
Viime vuosina olemme nähneet, miten maailma voi muuttua silmänräpäyksessä. 
Lapset joutuvat pakenemaan kotoaan tai elämään turvattomissa olosuhteissa 
kriisien keskellä. Pandemian lisäksi ilmastonmuutos, konfliktit ja erilaiset 
luonnonkatastrofit aiheuttavat nälkää ja köyhyyttä lasten elämään.

Kuukausilahjoittajana autat kriisin keskellä elävää lasta tälläkin hetkellä. 
Avullasi suojelemme lapsia vaarallisissa olosuhteissa, puolustamme tyttöjen 
oikeuksia mm. silpomisen vastaisella työllä ja autamme perheitä varautumaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Lahjoituksesi avulla voimme reagoida nopeasti 
akuutteihin tilanteisiin ja hakea myös julkista rahoitusta  
työmme tueksi. Sinä autat siellä, missä hätä on suurin.

2021 
–Katsaus 
tuloksiin!
Kiitos sinulle kuukausi-
lahjoittaja! Sinun ja 
muiden lahjoittajien tuella 
saimme aikaan vaikuttavia 
tuloksia vuonna 2021. 

Tässä vuosiraportissa kerromme, mihin lahjoituksesi käytetään 
ja mitä muutoksia saimme aikaan lasten ja heidän perheidensä 
elämässä ympäri maailmaa.



Tänä vuonna olemme auttaneet myös 
Filippiineillä. Olemme tukeneet lasten 
mahdollisuutta koulunkäyntiin ja oppi-
miseen, vahvistaneet lasten suojelemista 
väkivallalta ja parantaneet lasten ja per-
heiden terveydentilaa monipuolisemmalla 
ravinnolla, terveyspalveluilla ja lisäämällä 
puhtaan veden saatavuutta.

ERITYISEN VAARALLISET KOHTEET
Osa lahjoituksistasi käytetään maailman 
vaarallisimmissa paikoissa elävien lasten 
auttamiseen. Tilanteet näillä alueilla voivat 
muuttua silmänräpäyksessä ja apu kohdiste-
taan sinne missä sitä kipeimmin tarvitaan. 

Afganistanissa viime vuosi oli erityisen vai-
kea. Osa perheistä joutui jättämään kotinsa 
ja lapset keskeyttämään koulunkäynnin. 
Lapset ovat kärsineet nälästä, pandemian 
vaikutuksista sekä poliittisesta epävarmuu-
desta. Viime vuonna autoimme kotiseudul-
taan siirtymään joutuneita perheitä selviyty-
mään ja toipumaan. 

Kongon demokraattisessa tasavallassa  
ruokapula, väkivaltaisuudet ja erilaiset 
sairaudet vaikuttivat perheiden elämään. 
Autoimme maanviljelijöitä ja perheitä 
toimeentuloon liittyen, kuten kasvattamaan 
kaneja, kylvämään ilmastokestäviä siemeniä 
ja valmistamaan vaatteita. Lisäksi tuimme 
lapsia kouluun palaamisessa.

Hondurasissa viime vuosi on ollut jälleen-
rakennuksen aikaa. Kahden tuhoisan hurri-
kaanin jälkeen kodittomiksi jääneet perheet 
tarvitsivat apua, jotta he voivat rakentaa 
elämänsä uudelleen. Avustimme perheitä ja-
kamalla heille hätäaputarvikkeita ja tuimme 
lapsia koulunkäynnin jatkamisessa. Tuellasi 
autamme lapsia, jotka elävät köyhyyden ja 
jengiväkivallan keskellä San Pedro Sulasissa.

SILPOMISEN VASTAINEN TYÖ
Sukuelinten silpominen uhkaa vuosittain 
noin kolmea miljoonaa tyttöä. Silpominen 
vahingoittaa naisia ja tyttöjä monin tavoin 
fyysisesti ja henkisesti ja se on hengenvaa-
rallinen ihmisoikeusloukkaus. 

Lahjoituksesi tukee silpomisen vastaista 
työtämme Keniassa ja Somaliassa.  Edis-
tämme tyttöjen oikeuksia ja pyrimme 
vähentämään silpomista ja lapsiavioliittoja 
vaikuttamistyöllä. Rakennamme turvataloja 
koulujen yhteyteen ja tuemme tyttöjen 
toimeentuloa. Jaamme tietoa silpomisen 
haitoista, kannustamme tyttöjä koulunkäyn-
tiin ja järjestämme vaihtoehtoisia aikuistu-
misriittejä. Somalian Puntmaassa edistämme 
silpomisen kieltävää lakialoitetta yhdessä 
paikallisten toimijoiden kanssa. 

ILMASTOTYÖ
Kehittyvissä maissa ilmastonmuutos vaikut-
taa miljoonien lasten elämään jo nyt. Tulvat, 
kuivuus ja myrskyt ajavat perheitä pakoon 
kotiseuduiltaan. Perheiden on yhä vaikeam-
paa sopeutua ääriolosuhteisiin, mikä lisää 
ruokapulaa, metsäkatoa ja voi johtaa myös 
lasten hyväksikäyttöön ja lapsityövoimaan.

Lahjoituksesi tukee ilmastotyötämme Etio-
piassa ja Somaliassa.  Etiopiassa autamme 
perheitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin mm. opettamalla metsitystä 
sekä peltometsäviljelyä. Somaliassa kou-
lutamme ihmisiä varautumaan paremmin 
ennustettuihin ilmastoriskeihin, kuten 
myrskyihin ja kuivuusjaksoihin. Kerromme 
puuhiilituotannon haitoista ja koulutamme 
paikallisia puuta säästävien liesien valmista-
misessa. 

KATASTROFIT 
Kuukausilahjoituksellasi pystymme tarjoa-
maan apua akuutissa kriisissä.  Autamme 
Ukrainan ja Afganistanin kaltaisten krii-
sien keskellä. Jaamme hätäaputarvikkeita, 
rakennamme turvallisia tiloja lapsille ja 
suojelemme yksinjääneitä lapsia. 

Ukrainan kriisi on vaikuttanut jo 3,6 miljoo-
nan lapsen elämään. Avustustyömme on 
käynnissä Romaniassa, Moldovassa ja Ukrai-
nassa, missä jaamme esimerkiksi hygienia- ja 
lastenhoitotarvikkeita sekä ruokaa.  Seuraa-
vaksi siirrymme antamaan entistä enemmän 
psykososiaalista tukea lapsille ja aikuisille 
sekä tukemaan lasten koulunkäyntiä.

Mihin lahjoituksesi käytetään?



Lahjoittajien tuella saatiin aikaan 
tuloksia ympäri maailmaa:

HONDURAS
4200 lasta sai koulukirjoja, jotta 
he voivat jatkaa koulunkäyntiä.

9610 hurrikaanissa kotinsa 
menettänyttä perhettä sai 
hätäaputarvikkeita.

6 säästöryhmää perustettiin, 
jotta nuoret saavat taitoja oman 
yrityksen perustamiseen. 

KENIA  
Rakensimme 2 uutta turva- 
taloa: toisen noin 60 tytölle ja  
toisen noin 100 pojalle. 

5 naistenryhmään kuuluvat nai-
set saivat koulutusta kestositeiden 
ja kasvomaskien valmistuksesta.

Jaoimme 34 yritystoiminnan 
aloituspakettia, jolla ammatti-
koulutuksen saanut tyttö pystyy 
käynnistämään oman  
yritystoiminnan.

AFGANISTAN
101 työssäkäyvää lasta sai apua 
kouluun palaamiseen.

44 336 potilasta hoidettiin World 
Visionin terveyskeskuksessa.

28 000 oppilasta hyötyy uusista 
wc-tiloista koulussa.

ETIOPIA
Lähes 300 perhettä osallistui koulutukseem-
me ja siirtyi käyttämään ilmastoystävällisiä 
peltometsäviljelymenetelmiä.

Reilut 8000 hehtaaria metsäalueista on 
suojeltu ja metsäosuuskunnat ovat alkaneet 
elvyttämään niitä.

Metsäosuuskuntien taimitarhat tuottivat 
vuoden aikana 3 miljoonaa eri puulajien 
tainta. Jopa 84 % vuoden 2021 aikana istu-
tetuista taimista on selvinnyt, vaikka istutuksia 
on tehty aikaisempaa haastavammilla alueilla.

Puuston menettäneille 185 hehtaarille 
istutettiin puuntaimia ja 30 % kasvatetuista 
taimista käytettiin peltometsäviljelyn laajenta-
miseen.

KONGON  
DEMOKRAATTINEN 

TASAVALTA
4034 aliravittua lasta sai hoitoa.

930 maanviljelijälle karttui tietoa 
paremman sadon viljelemisestä.

11615 ihmistä sai juodakseen 
puhdasta vettä.

UGANDA
600 lasta ja nuorta osallistui koulu-
tukseen, jossa opeteltiin käsitöitä sekä 
valmistamaan saippuaa ja kestositeitä. 

80 vammaista lasta sai pyörätuolin tai 
muita apuvälineitä.

190 ihmistä sai koulutusta lastensuo-
jelutapausten käsittelyyn. Nyt heillä on 
osaamista monitoroida lastensuoje-
lutapauksia omassa naapurustossaan, 
ilmoittaa niistä viranomaisille ja seurata 
ilmoitusten käsittelyä.

97 % Busian asukkaista luottaa siihen, 
että viranomaiset käsittelevät lasten 
oikeuksien rikkomuksia, kuten hyväksi-
käyttöä, lakien määräämällä tavalla.

Ugandassa toiminut Busian nuorisotyöl-
lisyysprojekti on saatu nyt päätökseen.



Jos sinulla on kysyttävää, asiakaspalvelumme auttaa mielellään: 
p. 096 818 300 (arkisin klo 10–15)  |  asiakaspalvelu@worldvision.fi

Suomen World Vision suojelee 
kehitysmaiden lapsia ja puolustaa 
heidän oikeuksiaan. Autamme 
siellä, missä tarve on suurin. 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. 

Kaikkien World Vision -lahjoittajien 
tuella vuonna 2021 

1,100,000,000
ateriaa jaettiin avun 
tarvitsijoille. Se on 

yli 2000 ateriaa 
minuutissa.

6,400,000
lasta sai 

hätäapua.

Joka 15. sekunti
ihminen saa elintär-
keää tietoa hyvästä 

hygieniasta ja taudeil-
ta suojautumisesta

Kaikki voi muuttua silmänräpäyksessä, 
myös parempaan suuntaan. Lämmin 

kiitos, että olet mukana.

Rahankeräyslupa RA/2021/1328

Tuellasi maailma muuttuu joka päivä. Työskentelemme lasten terveyden, 
ravitsemuksen, suojelun ja koulutuksen turvaamiseksi. Suomalaisten 
lahjoittajien tuella autamme yli kahta miljoonaa ihmistä kohti valoisampaa 
tulevaisuutta. Jokaisen lahjoittajan tuella on suuri merkitys.


