykkänen auttaa yrityksineen Ruandan lapsia.
– Yhteistyö on alkanut todella hyvin, ja ensimmäiset tuotteetkin ovat löytäneet tiensä jo kuluttajille ja jälleenmyyjille, Mykkänen iloitsee.
Mylo on kotimainen yritys, joka suunnittelee ja valmistaa mm.
vauvojen design-puruleluja sekä tuttinauhoja. Jokaisesta World
Vision -yhteistyötuotteesta lahjoitetaan 0,50 euroa Ruandan
lapsille Umuravan aluekehitysohjelmaan. (mylo.fi)
Pyhimys esiintymässä lasten puolesta.

Ohjelman teema on ilta sankareille.
– Ilta on omistettu kehitysmaiden
lapsille. He ovat niitä todellisia sankareita, jotka elävät haastavissa olosuhteissa, Suomen World Visionin lähettiläs Jannika B tiivistää.
Hän on kahdeksanvuotiaan Ian-
pojan kummi. Ohjelmassa nähdään,
miten onnistuu puhelinkeskustelu
kummipojan kanssa.
– Oli mahtavaa jutella Ianin kanssa.
Se teki kummiudesta todellista.

Globe Hope ei unohda heikoimpia
Globe Hopen toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija Seija Lukkala
lähti yrityksineen mukaan auttamaan heikoimmassa asemassa
olevia lapsia.
– Yhteistyömme Suomen World Visionin kanssa sopii hyvin
yrityksemme arvoihin. Haluamme laajentaa tuotevalikoimaa ja
tuoda yhteistyölle vieläkin enemmän näkyvyyttä, Lukkala sanoo.
Globe Hope on suomalainen tekstiilialan yritys, joka tuottaa
laukkuja ja asusteita kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista. Jokaisesta World Vision -yhteistyötuotteesta lahjoitetaan 10 prosenttia
Ruandan lapsille Umuravan aluekehitysohjelmaan.
(globehope.fi/worldvision)
Kiinnostuitko yhteistyöstä: worldvision.fi/yritysyhteistyo
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Lähettiläs
kokkaa
Tomi Björckin resepteillä loihdit
koti-iltoihin aasialaista tunnelmaa.

Rapeat Furikakeperunat
50 g voita
1/2 sitruunan mehu
800 g pieniä kiinteitä perunoita
suolaa
1–2 rkl furikake-maustetta
1 rkl maustamatonta tuorejuustoa

Kolmen mison lohi
4 palaa lohta (à 150 g)
nahattomana
2 rkl saikyo-misotahnaa
(valkoista)
2 rkl shiro-misotahnaa
(valkoista)
2 rkl aka-misotahnaa
(punaista)

1 rkl merileväkaviaaria

(vettä tai kala/kasvislientä)

muutama ruohosipulinvarsi
hienonnettuna

200 g pinaattia pestynä

öljyä
1 rkl voita

Laita voi pieneen kattilaan ja säädä levy
keskilämmölle. Anna voin ruskistua,
mutta varo polttamasta sitä. Kun vaaleanruskea voi alkaa tuoksua pähkinäiseltä, ota kattila sivuun ja anna jäähtyä.
Kaada ainoastaan voin kirkas osa
sekoituskulhoon, jätä pohjalle laskeutunut sakka kattilaan. Lisää joukkoon
sitruunan mehu jatkuvasti sekoittaen.
Pese perunat ja levitä kokonaisina leivinpaperin päälle uunipellille.
Mausta suolalla. Paahda 200-asteisessa
uunissa noin 20–25 minuuttia, kunnes
ne ovat kypsiä.
Laita perunat tarjoilukulhoon ja
kaada ruskistettu voi päälle. Lisää furikake ja sekoita.
Viimeistele tuorejuustolla, merileväkaviaarilla ja ruohosipulilla.

2 rkl soijakastiketta
2 rkl miriniä
muutama oksa tilliä
Marinoi lohi. Sekoita misot keskenään,
ohenna tarvittaessa pienellä määrällä
vettä tai haluamaasi lientä.
Hiero kauttaaltaan kalapalojen pintaan ja anna maustua jääkaapissa pari
tuntia. Pyyhi ylimääräinen marinadi
kevyesti pois talouspaperilla.
Paista kuumassa öljyssä pannulla
molemmin puolin, noin 3 minuuttia
per puoli.
Paista pinaattia pannulla voissa noin
2 minuuttia. Lisää lopuksi soija ja mirin.
Tarjoile paistetun kalan kanssa ja koristele tillillä.
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Hola-Holahedelmäsalaatti
limesiirappi:
100 g sokeria
100 g vettä
1 limetin mehu ja kuori
hedelmäsalaatti:
1 pitaija
1/2 ananas
1 tlk litsiä (kiinanluumua)
1 tlk jakkihedelmää
10 sokeriherneenpalkoa
kookosliemi:
2 dl kookoskermaa
1/2 tlk kondensoitua maitoa
vettä
viimeistelyyn kookoskuutioita
Valmista ensin siirappi. Mittaa vesi ja
sokeri kattilaan ja kiehauta. Lisää limetin mehu ja raastettu kuori. Laita kylmään jäähtymään.
Kuori pitaija ja ananas. Laita muutama litsi syrjään koristelua varten.
Paloittele kaikki hedelmät ja suikaloi sokeriherneet. Sekoita keskenään.
Kaada kylmä limesiirappi päälle. Voit
säilöä hedelmiä liemessä jääkaapissa
enintään 4 päivää.

teksti

Tiina Usvajoki

”Toivon Makaralle ihan samoja
asioita kuin omille pojilleni”
Tomi Björck on tukenut Suomen
World Visionin työtä jo vuodesta
2013. Hän näyttää ylpeänä kambodzalaisen kummipoikansa
kuvaa.
– Tässä on Makara. Hän on
kahdeksanvuotias. Pojan lempiaineita ovat äidinkieli ja piirtäminen.
Australiassa perheensä kanssa
asuva Björck on siviilissä kahden
pojanviikarin isä. Hän katsoo
kummiutta usein myös isyyden
näkökulmasta.
– Minulla on kaksi suunnattoman rakasta poikaa, Oliver ja
Joachim. Isänä minulle on tärkeää turvata heille mahdollisimman hyvä tulevaisuus. Toivon
Makaralle ihan samoja asioita
kuin omille pojilleni.

Kokkina kyläyhteisölle

Tomi Björck Lily Lee -ravintolassaan
Helsingissä.

Björckin ensimmäinen kummilapsi oli Sri Lankasta. Hän vieraili paikan päällä katsomassa, miten kummius tukee kummilapsen yhteisöä. Mieleen on jäänyt monia asioita, kuten kummipojan perheen pihalla
tepasteleva vuohiäiti.
– Vuohi oli hankittu kummien tuella. Perheen lapset saivat ravintoa vuoden maidosta, ja vanhemmille tuli vielä lisätuloja maidon myynnistä, Björck
muistelee.
Vaikutuksen teki myös ravitsemuskoulutus, jossa äideille ja isille kerrottiin terveellisen ravinnon merkityksestä lapsen kasvuun ja kehitykseen.
Björck osallistui myös itse koulutukseen kokkaamalla kyläyhteisölle.
– Olen todellakin nähnyt omin silmin, miten apu menee perille. Kummina
saa pienellä rahalla paljon hyvää aikaiseksi.

Sekoita yhteen kookoskerma ja kondensoitu maito, ohenna vedellä juoksevaksi ja sekoita tasaiseksi. Kokoa annokset laseihin. Valuta hedelmistä ylimääräiset siirapit pois ja lado hedelmät lasiin.

Kaada päälle kookosliemi ja koristele
kokonaisilla litseillä ja muutamalla kookoskuutiolla.
Reseptit ovat Björck ja Aasia
-kirjasta (Cozy Publishing)

KUVA: ANNILA HARRIS
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Anni Lehtonen,

Vähävaraiselle
intialaisperheelle
vuohi on
käänteentekevä
lahja.

Lahjasta kasvoi lauma
Intialaiskylän kadulla risteilee ihmisiä, autoja, eläimiä ja moottoripyöriä. Yhtäkkiä
kulman takaa ilmestyy vuohilauma. Sen jäsenet ovat suomalaisten lahjoittamia.
Eettisillä lahjoilla on tosiaankin monta
tarinaa. Kuten esimerkiksi suomalaisten lahjoittamilla vuohilla. Ne on
annettu isänpäivän, joulun tai muiden
merkkipäivien juhlallisuuksissa aineettomina, hyvää tekevinä lahjoina.
Nyt nuo lahjat ovat muuttuneet toisella puolella maailmaa kirmailevaksi
vuohilaumaksi.
Moni etsii tänäkin jouluna vaihtoehtoa perinteisille joululahjoille. Tässä
muutama vinkki.

Vuohi (42 €)
Vuohen ravitseva maito on tärkeää erityisesti lapsille, jotka juovat sitä päivittäin. Kilien myötä vuohesta saatu hyöty
moninkertaistuu ja lisätuloilla vähä-

varainen perhe voi kustantaa lasten
koulu- tai lääkärikuluja.

Metsä (36 €)
Tällä lahjalla kasvatat hehtaarin metsää
Etiopiaan, missä lapset kärsivät jo
nyt ilmastomuutoksen vaikutuksista.
World Visionin metsitysmenetelmällä

vanhojen puiden juuristot herätetää
henkiin ja uusi metsä kasvaa nopeasti
ja kestävästi.

Puhdas vesi (18 €)
Vesiputkiverkosto sekä perheiden
lähelle tuodut vesipisteet lyhentävät
päivittäisiä vedenhakumatkoja ja tuovat veden kouluille ja terveysasemille.
Lahjalla parannetaan etenkin kehitysmaiden lasten ja naisten elämää.

Koulutarvikkeita (26 €)
Kouluja kunnostetaan ja niihin hankitaan tarpeelliset välineet. Lapset saavat
tukiopetusta, opettajat lisäkoulutusta
ja vanhemmat tietoa opiskelun merkityksestä lapsen tulevaisuuteen.
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Näin helposti
se onnistuu
Eettisen lahjan ostamalla lahjoitat avun
kehitysmaahan ja ilahdutat läheistäsi
sähköisellä tai tulostetulla kortilla, joka
kertoo lahjoituksen merkityksen.
1. Mene osoitteeseen
worldvision.fi/eettiset-lahjat
2. Selaile lahjoja, lue lisätietoja,
ja valitse lahjoista sopiva.
3. Luo kortti lahjan saajalle. Voit joko
lähettää kortin suoraan sähköpostitse tai tulostaa sen itse.
4. Eettiset lahjat lahjoitetaan niitä
eniten tarvitseville lapsille, perheille
tai yhteisöille osana Suomen World
Visionin kehitysyhteistyötä tai
humanitaarista apua.

teksti

Tiina Usvajoki

Olemme mukana
Maaretin verkkokurssilla ja Pekan kirjassa
Kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallio
julkaisi äskettäin Voimana toivo -verkkokurssin, joka pohjautuu hänen keväällä
ilmestyneeseen tietokirjaansa. Kurssi
käsittelee kuuden viikon ajan toivon
teemoja. Viimeinen teema on nimeltään
Elämän tarkoitus. Siinä pohditaan
merkityksellisen elämän tekijöitä toivon
näkökulmasta.
– Viimeisen viikon luennolla kerron
matkastani Kambodzaan ja Suomen
World Visionin työstä. Hyvä elämä ei ole
vain itsestä kiinni. Kun tekee hyvää muille,
oma elämä tuntuu merkityksellisemmältä. Auttaminen lisää hyvinvointia ja tuo
tarkoitusta elämään, Kallio sanoo.
Verkkokurssin luennot ovat puolituntisia, ja niihin sisältyy harjoituksia sekä
tulostettava työkirja. Kurssi on toteutettu
yhteistyössä WSOY:n kanssa.
Verkkokurssista lisätietoa: maaretkallio.com

Vastuun FightBack (Tammi) on Pekka
Hyysalon toinen kirja.

Maaret Kallio on kambodzalaisen ja kenialaisen lapsen
kummi.

Ex-freestylehiihtäjä Pekka
Hyysalo vieraili kummipoikansa luona Keniassa
syyskuussa 2019. Tänä vuonna ilmestyneessä Vastuun
FightBack -kirjassa Hyysalo
muistelee tapaamista lämpimästi.
– Kättelimme, kerroin
nimen. Evans oli hiljaa ja
halasi minua. Ajattelin, ettei
hän puhu englantia. Sanoja
ei tarvittu. Evans otti minua
kädestä kiinni ja lähti taluttamaan puiden varjoon.
Pekka Hyysalo loukkaantui vakavasti hiihtorinteessä 2010. Kuntoutuminen
aivovammasta on vaatinut
uskomatonta sinnikkyyttä.
Nykyään Hyysalo kiertää
suosittuna luennoitsijana eri
puolilla Suomea.
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Annette Gothóni, Jussi Laurikainen, Miikka Niskanen, Merja Tikkanen-Vilagi

Burundissa köyhyyden
kierre on vahva
Jo noin vuoden ajan olemme tehneet humanitaarista työtä Burundissa,
joka kuuluu maailman hauraimpiin valtioihin. Nyt Burundi on myös
kehitysyhteistyökohteemme.
Burundi on pieni Afrikan sisämaavaltio, jonka historiassa on pitkäkestoisia
kolonialismin, kansanmurhan ja sisällissodan seurauksena syntyneitä levottomuuksia.
Köyhyys altistaa erityisesti naiset ja
lapset humanitaarisille kriiseille. Epävarmaa tilannetta pahentavat luonnonkatastrofit: tulvat, maanvyöryt ja kuivuus. Maa on kohdannut useita epidemioita, kuten malariaa ja koleraa. Myös
ebolan leviämisriski on olemassa. Tällä
KUVA: PASI LIESIMAA

Burundilaisen
lapsen kummiksi
voi ryhtyä keväällä
2021.

hetkellä huolena on maailmanlaajuinen
koronavirus.

Suuria haasteita
Väestöstä noin 90 prosenttia elättää
itsensä maanviljelijöinä ja karjan kasvattajina. Suurimmat haasteet ovat
väestönkasvu, aliravitsemus ja malaria. Lasten koulunkäynti keskeytyy
usein tyttöjen varhaisiin avioliittoihin
ja teiniraskauksiin sekä poikien siirtymiseen pellolle töihin. Lukutaidotto-

muus on yleistä ja köyhyyden kierre
vahva.
Toteutamme uuden Kigamban aluekehitysohjelman Cankuzon maakunnassa yhteisrahoituksella Saksan World
Visionin kanssa. Avun piirissä on noin
55 000 ihmistä.
Työmme tavoitteena on suojella
ohjelma-alueen lapsia ja varmistaa, että
heidän oikeutensa terveyteen ja koulutukseen toteutuvat.
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Perussa opiskellaan etänä
Perun ohjelmissamme koronatilanne on vaikea. Koulut on
suljettu ja lapset käyvät mahdollisuuksien mukaan etäkoulua
joko internetin, television tai radion välityksellä.
Perun hallituksella on tähän valmiit opetuspaketit kaikille
kouluasteille. Lisäksi Perun World Vision tuottaa jatkuvasti
materiaaleja, joiden tarkoituksena on innostaa koko perhettä lapsen koulunkäynnin tukemiseen. Materiaalien tärkeänä
sisältönä on myös perheen hyvinvoinnin tukeminen kriisi
tilanteessa. Monet perheet ovat joutuneet karanteenin
vuoksi taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen. Näille perheille
on jaettu erikseen rahallista apua ruuan ja muiden välttämättömien perustarvikkeiden ostoon.

Hätäapua pakolaisleireille Ugandaan
Uusimmassa humanitaarisen avun hankkeessamme tuemme
erittäin haavoittuvassa asemassa olevia pakolaisia ja vastaanottavan yhteisön jäseniä Omugon ja Imvepin pakolaisleireillä
Pohjois-Ugandassa.
– Koronaviruksen aiheuttamat liikkumisen ja avun perille viemisen rajoitukset ovat luhistaneet pakolaisalueella
elävien ihmisten mahdollisuuksia toimeentuloon ja ravintoon.
Ihmiset, jotka vähän aikaa sitten pakenivat kotiseutunsa
väkivaltaisuuksia leireille ja alkoivat saada elämäänsä siellä
vakaammaksi, ovat taas täysin ulkopuolisen avun varassa. He
ovat myyneet vähäistä omaisuuttaan ja välineitä, joilla ansaita
toimeentuloa. Imvepin leirille myös virtaa koko ajan uusia
pakolaisia Kongosta, Suomen World Visionin humanitaarisen
avun päällikkö Miikka Niskanen kertoo.
Hankkeessa parannetaan pakolaisten ruokaturvaa ja vahvistetaan heidän taloudellista tilannettaan. Arviolta 37 500
ihmistä saa hankkeesta tukea arkeensa.
– Annamme raha-apua, tuemme nopeasti kasvavien viljelylajikkeiden kasvattamista, koulutamme ihmisiä yritystoiminnasta ja autamme aloittelevia yrittäjiä, Niskanen listaa.
Hankkeen kesto on yhdeksän kuukautta, ja se toteutetaan
pääosin vuoden 2021 aikana. Suomen ulkoministeriö on
myöntänyt hankkeeseen noin puoli miljoonaa euroa.

Sam´s House tukee nuoria
Koronarajoitukset Busian kaupungissa Ugandassa ovat olleet
muuta maata tiukemmat, sillä kaupunki on vilkas rajanylityspaikka Ugandan ja Kenian välillä. Esimerkiksi koulut on
suljettu vuoden 2020 loppuun asti.
World Visionin rakennuttama ja stand up -koomikko Sami
Hedbergin tukema nuorisotalo on kuitenkin pysynyt avoinna, ja sen kävijämäärät ovat kasvaneet. Sam´s Housessa on
mm. kaikille avoin kirjasto ja internetkahvila.
Koronan aikana nuoret ovat saaneet neuvoja muun
muassa seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Nuorisotalon tiloissa on myös järjestetty koulutuksia koronatietoa
jakaville vapaaehtoisille. Kun tilanne palaa normaaliksi, käynnistyvät jälleen nuorille suunnatut yrittäjyyskurssit.

Koulut avasivat ovensa
Koronatilanne Kambodzassa sijaitsevassa
Santukin ohjelmassamme
on pysynyt koko pandemian ajan hallinnassa.
Maan rajojen sulkemisen
vuoksi monet siirtotyöstä
elantonsa saavat perheet
ovat kuitenkin joutuneet
vaikeuksiin. World Vision
on tukenut näitä perheitä
lahjoittamalla heille ruokaa ja hygieniatarvikkeita.
Syyskuun lopussa
koulut avasivat jälleen ovensa siten, että alakoululaiset
käyvät koulua kahdessa vuorossa ja normaalia pienemmissä
opetusryhmissä. Myös yläkoululaisten opetukseen on tehty
vastaavia muutoksia.
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Onko kummilapseni
turvassa?
Ohjelmajohtajamme
Annette Gothóni kertoo,
miten kummilapsista
pidetään huolta koronaaikana.

1.

Miten koronaepidemia vaikuttaa
kummilasten elämään?
Kuten olemme myös täällä Suomessa kokeneet, korona on vaikuttanut ja vaikuttaa ihan jokaisen elämään.
Kouluja on suljettu ja liikkumista rajoitettu. Monessa perheessä rajoitukset
ovat vaikuttaneet toimeentuloon. Kummilapsia varmasti pelottaa tietämättömyys siitä, miten pitkään tämä poikkeustila jatkuu ja miten hän ja hänen perheensä siitä selviävät.
KUVA: PASI LIESIMAA

2.

Mitkä ovat suurimmat kummi
lapsiin kohdistuvat uhat?
Suurimmat uhat kummilapsille ovat
varmasti toissijaiset vaikutukset. Koulunkäynnin keskeytyminen voi lisätä
lasten turvattomuutta. Joissakin perheissä on vaikeuksia pitää yllä elinkeinoja koronarajoitusten takia. Se voi
vaikuttaa esimerkiksi lasten ruuansantiin. On myös mahdollista, että tavalliset taudit kuten ripuli tai malaria jäävät hoitamatta, kun terveysklinikoille
ei uskalleta mennä koronatartunnan
pelossa.

3.

Pääsevätkö World Visionin pai
kalliset työntekijät seuraamaan
kummilasten hyvinvointia korona
aikana?
Kummilapsia seurataan mahdollisimman tiiviisti. Niissä maissa, joissa

Paikalliset työntekijämme tapaavat
lapsia rajoitusten puitteissa.

rajoitukset ovat voimakkaat, seurantaa tehdään puhelimien välityksellä.
Jos mahdollista, vierailuja tehdään turvaetäisyydet ja suojaukset huomioiden.
Hankkeiden toiminnot pyritään toteuttamaan niin normaalisti kuin mahdollista turvallisuutta riskeeraamatta.

4.

Onko kummilapseni turvassa?
Koronan aikana jokaisen turvallisuus on uhattuna. Teemme kuitenkin kaikkemme, jotta jokainen kummilapsi saisi olla turvassa. Seuraamme

kummilasten tilannetta ja jaamme esimerkiksi kriisiruokapaketteja.

5.

Meneekö apu perille myös koro
na-aikana?
Kyllä menee. Raportoinnit, tilintarkastukset ja evaluaatiot jatkuvat kriisistä huolimatta normaalisti. Vaikka
Suomen World Visionin työntekijöillä
ei ole nyt mahdollisuutta matkustaa
ohjelma-alueille arvioimaan tilannetta,
pidämme kentälle tiiviisti yhteyttä
videopuheluissa. Teemme myös koko
ajan muutoksia suunnitelmiin, jotta
voimme jatkaa työtämme mahdollisimman normaalisti.
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Vuoden 2021 alussa kummit pääsevät
lukemaan lasten vastauskirjeet Plussasta.

teksti

Sanna-Mari Raudasoja

Vau, mikä
Plussa!
Yhteydenpito kummilapsen kanssa
ja avun perille menon seuraaminen
ei ole koskaan ollut näin helppoa.
Keväällä avattu kummien Plus-palvelu
on saanut hienon vastaanoton.
Plussassa kummi voi nähdä kummilapsensa kuvat ja videot helposti
yhdestä paikasta aikajärjestyksessä.
On ilahduttavaa seurata lapsen kasvua
ja kehitystä vuosien varrella. Plussan
avulla kummiudesta kertominen ystäville on helppoa ja havainnollista. Palvelusta voi myös tarkistaa kummilapsen perustiedot, kuten syntymäpäivän
ja iän.
Lapselle kirjoittaminen on tehty
Plussassa mahdollisimman yksinkertaiseksi. Oma viesti kirjoitetaan esitäytetylle viestilomakkeelle ja mukaan voi
liittää valokuvan. Ensimmäisen puolen
vuoden aikana sadat lapset ovat saaneet omalta kummilta viestin Plussan
välityksellä.
Päivitämme Plussaan säännöllisesti
kuulumisia kummilasten kotiseuduilta
ja jaamme videoita ja valokuvia. Näin
kummilasten arki ja kotiseutu tulevat
entistä tutummiksi kummeille. Plussasta voi myös
nähdä, kuinka apu menee
perille ja mitä sillä saadaan aikaan.
Kehitämme Plus-palvelua koko ajan. Jo ensi
vuoden alussa kummit
pääsevät lukemaan lasten kirjeitä Plussasta.

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
kansainvälistä World Vision -verkostoa. Kansainvälisesti World
Visionin avun piirissä on yli 100 miljoonaa ihmistä. Järjestö toimii
lähes 100 maassa.
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Olemme aloittaneet uuden Lalogi-Lakwanan kummilapsiohjelman Ugandassa. Seutu kärsi yli 20 vuotta
sissiryhmän terrorista ja monet alueen asukkaat ovat eläneet osan elämästään pakolaisleireillä. Konfliktin
jäljet näkyvät yhä alueella ja ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Niukka toimeentulo heijastuu
lapsiin; aliravitsemus, lapsiin kohdistuva väkivalta, lapsityövoima ja lapsiavioliitot ovat yleisiä.
Ryhdy kummiksi Lalogi-Lakwanan lapsille. Kummina suojelet heidän oikeuksiaan ja mahdollistat puhtaan
veden, koulutuksen ja paremman terveyden. Pysyvästi.

RYHDY KUMMIKSI OSOITTEESSA
WORLDVISION.FI/RYHDY-KUMMIKSI

