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3lukijalle

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.

Tervetuloa lukemaan lasten tarinoita eri puolilta maailmaa. Kerromme nii-
den lomassa, miten sinä kuukausilahjoittajana tai kummina autat lapsia.

Burundilainen Ange, 4, ei ole koskaan käynyt terveysklinikalla. Tilanne 
on onneksi muuttumassa. Ange asuu Kigamban kummiohjelma-alueella ja 
alkaa pian saada kuntoutusta. Vammaistyöstämme voit lukea tarkemmin 
sivulta kuusi eteenpäin.

Kahdeksanvuotias Ivanya katsoo vakavana suoraan kohti (s. 12) Hän 
pakeni pommituksia ja sai mukaansa vain yhden lelun, Herra P:n. Pingviini-
pehmo tuo pojalle turvaa ja lohtua. Ivanyalla on kova ikävä kotiin Ukrainaan.

World Visionin avustusoperaatio Ivanyan kaltaisten lasten auttamiseksi 
käynnistyi nopeasti. Tavoitteenamme on auttaa 290 000 Ukrainan konflik-
tin uhria. Tästä lehdestä voit lukea, miten kuukausilahjoituksesi muuttuu 
avuksi Ukrainassa.

Pääset tutustumaan myös toiseen burundilaiseen tyttöön, Diellaan. Mil-
laista on lapsen elämä hauraassa valtiossa, joka on yksi maailman köyhim-
mistä? Matka Diellan ja hänen äitinsä Gaudencen arkeen alkaa sivulta 14.

Tyttöjen oikeuksien puolesta taisteleva Teresa Cheptoo kertoo, miksi 
hän uskalsi kieltäytyä silpomisesta. Mikä hänet pelasti? Teresan uskoma-
ton tarina löytyy sivulta 20.

Afganistanin World Visionin maajohtajan Asuntha Charlesin kirjoitus on 
sivulla 30. Sen aihe on pysäyttävä. Maan historian pahin nälkäkriisi ajaa van-
hempia epätoivoisiin tekoihin. Apua tarvitaan lisää välittömästi.

Tiesithän, että kuukausilahjoittajana tuet myös afganistanilaisia lapsia.
Lämmin kiitos, kun olet mukana. 

Ps. Kaipaatko lisätietoa? Kurkkaa uudistuneet  
verkkosivumme osoitteessa worldvision.fi

Ivanya ja Herra P 
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4 me vastaamme

Miksi kohdemaittenne 
työntekijät ovat 
paikallisia ihmisiä?

Käännetään kuva toisinpäin: ajatellaan meitä suomalaisia Suomessa. 
Haluamme tulla kuulluiksi ja haluamme ratkaisujen perustuvan tietä-
mykseemme yhteiskunnasta ja omasta kulttuuristamme. Haluamme, että 
osaamisemme huomioidaan.

Sama ajattelu pätee World Visionin työhön kohdemaissa. Ilman pai-
kallisten ihmisten osaamista, viisautta ja työpanosta emme voi saavuttaa 
kestävää muutosta. 

Me tuomme Suomen World Visionista ideoita, verkostoitumisen väyliä 
ja rahoitusta. Vastalahjaksi saamme monenlaista osaamista ja tärkeää tie-
toa alueen tarpeista ja haasteista, esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksista. Yhteistyön arvoa ei voi kylliksi korostaa, tarvitsemme toisiamme.

Paikalliset asiantuntijat suunnittelevat, toteuttavat ja seuraavat työtä 
tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Suomalaiset asiantuntijat käyvät 
heidän kanssaan jatkuvaa vuoropuhelua ja huolehtivat siitä, että jokainen 
lahjoitettu tai verovaroin saatu euro käytetään sovitusti ja tulokset saa-
daan tukijoiden tietoon. Suomalaiset työntekijät neuvovat tarvittaessa 
hallinnollisissa tai työn sisällöllisissä asioissa. Käymme myös seuranta-
matkoilla, joissa tutustumme työn tuloksiin ja tapaamme paikallisia työ-
tovereita. 

Polarisoituvassa ja eroja korostavassa ajassa kansalaisyhteiskunnan 
edustajat, kuten World Vision ja sen paikalliset työntekijät eri puolilla maa-
ilmaa, rakentavat yhteyttä silloinkin, kun sillanrakentajista on puutetta.

Työmme yhteisenä tavoitteena on omassa yhteiskunnassaan ja omassa 
kulttuurissaan paremmin voivat lapset ja nuoret. 

VAMMAISTYÖ: Ange, 4,  
saa vihdoin kuntoutusta

10Kysy lisää: 
asiakaspalvelu@worldvision.fi, p. 096 818300
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6 asiantuntijalta

teksti Jannika Melkko  
kuvat Ugandan World Vision



Evaline (vas.) perheineen asuu
Omugon pakolaisalueella Ugandassa.

Vammaistyö  
on ihmisoikeus

työtä
Monissa maissa vammaisten asema on heikko, eikä heidän 

tarpeitaan osata aina huomioida humanitaarisessa työssäkään. 
Vuodesta 2014 lähtien Suomen World Vision on tehnyt 
ulkoministeriön humanitaarisella rahoituksella vammaiset 

huomioivaa vesi- ja sanitaatiotyötä.
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Maailmassa on arviolta miljardi eri 
tavoin vammaista ihmistä. Erityisesti 
katastrofi- ja konfliktialueilla vammais-
ten asema on usein heikko, ja monilla 
heistä on vaikeuksia saada tarvitse-
maansa apua ja suojaa.

Humanitaarisessa työssäkään vam-
maisten tarpeita ei aina osata riittävästi 
huomioida.

Suomen World Vision on tehnyt 
vammaiset huomioivaa vesi- ja sanitaa-
tiotyötä ulkoministeriön humanitaari-
sella rahoituksella yli kahdeksan vuo-
den ajan.

Projektit ovat olleet silmiä avaavia 
myös esimerkiksi muille avustusjärjes-
töille, YK:n alaisille toimijoille ja paikal-
lishallinnoille, kertoo Suomen World 
Visionin humanitaarisen avun ja julki-
sen rahoituksen päällikkö Miikka Nis-
kanen.

– Olemme pystyneet näyttämään 
mallin, että tehkää näin, tämä toimii. 
Aika monesti keskustelu ihmisoikeuk-
sista pyörii metatasolla ja viitataan kan-
sainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin. 
Harvemmin näytetään sitä ruohonjuu-
rikonkretiaa, kuinka ne asiat tehdään, 
Niskanen sanoo.

Projekteja useissa maissa
Suomen World Vision on yksi seitse-
mästä Suomessa toimivasta järjestöstä, 
jotka saavat ulkoministeriön humani-

taarista rahoitusta. World Visionille 
ulkoministeriö on myöntänyt humani-
taarista rahoitusta vuodesta 2014 läh-
tien. Niskasen mukaan rahoituksella 
on toteutettu vuoden mittaisia hank-
keita Ugandassa, Keniassa, Irakissa, 
Ruandassa ja Burundissa. Vuoden 2022 
hanke toteutetaan Bwagirizan pako-
laisleirillä Burundissa, jossa asuu kon-
golaisia pakolaisia.

Vammaisten ääni kuuluviin
Hankkeitten tavoitteena on parantaa 
pakolaisalueiden ja paikallisyhteisö-
jen vesihuoltoa ja sanitaatiota. Erityi-

sesti huomioidaan se, että vesipisteet 
ja käymälät soveltuvat eri tavoin vam-
maisten ihmisten itsenäiseen käyttöön. 
Esimerkiksi luiskat ja kaiteet helpot-
tavat monien asiointia.

Monissa maissa vammaisia syrji-
tään ja heidän omaisensakin saatta-
vat hävetä heitä. Sama kohtelu toistuu 
usein myös pakolaisalueilla.

Siksi Niskanen pitää erityisen tär-
keänä vammaisten ihmisten voimaan-
nuttamista projektien aikana.

– Vammaisia kuullaan ja heidät ote-
taan mukaan suunnittelemaan, toteut-
tamaan ja arvioimaan meidän projekte-

KUKA 
• Miikka Niskanen

• Suomen World Visionin 
humanitaarisen avun ja julkisen 
rahoituksen päällikkö

• Työskennellyt yli 30 vuotta 
vammaistyön parissa ja 
ollut mukana vetämässä ja 
kehittämässä suomalaisten 
potilas- ja vammaisjärjestöjen 
psykososiaalista työtä.

• Koulutukseltaan psykologian 
lisensiaatti ja psykoterapeutti.
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jamme. Se aivan selvästi vahvistaa hei-
dän omanarvontuntoaan ja on myös 
muuttanut muiden ihmisten suhtau-
tumista vammaisiin näillä pakolaisalu-
eilla. Mielestäni tämä on myös ihmis-
oikeustyötä.

Määrä on alilaskettu
Ulkoministeriön humanitaarisella ra-
hoituksella toteutetuista World Visio-

nin vesi- ja sanitaatioprojekteista on 
tähän mennessä hyötynyt 340 000 ih-
mistä, joista noin 16 600 on vammaisia.

Niskasen mukaan yksi työn suurim-
mista haasteista on selvittää, kuinka 
paljon ja millä tavoin vammaisia ihmi-
siä kohdealueella todellisuudessa asuu, 
sillä maiden virallisissa tilastoissa vam-
maiset on usein alilaskettu.

– Jos heitä ylipäänsä on laskettu, 
usein vain liikuntavammaiset on huo-
mattu, eikä ole ymmärretty, että on 
myös esimerkiksi kommunikaatio-, 
aisti- ja kehitysvammaisia. Varsinkin 
kehitysvammaiset usein alilasketaan. 

Syrjintä on  
vähentynyt

World Vision käyttää työssään niin 
kutsuttua vammaisuuden sosiaa-
lista mallia, jossa tavoitteena on 
pyrkiä poistamaan esteitä vammais-
ten ihmisoikeuksien ja tasavertaisen 
osallisuuden toteutumisen tieltä.

Niskasen mukaan olennaista on, 
että vammaisiin ei suhtauduta voi-
mattomina, autettavina poloisina 
eikä niin, että heidät pitäisi ikään 
kuin korjata, jotta he voisivat sovel-
tua muiden keskuuteen.

– Pyrimme ymmärtämään, mitä 
vammaisten ihmisten osallisuuden 
ja osallistumisen esteet ovat. Usein 
ne ovat fyysisiä, mutta on myös ins-
titutionaalisia esteitä, jotka liittyvät 
vaikkapa lainsäädäntöön tai järjes-
töjen toimintapolitiikkoihin, joissa 
vammaisia ei huomioida. Kaik-
kein hankalimpia ovat asenteelliset 
esteet.

Työ on tuottanut tulosta. Pro-
jektien loppuhaastatteluissa valta-
osa vammaisista kertoo syrjinnän 
vähentyneen ja asemansa yhteisössä 
parantuneen.

– Työmme on laajentunut suun-
tiin, joita en olisi osannut arvata-
kaan. Esimerkiksi Ugandassa Adju-
manin piirikunnassa paikallishal-
linto on seurannut työtämme ja 
päättänyt, että tästä lähtien jul-
kinen, Ugandan hallituksen siellä 
tekemä vesi- ja sanitaatiotyö tulee 
olemaan samalla tavalla vammaiset 
huomioivaa.  

Suomen World Visionin Miikka Niskanen 
keskustelee Ugandan World Visionin 
Echima Tituksen kanssa.

9asiantuntijalta



10 vammaistyö

Burundilainen Ange asuu äitinsä ja nel-
jän sisaruksensa kanssa Kigambassa, 
joka sijaitsee Koillis-Burundissa Can-
kuzon maakunnassa. Suomen World 
Visionin kummiohjelma alkoi tällä 
erittäin köyhällä alueella pari vuotta 
sitten.

Angen isä asuu suurimman osan 
ajasta muualla, sillä hän tekee satun-
naisia töitä Tansanian puolella rajaa.

Nyt Angen asuinseudulla on tehty 
vammaisuuskartoitus, jossa on keskus-
teltu yhdessä yhteisön ihmisten kanssa 
inklusiivisuudesta. Sen keskeisin ajatus 
on nähdä ihmiset yksilöinä, joilla pitää 
olla samanlaiset mahdollisuudet elä-
mässä, vaikka lähtökohdat ovat erilai-
sia.

Angen perheen kanssa on käyty 
keskusteluja myös erityisen tuen tar-
peesta.

– Ange ei ole koskaan käynyt ter-
veysklinikalla tarkastettavana. Nyt hän 
pääsee klinikalle ja toiveena on, että 
tytön jalkaa ja kättä pystytään vahvis-
tamaan, äiti Xaviére sanoo.

teksti ja kuva Annette Gothóni

Ange saa vihdoin 
kuntoutusta

Angella, 4, on ollut syntymästä asti heikosti toimiva vasemman 
puoleinen jalka ja käsi. Hän pystyy kävelemään, mutta se on hänelle 

vaivalloista. Vasenta kättään hän ei käytä juuri lainkaan.

Angen (vas.) tulevaisuus näyttää nyt valoisammalta.KUMMIKSI?
Kigambassa on noin  

2 500 lasta,  
jotka odottavat suomalaisen 

kummin tukea.

Tavoitteena kouluunpääsy
Tulevan vuoden aikana kummihank-
keessa peruskorjataan lähikoulun 
luokkahuoneita ja saniteettitiloja. Kor-
jauksia ja muutostöitä tehdään siten, 

että myös vammaisilla lapsilla on mah-
dollisuus käydä koulua.

– Toivoisin, että Ange pääsisi kou-
luun. Koulumatka on kuitenkin noin 10 
kilometriä, eikä Ange pysty vammansa 



11puheenvuoro

Kun koronapandemia vihdoin salli, lähdin kahden vuoden tauon jälkeen 
kenttämatkalle. Matkustin Burundiin rokotustodistus ja negatiivinen tes-
titulos taskussa.

Olen nähnyt paljon köyhyyttä, mutta Burundissa se oli koko ajan läsnä. 
Burundi on uusin kumppanimaamme, ja ohjelmamme siellä alkoi pari vuotta 
sitten. Burundi on pieni valtio Itä-Afrikassa ja yksi maailman kymmenestä 
köyhimmästä valtiosta. Sen naapurimaita ovat Ruanda, Tansania ja Kongo.

World Visionin henkilökunta Burundissa on tehnyt pandemian aikana 
hartiavoimin töitä, jotta muutos on saatu alkuun. Ohjelma-alueellamme 
asuvat ihmiset, perheet ja lapset, ovat sitoutuneet yhteiseen tekemiseen. 
Heillä on selkeä visio omasta tulevaisuudestaan ja he ovat valmiita työs-
kentelemään sen eteen. Ilman yhteistä tahtotilaa köyhyyden vähentämi-
nen ei onnistu kestävästi.

Tapaamisia ja tarinoita mahtui viikkoon monia, mutta mieleenpainuvin 
vierailu suuntautui Kigumbon koululle. Yhdessä luokkahuoneessa oli 240 
oppilasta. Yhdellä koulupenkillä, joka on tarkoitettu kahdelle oppilaalle, 
istui pahimmillaan jopa kahdeksan oppilasta. Koko lattiatila oli täynnä lap-
sia. En ole koskaan nähnyt niin monta lasta yhdessä luokkahuoneessa.

En siis yllättynyt, kun opettaja kertoi, että oppiminen on haasteellista. 
Moni kyseisen koulun kuudesluokkalainen ei osaa vielä lukea. Asiat ovat 
kuitenkin menossa parempaan suuntaan. Lasten vanhemmat ovat ryhty-
neet itse aktiivisesti keräämään rakennustarvikkeita, jotta luokkahuoneita 
saataisiin lisää. He haluavat muuttaa lastensa tulevaisuutta World Visio-
nin tuella.

Kigamban kummiohjelma on mukana tässä muutoksessa. Kummit mah-
dollistavat lastenkerhot, joissa lapsia opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan. 
Yksi äideistä kertoi ylpeänä, että myös hän oli oppinut lukemaan. Äiti oli 
jäänyt kuuntelemaan lukutaitokerhoa hieman sivummalle saatettuaan lap-
sensa kerhoon. Hän poimi opit siinä samalla.

”Uusi maailma on avautunut minulle”, äiti ker-
toi hymyillen.

Lämmin kiitos, kun olet mukana muuttamassa 
burundilaisten lasten ja heidän perheidensä 
tulevaisuutta. 

Äitikin oppi 
lukemaan

Annette Gothóni
toiminnanjohtaja

Näin 
kummit 
auttavat
HAASTE: Burundin kummiohjelman 
lapsista joka neljäs on alipainoinen ja yli 
puolet on ikäisekseen liian pienikokoi-
sia. Joka kymmenes alle viisivuotiaista 
lapsista kärsii ripulista.

RATKAISU: Ohjaamme lapsia 
terveystarkastuksiin, opetamme vilje-
lijöille tehokkaampia viljelysmenetel-
miä ja vähennämme ripulitauteja kou-
luttamalla hygienian tärkeydestä. Ker-
romme täysimetyksen ja terveellisen 
ravinnon merkityksestä.

HAASTE: Suurimpia lastensuoje-
lullisia ongelmia ovat lapsityövoiman 
käyttö, kaltoinkohtelu ja seksuaalinen 
hyväksikäyttö. Vain 80 prosenttia lap-
sista saa syntymätodistuksen.

RATKAISU: Perustamme lasten-
suojelutoimikuntia, jotka ennaltaeh-
käisevät, tarjoavat suojelua ja rapor-
toivat lasten oikeuksien rikkomuk-
sista. Kerromme viranomaisille ja yhtei-
sön jäsenille lasten oikeuksista.

HAASTE: Monet lapset jättävät 
koulun kesken ja opetuksen taso on 
heikkoa.

RATKAISU: Jaamme opetusmate-
riaaleja ja koulutamme opettajia. Ker-
romme vanhemmille koulutuksen tär-
keydestä. Järjestämme lukukerhoja ja 
parannamme koululuokkia ja saniteet-
titiloja. 

vuoksi sitä kävelemään. Ange haluaisi 
oppia lukemaan. Monet hänen ystä-
vänsä osallistuvat lukutaitokerhoon, 
mutta vaikka se on hieman lähempänä 
kotiamme, matka on kuitenkin hänelle 
liian pitkä.

Kummihankkeen tavoitteena on, 
että jokaisen lapsen oikeus oppimiseen 
toteutuu yhtäläisin mahdollisuuksin. 
Työ vammaisten lasten koulunkäynnin 
tukemiseksi on nyt käynnissä.  



Nämä tarinat 
eivät unohdu

teksti Johanna Haikarainen kuvat World Vision

Lasten vakavilta kasvoilta näkyy Ukrainan konfliktin 
järjettömyys. He ovat joutuneet pakenemaan 
ja jättämään kotinsa. World Vision keskittyy 
avustustyössään erityisesti lasten suojelemiseen.
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OLGAÄITI JA 
DAVID
Olga pakeni Kiovasta autolla vuo-
den ja kolmen kuukauden ikäisen 
poikansa Davidin kanssa. Matkan 
aikana Davidin olo heikkeni ja 
hänelle nousi kuume.

Ukrainan pakolaiset ovat 
joutuneet kohtamaan vaikeat olo-
suhteet etsiessään turvallisempaa 
paikkaa.

Olga ja David pääsivät ma-
joittumaan Ukrainan eteläosaan, 
missä David sai hoitoa paikallisessa 
sairaalassa. Olga on kiitollinen 
saamastaan tuesta, suojasta ja hoi-
vasta. Eniten hän toivoo kuitenkin 
rauhaa ja sitä, että voisi palata 
omaan kotiin. 

MILANA
Ukrainasta paennut puolitoistavuo-
tias Milana on yksi monista, jotka 
pysähtyivät Husin vastaanottokes-
kuksessa Romaniassa. Tarjolla oli 
kuumaa teetä, välipalaa ja odotettu 
tauko pitkän bussimatkan jälkeen.

World Vision on perustanut 
myös leikkitilan, jossa lapset saavat 
leikkiä ja viettää aikaa rauhallisessa 
ja turvallisessa ympäristössä raskaan 
pakomatkan jälkeen.

IVAN
Ivan, 17, (nimi muutettu) saapui 
Romanian rajalle kävellen isoisänsä 
kanssa. He kävelivät noin tunnin 
mittaisen matkan lumen keskellä. 
Ivanin isoisä palasi kotiin isoäidin 
luokse. Ivan puolestaan matkustaa 
Italiaan, missä hän tapaa äitinsä.

– Olen peloissani. Minua itkettää, 
koska kaikki ystäväni jäivät kaupun-
kiin, Ivan sanoo. 

Davidille nousi 
pakomatkan aikana 

kuume.

Milana pakeni Romaniaan.

Ivan on huolissaan Ukrainaan 
jääneiden ystäviensä kohtalosta.



Miten lahjoituksesi muuttuu 
avuksi Ukrainassa?

teksti Anna Pollari

Suomalaisten halu auttaa ukrainalai-
sia konfliktin keskellä on ollut suurta 
ja sydäntä lämmittävää. Moni lahjoit-
taja miettii, miten lahjoitetut eurot 
muuttuvat avuksi.

Äkillinen kriisi vaatii nopeita 
toimia. World Vision on työskennellyt 
Romaniassa yli 30 vuotta, joten jär-
jestö pystyi käynnistämään Ukrainan 
avustusoperaation nopeasti. Globaa-
listi World Vision on läsnä lähes 100 
maassa, joten avustustyö on paikasta 
riippumatta mahdollista käynnistää 
jopa muutaman tunnin kuluessa.

Lahjoitukset muuttuvat hätäavuksi 
Ukrainassa sekä sen naapurimaissa 
Romaniassa ja Moldovassa. Pakene-
ville lapsille ja aikuisille jaetaan vettä, 
ruokaa, raha-apua sekä hygienia- ja 
lastenhoitotarvikkeita.

– Ihmisillä ei välttämättä ole muuta 
mukanaan kuin päällä olevat vaatteet. 
Siksi jaamme heille esimerkiksi ham-
masharjoja, vaippoja, puhdistuspyyh-
keitä sekä sim-kortteja, kertoo Suo-
men World Visionin humanitaarisen 
avun päällikkö Miikka Niskanen.

Lisäksi World Vision on organisoi-
nut rajanylityspaikoille lasten leik-
kipisteitä sekä lämmintä juotavaa ja 
lämmittimiä.

– Myös Ukrainan sisällä on valtava 
tarve avulle. Olemme pystyneet kul-
jettamaan sinne avustuskuljetuksia, 
jotka sisältävät ruokaa ja hygieniatar-
vikkeita. Niitä on toimitettu esimer-
kiksi sairaaloihin, jotka toimivat maan-
sisäisten pakolaisten turvapaikkoina.

Tukea traumatisoituneille 
lapsille
Lahjoittajien tuella World Vision pys-
tyttää erilaisille kriisi- ja katastrofi-
alueille lapsiystävällisiä tiloja. Näitä 
on ollut toiminnassa myös rajanyli-
tyspaikoilla Romaniassa ja tarkoitus 
on avata niitä lisää.

Lapsiystävälliset tilat ovat turval-
lisia leikki- ja oppimiskeskuksia lap-
sille, jotka ovat joutuneet jättämään 
kotinsa. Tiloissa lapset voivat leikkiä 
sekä ilmaista huolensa ja pelkonsa 
koulutetuille ammattilaisille.

Lapset ovat saattaneet nähdä tais-
teluita tai kotinsa ja kotiseutunsa 
vahingoittuneena tai tuhoutuneena. 
Piirtäminen tai leikki tarjoaa hengäh-
dystauon stressaavasta tilanteesta.

– Lapsiystävälliset tilat eivät kor-
vaa esimerkiksi kouluja, mutta autta-
vat tuomaan normaaliutta lasten päi-
viin. Se, miten lapsia pystytään tuke-
maan heti alussa, vaikuttaa siihen, 
kuinka he lopulta selviytyvät kriisistä, 
Niskanen sanoo.

Miksi kannattaa auttaa 
avustusjärjestön kautta?
Lahjoittaminen avustusjärjestön työ-
hön vähentää päällekkäisyyttä ja jän-
nitteitä. Järjestöt ovat tottuneita toi-
mimaan vaarallisissa ja vaikeissa olo-
suhteissa. Lisäksi ne ovat sitoutuneet 
noudattamaan kansainvälistä huma-
nitaarista oikeutta sekä humanitaari-
sia periaatteita kuten tasapuolisuutta 
ja puolueettomuutta. 

– Tämä vähentää riskiä, että avus-
tuspyrkimykset saavat aikaan lisää 
hankaluuksia ja jännitteitä, Niskanen 
selventää.

On myös tärkeää, että apua välit-
tävät tahot toimivat osana koordi-
noitua yhteistyötä, jossa jokaiselle 
on sovittu oma tehtävänsä. Näin väl-
tetään päällekkäisyyttä ja sekavuutta 
jo valmiiksi vaikeassa kriisitilan - 
teessa.

Suomalaisten ja muiden mai-
den lahjoittajien tuella World Vision 
on tähän mennessä auttanut yli 
60 000 hätää kärsivää lasta ja aikuista. 
Tavoitteena on auttaa noin 290 000 
Ukrainan konfliktin uhria. 
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IVANYA
Ivanya, 8, pakeni Ukrainasta äitinsä 
ja siskonsa kanssa. Matkassa heillä 
oli vain muutamia helposti mukana 
kannettavia tavaroita. Ivan joutui 
hyvästelemään isänsä ja jättämään 
taakseen lempilelunsa ja rakkaan 
koiransa. 

– Kun kuulimme pommitukset, 
juoksimme alakertaan ja menim-
me piiloon kellariin, missä jou-
duimme piileskelemään 10 päivää, 
Ivanya kertoo.

– Tänään tuntuu yksinäiseltä. 
Ping viinipehmoleluni lohduttaa. 
Sen nimi on Herra P. Herra P 
oli ainoa lelu, jonka sain kotoa 
mukaan.

Ivanya perheineen pääsi vastaan-
ottokeskukseen Romaniaan. Vaikka 
Ivanya voi leikkiä siellä muiden las-
ten kanssa, ikävä kotiin on kova. 

Ivanya kaipaa erityisesti koiraansa.



”Pelko 
luo varjon 
elämään”

teksti Anna Pollari  
kuvat World Vision Burundi

Yhä suurempi osa maailman köyhistä ihmisistä asuu maissa, 
joita kutsutaan hauraiksi valtioiksi. Lahjoittajien tuella 

toimimme niistä kahdessa: Somaliassa sekä pikkuruisessa 
Burundissa. Tapasimme Burundissa Gaudencen ja hänen 
kahdeksanvuotiaan tyttärensä Diellan. Millaista on arki 

maassa, jossa epävarmuus on aina läsnä?
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Hauraaksi valtioksi kutsutaan maata, 
jonka turvallisuustilanne on epävakaa. 
Sen historiasta löytyy usein aseellinen 
konflikti, joka saattaa yhä kyteä osissa 
maata. 

Tavallisen ihmisen elämässä yhteis-
kunnan hauraus näkyy köyhyytenä ja 
yleisenä turvattomuutena: ihmisiltä 
puuttuvat oikeudet ja peruspalvelut. 
Silloin esimerkiksi ilmastonmuutos ja 
globaali pandemia iskevät erityisen 
kipeästi.

Hauraat valtiot tarvitsevat kehitys-
yhteistyötä ja humanitaarista apua, 
mutta työskentely niissä vaatii erityistä 
osaamista. 

Perhe on saanut World Visionilta 
laadukkaampia siemeniä, jotka tuot-
tavat paremmin. Järjestön rakentama 
suoja-aita puolestaan ehkäisee eroosi-
ota ja suojelee viljelyksiä. 

Lahjoittajien tuella  
koulutus paranee
Suomen World Vision on toiminut seu-
dulla vuodesta 2021. Gaudence on iloi-
nen, että järjestön työntekijät ovat jo 
saaneet lasten koulunkäynnin lisään-
tymään. Lapsityö on seudulla valitet-
tavan yleistä. 

MIKÄ ON 
HAURAS 
VALTIO? 

• Valtio, joka on erityisen altis 
erilaisille kriiseille ja joka kärsii 
köyhyydestä, konflikteista ja 
epävakaudesta.  

• Maan hallinto ei pysty 
huolehtimaan kansalaisistaan 
ja tarvitsee ulkopuolista 
apua esimerkiksi 
luonnonkatastrofeista 
selviytymiseen.

• OECD:n mukaan yli 70 
prosenttia maailman 
köyhimmistä ihmisistä asuu 
hauraissa valtioissa.

Hintojen nousua  
Viiden lapsen äiti Gaudence asuu 
Gaherassa itäisessä Burundissa. 
Kotia ympäroi pieni banaaniviljelmä 
ja kasvimaalla kasvaa maissia ja 
bataattia. Pihassa tepastelee World 
Visionin lahjoittamia kanoja. 

Syrjäisestä sijainnista huolimatta 
koronapandemia on aiheuttanut per-
heelle isoja haasteita. Talous on kovilla, 
sillä erilaiset rajoitukset ovat hanka-
loittaneet tarvikkeiden kuljetusta sekä 
nostaneet hintoja. 

– Ruokaöljy, saippua ja muut tava-
rat, joita emme voi tuottaa täällä, ovat 
nyt todella kalliita. Vaatteet ja koulu-
tarvikkeet ovat kallistuneet. Sandaa-
lit maksoivat ennen 2 500 (burundin) 
frangia ja nyt jopa 7 000 frangia*, Gau-
dence toteaa.

Myös sairaanhoitoa vaativa sairas-
tuminen huolestuttaa pienten lasten 
äitiä. Korona on vain yksi tauti, ylei-
sempiä ovat malaria ja kolera. Koro-
nakuolemilta on onneksi kylässä sääs-
tytty.

– Täällä ei ole lainkaan terveysase-
maa. Sen saaminen on hartain toiveeni, 
Gaudence sanoo.

Huonoja satoja 
Pandemian aiheuttama hintojen nousu 
ei ole ainoa stressin aiheuttaja viljeli-
jäperheessä. Ilmastonmuutos aiheut-
taa epäsäännöllisiä sateita ja huonoja 
satoja.

– Kun maa ei tuota, lapset eivät saa 
tarpeeksi ruokaa, Gaudence toteaa. 

– Emme myöskään pysty maksa-
maan kaikkia kouluun liittyviä kuluja, 
joten lapset joutuvat välillä jättämään 
koulupäiviä väliin.

”Täällä ei 
ole lainkaan 

terveys- 
asemaa.”

”Nyt 
tarvitsemme 
lisää luokka-
huoneita.”
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– World Visionin työntekijät ovat 
rohkaisseet vanhempia laittamaan 
lapset kouluun. Nyt tarvitsemme lisää 
luokkahuoneita, sillä lapsia voi olla nel-
jäkin saman pöydän ääressä.

Läksyt täytyy ehtiä tehdä valoisaan 
aikaan, sillä kotiin ei tule sähköä, eikä 
lyhtyihin tarvittavaan öljyyn ole varaa. 

– Lapset eivät tykkää, kun illalla on 
pimeää. Heitä huolestuttaa, kun ei ole 

riittävästi aikaa kerrata kouluasioita, 
Gaudence sanoo. 

Opettajan jalan jäljissä
Gaudencen tytär Diella kiirehtii koulun 
jälkeen vielä World Visionin tukemaan 
lukukerhoon. 

– Siellä on tosi kivaa. Koulussa opin 
ranskaa, laskutaitoa ja kirundia. Haluan 
isona opettajaksi. Aion opettaa samalla 
tavalla kuin opettajani Claudine, hän 
kertoo.

– Kotona syön ja sitten lepään. 
Ennen auringonlaskua leikin joskus 

muiden lasten kanssa tai autan koti-
töissä. Teen ruokaa, haen vettä ja polt-
topuita, pesen astioita.

Diellan arjen ilot ja surut kuulosta-
vat tutuilta.

– On ihanaa, jos saa uusia vaat-
teita tai uudet sandaalit. Se on tylsää, 
jos tulee sairaaksi tai jos kodin lähellä 
näkyy käärme.

Gaudence-äiti toivoo, että hänen 
lapsensa saavat opiskella pitkään ja 
pysyvät terveinä. 

– Toivon, että saamme yhdessä rat-
kaistua kyläyhteisömme isoja haasteita.

Diella tykkää leikkiä ystäviensä 
kanssa koulun jälkeen.
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BURUNDI

• Burundi on yksi Afrikan pienimmistä ja maailman 
köyhimmistä valtioista.

• Maan turvallisuustilanne on epävakaa. Maassa 
tehtiin epäonnistunut vallankaappausyritys 2015. 
Sisällissodan (1993–2006) seurauksena maassa on 
paljon erilaisia kapinallis- ja rikollisryhmiä.

• Asukkaita on reilut 12 miljoonaa. Väkivaltaisuudet 
ovat ajaneet sadat tuhannet naapurimaihin tai 
maan sisäisiksi pakolaisiksi.

• Burundin tärkein elinkeino on maatalous ja 
tulonlähde kahvi.

Tulevaisuutta on vaikea 
suunnitella
Burundin World Visionin kokenut joh-
taja Marthe Mbengue sanoittaa sel-
keästi, miten köyhyys ja turvattomuus 
näkyvät perheiden arjessa.

– Täällä ihmiset uskaltavat harvem-
min suunnitella tulevaisuutta pitkälle. 

He elävät enemmän hetkessä. Pelko 
pärjäämisestä ja siitä, mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan, luo varjon elämään. 
Muistan nähneeni uutisen, että Suomi 
on maailman onnellisin maa. Burundi 
sijoittuu tässä mittauksessa viimeis-
ten joukkoon. Tämä konkretisoi eron 
ihmisten arjessa.

Kun kehitysyhteistyötä tehdään hau-
raassa kontekstissa, täytyy ottaa huo-
mioon nopeasti muuttuvat tilanteet. 

– Tärkeintä on kontekstin ja eri väes-
töryhmien tuntemus. On tiedettävä 
mahdollisten konfliktien taustat sekä 
tilanteen arkuus nykyhetkessä. Tilan-
teet myös muuttuvat kovin nopeasti, 

Diellan kotipihalla tepastelee 
World Visionin lahjoittamia kanoja.



Auta lapsia 
Ukrainan 
kriisissä 

• Tekstaa AUTAN numeroon 16499 (10 €) 
• Lahjoita MobilePaylla numeroon 37749
• Lahjoita verkossa: worldvision.fi/ukraina

Lahjoita nyt

MITEN SINÄ 
AUTAT?

Kummina: 

• tuet Kigamban alueohjelmaa 
maan koillisosassa Cankuzon 
maakunnassa. Aluella asuu yli  
55 000 ihmistä. 

• olet mukana puolustamassa 
lasten oikeuksia ja parantamassa 
koulunkäyntiä, ravitsemusta, 
puhtaan veden saantia sekä 
lastensuojelua.

• kummina tuet kehitysyhteistyötä, 
jolla parannetaan olosuhteita 
pitkäkestoisesti.

Kuukausilahjoittajana:

• tuet pakolaisleireillä erityisesti 
vammaisia pakolaisia. 

• olet mukana rakentamassa 
vammaisille lapsille ja aikuisille 
soveltuvia käymälöitä ja vesi-
pisteitä sekä vähentämässä 
vammaisiin ihmisiin kohdistuvaa 
syrjintää.

• kuukausilahjoittajana tuet lapsia 
erilaisten kriisien keskellä ja 
lievität esimerkiksi konfliktin tai 
luonnonkatastrofin uhrien hätää.

jolloin täytyy olla valmius reagoida 
ja tehdä muutoksia jo suunniteltuun. 
Riskien hallinta on jatkuvaa, Mbengue 
sanoo.

On myös hyvä olla realisti. Epäva-
kaissa olosuhteissa tuetaan todella 
kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä, 
mutta myös takapakkia voi tulla.

– Täytyy tiedostaa, että tulosten 
osalta saattaa tulla myöhästymisiä tai 
mutkia matkaan esimerkiksi turval-
lisuustilanteen takia. Toimintaa hel-
pottaa kuitenkin se, että työnteki-
jämme ovat paikallisia. He tuntevat ja 
elävät samaa arkea kuin ihmiset, joita 
tuemme. 

* 2 500 Burundin frangia on  
noin 1,10 euroa ja 7 500 Burundin 

frangia on noin 3,30 euroa.
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Kun Teresa Cheptoo kertoo lapsuudes-
taan, leveä hymy pyyhkiytyy pois. Yksi-
näisyys ja syrjityksi joutuminen on yhä 
kipeä muisto.

– Ei ollut helppoa olla erilainen tyttö. 
Olin todella yksin, hän aloittaa.

Teresa Cheptoo, 30, on kotoisin 
Marich Passin alueelta Luoteis-Ke-

teksti Tiina Usvajoki 
kuvat Laura Oja,  
Kenneth Lemunyang

niasta. Hän varttui kahdeksanlapsisen 
perheen kuopuksena. Cheptoo aloitti 
jo 13-vuotiaana World Visionin perus-
taman lastenkerhon vetäjänä. Hän 

Teresa Cheptoo oli lapsena yksinäinen ja kiusattu. Osa vanhemmista 
jopa kielsi lapsiaan leikkimästä hänen kanssaan. Cheptoon mielipiteet 

olivat liian rohkeita. Ja hän sanoi ne ääneen.

”Ei ollut helppoa 
olla erilainen”

Teresa Cheptoo tekee 
silpomisen vastaista työtä 
Kenian ja Ugandan rajalla.
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pääsi mukaan järjestön koulutuksiin ja 
alkoi puolustaa voimakkaasti tyttöjen 
oikeuksia. Hän vaati tytöille oikeutta 
käydä koulua ja päättää itse omasta 
tulevaisuudestaan.

– Perehdyin World Visionin kou-
lutuksissa silpomiseen. Halusin tietää 
tarkasti, mitä tytöille tehdään ja millai-
sia seurauksia toimenpiteestä on. Pää-
tin, että minua ei silvota. Silpomisen 
kokenut äitini kunnioitti mielipidettäni 
ja seisoi rinnallani. Isän tuki oli erityi-
sen merkittävää. Hän sanoi, että nuo-
rimpaan tyttäreeni ei kosketa.

Ymmärrystä pilkkaajille
Cheptoon luokkakaverit pitivät tyt-
töä kummajaisena. Myös monet aikui-
set karttoivat 13-vuotiasta, joka uhmasi 
perinteitä. Osa vanhemmista kielsi lap-
siaan leikkimästä Cheptoon kanssa.

Tuohon aikaan lähes kaikki Chep-
toon ikätoverit silvottiin, heidän kou-
lunkäyntinsä keskeytyi ja heille suun-
niteltiin varhaista avioliittoa.

– Jouduin kestämään ihmisten pilk-
kaa vuosien ajan, mutta vähitellen 
minua alettiin kuunnella. Ajattelin jo 
nuorena, että olen vahva Pokot-heimon 
nainen, joka voi muuttaa kulttuuriaan. 
Pahojen asioiden hylkääminen ja hyvien 
säilyttäminen on minun valintani.

Cheptoo sanoo ymmärtävänsä kylä-
läisten suhtautumista rohkeaan lap-
seen, joka rikkoi perinteisen kiltin tytön 
mallin. Eivät he pahaa tarkoittaneet.

– Silpomisen tarkoituksena on taata 
tytöille hyvä ja turvattu elämä. Kukapa 
ei toivoisi samaa omalle lapselleen.

Tiedon leviäminen kiihtyy
World Visionin silpomisen vastainen 
työ on siirtynyt Kenian Sookista Ugan-
dan rajalle. Tavoitteena on estää tyt-
töjen kuljettaminen Kenian puolelta 
Ugandaan silvottavaksi.

Näin estämme 
silpomista ja varhaisia 
avioliittoja

Koulutamme silpomisen vaaroista ja haitoista
Jotta silpominen saadaan loppumaan, koko yhteisön tulee olla tietoinen 
sen haitoista ja vaaroista. Tiedotamme koululaisia, vanhempia, viranomai-
sia ja uskonnollisia johtajia silpomisen laittomuudesta, haitoista ja tyttöjen 
oikeudesta kieltäytyä siitä.

Rakennamme turvataloja koulujen yhteyteen
Turvatalot ovat koulujen yhteyteen rakennettuja asuntoloita, joissa tytöt 
voivat asua turvassa. Tytöt saavat turvatalossa tietoa koulutuksen tärkey-
destä sekä silpomisen ja varhaisten avioliittojen vaikutuksesta tulevaisuu-
teen. Tytöille kerrotaan, että heillä on oikeus kieltäytyä silpomisesta ja 
avioliitosta.

Koulutamme entisiä silpojia uusiin ammatteihin
Silpojan työ on arvostettu ammatti, josta saa hyvän toimeentulon. Olemme 
tarjonneet entisille silpojille vaihtoehtoisia toimeentulomuotoja, kuten esi-
merkiksi yrittäjäkoulutusta. Näin he ovat säilyttäneet arvostetun asemansa 
ja voineet yhä tuoda perheilleen tärkeän lisän toimentuloon.

Järjestämme väkivallattomia aikuistumisjuhlia
Järjestämme vaihtoehtoisia aikuistumisjuhlia, joissa silpomista ei tapahdu. 
Niissä tytöille ja pojille opetetaan elämäntaitoja, seksuaalikasvatusta ja ter-
veydenhoitoa.

Teemme monipuolista vaikuttamistyötä
Teemme tiivistä yhteistyötä kenialaisten ja somalialaisten viranomaisten 
ja erilaisten vaikuttajien kanssa. Järjestämme koulutuksia uskonnollisille 
johtajille, opettajille, vanhemmille, pojille ja tytöille.

Olemme mukana vaikuttamistyössä myös Suomessa. Tuimme silpomi-
sen vastaista erillislakia vaativaa kansalaisaloitetta, joka keräsi tarvitta-
vat allekirjoitukset syksyllä 2018. 

Eduskunta äänesti marraskuussa 2020 sen puolesta, että tyttöjen sil-
pomisen kieltäminen kirjataan lakiin nykyistä selväsanaisemmin. 

– Tällä alueella lähes kaikki tytöt sil-
votaan, ja osa tytöistä ei pääse lainkaan 
kouluun. Tilanne on sama kuin aikoi-
naan Sookissa, jossa pystyimme vähen-

tämään silvottujen tyttöjen määrän alle 
40 prosenttiin kymmenessä vuodessa.

Tulevaisuuden Cheptoo näkee kui-
tenkin valoisana. Muutokset vaativat 

”Halusin 
tietää tarkasti, 
mitä tytöille 
tehdään.”



Teresa Cheptoo vierailee säännöllisesti turvataloissa. Eunice Chemwok 
pakeni pakkoavioliittoa ja silpomista.
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man tukemiseen kotiseudullaan. Pää-
tös oli helppo.

– Tiedän, mikä merkitys on sillä, että 
sinuun uskotaan ja saat tukea. Pelastuin 
silpomiselta, koska olin kummilapsi. 
Tieto siitä, että kouluunpääsyäni ja ter-
veydentilaani seurataan, antoi minulle 
rohkeutta. Rohkeutta antoi myös se, 
että olin hyvä koulussa. Huomasin, että 
pystyn mihin vain.

Tie vei opinjanoisen nuoren naisen 
Nakurun yliopistoon, jossa hän opis-
keli muun muassa sukupuolentutki-
musta. Cheptoo meni viime kesänä nai-
misiin, ja on 2,5-vuotiaan Clein-pojan 
äiti. Tavoitteena on jatkaa töitä tyttöjen 
oikeuksien parissa, ehkäpä johtotehtä-
vissä kotimaassa Keniassa. Odotuksia 
on myös yksityiselämän saralle.

– Jos saan tyttölapsia jonakin päi-
vänä, toivon, että he saavat parhaan 
koulutuksen ja seuraavat jalanjäljissäni. 
Haluan, että he tietävät oikeutensa ja 
puolustavat niitä. 

Silpomista paennut nainen 
saa Teresalta ompelukoneen  
elinkeinonsa turvaamiseksi.

aikaa, mutta koko ajan tapahtuu. Vielä 
viisitoista vuotta sitten vain harva 
hänen kotikylänsä tytöistä kävi koulua. 
Nyt siellä on kymmeniä tyttöjä, jotka 
ovat lähteneet opiskelemaan jopa yli-
opistoon. 

– Tarvitaan roolimalleja, joiden 
kautta tytöt näkevät, että jokainen voi 
vaatia oikeuksiaan ja päättää toisin. 
Roolimallien lisäksi tytöt tarvitsevat 
kunnollisen turvaverkon ja konkreet-
tista suojelua. Moni tyttö joutuu yhä 
pakenemaan silpomista turvataloon.

Mitä koulutetumpi tyttö on, sitä 
todennäköisemmin hän osaa etsiä tie-
toa, joka suojelee häntä haitallisilta 
perinteiltä. Yhä useampi tyttö liik-
kuu taitavasti verkossa ja sosiaalisessa 
mediassa ja välittää tietoa eteenpäin.

– Silpominen on mahdollista lopet-
taa kokonaan. Vanhaan ei ole enää 
paluuta, sillä uusi sukupolvi on niin 
erilainen. Uskon, että voitamme tämän 
sodan askel kerrallaan.

Kummius pelasti
Palataan vielä hetkiseksi Teresa Chep-
toon tarinaan, joka on oikeastaan aika 
uskomaton. Hän ponnisti köyhästä 
kylästä maailmannaiseksi, joka puhui 

jo vuonna 2007 YK:ssa naisten ase-
masta ja sai kansainvälisen ihmisoike-
uspalkinnon. Cheptoo lahjoitti 15 000 
dollarin palkintosumman tyttöjen ase-
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käännös Vilma 
Kangasmaa 
kuvat Golam Habib, 
Martin Muluka, Jim 
Kasom, Guy Vital-
Herne, Fred Ouma, 
Luke Aslaksan, Hand 
in Hand for Aid, 
World Vision / IDR

World Visionin viestijät eri puolilla maailmaa 
vangitsivat näihin kuviin iloa, surua ja toivoa. 

Kokosimme tähän artikkeliin muutamia 
vaikuttavimpia kuvia vuodelta 2021. 

Iloa, surua  
ja toivoa

Koronatartuntojen määrä kasvoi räjähdysmäisesti Intiassa 
vuonna 2021. World Vision tuki Intian maaseudun terveys
keskuksia lahjoittamalla terveystarvikkeita ja lisähappea sekä 
tarjoamalla psykososiaalista tukea perheille ja lapsille.
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Kuivuuden runtelemalla Turkanan alueella Keniassa naiset ja lapset vetävät perässään tynnyreitä, joita on helpompi kuljettaa 
kuin vedellä täytettyjä kanistereita. World Vision on nyt rakentanut alueelle vesitankin, josta hyötyy moni yhteisön perhe.

Ugandalaisen terveys aseman 
kätilö Connie Apio 
pyörittää lapsia karusellissa. 
Terveydenhoito vastaa paitsi 
fyysisiin myös emotionaalisiin 
tarpeisiin. World Vision 
tukee terveysasemaa uusilla 
vesipisteillä ja vessoilla.

Syyrian luoteisosassa lapsi saa sairaanhoitoa World Visionin kumppani
sairaalassa, joka on keskittynyt hoitamaan kriittisessä tilassa olevia lapsia.

World Visionin työntekijä sanoo rohkaisevat sanat pojalle, joka on juuri 
valitsemassa kumminsa Anna lapsen valita tapahtumassa Ecuadorissa. 



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

Kirjaudu palveluun worldvision.fi/plus

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

Maanjäristys iski Haitiin ja tuhosi Jasminen ja 
hänen neljävuotiaan tyttärensä Nellyn kodin.  

– Äitini piti minusta kiinni, eikä päästänyt irti, 
Nelly kertoo.

Kummilapsi Lilima tasapainottelee ystäviensä kanssa riisipellolla. Hänen 
isänsä valmistui World Visionin koulutusohjelmasta Bangladeshissa ja on nyt 
maanviljelijä.



Kevään aikana tartunnat, kuolemat ja 
huoli levisivät maasta toiseen. Suluista 
ja rajoituksista tuli osa ihmisten arkea 
kotimaasta riippumatta. Monessa 
kehittyvässä maassa koulut menivät 
kokonaan kiinni ja lukemattomat per-
heet menettivät toimeentulonsa. 

World Vision ryhtyi välittämään tie-
toa viruksesta ja sen ehkäisystä, jaka-
maan hygienia- ja suojavälineitä sekä 
tukemaan terveydenhuoltoa. Lapset 
saivat tukea koulunkäyntiin kotona ja 
perheet elintärkeää ruoka-apua.

Kaksi vuotta myöhemmin olemme 
toivottavasti lähellä pandemian hiipu-
mista. Huolta herättää kuitenkin se, 
että matalan tulotason maissa roko-
tuksia on saanut vain harva. Samalla 
on selvää, että pandemian seuraukset, 
kuten lisääntynyt köyhyys, ovat haas-
teena vielä pitkään.

teksti Anna Pollari
kuvat World Vision

Kaksi vuotta koronaa
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Koronavirus julistettiin pandemiaksi maaliskuussa 2020. Muutamissa 
tunneissa World Vision käynnisti historiansa suurimman globaalin 
operaation. Yli 35 000 ihmistä ryhtyi töihin, jotta lapset ja perheet 
selviäisivät aikamme raastavimmasta terveyskriisistä.  

World Visionin 
globaalin operaation 
tavoitteet:

1.  Viruksen leviämisen 
ehkäiseminen

2. Terveydenhuolto-
järjestelmien ja 

työntekijöiden tukeminen

3. Lastensuojelun, ruoka- 
turvan, koulunkäynnin 

ja vanhempien toimeentulon 
tukeminen

NARIN, KAMBODZA
– En voinut mennä opiskelemaan 
tai leikkiä kavereiden kanssa. Eikä 
minulla ollut mitään laitetta, jonka 
kautta olisin voinut opiskella etänä, 
kertoo Narin, 11. 

Narinin koko maailma muuttui, 
kun korona alkoi levitä. Hänen kou-
lunsa meni kiinni ja molemmat van-
hemmat menettivät toimeentulonsa. 
Lahjoittajien tuella World Vision aut-
toi perhettä selviytymään pahimman 
yli. Lisäksi Narin sai oppimateriaaleja 
itsenäisen opiskelun tueksi.

TUKEA 
MILJOONILLE
Globaali operaatio on tähän 
mennessä tavoittanut lähes  

78 miljoonaa ihmistä,  

joista 33 miljoonaa on lapsia. 

He asuvat yli 70 eri maassa. 



TERVEYS: Yli 60 miljoonaa ihmistä on  
saanut tietoa ja välineitä virukselta suojautumiseen. 

RAVITSEMUS: Yli yhdeksän  
miljoonaa ihmistä on saanut ruoka-apua, koska he 
menettivät toimeentulonsa pandemian takia. 

LASTENSUOJELU: Lähes kaksi miljoonaa 
lasta on hyötynyt toimenpiteistä, joilla estetään pandemias-
ta aiheutuvia lapsiavioliittoja, lapsityötä sekä lasten kokemaa 
väkivaltaa. 

KOULUTUS: Lapsille on toimitettu yli 2,2  
miljoonaa oppimateriaalipakettia kotona tapahtuvan  
opiskelun tueksi.

TERVEYDENHUOLTO: Yli 19,6 miljoo-
naa maskia on lahjoitettu terveysasemille, hoitohenkilökunnal-
le ja terveysvapaaehtoisille 

TIEDOTUS: Lähes 280 000 terveysvapaa-
ehtoista on saanut koulutusta koronasta tiedottamiseen 
 syrjäisissä kylissä ja suurkaupunkien slummeissa.

KWANKHAO, LAOS
Kwankhao opiskeli ensimmäisellä 
luokalla Thaimaassa, kun korona alkoi 
levitä Kaakkois-Aasiassa. Kwankhaon 
vanhemmat menettivät työnsä ja per-
he lähti kohti kotimaataan Laosia. 

Perheen piti pysyä 21 päivää 
karanteenikeskuksessa ennen paluuta 
kotiseudulle. Maailman ruokaohjelman 
ja World Visionin yhteisen projektin 
turvin perheet saivat keskuksessa 
kolme ravitsevaa ateriaa päivässä, eikä 
heidän tarvinnut huolehtia, mistä he 
löytäisivät syötävää. 

27kaksi vuotta koronaa

DAVID, ETELÄ 
SUDAN
Reipas David, 4, tapasi Juban kes-
kustassa World Visionin työntekijän 
Richard Juliuksen, joka tiedottaa kau-
pungissa koronasta ja sen ehkäisystä.

David kuuli äitinsä Rebeccan kanssa 
turvallisesta etäisyydestä tervehtiessä 
ja muista keinoista välttää tartunta. 

Richard Julius levittää myös roko-
tustietoa ja pyrkii vähentämään 
epäluuloja rokotuksia kohtaan.

TIESITKÖ?
 

Matalan tulotason maissa  

vain 13 % 
väestöstä on saanut 
yhden tai useamman 

rokotuksen.
Kaikista köyhimmissä 
maissa on pistetty  

1,1 %  
kaikista maailmalla 

valmistetuista 
koronarokotteista.

SOBHIYE, LIBANON
Libanonilainen Sobhiye perheineen 
sai hygieniapaketin, jossa on tar-
tuntoja ehkäiseviä tarvikkeita kuten 
maskeja, saippuaa ja desinfiointiai-
netta. Tavoitteena on, että ahtaissa 
olosuhteissa tartunnat eivät leviäisi 
niin helposti. 

– Ne auttoivat minua suojele-
maan pieniä lapsiani tartunnoilta, 
Sobhiye kertoo.



1.  Ovatko kehittyvien 
maiden ihmiset 

passiivisia avunsaajia?
Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
on pohdittu, miksi kehittyvien mai-
den ihmiset ovat vain passiivisia avun-
saajia. Onneksi näin ei todellisuudessa  
ole.

Suomen World Visionin tukija on 
mukana kehitysyhteistyössä, jossa 
yhteisöjen jäsenet (myös lapset!) mää-
rittelevät itse ne asiat, joita kotiseu-
dulla täytyy muuttaa ja ovat aktiivisia 
muutoksen- ja päätöksentekijöitä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että jos sinulla on kummilapsi Keniasta, 
tuet kauttamme Kenian World Visio-
nin johtamia alueohjelmia, joissa työtä 
tekevät paikalliset asiantuntijat tiiviissä 
yhteistyössä asukkaiden kanssa. 

Asioista päätetään kylätoimikun-
nissa, naisten ryhmissä ja osuuskun-
nissa, joiden toimintaa suomalaisten 
lahjoituksilla tuetaan. Jotta ihmisillä on 
voimavaroja muuttaa asioita, tuemme 
puhtaan veden saantia, koulutuk-
sen parantamista ja aliravitsemuksen 
vähentämistä.

teksti Anna Pollari ja Tiina Usvajoki 
kuva Beza Uwase Charity

Kehitysyhteistyöhön 
liittyvä viestintä ja 
varain hankinta herättää 
aika ajoin kriittistä 
keskustelua. Se on hyvä 
asia! Tässä kirjoituksessa 
pohdimme muutamia 
keskeisiä kysymyksiä.

Kenen ääni kuuluu?
Meille tärkeintä on saada lasten ääni kuuluviin. Tässä kuvassa ruandalainen Clarisse hakee vettä.
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World Visionin työntekijät ovat 
99-prosenttisesti paikallisia asian-
tuntijoita. Työmme on pitkäkestoista 
ja paikalliseen osaamiseen perustuvaa. 
Me emme lähetä paikan päälle työnte-
kijöitä täältä Suomesta.

2. Olemmeko mukana 
vahvistamassa stereo

typioita?
Työmme on jatkuvaa tasapainoilua 
sen kanssa, miten hyvin onnistumme 
keräämään varoja lasten oikeuksia 
puolustavaan työhön ja millaisia mie-
likuvia samalla rakennamme tai yllä-
pidämme.

Esimerkiksi valkoinen pelastaja 
-ilmiön tunnistaminen on tätä päivää 
ja erittäin tärkeää myös kehitysyhteis-
työjärjestöissä. Ilmiö tarkoittaa yksin-
kertaistettuna tilannetta, jossa etu-
oikeutetusta asemasta autetaan hei-
kommassa asemassa olevia vain omat 
lähtökohdat huomioon ottaen. Mei-
dänkin on siis tehtävä koko ajan moni-
puolisempaa viestintää, jotta emme 
luo yksinkertaistettua kuvaa maista 
ja ihmisistä. Kun työmme kumppani-
maissa perustuu paikalliseen osaami-
seen ja toimijuuteen, on tämän näyt-
tävä entistä selkeämmin myös viestin-
nässä ja varainhankinnassa.   

Mietimme, kenen ääni kuuluu ja 
kenen näkökulmasta asioita kat-
somme. Punnitsemme, miten ker-
romme kaunistelematta epäoikeuden-
mukaisuuksista ja ihmisoikeuslouk-
kauksista, mutta samalla vältämme 
esittämästä ihmisiä uhreina, koska he 
eivät sellaisia ole.

Meitä ohjaa työssämme lapsen 
oikeuksien sopimus ja lisäksi omat toi-
mintaperiaatteemme, joiden mukai-
sesti kaikessa toiminnassa korostuu 
lapsen oma ääni. Lasten ja aikuisten 
suojeluohjeistuksemme ohjaa kaikkea 
toimintaamme. 

3. Miksi työssämme on 
mukana julkkiksia?

Tunnetut suomalaiset ovat meille tär-
keitä puolestapuhujia. Heidän tehtä-
vänään on kertoa, mikä heitä motivoi 
auttamaan ja minkälaista on pitkäkes-
toinen, tuloksellinen kehitysyhteis-
työ. Toivomme, että he puhuvat sen 

puolesta, miksi kehitysyhteistyöllä on 
merkitystä. 

Emme aseta heitä puhumaan avun-
saajien puolesta tai esiintymään san-
kareina. Eivätkä he toki halua sellaista 
roolia itsekään.

Tunnettujen suomalaisten avulla 
tavoitamme yleisöjä, joita emme 
omalla viestinnällämme tavoittaisi. 
Puolestapuhujat ovat joko kummeja 
tai kuukausilahjoittajia. He lahjoittavat 
meille aikaansa ja osaamistaan ilmai-
seksi. 

4. Onko kummius 
vääristyneiden 

valtarakenteiden tukemista?
Kummius on hyvä tapa vähentää glo-
baalia epätasa-arvoa, koska se mah-
dollistaa pitkäjänteisen ja tasa-arvoi-
sen työn eri maissa. Kyseessä on 
nimenomaan paikalliseen osaamiseen 
perustuva tapa tukea lasten oikeuk- 
sia. 

Kummit ja muut lahjoittajamme 
ovat ryhtyneet tukijoiksi, koska he 
ovat huolestuneita globaalista epä-
oikeudenmukaisuudesta ja haluavat 
tehdä osansa asioiden muuttamiseksi. 
Lapsen oikeuksien puolustaminen on 
arvokas teko, joka kannattaa aina.

5. Ovatko vuosittaiset 
tvohjelmat oikea 

tapa hankkia kummeja 
tai kuukausilahjoittajia 
tukemaan kehittyvien 
maiden lapsia?
Viihteen ja vakavan asian yhdistämi-
nen jakaa varmasti mielipiteitä. Ohjel-
missamme nähdään iso joukko työn-
tekijöitämme eri maista. He kertovat, 
mitä työ on ja mitä tuen avulla teh-
dään. Pääosassa ovat myös lapset. He 
kertovat, mitä heille kuuluu ja millaisia 
haaveita ja haasteita heillä on. Video-
tarinoiden kuvaamisesta vastaavat 
usein paikalliset tekijät ja joskus jopa 
lapset itse.

Toivomme, että ohjelmat laajenta-
vat kuvaa kehitysyhteistyöstä ja että 
yhä useampi lapsi ja aikuinen saa tukea 
ja työkaluja muuttaa omaa kotiseu-
tua. Tasapainoinen toteutus on haas-
tavaa, mutta yritämme tehdä sitä koko 
ajan paremmin. 

Parempaa 
lahjaa et voi 
äidille antaa
Aineettoman lahjan avulla teet 
hyvää lähellä ja kaukana. Lahjan 
avulla ilahdutat äitiä ja lähetät apua 
sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Osta äidille lahja: 
worldvision.fi/lahjakauppa
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teksti Asuntha Charles käännös Tiina Usvajoki  
kuva World Vision Afganistan

Laitetaan hetkiseksi syrjään pysäyttävä 
tieto siitä, että nälkäkriisin takia Afga-
nistanissa voi ostaa lapsen. Ajatellaan 
äitejä ja isiä - miten järkyttäviä valintoja 
he joutuvat tekemään. YK:n Maailman 
ruokaohjelman johtaja David Beasley 
sanoitti BBC:n uutisissa tilannetta näin:

– Kuvittele, että pieni tyttäresi tai 
poikasi tai kenties lapsenlapsesi olisi 
nääntymässä nälkään. Tekisit hänen 
eteensä kaikkesi. Lähtisit ratkaisemaan 
asiaa rahalla. Afganistanilaiset vanhem-
mat joutuvat valitsemaan, kuka per-
heen lapsista myydään muiden pelas-
tamiseksi.

Kyseessä ei ole uusi ilmiö. Vanhem-
mat ovat joutuneet myymään lapsiaan 
ennenkin, myös ennen uuden hallin-
non valtaantuloa. Tilanne on kuiten-
kin huonontunut nopeasti. Näemme 
sen toiminta-alueillamme. Tytöt, jotka 
ovat usein kauhistuttavan nuoria, pää-
tyvät vanhempien miesten vaimoiksi tai 
orjuuteen. Äskettäin kuulimme isästä, 
joka yritti jättää lapsensa moskeijaan, 
koska ei pystynyt huolehtimaan heistä. 
Niin suuri oli hänen epätoivonsa. Ruo-
ka-avun riittämättömyys näkyy van-
hempien tuskassa. Toimitamme ravin-
toa tuhansille ihmisille, mutta apua tar-
vitsevien määrä kasvaa koko ajan. 

Afganistanissa on juuri nyt sen his-
torian pahin nälkäkriisi. Yli puolet 
40-miljoonaisesta kansasta kärsii akuu-
tista aliravitsemuksesta ja lapsia kuolee 
nälkään. Aliravituista ihmisistä yhdek-
sän miljoonaa on nälkäkuoleman par-
taalla.  Alle viisivuotiaista lapsista puo-
let eli noin 3,2 miljoonaa on aliravit-
tuja. Heistä noin miljoonan ennuste-
taan menehtyvän ilman välitöntä apua.  
Tässä kontekstissa lukematon määrä 
lapsia ajautuu kerjäämään, heidän kou-
lunkäyntinsä keskeytyy ja heidät pako-
tetaan töihin tai naimisiin.

World Vision on työskennellyt 
Afganistanissa yli 20 vuotta erilaisissa 
humanitaarisissa ja kehitysyhteistyö-
projekteissa. Tällä hetkellä kriittisintä 
työtä on ruoka-avun toimittaminen. 
Meillä on 15 liikkuvaa terveysklinik-

kaa, joista jaamme ruokaa ja hoidamme 
akuutteja terveysongelmia. Yhden kuu-
kauden aikana autoimme Heratissa ja 
Ghorissa yli 800 nälkäistä lasta ja hoi-
dimme noin 2 700 lapsen hengitys-
tieoireita.

Klinikoilla vieraileminen särkee 
sydämen. Kuulemme nuorten äitien 
kertomuksia siitä, miten he yrittä-
vät selviytyä lähes tyhjin käsin. Mit-
taamme lasten käsivarsien ympäryk-
siä voidaksemme arvioida heidän ali-
ravitsemustaan. Vakavimmat tapauk-
set lähetämme sairaaloihin, jotka ovat 
jo valmiiksi täynnä. Yhdessä vuoteessa 
on monta lasta, yhä useampi menehtyy.

Konfliktit ja kuivuus ovat luoneet 
kriisin, jossa kymmenet tuhannet ihmi-
set ovat joutuneet jättämään kotinsa. 
Tuhannet ihmiset yrittävät päivittäin 
paeta Afganistanista. He pakenevat 
katastrofia ja haluavat löytää työtä voi-

Afganistanissa 
on maan 
historian pahin 
nälkäkriisi
Kuvittele, että näkisit nälkää ja tietäisit, että 
myymällä yhden lapsistasi voit pelastaa muut 
lapset nälkäkuolemalta. Tekisitkö sen?

”Klinikoilla 
vieraileminen 

särkee  
sydämen.”
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dakseen lähettää rahaa kotiin. Jos Afga-
nistan jää unohduksiin, maasta voi tulla 
samanlainen muuttoliike Euroopan 
porteille kuin Syyriasta vuonna 2015.

World Vision on Maailman ruoka-
ohjelman suurin yhteistyökumppani. 
Länsi-Afganistanissa viemme ruo-
ka-apua vuoristoisille ja kaukaisille 
alueille. Olemme valmiina laajenta-
maan toimintaamme koko Afganista-
niin. Maan tilanne hätäavun suhteen on 
toistaiseksi merkitty punaisella värillä. 
Olemme kuitenkin enää vain askeleen 
päässä mustasta väristä. Musta mer-
kitsee suoranaista nälänhätää. Huma-
nitaarinen operaatio tarvitsee kipeästi 
lisärahoitusta. Afganistanilaisten autta-
miseksi tarvitaan massiivisia sitoumuk-
sia ja sopimuksia niin YK:lta kuin pai-

OLET MUKANA 
AUTTAMASSA

Afganistanissa pitkään jatkunut 
konflikti ja maata koetellut kui-
vuus aiheuttavat pakolaisuutta ja 
ruokapulaa. Myös lapsityövoima ja 
lapsiavioliitot ovat yleisiä haasteita. 
Kuukausilahjoittajana olet mukana 
auttamassa lapsia Afganistanissa.

• 	Jaamme ruokahätäapua ja 
hoidamme akuutteja terveys-
ongelmia liikkuvista terveys-
klinikoista.

• 	Autamme perheitä toimeentu-
loon liittyvissä haasteissa, jotta 
perheet pystyvät elättämään 
lapsensa.

• 	Kerromme lapsiavioliittojen 
haitallisuudesta, jotta tyttäriä ei 
annettaisi myötäjäisten vuoksi 
liian nuorena avioon.

• 	Parannamme terveys- ja 
saniteettipalveluita yhteisöissä 
ja pakolaisleireillä. Vahvistamme 
puhtaan veden saatavuutta.

Asuntha Charles kirjoittaa vanhempien epätoivoisesta tilanteesta Afganistanissa. 
Tässä kuvassa hän on World Visionin tukemalla ravitsemusklinikalla Heratissa.

kalla olevilta humanitaarisilta toimi-
joilta.

Kun näet uutiskuvaa aliravituista 
lapsista sairaalahoidossa, monen kau-
kaisilla alueilla asuvan lapsen kannalta 
on jo liian myöhäistä. He kuolevat pii-
lossa. Tässä maailmanajassa meidän ei 
pitäisi antaa yhdenkään lapsen nään-
tyä nälkään. Eikä yhdenkään vanhem-
man pitäisi joutua tekemään epäinhi-
millisiä valintoja.

Meidän pitää toimia nyt. 

Asuntha Charles on Afganistanin 
World Visionin maajohtaja. Hänellä on 

15 vuoden kokemus humanitaarisesta 
avusta ja kehitysyhteistyöstä. Charles 

on tunnettu naisten ja tyttöjen 
oikeuksien puolestapuhujana.
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Kaikkien aikojen ensimmäisessä The 
Voice of Finlandin ja World Visio-
nin hyväntekeväisyysjaksossa hankit-
tiin kuukausilahjoittajia tukemaan lap-
sia. Tähtivalmentajat selvittivät, mil-
laista työtä World Visionin lahjoittajien 
tuella tehdään ja miten autamme lap-
sia erilaisten kriisien keskellä. He pää-
sivät soittamaan myös taatusti mieleen 
jäävät puhelut.

Anna Puu soitti World Visionin sil-
pomisen vastaisen työn asiantuntijalle 
Teresa Cheptoolle Keniaan. Cheptoo 
vastasi puheluun tyttöjen turvatalossa, 
jossa silpomista paenneet tytöt voivat 
turvallisesti asua ja käydä koulua. Hän 
on alueen roolimalli, joka myös itse 
aikoinaan pakeni silpomista. Nyt Chep-
too tekee silpomisen vastaista työtä ja 
taistelee tyttöjen oikeuksien puolesta.

– Hän on todellinen bosslady! Roo-
limalli, jollaisia tytöt tarvitsevat. Oli 
kunnia-asia saada keskustella Teresan 
kanssa, Anna Puu sanoo.

Juha Tapio otti puhelun pakolaislei-
rille Ugandaan. Puheluun vastasi World 
Visionin humanitaarisen avun projek-
tipäällikkö Dithan Mukiibi. Juha Tapio 
selvitti, miksi lapsiystävälliset tilat ovat 
tärkeitä sotaa ja konfliktia pakeneville 
lapsille ja millaisia aktiviteetteja lapsille 
järjestetään niissä.

Toni ja Sipe vaikuttuivat
Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki 
pirauttivat Afganistanin maajohtajalle 

teksti Anni Lehtonen, Tiina Usvajoki ja Oona Rintala
kuva Saku Tiainen

Tähtivalmentajat soittivat 
elämänsä puhelut
Miksi Juha Tapio soitti Ugandaan? Kuka vastasi Anna Puulle tyttöjen 
turvatalossa Keniassa? Mikä fiilis jäi Tonille ja Sipelle Afganistan-puhelusta? 
Entä kenet Maija Vilkkumaa sai vieraakseen sohvalle?

The Voice of Finlandin ja World Visionin hyväntekeväisyysjakso 
esitettiin Nelosella huhtikuussa. 
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Storytel
Olemme julkaisseet yhdessä Storytelin kanssa ääni-
kirjan, joka kertoo tositarinoita rohkeista tytöistä 
Krista Kososen lukemana. Tytöt asuvat kehittyvissä 
maissa Suomen World Visionin ohjelma-alueilla ja 
vastoinkäymisistä huolimatta he uskaltavat unel-
moida ja toteuttaa unelmiaan. Uudet asiakkaat 
voivat kokeilla Storyteliä kaksi viikkoa ilmaiseksi. 
Käy kuuntelemassa. 

MobilePay
Oletko huomannut MobilePay -sovelluksesi alareunassa Lahjat-osion? 
Nyt voit antaa World Visionin aineettomia lahjoja myös MobilePayn 
kautta. Ilahduta läheistäsi ilmastolahjalla, vuohella, äitiyspakkauksella 
tai auta lapsia Ukrainan kriisissä. Aineettoman lahjan mukana voi 
lähettää myös animoidun kortin. 

Gogift
World Visionin aineettomia lahjoja voi nyt ostaa myös Gogiftin 
kautta. Gogift on kansainvälinen lahjakortteja myyvä yritys, joka on 
erityisesti yritysten suosiossa. Yritys voi valita Gogiftin valikoimasta 
aineettomat liikelahjat tai vaihtaa superlahjakortin  lahjoitukseksi, 
joka auttaa lapsia Ukrainan kriisissä. Gogift on kansainvälinen, 
Pohjois maiden johtava lahjaratkaisujen toimittaja ja samalla osa 
Egmont-mediakonsernia. 

Auta lapsia Ukrainan kriisissä
Monessa yrityksessä pohditaan keinoja auttaa Ukrainan kriisissä. 
Yrityksen tekemän lahjoituksen avulla voimme reagoida nopeasti 
ja antaa hätämajoittuneille ihmisille tarvikkeita, turvaa sekä psyko-
sosiaalista tukea. Yritykset voivat auttaa ukrainalaisia ilman lahja - 
veroa. 

Lue lisää: worldvision.fi/yritykset-ukraina

KIINNOSTUITKO 
YRITYSYHTEISTYÖSTÄ?

Teemme yhteistyötä kaikenkokoisten yritysten kanssa.  
Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Oona Rintala / Suomen World Vision / yritysyhteistyö ja suur
lahjoittajasuhteet / p. +358 46 878 3896 / oona.rintala@worldvision.fi

Yhteistyöuutisia!

Asuntha Charlesille, joka kertoi vii-
meisimmät kuulumiset akuutilta krii-
sialueelta ja puhui koskettavasti tyttö-
jen tilanteesta ja lasten unelmista

– Oli erityisen vaikuttavaa, että maa-
johtajana toimii nainen. Olimme ajatel-
leet, että sellainen ei olisi mahdollista. 
Asuntha tekee hienoa työtä, kaksikko 
kommentoi.

Maija Vilkkumaa kutsui Suomen 
World Visionin toiminnanjohtajan 
Annette Gothónin keskustelemaan 
lapsiavioliitoista. Miksi niitä solmitaan 
yhä ja millaista työtä teemme niiden 
estämiseksi?

– Oli mielenkiintoista keskustella 
Annetten kanssa ja kuulla, miten tyt-
töjen oikeuksien puolesta työskennel-
lään, Maija Vilkkumaa sanoo.

Nyt jos koskaan
Ohjelmassa oli mukana myös lasten 
oikeuksien puolestapuhujamme kou-
luttajapsykoterapeutti Maaret Kallio.

– Totta kai olen mukana tukemassa 
työtä, jossa autetaan lapsia kriisien kes-
kellä. Nyt jos koskaan työ on erityisen 
tärkeää. Auttaminen on tutkitusti toi-
miva tapa helpottaa myös omaa ahdis-
tusta ja kuukausilahjoittajana pääsee 
tekemään hyvää säännöllisesti, Kallio 
sanoo.

Musiikillista taitoa tarjosivat upeat 
tähdet: Redrama, Ilta, Antti Ketonen, 
Etta, Hanna Pakarinen, Tommi Län-
tinen ja Happoradio. Illan juonsivat 
Heikki Paasonen ja Elina Kottonen.  

MITEN KK
LAHJOITTAJA 
AUTTAA?

Kuukausilahjoittaja auttaa lapsia 
erilaisten katastrofien keskellä, 
kuten Ukrainan kriisissä ja Afga-
nistanissa.

Hän tukee tyttöjen sukuelinten 
silpomisen ja lapsiavioliittojen 
vastaista työtä sekä auttaa per-
heitä selviytymään ilmastokriisin 
runtelemissa maissa.  
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Kehittyvissä maissa ilmastonmuutos vaikuttaa miljoonien lasten 
elämään jo nyt. Se uhkaa esimerkiksi ruuan ja puhtaan veden 
saatavuutta. Autamme ilmastokriisin keskellä eläviä lapsia ja 
aikuisia monin eri tavoin. Katso tästä, miten sen teemme.

Oletko miettinyt, 
miten teemme 
ilmastotyötä?
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Suomen World Vision maailmalla

PERU
KENIA

INTIA

UGANDA

HONDURAS

SOMALIA

ETIOPIA

KONGO (DRC)

KAMBODZA

AFGANISTAN

RUANDA
BURUNDI

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. 
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Ryhdy kuukausilahjoittajaksi: worldvision.fi/kuukausilahjoitus

Kuukausilahjoittajana autat erityisen haastavissa ja epävakaissa olosuhteissa eläviä lapsia. 
Lahjoittajien avulla tarjoamme lapsille ja heidän perheilleen mm. ruokaa, tarvikkeita sekä turvallisia tiloja, 
joissa lapset voivat leikkiä ja opiskella rauhassa.

Auta lasta hädässä.
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