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Taas on se aika vuodesta, kun 
tv-ohjelmamme tuotanto on 
täydessä vauhdissa. Tämä on 
kahdeksas perättäinen vuosi, kun 
Suomen World Vision tuottaa 
hyväntekeväisyysohjelman. Mat-
kan varrella ohjelmaa on tehty 
aina livegaalasta korona-ajan 
yleisöttömään studionauhoituk-
seen.  

Hyväntekeväisyysohjelmamme 
keskiössä ovat lasten tarinat ympäri 
maailmaa. Kokonaisuus ei olisi 
kuitenkaan mitään ilman upeita ja 
sydämellisiä artisteja, joita olemme 
vuosien varrella ohjelmassamme 
nähneet.  

Tiesitkö, että esiintyvät artis-
tit ovat tulleet lähetykseemme 
mukaan aina täysin ilmaiseksi? 

Sydäntäni on lämmittänyt artis-
tien sitoutuneisuus sekä se, miten 
tärkeänä he työtämme pitävät. 
Esiintymisen lisäksi artistit puhuvat 
usein aktiivisesti ohjelmastamme 
omissa kanavissaan, mikä on meille 
äärettömän tärkeä tuki ohjelmam-
me markkinoinnissa.  

Jokaisella meillä on oma syym-
me auttaa heikoimmassa asemassa 
olevaa. Tänä vuonna myös jokainen 
artisti kertoo, miksi hän on World 
Vision: Ilta lapselle -lähetyksessä 
mukana. Jannika B ja Janna paljas-
tavat ajatuksensa meille jo nyt! 

Jannika B: ”Maailmassa on paljon 
lapsia, joiden asiat eivät ole niin hyvin 
kuin meillä täällä. Haluan olla muka-
na auttamassa heitä.”  

Janna: ”Jos voin omalla osaamisel-
lani auttaa maailman lapsia, teen sen 
erittäin mielelläni. Erityisesti tyttöjen 
oikeuksien suojeleminen on lähellä 
sydäntäni.”  

MIKÄ ON SINUN SYYSI AUTTAA? 
Katso World Vision: Ilta lapsille 
Nelosella lauantaina 10.12.  
Ohjelman juontaa: Maaret Kallio 
& Ellen Jokikunnas. Mukana upeat 
artistit Samu Haber, Suvi Teräsniska, 
Jannika B, Janna, Jesse Kaikuranta 
Sami Hedberg ja Saija Tuupanen.

Sonja Laaksontammi

Kirjoittaja työskentelee Suomen 
World Visionilla markkinointipääl-
likkönä ja vastaa mm. tv-ohjelman 
tuotannosta. 

Oodi työtämme tukeville artisteille 
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Suomen World Vision suojelee lapsia 
ja puolustaa heidän oikeuksiaan eri 
puolilla maailmaa.  Työmme lähtökohta 
on kristillinen lähimmäisenrakkaus.  
Autamme siellä missä tarve on suurin 
uskontoon, etniseen taustaan tai 
poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

”Vaikka kuvittelisi mielessään maailman hirveimmän paikan, nälän riudutta-
man kylän tai pommien moukaroiman kaupungin, voi olla varma, että siel-
läkin elää lapsia. Uteliaita, viattomia, leikkiviä lapsia.”

Tämä kollegan lausahdus tulee mieleen juuri nyt, kun miljoonien ihmis-
ten arki on selviytymistä kuivuuden, taisteluiden ja inhimillisen kärsimyk-
sen keskellä. 

Maailmassa on ennennäkemätön nälkäkriisi (s. 6-13), joka ulottuu Jeme-
nistä Venezuelaan ja Somaliaan. Myös sota on tullut entistä lähemmäksi 
(s. 20). 

Toivoa kuitenkin on. Hädän keskellä asiat muuttuvat myös paremmaksi: 
apu menee perille, lapsi pelastuu ja lapsen oikeudet toteutuvat. 

Näemme tätä aliravitsemusklinikalla Afganistanissa, missä pieni vauva 
saa hoitoa ja vesipisteellä Keniassa, missä putkesta alkaa virrata puhdas 
juomavesi.

Tuellanne parannamme perheiden toimeentuloa, terveyttä ja koulutusta. 
Tämä suojelee ja kannattelee heitä vaikeampien aikojen yli. Äkillisen kriisin 
keskellä lahjoituksenne pelastaa ihmishenkiä. 

Se on arvokasta joka päivä ja aivan erityisesti juuri nyt. 

Arvokasta 
apua

Anna Pollari
viestintäpäällikkö
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”Peter on nyt 
1,5-vuotias. Hänen 

syntymänsä jälkeen 
ei ole satanut 
kertaakaan.”

MARGRET  
LOMALUK  

EPEYON

4 me vastaamme

Miten toimitte, kun työ 
ei suju suunnitelmien 
mukaisesti?

Kun kaikki sujuu hyvin, etenemme kummilasten asuinalueilla järjestelmäl-
lisesti kohti tavoitteita. Toisinaan joudumme kuitenkin muuttamaan toi-
mintamalleja matkan varrella. Paikalliset olosuhteet voivat muuttua esi-
merkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi. Yhtäkkiset tulvat voivat 
tuhota kaikki viljelmät. Toisinaan sadekausi jää kokonaan välistä, emmekä 
voi edetä kuivuuden vuoksi suunnitellusti.

Meillä on erilaisia riskien hallintajärjestelmiä sekä valmiussuunnitel-
mia, jotta voimme jatkaa toimintaa mahdollisimman pian haasteista huo-
limatta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hetkellisen kuivan kau-
den aikana viljelylajike vaihdetaan paremmin kuivuutta sietävään lajikkee-
seen tai koko viljelykasvi vaihdetaan toiseen. Näin pystymme ylläpitämään 
työmme tuloksellisuutta ja muutoksen kestävyyttä. 

Itä-Afrikan nälkäkriisi on esimerkki tilanteesta, jossa tavanomaiset val-
miussuunnitelmat eivät auta. Pahimmilla kuivuusalueilla viljeleminen on 
mahdotonta ja ihmiset kärsivät aliravitsemuksesta. Tällaisessa kriisissä 
keskitymme antamaan humanitaarista apua. Olemme paikan päällä jaka-
massa ruokaa ja auttamassa akuutissa hädässä. Kun tilanne tulevaisuu-
dessa toivottavasti helpottuu, voimme palata aiempiin toimintamalleihin.

Työssämme pitää olla joustavuutta, sillä maailma on jatkuvassa muu-
toksessa. Kyky reagoida muutokseen on tärkeimpiä onnistumisen edel-
lytyksiä työssämme lasten hyväksi. Haasteet 
voivat näyttäytyä väliaikaisena notkahduksena 
kehityksessä tai aiempaa heikompana tulok-
sena raportissa. Se ei kuitenkaan tarkoita, 
että tehdystä työstä ei olisi ollut hyötyä. Las-
ten auttaminen kannattaa aina. 

”Heräsin ja kuulin  
pommien putoavan” 

NINA, UKRAINA

”Ennen äiti huusi, nyt hän puhuu” 
JHIMY, 12, RENACER

”Kummini tuki minua 13 vuotta” 
LUCERO, EL SALVADOR
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World Vision on Maailman 
ruokaohjelman suurin 

yhteistyökumppani. Kuvassa 
mitataan lapsen aliravitsemusta 

Turkanassa Pohjois-Keniassa.

teksti Jannika Melkko 
kuvat Laura Oja, Nina Kaverinen, WFP

Miksi 
maailmassa 
on nälkä?
Sadat miljoonat ihmiset elävät jatkuvassa nälässä, ja  
50 miljoonaa ihmistä on nälänhädän partaalla. YK:n 
alainen Maailman ruokaohjelma WFP pelastaa 
ihmishenkiä hätätilanteissa ja työskentelee kestävän 
tulevaisuuden luomiseksi. WFP:n Pohjoismaiden 
toimiston johtaja Anne Poulsen kertoo, miksi maailma 
on tällä hetkellä nälkäisempi kuin koskaan. 

6 7nälkäkriisinälkäkriisi



KUKA
• Anne Poulsen

• YK:n Maailman ruokaohjelman 
(WFP) Pohjoismaiden 
toimiston johtaja

• Työskennellyt Maailman 
ruokaohjelmassa vuodesta 
2004. Vuodesta 2010 hän on 
johtanut Kööpenhaminassa 
sijaitsevaa Pohjoismaiden 
toimistoa. Ennen uraansa 
WFP:llä Poulsen työskenteli 
muun muassa tanskalaisten 
mediatalojen ulkomaankirjeen-
vaihtajana.

• Poulsen on yhteiskuntatieteiden 
maisteri. Hän on opiskellut 
pääaineenaan journalistiikkaa 
ja lisäksi Euroopan politiikkaa, 
ranskaa ja englantia.
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Missä kaikkialla nälkäkriisi 
on?
– Tämänhetkinen nälkäkriisi on maa-
ilmanlaajuinen kriisi. Akuutista ruo-
katurvattomuudesta kärsivien määrä 
on kasvanut 135 miljoonasta 345 mil-
joonaan vuosien 2019 ja 2022 välisenä 
aikana. Yhteensä 50 miljoonaa ihmistä 
45 maassa on nälänhädän partaalla. 
Akuuttia ruokaturvattomuutta on 19 
maassa eli niin kutsutuissa ”nälän krii-
sipesäkkeissä”. Erityisen hälyttävä 
tilanne on Afganistanissa, Etiopiassa, 
Nigeriassa, Etelä-Sudanissa, Soma-
liassa, Jemenissä, Kongon demokraat-
tisessa tasavallassa, Haitissa, Keniassa, 
Sahelin alueella, Sudanissa, Syyriassa, 
Keski-Afrikan tasavallassa ja Pakista-
nissa.

Mistä nälkäkriisi johtuu?
– Nälkäkriisi johtuu neljän tekijän 
yhteisvaikutuksesta eli konflikteista, 
ilmastonmuutoksesta, taloudelli-
sista riskeistä ja humanitaarisen työn 
kohonneista kustannuksista. Järjestäy-

tynyt väkivalta ja konfliktit ovat edel-
leen suurimmat nälänhädän aiheut-
tajat, ja niiden määrä on tänä vuonna 
kasvanut entisestään. Ukrainan tapah-
tumat ovat jälleen yksi esimerkki siitä, 
kuinka konflikti ruokkii nälkää, kun 
ihmiset ovat pakotettuja lähtemään 
kodeistaan ja heidän tulonlähteensä 
pyyhkiytyvät pois. Lisäksi Ukrainan 
sota on häirinnyt kansainvälisiä vilja-
toimituksia ja johtanut maailmanlaa-
juiseen ruoan, polttoaineiden ja lan-
noitteiden hintojen nousuun. Sään 
ääri-ilmiöt, kuten hirmumyrskyt, tul-
vat ja kuivuus, ovat niin ikään keskei-
siä nälkäkriisin syitä. Afrikan sarvessa 
kaksi vuotta jatkunut kuivuus on erityi-
nen huolenaihe.

Miltä tulevaisuus näyttää 
vuoden tai kahden päästä?
– Akuutista ruokaturvattomuudesta 
kärsivien ihmisten määrän ennuste-
taan jatkavan jyrkkää kasvuaan, kun 
nälkäkriisi syvenee nälän kriisipe-
säkkeissä ja muissa haavoittuvaisissa 
maissa. WFP kohtaa kolminkertaisen 
haasteen: akuutisti nälkäisten ihmis-
ten määrä kasvaa nopeammin kuin 
humanitaaristen operaatioiden saama 
rahoitus. Samalla ruoka-avun jake-
lun kustannukset pysyvät ennennäke-

mättömän korkeina. Eli lyhyesti sanot-
tuna tarpeemme saattavat pian ylittää 
kykymme vastata niihin.

Millaisia seurauksia 
nälkäkriisillä on?
– Jos emme toimi nyt, lisääntyvä ruo-
katurvattomuus ja jopa nälänhädät joh-
tavat muuttoliikkeisiin, levottomuuk-
siin ja konflikteihin. Tämän mittakaa-
van kriisit horjuttaisivat useita Afrikan, 
Lähi-idän, Latinalaisen Amerikan ja 
Aasian maita. Jo nyt olemme huoman-
neet, että ruoan hinnan äkilliset nou-
sut ovat aiheuttaneet yhteiskunnallista 
levottomuutta 87 prosentissa niistä 
maista, joissa WFP toimii. Luultavasti 
tämä on vasta alkua: ruokaan liittyvät 
epävakaisuudet ja yhteiskunnallisten 
myllerrysten riskit ovat nykyään paljon 
todennäköisempiä kuin vuosikymmen 
sitten. Jos nälkäkatastrofin torjumiseen 
ei kohdenneta riittäviä resursseja, hin-
tana on sekä ihmishenkien menetyksiä 
että kehitystyön saavutusten peruun-
tuminen.

Miten nälkäkriisi vaikuttaa 
sen keskellä eläviin lapsiin?
– WFP:n arvion mukaan 153 miljoonaa 
alaikäistä on akuutisti ruokaturvatto-
mia, mikä on melkein puolet kaikista 
nälkää näkevistä. Kouluikäiset lapset 
kantavat nykypäivän kriisien ikävim-
mät seuraukset, millä on tulevina vuo-
sikymmeninä vaikutuksia niin lapsiin, 
yhteisöihin kuin valtioihinkin. Tämä on 
hälyttävää, koska köyhyys ja lasten hei-
kentyvä ravitsemus ja terveys vaikeut-
tavat heidän koulunkäyntiään. Oppi-
mistulosten kannalta terveys, ravit-
semus ja oppijoiden hyvinvointi ovat 
ensiarvoisen tärkeitä. Kouluruoka-
ohjelmien on oltava maailmanlaajui-
sen nälkäkriisin torjumisen ytimessä. 
Kouluruoka helpottaa lasten välitöntä 
nälkää ja ravitsemuksellisia tarpeita, 
mutta se luo myös perustuksia inhi-
milliselle pääomalle. Monet lapset eivät 
käy koulussa yksinkertaisesti siksi, että 
heidän perheensä tarvitsevat heidän 
apuaan pelloilla tai kotitöissä. Etenkin 
tytöt ovat vaarassa jäädä koulutuksen 
ulkopuolelle, sillä heidät pidetään poi-
kia todennäköisemmin kotona. 

Kouluruoka on maailman 
suurin sosiaalinen 
turvaverkko
Maailmanlaajuisen nälkäkriisin kärjistyminen heijastuu satojen miljoonien las-
ten koulunkäyntiin. Ulkoministeriön lähetystöneuvoksen ja vastuuvirkamiehen 
Pekka Marttilan mukaan monille lapsille kouluruoka on päivän ainoa ateria. 
Maailman ruokaohjelma määritteleekin kouluruoan maailman suurimmaksi 
sosiaaliseksi turvaverkoksi.

Kouluruoka muodostaa arviolta kymmenen prosenttia köyhien ja haavoittu-
vaisten kotitalouksien tuloista, minkä vuoksi kouluruokaohjelmat kannustavat 
yhä useampia vanhempia lähettämään lapsensa kouluun. Kouluruoan ansiosta 
tyttöjen varhaiset avioliitot ja niistä johtuvat lasten raskaudet vähenevät. Ravit-
seva ruoka myös auttaa lapsia suoriutumaan koulussa entistä paremmin, mikä 
edesauttaa heidän koulutusmahdollisuuksiaan.

Tavoitteena kouluruoka kaikille maailman lapsille
Marttilan mukaan erityisesti koronapandemia on lisännyt lasten ruokaturvat-
tomuutta. Vuoden 2020 alussa 388 miljoonaa lasta eli puolet maailman kaikista 
koululaisista sai kouluruokaa, mutta pandemiaa seuranneet sulkutilat veivät 
mahdollisuuden kouluruokailuun 370 miljoonalta lapselta.

Viime aikoina myös ruoan hintojen kallistuminen ja saatavuusongelmat ovat 
vaikeuttaneet kouluruoan järjestämistä.

Vuosi sitten YK:n ruokajärjestelmähuippukokouksessa perustettiin kou-
luruokailukoalitio, jonka tavoitteena on lisätä kouluruokailun tunnettuutta ja 
kansainvälistä kattavuutta. Koalitiota johtavat Suomi ja Ranska yhdessä Maa-
ilman ruokaohjelman (WFP) kanssa.

– Pähkinänkuoressa suurena tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 
kouluruokaa olisi tarjolla kaikille maailman lapsille, ja että tarjottava ruoka olisi 
mahdollisimman laadukasta ja ravinteikasta, Marttila sanoo.

Tähän mennessä koalitioon on liittynyt yli 70 valtiota ja yli 70 muuta kump-
pania, joihin lukeutuu muun muassa kehitysyhteistyöjärjestöjä, tutkimuslai-
toksia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita. World Vision on sitoutunut 
koalition tavoitteisiin.

– Suomella on tässä merkittävä asema, sillä Suomi on maailman pisimpään 
ilmaista kouluruokaa tarjonnut maa. Kouluruoka on ollut tärkeä osa Suomen 
koulutuksen kehitystarinaa. 

– Lasten heikentyvä ravitsemus ja terveys 
vaikeuttavat heidän koulunkäyntiään, 
Anne Poulsen sanoo.

World Vision on mukana lisäämässä kouluruokailun maailmanlaajuista kattavuutta. 



World Vision käynnisti toukokuussa 
2022 globaalin hätäapuoperaation, 
jossa autetaan nälästä kärsiviä ihmi-
siä erityisesti 26 kriisimaassa. Tätä kir-
joitettaessa apu oli tavoittanut lähes 16 
miljoonaa ihmistä. Heistä noin 8,5 mil-
joonaa on lapsia.

Afganistanilainen Najmudin on tuo-
nut pienen Safia-tyttärensä World 
Visionin liikkuvalle klinikalle. Safia kär-
sii aliravitsemuksesta ja tarvitsee hoi-
toa. Isä tekee pitkää työpäivää toisten 
pelloilla, mutta palkalla ei pysty hank-
kimaan riittävästi ruokaa.

Maaseudulla asuvien perheiden 
tilannetta pahentaa terveyspalvelui-
den puute.

– Meillä kestää noin neljä tuntia 
matkustaa lääkärin luo, jos perheen-
jäsen sairastuu. Kylässämme ei ole kli-
nikkaa, eikä edes kauppaa, mistä ostaa 
lääkkeitä, Najmudin kertoo.

World Visionin liikkuva klinikka 
pysyy yhdessä kylässä päivän ja kier-
tää säännöllisesti usean kylän alueella. 
Sen työntekijät rokottavat lapsia, teke-

”Ei koskaan enää”
Nälästä kärsitään eri puolilla maail-
maa, mutta konfliktialueilla elävät lap-
set ovat kaksi kertaa todennäköisem-
min aliravittuja. Lasten tilanne on eri-
tyisen vaikea esimerkiksi juuri Afganis-
tanissa. 

– Vanhemmat ja huoltajat ovat 
sydäntä särkevässä tilanteessa. Heidän 
lapsensa näkevät nälkää, eikä heillä ei 
ole vaihtoehtoja. Heidän on joko lähe-
tettävä lapsensa töihin tai järjestettävä 
avioliitto, jotta lapsilla olisi mahdol-
lisuus selviytyä. Tämä on valinta, jota 
yhdenkään vanhemman ei pitäisi kos-
kaan joutua tekemään, sanoo Asun-
tha Charles, World Vision Afganista-
nin maajohtaja.

Maailman ruokaohjelman suurim-
pana jakelukumppanina World Vision 
pystyy onneksi vastaamaan hätään 
laajasti ja nopeasti. Rahoitusta ja tukea 
tarvitaan kuitenkin lisää. Samalla on 
löydyttävä poliittista tahtoa konflik-
tien lopettamiseen ja ilmastonmuutok-
sen vastaiseen taisteluun.

– Sanomme aina, että ei koskaan 
enää. Silti perheet ovat tällä hetkellä 
järkyttävän kriisin partaalla. Voimme 
olla varmoja, että jos emme toimi, lap-
set kuolevat nälkään. Maailmassa on 
riittävästi rahaa ja ruokaa. Yhden-
kään lapsen ei pitäisi nähdä nälkää 
2000-luvulla, sanoo World Visionin 
kansainvälisen hätäapuoperaation joh-
taja Mary Njeri.  

Ravitseva pähkinätahna sisältää paljon 
energiaa ja auttaa lasta toipumaan 
akuutista aliravitsemuksesta.

Safia on tullut isänsä kanssa World 
Visionin klinikalle, jossa tytär saa apua 
aliravitsemukseen. Lapsille hoitamaton 
aliravitsemus on erittäin vaarallista. Se 
lisää kuolleisuutta tartuntatauteihin ja 
vaikuttaa jo muutamassa kuukaudessa 
fyysiseen ja älylliseen kehitykseen. 

vät terveystarkastuksia ja jakavat lääk-
keitä. Aliravittuja lapsia hoidetaan ja 
perheille jaetaan hätäravintoa, joka aut-
taa lapsia toipumaan. 
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Jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua. Monelle lapselle se on kuitenkin 
tänä päivänä yhä vain unelma. Syyt vaihtelevat. Erilaiset kriisit, köyhyys tai 
tuen puute estävät usein opintielle pääsyn. Vammaiset lapset ovat erityi-
sessä vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle.

Tapasin Keniassa kuusivuotiaan Sandran. Hän sai World Visionilta virhe-
asentoon kasvaneeseen jalkaansa tuen, joka mahdollistaa sujuvamman liik-
kumisen.

– Nyt voin juosta koulussa kuten muutkin, Sandra iloitsi.
Tapasin myös 10-vuotiaan Cynthian. Hän ei ollut käynyt vielä päivää-

kään koulua cp-vammansa takia. Oli koskettavaa nähdä, miten Cynthian 
silmät kirkastuivat, kun hän sai käyttöönsä pyörätuolin.

– Minä pääsen kouluun, hän sanoi.
On hyvin tavallista, että vammaisina syntyneet lapset piilotetaan eikä 

heitä viedä kouluun. Vammaisuus saatetaan perinteiden mukaisesti nähdä 
kirouksena perheelle. Myös tiedonpuute vaikuttaa siihen, että vammaisen 
lapsen koulunkäyntiä pidetään mahdottomana.

Vammaisinklusiivisuus on tärkeä ohjenuora työssämme. Se näkyy kai-
kissa tukemissamme ohjelmissa. Kenian Ngoswetissa tekemämme kartoi-
tuksen mukaan alueella elää lähes sata vammaista lasta. Yhdessä paikalli-
sen hallinnon kanssa pyrimme järjestämään heille kaikille lisätukea, jotta 
lapset pääsevät kouluun.

Jokainen lapsi on arvokas. Sandran ja Cynthian elämä on jo saanut uuden 
käänteen. Pienillä teoilla voimme yhdessä muuttaa lasten maailmaa ja antaa 
jokaiselle mahdollisuuden elämässä riippumatta siitä, mihin he syntyvät ja 
millaisia heidän lähtökohtansa ovat.  

Sandran ja 
Cynthian 
elämä muuttui

Annette Gothóni
toiminnanjohtaja

teksti Anna Pollari kuvat World Vision Afganistan

Hätäapu  
pelastaa henkiä
Lähes 50 miljoonaa 
ihmistä elää akuutissa, 
jopa katastrofaalisessa 
nälässä. 

WORLD VISION  
AUTTAA NÄLKÄ - 
 KRIISISSÄ
• Toimitamme elintärkeää ruoka-  

ja käteisapua 

• Toimitamme puhdasta juoma-
vettä

• Autamme ja hoidamme 
vakavasti ali ravittuja lapsia, 
raskaana olevia naisia ja 
imettäviä äitejä

• Koulutamme ja tuemme 
viljelijöitä, joita uhkaa satojen 
menetys



teksti Tiina Usvajoki 
kuvat Laura Oja

”Meillä ei ole 
enää ruokaa”
Pohjois-Keniassa Turkanassa jokainen päivä on 
selviytymistaistelua. World Vision on paikalla 
jakamassa hätäapua, mutta sitä ei riitä kaikille. 
Nämä kuvat kertovat arjesta nälkäalueella.

Christina Ebulonilla on todettu 
vakava aliravitsemustila. Benjamin- 
poika on hieman paremmassa kun-
nossa. Äiti tinkii omasta ruuastan 
lapsensa hyväksi.

– On parempi, että minä nukun 
nälkäisenä eikä Benjamin. Kuivuus 
tappoi kaikki vuohemme, ja nyt 
meillä ei ole enää ruokaa. 

Kuivuus on köyh-
dyttänyt maaperän 
viljelykelvottomaksi. 
Turkanasta on 
muuttanut pois 
noin kolmasosa vä-
estöstä. Heikoim-
mat eivät pysty 
lähtemään.

Margret Lomaluk Epeyon antaa 1,5-vuotiaalle Peter-pojalleen ravitse-
vaa maapähkinätahnaa. Perheessä on myös kaksi muuta lasta, joille äiti 
jakaa saamaansa ruoka-apua.

– Iltaisin keitämme vettä ja valmistamme teetä. Muuta syötävää ei 
useinkaan ole.

Regina Nakirulla on kolme lasta: 
Simon (oik.), Fidel ja Josephine. 
Fidel saa säännöllisesti lisäravintoa 
World Visionin tuella.

– Usein syömme vain palmun 
hedelmiä, jos muuta ei ole. En 
edes muista, milloin viimeksi on 
satanut.

Christina Ebulon on saanut ruokapaketin ja edessä on viiden 
kilometrin mittainen kotimatka polttavassa kuumuudessa.

– Yritän kerätä tikkuja ja puunpalasia, jotta voisin tehdä hiiltä. 
Yritän myös löytää ruokaa matkanvarrelta. Usein voimat eivät riitä.

Myös eläimillä 
on nälkä.
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MISTÄ ON 
KYSE?
• Turkanan alueen suurin haaste 

on kuivuus. Kun sateita ei saada, 
viljeleminen on mahdotonta. 
Alueen 1,8 miljoonasta ihmisestä 
noin 650 000 on paennut 
kuivuutta uusille asuinalueille.

• Koronapandemia ja Ukrainan 
sota ovat pahentaneet tilannetta. 
Pandemia vaikeutti hätäavun 
toimittamista ja jakelua, Ukrainan 
konflikti on nostanut ruuan ja 
polttoaineen hintaa.

• World Vision on Maailman 
ruokaohjelman kumppanina 
jakamassa hätäapua. Esimerkiksi 
Elien alueella Länsi-Turkanassa 
asuu noin 7 000 ihmistä, joista 
vain noin 900 on avun piirissä.

• Apua tarvitaan välittömästi lisää. 
Voit auttaa osallistumalla hätä-
apukeräykseemme: worldvision.fi



Josee Mukeshimana kannattelee käsi-
varsillaan yhdeksänkuukautista Mugis-
haa, joka äännähtelee väsyneenä. 
Nopealla kantoliinan kiepautuksella 
äiti siirtää pikkuisen selkäänsä nukku-
maan. Pojat Elua, 10, ja Jean-Claude, 6, 
nahistelevat vieressä. Elua tuuppaa vel-
jeään leikkisästi kylkeen, pienempi vas-
taa samalla mitalla. Sitten pojat pyräh-
tävät jalkapallon perään.

– Elua pitää usein huolta pikkuvel-
jestään. Jean-Claude ei puhu. Hänen 
vammansa huomattiin jo pian synty-
män jälkeen, ja sitä on yritetty korjata 
leikkauksella. Siitä ei ollut mitään hyö-
tyä. Poika ei puhu vieläkään, äiti kertoo.

Äiti elättää perheen
Keskimmäisen lapsen puhumattomuus 
ei ole äidin ainut murhe. Hänen har-
teillaan on koko perheen elättäminen. 
Perheenisä on ollut sairaana jo vuosien 
ajan. Äiti ei halua kertoa asiasta tar-

kemmin.
– Hän auttaa jos pystyy. Useimmiten 

ei auta. Minä otan joka päivä pienim-
män mukaani ja lähden töihin naapu-
rien pelloille. Sen lisäksi hoidan omaa 
pientä puutarhaamme.

Perheen taloudellinen tilanne vaih-
telee. Toisinaan Mukeshimana onnis-
tuu tienaamaan enemmän ja maatilkku 
tuottaa paremmin. Liian usein töitä on 
vähän eikä satoa tule tarpeeksi. Silloin 
perhe syö vain kaksi kertaa päivässä.

– Tiedän, miltä tuntuu laittaa lapset 
nälkäisenä nukkumaan.

Haaveita kohti
Vaikka arki on vaikeaa, Mukeshimana 
uskoo valoisampaan tulevaisuuteen. 
Perhe on saanut World Visionilta talou-
dellista apua oman peltoalan hankkimi-
seen ja neuvoja sen hoitamiseen. Äiti 
on saanut koulutusta myös toimeen-
tulon rakentamiseen. Hänen tavoit-
teenaan on saada kasviksien myynnistä 
lisätuloja perheelle.

– Olemme saaneet apua, joka on 
auttanut jaksamaan. Nyt uskallan haa-
veilla isommasta maa-alasta ja omasta 
talosta. Jos saisimme jonakin päivänä 
sähkön, olisin todella onnellinen.

World Vision on rakennuttanut 
kylään vesipisteen, joten perheen las-
ten ei tarvitse kantaa päivittäin vettä 
pitkän matkan päästä. Se vapauttaa 
Eluan ja pikkuveljen tekemään koulu-
tehtäviä ja leikkimään.

– On kiva käydä koulussa, mutta eni-
ten tykkään jalkapallosta. Isona haluai-
sin matkustaa ulkomaille moniin eri 
maihin. Haluaisin olla sotilas, Elua 
raportoi.

Hän istahtaa alas miettimään ennen 
kuin vastaa kysymykseen onnellisuu-
desta. Ajatukset palaavat perusasioi-
den äärelle. Jospa vain saisi lempiruo-
kaa useammin.

– Olen onnellinen, kun äiti keittää 
riisiä. 

teksti Tiina Usvajoki  
kuvat Jari Mutikainen

”Olen 
onnellinen, 

kun äiti 
keittää riisiä”

Elua asuu veljiensä ja vanhempiensa kanssa 
Ruandan Umuravassa. Perheessä on isoja huolia, 
mutta paljon on tapahtunut myös hyvää.

Elua on vasta 10-vuotias, mutta huolehtii 
päivittäin kuusivuotiaasta pikkuveljestä 
äidin ollessa työnhakumatkalla 
naapurustossa.

Elua (oik.) kylään on saatu vesipiste. Se vapauttaa perheen lapset vedenhausta. 
Iltapäivällä on aikaa pelata jalkapalloa velipojan kanssa.

Josee Mukeshimana elättää kolmelapsista 
perhettään yksin.
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Cynthia, 11, asuu Umuravassa, mutta eri alueella kuin Elua. Cynthian kylässä 
ei ole vielä toimivaa vesijärjestelmää. Cynthia hakee vettä jopa kolme kertaa 
päivässä. Vesilähde on puolen tunnin kävelymatkan päässä kotoa. Yhteen 
vedenhakukertaan menee noin tunti.

– Usein minua pelottaa. Pelkään, että vastaan tulee vaarallisia eläimiä. Jos 
minun ei tarvitsisi hakea vettä, tekisin muita kotitöitä. Tykkään pestä vaat-
teita ja astioita, hän kertoo.

Myös koulutehtäville jäisi enemmän aikaa, jos vedenhaku jäisi pois. Cyn-
thia viihtyy koulussa. Hänen tavoitteenaan on valmistua jonakin päivänä 
opettajaksi.

Äiti Caritus Kayitesi kehuu tytärtään ahkeraksi. He katsahtavat toisiaan 
hymyillen. Cynthia innostuu kertomaan, miksi äiti saa aina välillä huudella 
tyttärensä perään.

– Tykkään pelata tennispallolla parhaan ystäväni Renatan kanssa. Sen 
lisäksi leikimme piilosta ja hyppäämme hyppynarulla. Äidin mielestä haluai-
sin liian usein vain leikkiä. 

Cynthian arki muuttuu paremmaksi

Cynthian kylään 
rakennetaan vesipiste 
kahden vuoden sisällä.

PUHDASTA 
VETTÄ KAIKILLE

• World Visionin tavoitteena on 
saada puhdasta vettä koko 
Umuravaan 2024 mennessä.

• Umurava jakautuu kolmeen eri 
alueeseen, joista yhteen on jo 
saatu puhdas vesi. Siitä hyötyy 
noin 28 000 ihmistä.

• Kahdella muulla alueella noin 
60 000 ihmistä on vielä ilman 
puhdasta vettä.

• Vesiprojektin rahoitus tulee 
60-prosenttisesti World Visionilta 
ja 40-prosenttisesti paikalliselta 
hallinnolta.

• Kummien ja ulkoministeriön 
tuella parannamme köyhimpien 
kotitalouksien käymälöitä 
ja rakennamme uusia, joita 
vammaisten ihmisten on 
helpompi käyttää. Annamme 
myös hygieniakoulutusta. Paran-
namme vedensaantia tukemalla 
koulujen ja terveysasemien 
liittämistä vesiputkistoon. 
Koulutamme ihmisiä pitämään 
huolta putkistosta ja pumpuista.



teksti Sanna-Mari Raudasoja kuvat Annette Gothóni

Mitä on 
kummilapsen 
lautasella?
Ngoswetissa Keniassa asuva Valentine on 
11-vuotias. Hänellä on suomalainen kummi. 
Tässä jutussa tutustumme kummilapsen 
ruokavalioon ja päivärytmiin.

Perhepotretissa Valentinen sisaruksia ja 
molemmat vanhemmat.

1716 kummilapsen kotona ohjelmatyö

Ohjelmatyömme 
pähkinänkuoressa

teksti Katri Leino-Nzau

Ohjelmatyö koostuu kahdesta osasta: pitkäaikaisesta kehitysyhteistyöstä, 
johon sisältyy myös kummilapsityö sekä lyhytaikaisesta humanitaarisesta 
avusta, jossa autetaan ihmisiä selviämään erilaisten kriisien keskellä tai pako-
laisuudessa. Teemme ohjelmatyötä pääasiallisesti yhdeksässä maassa, mutta 
humanitaariset katastrofit kasvattavat maiden määrää tilanteen mukaan.

Humanitaarista apua toimitamme luonnokatastrofien ja konfliktien 
uhreille. Olemme osa laajempaa World Visionin verkostoa, jonka kautta apu 
saadaan tehokkaasti perille. World Vision toimii myös YK:n ruokaohjelman 
merkittävänä toimeenpanijana avustusalueilla.

Varmistamme avuntarvitsijoille elämiseen tarvittavia perustarvikkeita ja 
suojaa vaikeassa tilanteessa. Joidenkin kriisien yhteydessä korjaamme yhtei-
söjen tuhoutuneita elinolosuhteita kehitysyhteistyön keinoin vielä humani-
taarisen työn päätyttyä.

Paikalliset toimeenpanijoina
Useat kehitysyhteistyöhankkeet kestävät jopa 15 vuotta, toiset vain osan 
tästä ajasta. Tärkeintä on löytää kunkin maan olosuhteisiin sopiva toimin-
tamalli ja sen vaatima kestoaika. Ohjelmatyön panevat toimeen paikalliset 
World Visionit sekä niiden kumppanit kussakin maassa. Näin toimien Suo-
men World Vision varmistaa sen, että ohjelmatoiminta suunnitellaan, toteu-
tetaan ja lopuksi myös arvioidaan paikallisin voimin. Tämä vahvistaa osuvien 
ja eri olosuhteisiin sopivien hankkeiden onnistumista.

Suomen World Vision antaa temaattista ja hallinnollista tukea paikallistoi-
mistoille sekä toimii suomalaisen yhteiskunnan ja etelän yhteiskuntien väli-
senä siteenä rahoittajiin, suureen yleisöön ja ammattilaispiireihin nähden.

Lapset keskiössä
Työmme painopisteenä on lastensuojelu. Se tarkoittaa esimerkiksi lapsiin 
kohdistuvan väkivallan vähentämistä. Parannamme nuorisotyöllisyyttä ja 
perheiden sekä yhteisöjen selviytymiskykyä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
hankkeita, joissa nuorten työelämävalmiuksia kasvatetaan ammatti- tai yrit-
täjäkoulutuksella, vaikuttamistyöllä vahvistetaan väkivallattomia kasvatus-
menetelmiä tai poistetaan tyttöjen silpomistraditioita vaihtamalla ne siirty-
märiitteihin, jotka eivät vahingoita tyttöjä.

Yhteisöjen ja perheiden selviämiskyvyn lisääntyminen vaatii usein maata-
lousmenetelmien kehittämistä tai uusien elinkeinojen harjoittamista. Paran-
namme esimerkiksi koulujen vesi- ja sanitaatiojärjestelmiä, jotka vähentävät 
sairastuvuutta ja lisäävät tyttöjen koulunkäyntiä hygieenisten ja asiallisten 
käymälöiden ansiosta. Huomioimme kaikessa työssämme vammaisten ihmis-
ten oikeudet. Se tarkoittaa vammaisten mukaan ottamista työmme suunnit-
teluun ja toteutukseen. 

Maurine-äiti kertoo, että heillä 
on ollut vaikeuksia ostaa riisiä, koska 
ruoan hinta on noussut myös Keniassa. 
Toistaiseksi perheellä on ollut riittä-
västi ruokaa, vaikka kuivuus koettelee 
jonkin verran myös Ngoswetia. Mais-
sisato on jäämässä tavallista niukem-
maksi.

Ruokailun ja läksyjen jälkeen Valen-
tine sisaruksineen ehtii vielä leikkiä ja 
pelata pallopelejä. Iltapesun jälkeen 
perhe käy nukkumaan. 

Valentine ja Maurine-äiti nauttivat 
yhteisestä ateriahetkestä.

Riisiä on tarjolla harvoin, vain 1–2 kertaa 
viikossa.

minuuttia. Lempiaineeni on englannin 
kieli, Valentine kertoo.

Koulussa ei tarjota lapsille lounasta, 
eväät otetaan mukaan kotoa. Valenti-
nen lounas on  tavallisesti pavuista ja 
maissista keitettyä githeriä, perinteistä 
kenialaista ruokaa. Koulupäivät ovat 
pitkiä ja Valentine palaa kotiin vasta 
illansuussa.

– Iltaisin kannan kotiin vettä lähei-
sestä vesipisteestä. Jaksan kuljettaa vii-
den litran vesiastian. Pienemmät sisa-
rukseni kantavat kahden litran kanis-
tereita.

Valentine auttaa äitiään myös keit-
tiössä. Ruoka valmistetaan avotulella.

– Pidän ruoanlaitosta ja erityisesti 
siitä, kun saan hakea pieneltä kasvi-
maaltamme vihanneksia.

Ja lempiruoka on…
Perhe syö useimmiten iltaruoaksi 
maissista tehtyä paksua puuromaista 
ugalia ja vihanneksia. Valentinen lem-
piruoka on riisi, mutta sitä on tarjolla 
harvemmin, vain 1–2 kertaa viikossa.

Valentinen perheessä on kuusi lasta. 
Sisarukset vanhempineen asuvat vaa-
timattomassa saviseinäisessä talossa. 
Suomalaisen kummiperheen kuva on 
kodin seinällä kunniapaikalla.

– Aamulla herään varhain yhdessä 
äitini Maurinen kanssa. Ennen kou-
luun lähtöä pesen kasvoni ja juon kupil-
lisen lämmintä teetä. Koulu alkaa jo 
kello seitsemältä. Kävelen kouluun 45 



200  tyttöä olisi 
lapsiavioliitossa

Jos maailman 1 000 tyttöä olisivat 
kaikki Saharan etelänpuolisesta Afri-
kasta, luku 200 kasvaisi edelleen ja alle 
18-vuotiaana naimisiin joutuvien tyttö-
jen määrä olisi lähes 400.

Tyttöjä pakotetaan lapsiavioliittoon 
monista syistä, kuten taloudellisista tai 
ruokaturvaan, kulttuurisiin tai sosiaa-
lisiin normeihin liittyvistä syistä. Var-

käännös Emilia Rodriguez 
kuva Laura Oja

Jos 
maailmassa 
olisi tuhat 

tyttöä

Maailman 7,9 miljardista ihmisestä lähes puolet on 
tyttöjä ja naisia. Moni heistä joutuu yhä kokemaan 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja väkivaltaa. 
Kuvitellaanpa hetki, että maailmassa olisi vain 
tuhat tyttöä. Miltä tyttöjen kohtaamat ongelmat 
näyttäisivät silloin?

hainen avioliitto vahingoittaa tyttöjen 
kehitystä ja hyvinvointia, rajoittaa hei-
dän koulutus- ja työllistymismahdolli-
suuksiaan, eristää heidät perheestä ja 
ystävistä sekä altistaa perheväkivallalle 
ja raiskauksille.

Lapsiavioliittojen seuraukset ovat 
katastrofaalisia niin tytöille kuin koko 
yhteisölle. Jos tytöt saisivat toteut-
taa itseään ja voisivat hyvin, se koituisi 
koko heidän yhteisönsä hyväksi.

78 tyttöä pakotettaisiin 
lapsityöhön

Luku olisi vielä suurempi, jos siihen 
laskettaisiin kaikki yli 21 tuntia viikossa 
kotitöitä tekevät tytöt.

Töihin pakottaminen riistää tytöltä 
lapsuuden sekä vaikuttaa hänen tule-
vaisuuden mahdollisuuksiinsa. Kun tyt-
töjä käytetään hyväksi lapsityövoimana, 
se häiritsee heidän koulunkäyntiään ja 
pitkäaikaista kehitystään. Pahimmat 
lapsityön muodot, kuten orjuus, ihmis-
kauppa ja seksuaalinen hyväksikäyttö, 
voivat johtaa kuolemaan, loukkaantu-
miseen tai sairastumiseen.

138  tyttöä ei kävisi 
koulua

Kehittyvissä maissa tytöt jäävät kaksi 
kertaa todennäköisemmin pois kou-
lusta. Jos kaikki 1 000 tyttöä eläisivät 

näissä maissa, luku kasvaisi entises-
tään. Tällä hetkellä 129 miljoonaa maa-
ilman tyttöä ei käy koulua.

Koulutus on kallista, joten tytöt eivät 
usein pääse kouluun, jos perheen poi-
kien oletetaan ansaitsevan perheen 
tulot. Kuitenkin tyttöjen koulutus aut-
taisi sekä tyttöjä, heidän perheitään ja 
yhteisöjään rikkomaan köyhyyden kier-
teen. 

Kouluttautunut tyttö menee epä-
todennäköisemmin nuorena naimi-
siin, tavoittelee todennäköisemmin 
merkityksellistä työtä, ansaitsee työs-
tään enemmän ja tukee perhettään ja 
koko yhteisöään. Kouluttautunut tyttö 
haluaa todennäköisesti, että hänen 
omat lapsensa käyvät myös koulua.

103  tytön sukuelimet 
silvottaisiin

Suurin osa näistä tytöistä silvottai-
siin ennen kuin he täyttäisivät viisi  
vuotta. 

Tyttöjen ja naisten sukuelinten sil-
pominen on hengenvaarallinen ihmis-
oikeusloukkaus. Silpomisessa naisen 
ulkoiset sukuelimet poistetaan osit-
tain tai kokonaan tai niitä vahingoite-
taan muulla tavoin ei-lääketieteellisistä 
syistä. Silpominen on laitonta monessa 
maassa.

Silpominen on peruuttamaton toi-
menpide, joka aiheuttaa verenvuotoa, 
tuskallisia kipuja, virtsaamisongelmia 
ja tappavia tulehduksia. Se vahingoit-
taa naisia ja tyttöjä monin tavoin fyysi-
sesti ja henkisesti. Synnytys on äärim-
mäisen vaarallista silvotuille äideille ja 
heidän vauvoilleen.

50 tyttöä pakotettaisiin 
seksiin

Arviolta 15 miljoonaa maailman 
15−19-vuotiaista tytöistä on kokenut 
seksiin pakottamista jossain vaiheessa 
elämäänsä. 

Väkivalta aiheuttaa ongelmia nais-
ten ja tyttöjen fyysiselle, henkiselle 
sekä seksuaali- ja lisääntymistervey-
delle. Seurauksista kärsivät myös hei-
dän lapsensa. 

Väkivallasta seuraa myös sosiaali-
sia ja taloudellisia kustannuksia. Nais-
ten työpanos menetetään ja terveyden-
huollon kustannukset nousevat. 

250  tyttöä kertoisi 
väkivallan 

lisääntymisestä
Tyttöihin ja naisiin kohdistuva väki-
valta on lisääntynyt huomattavasti 
ympäri maailmaa, kun monet yhteis-
kunnat ovat olleet suljettuina. Moni 
tyttö ja nainen on kokenut turvatto-
muutta kotonaan. Tuhannesta kump-
panin kanssa elävästä naisesta 700 
sanoisi, että kumppanin suullinen tai 
fyysinen väkivalta on yleistynyt.

Koronapandemia ja konfliktit esi-
merkiksi Ukrainassa ja Syyriassa asetta-
vat tytöt alttiiksi väkivallalle ja hyväksi-
käytölle. Konfliktit ja epävakaus pahen-
tavat naisten ja tyttöjen syrjintää. 

18 tyttöjen oikeudet

Puolusta 
tyttöjen 

oikeuksia 

Auta kuukausi-
lahjoittajana

worldvision.fi/kuukausilahjoitus

LAHJOITTAJANA 
MAHDOLLISTAT 
MUUTOKSEN
• Kuukausilahjoittajaksi tai kummiksi 

ryhtyminen auttaa katkaisemaan 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan 
ja syrjinnän kierteen sekä 
poistamaan köyhyyden juurisyitä 
pysyvästi.

• Lahjoittajien tuella keskitymme 
muun muassa koulutukseen, 
terveyteen, lastensuojeluun 
ja perheiden toimeentulon 
vahvistamiseen. Kun köyhyydessä 
elävät perheet voivat paremmin, 
tytöt pysyvät todennäköisemmin 
koulussa sekä välttyvät toden-
näköisemmin lapsiavioliitoilta ja 
-työltä.

• Tuellasi tytöt saavat äänensä 
kuuluviin, oppivat puolustamaan 
oikeuksiaan ja vaatimaan 
muutoksia yhteiskunnassa. 
Myös heidän yhteisönsä alkaa 
puuttua sukupuolten väliseen 
epätasa-arvoon sekä haitallisiin 
sukupuolinormeihin.

• Suojelet tyttöjä ja olet mukana 
mahdollistamassa tätä muutosta. 

Kriisit lisäävät tyttöjen riskiä joutua 
hyväksikäytetyksi ja väkivallan kohteeksi.



– Heräsin ja kuulin pommien putoavan 
pieneen kyläämme, Nina sanoo surua 
äänessään.

Pommituksen jälkeen tytöt per-
heineen saivat lisää pelottavia uutisia. 
Myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan 
oli isketty.

Venäläisten hyökkäysvaunut täyt-
tivät kadut ja tytöt kuulivat surmansa 
saaneista ihmisistä. He pelkäsivät tur-
vallisuutensa puolesta, mutta eivät voi-
neet tehdä mitään.

– Kului kuukausi. Me vain kestimme 
ja kärsimme, Nina kuvaa.

Oksana sai kuulla äidiltään, että 
koulu oli suljettu miehityksen takia.

teksti Cecil Laguardia kuvat Gabriel Caccamo

”Ohjus iskeytyi 
taloomme ja tuhosi sen”
Nina, Oksana ja Olena 
eivät unohda koskaan, 
mitä tapahtui 24. helmi-
kuuta 2022.

– Se oli kauheaa aikaa. Kun kävin 
naapureiden luona kylässä, me kaikki 
vain itkimme, Oksana kertoo.

Tytöt ymmärsivät pitäneensä monia 
elämän perusasioita itsestäänselvyy-
tenä.

– Nyt tärkeintä oli turvallisuus. Val-
mistauduimme noudattamaan käskyjä 
pysyäksemme hengissä, Alina sanoit-
taa.

Ukrainalainen rohkeus
Olena on hiljainen ja hymyilee harvoin. 
Oman kotiseudun valtauksesta aiheu-

tunut stressi on syöpynyt syvälle. Hän 
on 15-vuotias, joka on nähnyt liian pal-
jon.

– Emme ottaneet uutisia hyök-
käyksestä vakavasti. Olimme matkalla 
toiseen kylään, kun se alkoi. Emme 
osanneet kuvitella, että rauhallinen 
kylämme kohtaisia tällaisia julmuuksia.

– Onneksi lähdimme, sillä ohjus 
iskeytyi taloomme ja tuhosi sen. Se oli 

kotini, jossa olen asunut syntymästä 
asti.

Tuore YK:n alainen ihmisoikeus-
tutkimus kertoo useista teloituksista 
16 kunnassa. Surmattujen joukossa on 
Ninan, Oksanan ja Olenan kaltaisia lap-
sia.

Mitä tytöt ajattelevat? Voiko Ukrai-
naa kohdanneesta tragediasta seurata 
mitään myönteistä?

– Nyt koko maailma tietää, miltä 
ukrainalainen rohkeus näyttää. 

Tyttöjen nimet on muutettu heidän 
turvallisuutensa suojaamiseksi.

Psykososiaalista 
tukea lapsille

World Vision tukee paikallista toi-
mijaa, joka tarjoaa psykososiaalista 
apua Borodyankassa, Ninan Oksa-
nan ja Olenan asuinseudulla. Tuki 
kohdistuu erityisesti kovia kokenei-
den lasten ja naisten auttamiseen.

• Tuore UN Womenin raportti 
nostaa esiin Ukrainan konfliktin 
dramaattiset vaikutukset naisiin 
ja tyttöihin. Raportin mukaan 
se vaarantaa heidän fyysisen ja 
psyykkisen terveytensä.

• World Visionin No Peace of 
Mind -raportti on jo aiemmin 
varoittanut mielenterveyskriisistä, 
joka vaikuttaa lapsiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Raportin mukaan 
ukrainalaisvanhemmista 45 
prosenttia on huolissaan lastensa 
mielenterveydestä.

• World Vision on auttanut yli 
334 000 ihmistä Ukrainassa, 
Georgiassa, Moldovassa ja 
Romaniassa. Apua saaneista lapsia 
on noin 125 000, joista noin 
62 000 on tyttöjä. Tukea saaneita 
naisia on arviolta 142 000.

Kaksi kolmesta ukrainalaislapsesta 
on joutunut jättämään kotinsa ja 
keskeyttämään opintonsa sodan takia.

Ninan, Oksanan ja Olenan elämä muuttui, 
kun heidän kotikylänsä vallattiin.

Kuulemme tuttuun tapaan lasten tarinoita maailmalta ja saamme naut-
tia huippuartistien esityksistä. Tällä kertaa mukana ovat Suvi Teräsniska, 
Samu Haber, Jannika B, Janna, Jesse Kaikuranta, Sami Hedberg, Saija 
Tuupanen sekä Younghearted-yhtyeen Reeta Huotarinen, Atte Ranta ja 
Emil Korkeakoski.

Ohjelman juontavat Maaret Kallio ja Ellen Jokikunnas. Kallio tukee 
kahta kummilasta World Visionin kautta. Näin hän ajattelee toivosta:

– Toivo on elämää rakentava voimavara, josta ei saa luopua etenkään 
vaikeina aikoina. Toivo kannattelee silloinkin, kun usko on loppua kesken, 
ja toivoa tarvitaan erityisesti tässä ajassa. Onneksi toivoa voi myös jakaa 
ja meillä on sitä jaettavaksi asti.

Riku ja Piritta myös mukana
Näyttelijä Riku Nieminen on kenialaisen ja kambodzalaisen lapsen 
kummi. Hän raportoi ohjelmassa Umuravan ohjelma-alueelta Ruandasta. 
Nieminen tapasi alueella asuvia kummilapsia ja World Visionin vesi- ja 
lastensuojelutyön asiantuntijoita.

– Olin vaikuttunut siitä, miten kummien tuella autetaan ihmisiä rahal-
lisesti ja rohkaistaan heitä ajattelemaan, että köyhyys ei ole pysyvä tila, 
siitä voi päästä pois. Ja ei pidä unohtaa erityisesti naisten koulutusta. Se 
lisää tehokkaasti perheiden ja lasten hyvinvointia, Nieminen sanoo.

Kolmen kenialaisen ja yhden kambodzalaisen lapsen kummi, yrittäjä 
Piritta Hagman kertoo nälkäkatastrofista. Hän vieraili Pohjois-Keniassa.

 – Tapasimme perheitä, joiden tilanne oli järkyttävä. En voi olla miet-
timättä, miltä tuntuisi mennä nukkumaan, kun ei ole pystynyt ruokki-
maan lapsiaan. 

World Vision: Ilta lapsille -ohjelma esitetään Nelosella 10.12. kello 19.

Toivoa maailman 
lapsille
Etsimme jouluisessa tv-ohjelmassamme 
kummeja ja kuukausilahjoittajia tukemaan avun 
tarpeessa olevia lapsia.
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Lucero hakee huoneestaan kuva-
kansion, johon hän on koonnut suo-
malaisen Pauliina-kumminsa lähettä-
mät kuvat.

Kummilapsi Luceron ja Nilda-äidin koti 
on täynnä elämää. Viisi kania, muutama 
kissa, koira ja kanoja juoksentelee olo-
huoneessa.  

teksti ja kuvat  
Vilma Kangasmaa

Nyt on  
aika juhlia
Kummien tuella tehty työ El Salvadorissa Perussa 
on tullut suunnitelmiemme mukaisesti valmiiksi. 
Aloitimme työmme 2007, ja nyt 15 vuoden jälkeen 
iloitsemme tuloksista. Mitä kuuluu Luceron ja 
muiden nuorten elämään?

– Pauliina oli kummini 13 vuoden 
ajan. Pysyimme yhteydessä kirjeiden ja 
kuvien avulla. Oli aina kivaa saada kir-
jeitä ja nähdä kuvia hänen elämästään, 
Lucero kertoo.

Millaista elämä oli ennen kummioh-
jelmaa?

– Elämä oli vaatimatonta ja niukkaa, 
kuvailee Nilda-äiti.

Kummin tuki oli iso asia
Lucerolla ei ole isää ja Nilda-äiti kas-
vatti tytön yksinhuoltajana. Työn 
löytäminen oli vaikeaa ja perhe oli  
köyhä.

– Alueella ei ollut kunnollista tervey-
denhuoltoa ja lasten anemia- ja alira-
vitsemusluvut olivat hälyttävän suuria. 
Lasten koulutus oli vähäistä. Itse en ole 
käynyt edes alakoulua loppuun.

Nilda-äiti kuuli naapurilta World 
Visionin kummiohjelmasta.

– Olen kiitollinen, että kuulin ohjel-
masta ja tyttäreni sai oman kummin. 

Se oli meille iso asia. Tuntui, että ei ole 
yksin.

Nilda-äiti osallistui World Visionin 
koulutuksiin, joissa opitaan terveelli-
sestä ravinnosta ja lasten terveydestä.

– Sain tärkeää tietoa etenkin kas-
vavan lapsen ruokavaliosta. Terveys-
vapaaehtoiset ovat tehneet hienoa 
työtä alueella. He vierailivat usein myös 
meidän kotonamme.

Tukea opintoihin ja tietoa 
oikeuksista
Luceron koulunkäyntiä on tuettu ja 
kouluihin on perustettu koulukirjastoja, 
joista löytyy kirjojen lisäksi myös pelejä 
ja soittimia.  Kun Lucero oli alakoului-
käinen, hän sai kummilta rahalahjan, 

jolla he ostivat huonekaluja ja koulu-
tarvikkeita. Korona-aikana Lucero sai 
tabletin, jolla opiskella etänä. 

– Moni alueen vanhempi ymmärtää 
nyt koulutuksen merkityksen, sanoo 
Nilda.

Lapsena Lucero osallistui lasten-
kerhoon, jossa lapset oppivat oikeuk-
sistaan turvallisessa ympäristössä.

– Kerhossa leikittiin ja opittiin 
omista oikeuksista. Opin sosiaalisia 
taitoja ja käsittelemään sekä ymmärtä-
mään tunteitani. Muistan, että menin 
kerhoon aina innoissani. 

Kannustusta nuoriso-
työllisyyskoulutuksesta
Pandemia-aikana Lucero osallistui 
nuorisotyöllisyyskoulutukseen, jossa 
nuoret saavat kannustusta ja oppivat 
yrittäjyydestä ja markkinoinnista.

Koulutus jakaantuu neljään eri vai-
heeseen. Ensin tutustutaan toisiin ja 
itseen. Mietitään porukalla, mitkä ovat 
esimerkiksi omat vahvuudet. Toisessa 
vaiheessa opitaan yrittäjyystaitoja, 
markkinointia ja budjetointia. Kolman-
nessa ja neljännessä vaiheessa tuodaan 
opit käytäntöön ja toteutetaan oma 
projekti.

– Tärkeintä oli inspiraatio ja kannus-
tus. Oman yritystoiminnan aloittami-
nen jännitti, mutta minua rohkaistiin. 
Nyt myyn joka sunnuntai yhteisössäni 

”Lapsistamme tulee 
meitä parempia 
vanhempia”

Monet El Salvadorin alueen ter-
veys- ja lastensuojelun vapaaeh-
toisista ovat toimineet alueella 
jopa 15 vuotta. 

- Aiemmin täällä oli paljon 
kaltoinkohtelua. Nykyään lap-
set kertovat, että kotona on eri-
laista. Suurin osa vanhemmista 
on muuttanut lastenkasvatuk-
seen liittyviä tapojaan, vapaaeh-
toisena työskentelevä Antonio 
sanoo.

World Visionin lähdön jälkeen 
yhteisön terveysvapaaehtoiset 
jatkavat työtä lasten ravitsemuk-
sen parantamiseksi ja alueen ter-
veyspalvelujen kohentamiseksi.

- Olemme surullisia, kun 
World Vision ei ole enää alueella. 
Aiomme silti jatkaa auttamista. 
Teemme työtä sen eteen, että 
vapaaehtoisverkosto viralliste-
taan alueella. Tulemme aina jat-
kamaan lasten auttamista yhtei-
sössämme, Antonio sanoo.

- Työmme ansiosta lapsis-
tamme tulee meitä parempia 
vanhempia. 

Jazmin sai apua nuorisotyöllisyyskoulu-
tuksesta. Nyt hän hankkii toimeentulonsa 
itse.

World Visionin vapaaehtoistyöntekijät juhlatunnelmissa El Salvadorissa.

– Tiedän, että tyttäreni tulee pärjäämään 
elämässä, Nilda-äiti sanoo. Vierellä tytär 
Lucero.

Jhordanilla, 17, ei ollut omaa kummia, 
mutta hän sai World Visionin kautta 
terveyspalveluja ja tukea oppimiseen. 
Jhordan osallistui myös lastenkerhoon ja 
kävi nuorisotyöllisyyskoulutuksen.

UPEITA TULOKSIA
• 60 % lapsista on saanut alakoulun 

päätökseen ajallaan eli 12-vuotiaina. 
Vuonna 2008 vastaava luku oli 22 %.

• 66 % 11-vuotiaista osaa lukea 
sekä arvioida ja tulkita lukemaansa. 
Vuonna 2013 vastaava luku oli 20 %.

• 95 % vanhemmista ja 
huoltajista kertoo raportoivansa 
lastensuojelu rikkomukset.

• 61 % alle viisivuotiaista 
lapsista sai asianmukaista ja nopeaa 
hoitoa ripuliin. Vastaava luku vuonna 
2008 oli vain 8 %.

• 12 % alle viisivuotiaista 
lapsista kärsi kroonisesta aliravitse-
muksesta vuonna 2008. Nyt luku on 
puolittunut. World Visionin lähdön 
jälkeen yhteisön terveysvapaaehtoiset 
jatkavat työtä lasten ravitsemuksen 
parantamiseksi ja alueen terveyspalve-
lujen kohentamiseksi.

• Vuonna 2019 lähes kaikki 
3–5-vuotiaat lapset osallistuivat heille 
suunnattuun varhaiskasvatukseen. Viime 
vuonna osallistujia oli kuitenkin vain 
puolet tästä määrästä, sillä vanhemmat 
eivät uskaltaneet altistaa lapsiaan 
koronalle.

tavaroita, jotta voin kerryttää säästöjä 
tulevia opintoja varten.

Miltä tulevaisuus näyttää? 
– Minun ja muiden nuorten elämä 
näyttää valoisammalta. Isona haluan 
olla psykologi, jotta voin auttaa lapsia 
yhteisössäni, Lucero kertoo.

– Olen todella kiitollinen kummeille. 
Tyttäreni on saanut elämään paremmat 
lähtökohdat kuin itse sain. Toivon, että 
hän valmistuu opinnoista ja saa amma-
tin. Toivon hänelle vain parasta. 

teksti Linda Kaljala 
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Pinaun koulun portti avautuu ja pihalla 
on leikkiviä lapsia. Olemme Andien 
vuoristossa, Renacerin alueohjelmassa, 
jossa koulut avattiin viimein keväällä 
2022. 

teksti Vilma Kangasmaa

Lastensuojelutyö näkyy 
Sebastianan ja Jhimyn arjessa
Perussa koronapandemia sulki lapset neljän seinän sisään liki kahdeksi 
vuodeksi, pois lastensuojelun ja koulutuksen piiristä. World Visionin 
vapaaehtoiset jatkoivat kuitenkin työtään Renacerissa ja pysyivät 
perheiden tukena. Mitä alueen lapsille kuuluu nyt?

Jhimy, 12, leikkii ystäviensä kanssa 
koulun pihalla.

– On kivaa olla takaisin kou-
lussa. Pandemian aikana oli tosi ikä-
vää, kun ei voinut leikkiä kavereiden 

kanssa ja oli vaikea oppia mitään, hän 
kertoo ja juoksee sitten pallon pe- 
rään. 

Koronapandemian seuraukset ovat 
olleet Perussa rajuja. Perussa on ollut 

eniten koronakuolemia suhteutettuna 
väkimäärään koko maailmassa.

Pandemia-aikana koulut olivat täy-
sin suljettuina ensimmäisen vuoden 
ajan. Toisena vuonna World Visionin 
vapaaehtoiset pitivät koulua auki kol-
mena päivänä viikossa. Se oli merkit-
tävä apu myös Jhimylle ja hänen sisa-
ruksilleen. 

Jhimyn äiti Sebastiana saapuu kou-
lun pihalle. Hän haluaa kiittää.

– Lapset saivat tukea etäopiske-
luun ja koulutarvikkeita. Saimme elin-
tarvike- ja hygieniapaketteja ja World 
Visionin kouluttamat vapaaehtoiset oli-
vat perheiden tukena. 

Lastensuojelutyö näkyy 
perheissä
Suurin osa perheistä on pienviljeli-
jöitä. Koulunkäynnin merkitystä ei aina 
ymmärretä, sillä moni vanhempi haluaa 
lapset pellolle töihin. Macho-kulttuuri 

”Työtä riittää”
Perun viranomaiset ovat arvioineet, 
että yli 80 000 lasta on menettänyt 
molemmat tai toisen vanhempansa 
koronapandemiassa. Väestömää-
rään suhteutettuna luku on maail-
man korkeimpia.

Pedro, 23, on toiminut World 
Visionin vapaaehtoisena vuodesta 
2016. Hänen psykologian opintonsa 
ovat loppusuoralla.  

Hän kiertää vapaaehtoisena 
maaseudun kyläkouluja, antaa lap-
sille tukiopetusta, sijaistaa opetta-
jia tarvittaessa sekä pitää lapsille 
teatteriryhmiä, joissa opitaan las-
ten oikeuksista.

– Kutsumukseni on auttaa maa-
seudun yhteisöjä, varsinkin ala-
kouluikäisiä lapsia ja heidän van-
hempiaan, Pedro kertoo.

– Koronapandemian jälkeen 
työtä riittää. Kun lapset palasivat 
sulun jälkeen takaisin koulun penkille, ensimmäisen ja toisen luokan oppi-
laat eivät osanneet edes aakkosia. Nyt yritämme kuroa kiinni oppimis-
vajetta. 

Pedro toimii vapaaehtoistyöntekijänä 
lasten parissa.

on edelleen vahva, ja se näkyy tyttöjen 
ja naisten oikeuksissa. Perheväkivalta 
ja koulukiusaaminen on yleistä. Las-
tensuojelu on yksi World Visionin työn 
pääteemoista koulutuksen ohella.

– Ennen kylässäni ei tiedetty las-
ten kasvatuksesta tai lastensuojelusta. 
Perheväkivalta on yleistä alueella ja 
moni perhe haluaa lapset pellolle töi-
hin. Minä en käynyt edes alakoulua lop-
puun, kertoo Jhimyn äiti Sebastiana.

Alueella on tehty pitkäjänteistä työtä 
lastensuojelun parissa. Sebastiana on 
osallistunut muiden yhteisön van-
hempien kanssa vapaaehtoisten pitä-
miin koulutuksiin, jossa opitaan lasten 
oikeuksista ja kasvatuksesta teatte-
rin keinoin. Koulutuksiin osallistui 737 
lasta ja 430 lapsen vanhempaa viimei-
sen vuoden aikana. 

– Olen muuttanut kasvatustapojani 
koulutusten jälkeen ja päästänyt irti 
vanhoista ajatusmalleista. Myös lapseni 

on huomannut muutoksen minussa, 
hän kertoo.

– Ennen äiti huusi, nyt hän puhuu, 
Jhimy sanoo. 

teksti ja kuvat  
Vilma Kangasmaa
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KORONAPANDEMIA:  

World Vision 
auttaa 
globaalisti
Kansainvälinen avustusoperaatio  
on tähän mennessä tavoittanut  
81 miljoonaa ihmistä, joista  
yli 33 miljoonaa on lapsia. 
Koulutusta, neuvontaa ja apua on 
tarjottu erityisesti konfliktialueilla, 
suurkaupunkien slummeissa sekä 
pakolaisleireillä asuville lapsille 
ja aikuisille. 

Lahjoitusten avulla olemme  
esimerkiksi jakaneet:

3,3  miljoonaa 
hygieniapakettia

8,4 miljoonaa 
käsisaippuasettiä

19,6  miljoonaa  
maskia 

2,2  miljoonaa  
suoja-asua 

terveydenhuoltohenkilökunnalle

2,2  miljoonaa 
oppimateriaali- 

pakettia etäopiskelun tueksi

46  miljoonan dollarin 
edestä raha-apua tai 

ruokakuponkeja toimeentulonsa 
menettäneille perheille

Sebastiana-äiti on saanut koulutusta 
lasten oikeuksista ja kasvatuksesta. 

Vierellä Jhimy-poika.
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Perinnöksi 
parempi 
maailma
Kirjaamalla tahtosi testamenttiin 
autat läheisiäsi vaalimaan sinulle 
tärkeitä arvoja.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: 
Hannele Pulliainen 
varainhankintajohtaja 
p. +358 44 355 5225 
hannele.pulliainen@worldvision.fi

Yhteydenotto ei velvoita sinua 
mihinkään.

Voit lukea lisätietoja täältä: 
worldvision.fi/testamentti 

Miten sinusta tuli kummi? 
– Elämässäni oli kausi, jolloin olin 
yksinhuoltaja. Elin niukkaa elämää, 
mutta mietin, että olisi ihanaa olla 
tueksi jollekin. Tiesin kokemuksesta, 
miten tärkeää tuen saaminen voi olla. 
Vuosien myötä lapseni kasvoi ja talou-
dellinen tilanteeni helpottui. Kun 
olimme viettäneet poikani rippijuh-
lia ja olin juhlien jälkeen yksin kotona, 
sanoin itselleni, että nyt Sanna on se 
hetki, kun sinusta tulee kummi. 

Miksi halusit tukea 
kehittyvien maiden lapsia?
– Olin nähnyt konsertin televisiosta ja 
lukenut jotakin, joka minut herätti. Oli 
selvää, että haluan tukea kehitysmaan 
lapsia. Siellä ne kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevat lapset ovat. 

Mikä on ollut parasta 
kummiudessa?
– Kummimatka Peruun ja silloisen 
kummilapseni tapaaminen. Se on tie-
tysti ollut  kohokohta. Ja tiedon saami-
nen siitä, että lapset ovat oikeasti saa-
neet apua. Matkalla pääsin näkemään 
esimerkiksi varhaiskasvatuskeskuk-
sen, jonka perustamista kummit olivat 
tukeneet.

Mikä on ollut vaikeinta 
kummiudessa? 
– Kummisuhteen loppuminen on 
ollut haikeaa, vaikka oikeastihan se 

teksti Pauliina Koponen kuva Sanna Kaihovirran kotialbumi

Miltä kummilapsen 
vaihtuminen tuntuu?
Sanna Kaihovirta on ollut kummina jo vuodesta 2008 lähtien. Vuosien vieriessä 
hän on ehtinyt tutustua viiteen kummilapseen kolmesta eri maasta. Kysyimme 
Kaihovirralta, millaisia ajatuksia kummilapsen vaihtuminen herättää.

surullista. Ajattelen kuitenkin, että on 
ollut onni koko seudulle ja siellä asu-
ville ihmisille, että heidän asiansa ovat 
parantuneet. 

Mistä tiesit, että työmme 
kummilapsesi kotiseudulla 
Perussa on tulossa 
päätökseen? 
– Siitä kerrottiin jo silloin aluksi, kun 
otin kummilapsen. Saamassani kir-
jeessä oli arvioitu päättymisaika. Siitä 
oli puhetta myös kummimatkalla. Ja 
Plussasta olen katsonut.

Sait kirjeen, jossa kerrottiin, 
että kummilapsi vaihtuu. 
Mitä ajatuksia se herätti? 
– Ensimmäisellä kerralla vuosia sit-
ten kummilapseni perhe muutti pois 
World Visionin työskentelyalueelta ja 
kummius päättyi siihen. Se oli suuri 
sokki, sillä olin olettanut, että kummius 
kestäisi vielä pitkään. Kun sain uuden 
kummilapsen, minulle tuli torjuntare-
aktio. Ajattelin, että tämäkin katkeaa, 
ja siksi en halua jatkaa. Päivän sitä tuu-
mailin ja mietin, että olenpa hölmö. Jos 
olen saanut luotua yhteyden yhden 
perheen ja lapsen kanssa, miksi se ei 
onnistuisi toisenkin perheen kanssa? 
Ja miksi en auttaisi toista perhettä 
samalla seudulla, vaikka aiempi muut-
tikin pois? 

Mitä mietit yhteydenpidosta 
kummilapsen kanssa?
– Tiedän kummeja, joilla elämäntilanne 
on muuttunut ja ei ole voimia pitää 
henkilökohtaista suhdetta yllä. Silti 
voi jatkaa kummiutta ja olla rahallisena 
tukena. Se on tärkeää, jotta työ voi jat-

kua. Kyllä sekin on ihan mahdollinen 
ajatus, että en pitäisi yhteyttä lapseen. 
Saisin kuitenkin tietoa, miten työ lap-
sen kotiseudulla on mennyt eteenpäin. 
Minulle on tärkeää tietää, että olen 
oikeasti avuksi jollekin. 

Mitä ajattelit, kun sait 
viime keväänä ehdotuksen 
uudesta kambodzalaisesta 
kummilapsesta?
– Ensimmäisen kummilapseni valitsin 
itse vuosia sitten. Sitten totuin, että 
kummilapset vain tupsahtavat minulle. 
Kaipasin kyllä, että olisin voinut jatkaa 
espanjankielisen lapsen kanssa, koska 
haluaisin käyttää kielitaitoani.  Koska 
heitä ei ollut, ajattelin että ei muuta 
kuin avoimin mielin tutustumaan 
uusiin maihin. Lopulta kuitenkin lasten 
tarpeet ovat hyvin samanlaisia eri puo-
lilla maailmaa. He tarvitsevat syliä, hel-
lyyttä, turvaa, vaatteita, ruokaa ja kou-
lua. Oli myös ihanaa, että Plus-palve-
lussa oli häneltä video.

Mitä tiedät Kambodzasta?
– Kambodza oli minulle vieras maa. 
Katsoin kartasta, missä se sijait-
see. Googlailin lisää ja mielenkiintoni 
heräsi. Maalla on ollut raaka historia ja 
mietin, että toistaako se itseään. Luin, 
että World Visionin tavoitteena on lap-
siin kohdistuvan väkivallan lopettami-
nen. Kummilapselta saamassani kir-
jeessä lukikin, että rakastan äitiäni, 
koska hän ei koskaan lyö minua.

Mitä kummius tarkoittaa 
sinulle tänä päivänä?
– Emme pariskuntana tee enää ulko-
maanmatkoja, joten kummius on tapa 
tutustua toisiin maihin. Kummilap-
set ovat matkaoppaita omaan kotiseu-
tuunsa ja kulttuuriinsa. On yhtä suuri 
tilaisuus tutustua Kambodzaan kuin 
aiemmin Peruun ja Keniaan. 

– Jokaisella lapsella pitäisi olla tässä 
maailmassa mahdollisuudet ruokaan, 
kouluun, ravintoon, terveydenhoitoon. 
Lapsen kehitykselle on hyväksi, että 
hän saa kuulla olevansa tärkeä ja että 
hänestä välitetään. Vaikka olisi kuinka 
välittävät vanhemmat tahansa, koskaan 
ei voi olla liikaa niitä ihmisiä, jotka kan-
tavat lasta mielessään.  

Sanna Kaihovirta ei enää tee ulkomaanmatkoja, mutta kummilapset ovat hänelle 
matkaoppaita maailmaan.

 

”Kummi-
suhteen 

loppuminen 
on ollut 
haikeaa.”

on onnen päivä. Lapsen kotiseudulla 
ovat asiat menneet niin paljon eteen-
päin, että asukkaat voivat jatkaa muu-

tosta itse. World Vision on tehnyt 
itsensä tarpeettomaksi. Yhteisen ajan 
loppuminen kummilapsen kanssa on 



tivat yrityksiltä vastuullisempaa liike-
toimintaa. Heikoimpien auttaminen 
onkin aikaansa seuraaville yrityksille 
tänä päivänä merkittävä kilpailuetu.

Yhteistyö järjestön kanssa antaa yri-

teksti Oona Rintala kuva Charles Kabena

Yritysten apua 
tarvitaan nyt
Aiemmin vastuu maapallon ja sen asukkaiden 
hyvinvoinnista lepäsi enimmäkseen valtioiden ja 
järjestösektorin hartioilla. Nykyään tiedetään, että 
elintärkeät kehitystavoitteet saavutetaan yritysten 
kanssa yhdessä.

Ilmastonmuutos, koronapandemia ja 
Ukrainan sota ovat vaikeuttaneet köy-
himpien maiden tilannetta entisestään. 
Samaan aikaan kun globaali nälkäkriisi 
syvenee, kuluttajat ja lainsäädäntö vaa-

Myös yritys voi ryhtyä kummiksi. Kummit edistävät 
useita kestävän kehityksen tavoitteita. Kummien 
tuella äärimmäisessä köyhyydessä elävät lapset 
saavat ravitsevaa ruokaa, puhdasta vettä, koulu-
tusta sekä ympäristökasvatusta.

Kummiutta voi toteuttaa monella eri tavalla. 
Kummina voi esimerkiksi toimia koko organisaa-
tio tai työporukka. 

Yhteistyössä. World 
Visionin työntekijät kulkevat 
tulvivan joen yli päästäkseen 

auttamaan myrskyn uhreja 
Malawissa.

KIINNOSTUITKO? 

Laita sähköpostia 
markkinointipäällikkö  

Oona Rintalalle  
(oona.rintala@worldvision.fi) 

tai soita numeroon  
+358 46 878 3896tyksille mahdollisuuden edistää kestä-

vän kehityksen tavoitteita. Samalla yri-
tys pystyy osoittamaan sidosryhmil-
leen, että se välittää kaikista heikoim-
mista. Yrityksen lahjoitukset muuttuvat 
esimerkiksi lastensuojeluksi, puhtaaksi 
vedeksi, ravinnoksi, paremmaksi kou-
lutukseksi, terveydenhuolloksi ja ilmas-
totyöksi.

Yritys voi tehdä hyvää monella 
tavalla. Se voi lahjoittaa hätäapuun, 
ryhtyä kummiksi, ostaa aineettomia 
lahjoja järjestön lahjakaupasta tai suun-
nitella omiin tavoitteisiinsa sopivan 
yhteistyön yhdessä järjestön kanssa. 

YRITYSTEN 
SUOSIKKILAHJAT

Yrityskummit 
kertovat

”Yrityskummiutemme on 
sujunut oikein loistavasti. Kummiuden 
aloittamisesta oli tehty todella help-
poa. Otimme Suomen World Visioniin 
yhteyttä sähköpostitse. Kysyimme hie-
man neuvoja ja saimme todella kattavat 
vastaukset. Tämä oli tärkeää meille, ja 
vaikutti myös omalta osaltaan kummiu-
den aloittamiseen juuri World Visionin 
kautta.

Olemme todella tiivis työporukka ja 
halusimme tehdä hyvää yhdessä. Kynnys 
oli matalampi henkilökohtaiseen kum-
miuteen verrattuna. Yhdessä on aina 
mukava toteuttaa hyviä tekoja.

Olemme perustaneet tilin, johon jo-
kainen tiimin jäsen siirtää palkkapäivä-
nään pienen summan rahaa. Lahjoitus 
menee ikään kuin suoraan palkasta, ja 
ei sitä huomaakaan. Kirjoitamme lapselle 
vähintään pari kertaa vuodessa ja joulun 
alla teemme yhden isomman rahalahjoi-
tuksen. Olemme myös ajatelleet vierailla 
kummilapsen luona, kun maailmantilanne 
sallii.

Suosittelemme ehdottomasti yritys-
kummiutta. Seuraamme tiiminä aina 
kummilapselta tulevia tervehdyksiä ja 
keksimme yhdessä hänelle lähetettävän 
kirjeen sisällön. Porukalla on mukava 
tehdä hyvää, ja summakin on lähes huo-
maamaton yhdeltä henkilöltä. Uskomme 
myös, että kummilapsesta on mukava 
tietää, että näin moni ihminen välittää 
hänestä.”

Oma Säästöpankki,  
kummipoika Kambodzasta

”Medtro-
nicilla on vah-
va halu tukea hyvän-
tekeväisyystoimintaa. Yrityksen mission 
yhtenä osatekijänä on aktiivisen kansalai-
suuden edistäminen sekä terveellisem-
män ympäristön ja vahvojen yhteisöjen 
luominen kaikkialla maailmassa. Siksi yh-
teistyö World Visionin kanssa on hyvä 
match.

Olemme olleet kummeina vähän ai-
kaa, joten vasta aloittelemme yhteyden-
pitoa lapsen kanssa. Olemme kuitenkin 
saaneet jo ensimmäisen ihanan kirjeen 
kummilapseltamme. Henkilökuntamme 
on tehnyt myös vapaaehtoistyötä World 
Visionille ja auttanut kummilasten joulu-
postin kanssa. Vapaaehtoistyössä saimme 
idean yrityskummiudesta ja aloitimme 
sisäisen selvitystyön siitä, onko yrityk-
sellemme mahdollista ottaa kummilapsi. 
Kokemuksemme mukaan yrityskummius 
vaatii ainakin yhden aktiivisen henkilön, 
joka hoitaa paperiasiat ja kommunikoin-
nin World Visionin kanssa. Ajatuksena 
on, että tämä vastuuvuoro olisi kiertävä. 
Kerromme kummiudesta yrityksemme 
sisäisissä viestintäkanavissa ja esittelem-
me muun muassa kummilapsen kotiseu-
dun haasteita. Muistamme kummilasta 
myös syntymäpäivälahjalla. Vierailu kum-
milapsen luona on vielä haaveissa. Yritys-
kummius on hyvän mielen asia. Meillä 
yrityskummius on yhdistänyt asiasta 
kiinnostuneita työntekijöitä.”

Medtronic,  
kummityttö Keniasta
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HE TEKIVÄT SEN JO!
Teemme yhteistyötä monenlaisten 
yritysten kanssa. Tässä kolme esimerkkiä:

• VR Group: Lahjoitti 40 000 euroa 
Ukrainan hätäapukeräykseen.

• Jalkapalloseura HIFK: Keräsi 
3 694 euroa lasten hyväksi huuto-
kauppaamalla paitoja

• Logonet: Yhteensä noin 4 000 
äitiyspakkausta on jaettu Keniassa ja 
Somaliassa. 

10 hehtaaria metsää (360 €)
Tällä lahjalla kasvatat kymmenen hehtaaria 

metsää Etiopiaan, missä lapset kärsivät jo 
nyt ilmastomuutoksen vaikutuksista.

10 vuohta (420 €)
Tällä lahjalla annat vuohen noin 
kymmenelle köyhyydessä elävälle 

perheelle. Vuohen ravitseva maito on 
tärkeää erityisesti lapsille, jotka juovat 

sitä päivittäin.

Starttirahaa yrittäjille (580 €) 
Tällä lahjalla noin 10 kehittyvän maan 
pienyrittäjää saa tukea oman yritystoimin-
nan aloittamiseen. Oman kioskin, leipomon 
tai esimerkiksi ompelimon avulla perheel-
lä on mahdollisuus katkaista köyhyyden 
kierre. Osallistut aloittelevien yrittäjien 
koulutuksen tukemiseen.

Seis silpomiselle – Tue tyttöjen 
turvataloa (1 200 €)
Tällä lahjalla tuet silpomisperinnettä paen-
neiden tyttöjen turvatalon rakentamista ja 
toimintaa Keniassa, Länsi-Pokotin piirikun-
nan Alalessa.

Ostoksille täältä: worldvision.fi/lahjakauppa



Aloitimme työn alueella ennen kaikkea 
parantaaksemme huonoa vesi- ja sani-
taatiotilannetta, sillä vain yhdeksällä 

tekstit Anna Jaurimaa, Jussi Laurikainen, Katri Leino-Nzau,  
Christina Nyback ja Merja Tikkanen-Vilagi
kuvat Anna Jaurimaa, Pasi Liesimaa, Anna Pollari, Paola Suhonen

prosentilla kotitalouksista oli käytös-
sään riittävästi puhdasta vettä. Koska 
alue on pääosin kuivaa, oli haasteena 

veden saatavuus etenkin säännöllisesti 
toistuvien kuivempien kausien aikana. 
Joista ja patoaltaista haettu vesi oli 
likaista. Ripuli ja muut taudit oli-
vat lapsilla yleisiä. Tällä hetkellä yli 
70 prosentilla perheistä on käytös-
sään riittävästi puhdasta vettä sekä 
vessa. Sanitaation ja hygienian paran-
taminen on kulkenut käsi kädessä 
vesihuollon parantamisen kanssa. 
Hankkeen viimeisen viiden vuoden 
aikana rakensimme yhdeksän pora-
kaivoa, 20 vesikioskia sekä 45 kilomet-
riä vesiputkistoa, jotka tuovat puhtaan 
veden 3300 perheelle ja 20 koululle. 
Suurin osa kaivoista ja vesikioskeista 
toimii aurinkovoimalla, mikä on kylä-
yhteisöille suuri etu energian hinnan 
noustessa myös Keniassa. Vesikomite-
oiden asialleen omistautuneet jäsenet 
varmistavat, että vesi virtaa putkistossa 
myös World Visionin työn loputtua.

Lapsista 93 prosenttia saa 
kaikki rokotukset
Erityisen ilahduttavaa on lapsi- ja 
äitiysterveyden parantuminen. Käy-
tännössä jokainen lapsi syntyy nykyään 
terveydenhuollon ammattilaisen avus-
tamana terveysasemalla (vuonna 2009 
osuus oli 84 %) ja 75 prosenttia äideistä 
käy ennen synnytystä vähintään neljä 
kertaa neuvolassa. Työmme alussa 
alle kolmevuotiaista lapsista vain 68 
prosenttia sai kattavasti kaikki roko-
tukset, nyt jo 93 prosenttia. Ilman 
koronapandemiaa rokotuskattavuus 
voisi olla tällä hetkellä vielä parempi. 
Hyvien tulosten takana ovat etenkin 
kylissä toimivat terveysvapaaehtoiset, 
joiden kouluttamiseen World Vision on 
osallistunut yhteistyössä terveysviran-
omaisten kanssa. Mogotion hankkeen 
päätösjuhlassa kesäkuussa kävi sel-
väksi, että alueen asukkailla ja yhtei-
söillä on nyt vahva luottamus tulevai-
suuteen ja tahto ylläpitää World Visio-
nin kanssa saavutettuja tuloksia.   

ETIOPIA 
Vammaiset ja 
naiset mukaan 
metsitystyöhön

Metsäosuuskunnissa mukana ole-
vat paikalliset ihmiset tekevät Etio-
piassa metsitystä ja kitkevät met-
säkadon ja luonnon köyhtymi-
sen juurisyitä. Työn ansiosta per-
heet pystyvät sopeutumaan parem-
min ilmastonmuutoksen haasteisiin. 
Kolme miljoonaa puuntainta on kas-
vatettu taimeksi ja istutettu. Jopa 84 
prosenttia taimista on selvinnyt. 
Lähes 300 perhettä osallistui koulu-
tuksiimme ja siirtyi käyttämään ilmas-
tokestäviä peltometsäviljelymenetel-
miä. Reilut 8000 hehtaaria metsäalu-
eista on suojeltu ja metsäosuuskunnat 
ovat aloittaneet niiden elvyttämisen. 
Samalla on haastettu perinteisiä suku-
puolirooleja sekä vammaisuuteen liit-
tyviä stigmoja. Puolet metsä- ja elinkei-
no-osuuskuntien jäsenistä on naisia ja 
vammaisia. Naisten ja vammaisten ase-
man muutokset on yksi Etopian-hank-
keemme selkeistä onnistumisista.  

KAMBODZA
Lapsiin 
kohdistunut 
väkivalta on 
vähentynyt

Kambodzassa kolme neljästä lapsesta 
kokee jonkinlaista väkivaltaa ennen 18 
ikävuottaan. Lapsiin ja nuoriin koh-
distuvan väkivallan ja hyväksikäytön 
vähentäminen on yksi päätavoitteis-
tamme suomalaisten kummien rahoit-
tamalla Santukin alueella.

Tuoreen raportin mukaan nykyään 
89 prosenttia lapsista ja nuorista kokee 
elävänsä väkivallattomassa ympäris-
tössä. Vuonna 2018 vastaava luku oli 
vain 58 prosenttia. Myös vanhemmat 
kertovat väkivallan vähentyneen mer-
kittävästi. Vanhemmista 98 prosent-

World Visionin 15 vuotta jatkunut työ Kenian Mogotiossa saa-
tiin päätökseen syyskuussa. Mogotion lasten ja perheiden elä-
mää parannettiin yli 3000 suomalaisen kummin tuella. Tulokset 
ovat vaikuttavia.

KENIA
Lapsille puhdasta 
vettä ja terveyttä

Mogotiolaisten pienokaisten 
tulevaisuus näyttää nyt 
paremmalta. Paino nousee, 
kun puhdas vesi pitää vatsan 
kunnossa.

Metsiä on pystytty elvyttämään aiempaa 
haastavammilla alueilla, kun yhteisön 
jäsenet ovat päässeet tasavertaisemmin 
osallistumaan yhteisiin tavoitteisiin.

World Vision on läsnä kouluissa ja 
lastenkerhoissa kertomassa lapsille heidän 
oikeuksistaan.

RUANDA 
Päivähoito pitää 
lapset turvassa

Kummien tuella pidetään yllä päivähoi-
totoimintaa Ruandan Umuravassa. Päi-
vähoito järjestetään kyläläisten kotona, 
jonne on hankittu World Visionin tuella 
leluja, suojamattoja ja opetusvälineitä. 
Päivähoitaja saa myös koulutusta lap-
siryhmän hoitamiseksi ja virikkeiden 
luomiseksi.

Erityisen tärkeää on lounasruo-
kailu: Jokainen lapsi saa päivittäin riit-
tävän aterian, joka muuten jäisi saa-
matta monessa perheessä. Lautaselli-
nen pinaattipapumuhennosta perunan 
ja riisin kera ravitsee ja vahvistaa pie-
niä päivähoitolaisia. Yhteisöt tuottavat 
ja kustantavat lounastarvikkeet itse.

Jos päivähoitoa ei ole tarjolla, pie-
nimmät lapset kulkevat äitien selkäre-
pussa riisipelloilla. Kävelemään oppi-
neita lapsia hoitavat vanhemmat sisa-
rukset, jotka ovat itsekin vasta lapsia. 
Kotona ilman aikuista olevat lapset ovat 
alttiita monille vaaroille, kuten hyväksi-

World Visionin kouluttama lastenhoitaja 
Marie-Louise viihtyy työssään pienten 
parissa.

tia pitää yhteisöään lastensa kannalta 
turvallisena. Neljä vuotta aiemmin näin 
ajatteli vain 37 prosenttia vanhem-
mista.  

käytölle. Päivähoidossa lapset ovat tur-
vassa hoivaavien aikuisten seurassa. 

Päivähoidon yhteisöllinen toimin-
tamalli vahvistaa sen jatkuvuutta. Kun 
hanke päättyy ja World Vision poistuu 
paikalta, toiminnan jatkumisella ja laa-
jentamiselle on hyvät edellytykset.  
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översättning Cecilia Fagerholm Våld riktat mot 
barn har minskat 
i Kambodja
Tre av fyra barn i Kambodja upplever 
någon form av våld innan de fyllt 18 år. 
Att minska antalet barn och unga som 
upplever våld och utnyttjande är ett 
av våra huvudmål på Santuks område, 
som finansieras av finländska faddrar. 

Nuförtiden upplever 89 procent av 
barn och unga att de lever i en omgiv-
ning fri från våld. År 2018 var motsva-
rande siffra endast 58 procent. Även 
föräldrarna berättar att våldet har 
minskat avsevärt. Av föräldrarna anser 
98 procent att deras samhälle är en 
säker plats för barnen. Fyra år tidigare 
kände endast 37 procent av föräldrarna 
så.  VERKSAMHETEN 

I EL SALVADOR 
HAR AVSLUTATS: 
RESULTATEN TALAR FÖR 
SIG SJÄLVA

Med faddrarnas stöd har vi uppnåt 
våra mål inom den planerade tiden. 

• 60 % av 12-åringarna 
har avslutat lågstadiet. År 2008 
var motsvarande siffra 22%.

• 66 % av 11-åringarna 
kan läsa samt utvärdera och 
tolka det de läst. År 2013 var 
motsvarande siffra 20%.

• 95 % av föräldrarna och 
vårdnadshavare berättar att de 
anmäler barnskyddsbrott. 

• 61 % av under 5-åriga 
barn fick korrekt och snabb vård 
för diarré. Motsvarande siffra år 
2008 var endast 8%. 

• 12 % av under 5-åriga 
barn led av kronisk undernäring 
år 2008. Nu har siffran halverats. 
Efter att World Vision lämnat 
området fortsätter de hälsovå-
rdsfrivilliga att arbeta med att 
förbättra barnens näring samt 
områdets hälsovårdstjänster.

God hälsa och rent vatten 
till barnen i Mogotio
World Visions 15 år långa arbete i Mogotio i Kenya kom till sitt slut i sep-
tember. Livet för barnen och familjerna i Mogotio förbättrades tack vare 
stödet från 3000 finska faddrar. 

Då vi påbörjade arbetet på området var målet framförallt att förbättra 
den dåliga situationen gällande vatten och sanitet eftersom endast 9 pro-
cent av hushållen hade tillgång till tillräckligt med rent vatten. För tillfället 
har över 70 procent av familjerna tillgång till såväl rent vatten som toa-
lett. Förbättringen av saniteten och hygienen har gått hand i hand med 
förbättringen av vattenförsörjningen.

Under de fem sista åren av projektet byggde vi nio borrbrunnar, 20 vat-
tenkiosker samt 45 kilometer vattenrörsystem, som försäkrar rent vat-
ten till 3300 familjer och 20 skolor. Största delen av brunnarna och vat-
tenkioskerna drivs med solenergi, vilket är en stor fördel för bysamhäll-
ena då elens pris även stiger i Kenya. 

I praktiken föds alla barn nu på hälsostationer i närvaro av en häldo-
vårdsexpert (år 2009 var andelen 84%) och 75 procent av mödrarna gör 
minst fyra rådgivningsbesök innan födseln.

I början av vårt arbete på området fick endast 68 procent av under 
3-åringarna alla sina vaccinationer. Nu är siffran redan 93 procent.   

Tre miljoner trädplantor 
har planterats i Etiopien 
Tre miljoner trädplantor har odlats och planterats på vårt projektområde 
i Etiopien. Upptill 84 procent av plantorna har överlevt. Nästan 300 famil-
jer har deltagit i våra utbildningar och gått över till att använda klimat-
hållbara trädjordbruksmetoder. Ca 800 hektar skogsområden är skyd-
dade och skogsandelslagen har börjat arbeta med att återuppliva dem. 

Vi har utmanat traditionella könsroller samt stigman kring funktions-
nedsättningar. Hälften av skogs- och näringsandelslagen utgörs av kvin-
nor och personer med funktionsnedsättningar. Förändringen av ställ-
ningen för kvinnor och personer med funktionsnedsättningar är en av 
våra klara framgångar i vårt projekt i Etiopien.  

Vi hjälper barn i våra långvariga fadderprogram 
samt i akuta kriser. I detta uppslag kan du läsa 
axplock av våra färska resultat, på svenska.

Vi hjälper globalt  
i korona pandemin
Vår internationella hjälpinsats har hittills  
nått 81 miljoner människor, varav över  
33 miljoner är barn. Utbildning, information 
och hjälp har erbjudits särskilt i konfliktområden, 
storstädernas slumområden samt till barn och 
vuxna som bor i flyktingläger.

Med hjälp av våra donatorer har vi t.ex. delat ut:

3,3  miljoner  
hygienpaket

8,4 miljoner  
handtvållsset

19,6  miljoner 
ansiktsmasker

2,2  miljoner skyddsdräkter  
till hälsovårdspersonal

2,2  miljoner 
utbildningsmaterial för att 

stöda distansundervisning

Penninghjälp eller matkuponger för 
46 miljoner dollar till familjer 
som mist sin inkomstkälla

Glädjande 
resultat

VI GER NÖDHJÄLP  
I HUNGERSKRISEN

Totalt lever 50 miljoner människor i 45 
olika länder på gränsen till hungersnöd.

• Vi levererar livsviktig mat- och 
penninghjälp

• Vi levererar rent dricksvatten

• Vi hjälper och vårdar allvarligt 
undernärda barn, gravida kvinnor och 
ammande mödrar

• Vi skolar och stöder odlare som 
riskerar att mista hela sin skörd



34 35plus-palvelu suomen world vision

Suomen World Vision maailmalla

PERU
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KAMBODZA

AFGANISTAN
UKRAINA
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Suomen World Vision suojelee lapsia ja puolustaa heidän 
oikeuksiaan eri puolilla maailmaa. 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. 

Plussassa jaamme tietoa lasten koti-
seuduilla kummien tuella tehtävän 
työn tuloksista ja tiedotamme ajankoh-
taisista asioista. Lasten kuvat ja videot 

teksti Sanna-Mari Raudasoja 
kuva Laura Oja

Plus-palvelu tuo 
kummilapset lähemmäksi
Kummien Plus-palvelu toimii kanavana 
kummilasten ja kummien välillä. Sen kautta 
kummilapsen kuvat, videot ja kirjeet ovat 
helposti nähtävissä milloin tahansa.

pyrimme päivittämään vuosittain. 
Niiden avulla kummit voivat seurata 
lasten kasvua ja kehitystä. 

Viimeisen vuoden aikana yli 9 000 

Moni kummi on kokenut tärkeäksi sen, että poikkeavinakin aikoina yhteys lapseen on säilynyt Plussan välityksellä.

Olimme 
mukana 
Tuomas-
messussa 
Osallistuimme Tuomasmessun jär-
jestämiseen 18. syyskuuta. Kantavina 
voimina toimivat hallituksemme 
jäsenet Riitta Silvennoinen ja saar-
naajana toiminut Satu Saarinen.

Toimistomme puolelta toimin-
nanjohtaja Annette Gothóni juonsi 
ja ohjelmajohtaja Katri Leino-Nzau 
piti kolehtipuheen. Kolehtia kerät-
tiin tällä kertaa 1 670 euroa maail-
man haavoittuvimmassa asemassa 
olevien lasten hyväksi.

Kiitämme Tuomasyhteisöä yh-
teistyöstä sekä vastuullisuuden ja 
yhteisöllisyyden edistämisestä.  

suomalaista kummia on käyttänyt 
Plus-palvelua.

– Olemme valtavan iloisia siitä, että 
kaksi vuotta sitten uudistettu palve-
lumme on tavoittanut huikean mää-
rän kummeja. Viimeisen vuoden aikana 
kummeille saapui yli 9 300 lasten lähet-
tämää kirjettä Plussan kautta, asiakas-
suhdepäällikkö Pauliina Koponen ker-
too.

– Myös kummit kirjoittavat ahke-
rasti lapsille. Palvelun käyttäminen on 

madaltanut kynnystä muistaa lasta pie-
nellä viestillä.

”Aivan huippu”
Kummien viestit ilahduttavat lapsia. 
Ne kertovat, että kaukana Suomessa 
on joku, joka ajattelee heitä ja toivoo 
heille hyvää. Sähköinen kirjeenvaihto 
on tehnyt viestien vaihdosta nopeam-
paa ja varmempaa. Samalla kummi-
lasten kotiseuduilla voidaan käyttää 
kirjeiden postittamisesta säästyvä aika 
ja raha kummilasten tukemiseen muilla 
tavoin. 

Kenialaisten Obadian ja Brendan 
kummi Teija on käyttänyt Plus-palve-
lua ja kokenut sen positiiviseksi lisäksi 
kummiudessa.

– Plus-palvelu on aivan huippu. 
Koronan aikana posti ei kulkenut 
Keniaan, mutta silti sain tietoa kum-
milapsistani esimerkiksi videoiden väli-
tyksellä.   

teksti Auli Salomaa 
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Tutustu kaikkiin lahjoihin ja anna aineeton lahja: worldvision.fi/lahjakauppa 

Anna joulun merkityksellisin lahja. Aineettoman lahjan avulla lähetät apua ja iloa sinne,
 missä sitä eniten tarvitaan. Samalla voit muistaa ystävääsi sähköisellä tai tulostetulla kortilla,

 joka kertoo lahjoituksen merkityksen.  

Valitse aineeton lahja 
elämäsi juhliin

ILMASTO-
LAHJA

12  € 

PUHDASTA 
VETTÄ 

18 € 

HUNAJA-
FARMI
55  € 

VUOHI
42  € 

AVUSTUS-PAKETTI UKRAINAN LAPSILLE 46 € 


