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”Vaikeinta oli jokapäiväinen taistelu ruuasta. Koskaan ei voinut tietää, saako 
syödäkseen vai ei.”

Näin kertoo Abdul-poika elämästä kadulla Ugandassa (s. 15). Köyhissä 
oloissa elävän lapsen arki ei ole aina kaunista. Pienikin lapsi päätyy kadulle, 
kun ei ole enää ketään, joka jaksaisi pitää huolta.

Nälkä, taudit, puhtaan veden ja koulutuksen puute ovat todellisuutta 
miljoonille. Moni lapsi jää ilman hoivaa tai kohtaa suoranaista väkivaltaa – 
kotona tai sodan jaloissa.

Olemme liittäneet tänä syksynä logomme yhteyteen sanaparin: lasten 
suojelija. Haluamme tällä pienellä teolla kirkastaa esiin ison kuvan; mistä 
käytännön avustustyössämme on kysymys:

Kyse on jokaisen lapsen oikeudesta elää suojeltuna – ilman puutetta ja 
pelkoa.

Lahjoittajien tuella suojelemme lapsia väkivallalta ja hyväksikäytöltä. 
Rakennamme turvallisempaa arkea, missä lapset saavat elää mahdollisim-
man terveinä, vahvoina ja arvostettuina. 

Tähän kuuluu myös tuki lasten vanhemmille. Kun vanhemmat saavat 
omalla työllään riittävästi tuloja, he pystyvät turvaamaan lastensa perus-
tarpeet.

Hyviä asioita tapahtuu koko ajan. Lapsuus muuttuu lempeämmäksi eri 
puolilla maailmaa.

Abdul ei enää pelkää, eikä nuku yksin kadulla muovipussi peittonaan. 
Hänelle on löytynyt koti ja perhe, joka pitää huolta.

Miljoonat lapset hyötyvät World Visionin avustustyöstä eri puolilla maail-
maa. Tilastot kertovat iloisia asioita. Tukijoidemme ansiosta joka 60. sekunti:

• nälkäinen lapsi saa ruokaa
• perhe saa käyttöönsä puhdasta vettä
• perhe saa yrittäjyyskoulutusta tai jonkun muun kädenojennuksen,  

joka auttaa nousemaan köyhyydestä.

Näistä tuloksista voi olla ylpeä.
Lahjoittamalla todella autat. 

Lukijalle

lukijalle

Anna Pollari
viestintäpäällikkö
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Voinko auttaa kuukausittaisen 
kummimaksun lisäksi?

Kysy – me 
vastaamme

Sisältö

Haluaisitko auttaa kummilastasi ja hänen ikätovereitaan myös muuten 
kuin kuukausittaisilla lahjoituksillasi? Tai onko sinulla tulossa juhlat ja 
haluaisit ohjata vieraiden antamat tuliaiset tai muistamiset hyvään tar-
koitukseen?

Kummimme voivat antaa lisälahjoituksia kummilapsen kotiseudun ja 
sen asukkaiden hyväksi. Lahjoituksilla voimme myös auttaa niitä perheitä, 
joita kohtaa suuri tai äkillinen hätä. Voimme esimerkiksi tukea sairaan lap-
sen hoitoa tai ammattikouluttaa äidin, jonka puoliso on kuollut.

Näillä lahjoituksilla voimme tehdä hankintoja, joihin ei välttämättä olisi 
tarpeeksi rahaa. Lahjoitukset ovat muuttuneet koulujen opetusvälineiksi, 
terveysasemien työvälineiksi, kunnostetuiksi porakaivoiksi ja koko kylän 
yhteisiksi kokoontumistiloiksi. Silloin lahjasta hyötyvät lukuisat alueella 
asuvat lapset ja perheet.

Lahjoituksia tarvitaan myös koulutuksien järjestämiseen. Kummien 
tuella on koulutettu satoja vapaaehtoisia terveystyöntekijöitä, joiden 
ansiosta tavoitamme nekin perheet, jotka asuvat kaukana terveysase-
milta. Konkreettisten hankintojen ja hyödykkeiden käyttöikä on usein jok-
seenkin lyhyt, tieto säilyy pitkään. Ja siirtyy myös seuraaville sukupolville.

Lahjoituksen voit tehdä kolmella tavalla
1. Lahjoita suoraan tilille FI 32 8000 1570 7681 36. Kirjoita 

viestikenttään oma nimesi, kumminumerosi ja sen yhteisön  
nimi, jolle haluat antaa rahalahjan.

2. Jos haluat järjestää merkkipäiväkeräyksen, saat siihen viite- ja 
tilinumeron asiakaspalvelustamme.

3. Voit järjestää oman merkkipäivä- tai muun keräyksesi myös 
palvelussamme https://omakerays.worldvision.fi/, jonka kautta 
on helppo jakaa tietoa keräyksestä esim. ystäville sähköpostitse tai 
Facebookissa. 
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”Matka  
Edwinin luo 

voimisti ajatusta 
siitä, että haluan 
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Tuloksia:  
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”Kun lapseni ovat  
turvassa lastenkerhossa, 

minulla on yksi huoli 
vähemmän.”

Humanitaarinen  
apu pelasti vaikeasti 
vammaisen Alexin
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teksti Tiina Usvajoki kuvat Pasi Liesimaa

profiili6

”Miksi 
silpomisesta 

ei kysytä 
suoraan?”

Ujuni Ahmedin mielestä homma on pahemman kerran pielessä. 
Suomessa hyssytellään, vaikka täkäläisiä tyttöjä lähetetään 

silvottaviksi ulkomaille. Hän haluaa asiaan muutoksen.
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Ujuni Ahmed oli kolmevuotias, kun 
hänen perheensä saapui Somaliasta 
Suomeen ja Itä-Helsinkiin. Hän varttui 
aikuiseksi kahdeksanlapsisen perheen 
vanhimpana tyttönä. 

– Lapsuuspäivät täyttyivät kotias-
kareista äidin apuna. Sen enempää en 
halua puhua lapsuudestani julkisuu-
dessa, hän sanoo.

Suorasanainen kansalaisaktivisti 
haluaa ajaa maahanmuuttajayhtei-
söjen naisten ja tyttöjen tasa-arvoa, 
mutta itsestä kertominen tuntuu epä-
mukavalta. 

– En halua, että minut nostetaan 
sankariksi. Tulee huono fiilis, kun 
minua sanotaan rohkeaksi ja samaan 
aikaan omassa yhteisössä hoetaan, 
että olen huono esimerkki ja menetetty 
tapaus. Minulla on koko ajan valtavan 
ristiriitainen olo. Helpompaa olisi tie-
tysti kulkea massan mukana ja alistua 
yhteisön paineessa, mutta en voi olla 
hiljaa. Jos en puhu näistä asioista, alan 
oireilla fyysisesti ja psyykkisesti.

Pattitilanne perheissä
Näitä asioita ovat ihmisoikeusrikko-
mukset ja erityisesti naisten ja tyttöjen 
asema. Ujuni on huolissaan siitä, että 
tieto naisten oikeuksista ei saa jalansi-
jaa maahanmuuttajayhteisöissä.

– Nykyiset naistenoikeudet kos-
kevat vain valkoihoista suomalaista 
naista. Maahanmuuttajanaiset tar-
vitsevat tietoa ja koulutusta, erilaisia 
tarinoita, apua rikosilmoituksen teke-
miseen tai lähestymiskiellon hakemi-
seen. Heitä pitää auttaa auttamaan itse 
itseään. Ennen kaikkea he tarvitsisivat 
kuitenkin tukea omalta yhteisöltään, 
Ujuni huokaa.

Tässä tullaan kohtaan, jota Ujuni 
kutsuu pattitilanteeksi. Esimerkiksi 
seksuaalinen väkivalta ei ole Somaliassa 
vieläkään rikos. Se ei siis ole monen 
maahanmuuttajaperheen jäsenen mie-
lestä puheeksi ottamisen arvoista Suo-
messakaan.

– Ei uskalleta puhua silpomisesta, 
pakkoavioliitoista tai seksuaalisesta 
väkivallasta. Hiljaisuuden mahdollis-
taa henkinen väkivalta, johon monet 
naiset ja tytöt ovat tottuneet jo synty-
mästään. Hallitseminen tapahtuu nöy-
ryyttämällä ja häpeällä pelottelemalla. 

Henkinen väkivalta on niin yleistä, 
että sitä ei edes tunnisteta. Se sulkee 
suut ja pakottaa vaikenemaan, Ujuni  
sanoo.

Piilossa jo nyt
Ujuni on toiminut aktiivisesti kansa-
laisjärjestö Fenix Helsingissä. Järjestö 

julkaisi viime syksynä selvityksen, jonka 
mukaan Suomesta on lähetetty täällä 
syntyneitä tyttöjä ulkomaille silvotta-
viksi.

– Systeemi ei toimi. Ihmiset eivät 
koe, että silpominen on rikos.  Sama 
pätee vanhempiin, jotka lähettävät pie-
net tyttärensä silvottaviksi. Vanhem-
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pien mielestä kyseessä ei ole rikos vaan 
perinne, hän korostaa.

Ujuni vaatii Suomeen silpomisen 
kieltävää erillislakia. Kansalaisaloite on 
saanut tarvittavat 50 000 ääntä ja ete-
nee eduskunnan käsiteltäväksi. Vas-
taava laki on jo muissa Pohjoismaissa. 
Esimerkiksi Ruotsissa se on ollut vuo-
desta 1982. Lain vastustajat pelkäävät, 
että jos silpomisen tuomitseva erillis-
laki tulee voimaan, toimenpidettä teh-
dään entistäkin salatummin. Ujuni on 
kuullut väitteen monta kertaa, mutta 
suuttuu silti.

– Mihin se menee piiloon, kun se 
on nyt jo piilossa? Meillä ei ole yhtään 
rikosilmoitusta, ei minkäänlaisia pro-
senttilukuja. Minä tiedän, että Suo-
mesta lähetetään tyttöjä silvottaviksi 
esimerkiksi Somaliaan.

Vilpitöntä tasa-arvoa
Ujunin mielestä yhtään tuomiota ei 
ole tullut juuri sen takia, että nykyinen 
lainsäädäntö ei riitä. Hän ihmettelee, 
miten on mahdollista, että 2010-luvulla 
ei puututa karkeaan ihmisoikeusrikok-
seen.

Juuri erillislaki antaisi Ujunin mu-
kaan opettajille, terveydenhoidon 
ammattilaisille ja poliisille keinoja 
puuttua asiaan.

– Miksi tämä on niin vaikea asia 
meille? Kaipaan vilpitöntä tasa- arvoa. 

En halua, että ihmiset päästetään 
vähemmällä sen takia, että he ovat 
maahanmuuttajia. Vähättely ei ole 
tasa-arvoa. Se on yksi rasismin muoto. 
Miksi esimerkiksi neuvolassa ei kysytä 
suoraan silpomisesta ja kerrota van-
hemmille, että se on rikos? Se olisi vil-
pitöntä tasa-arvoa ja tyttöjen suojele-
mista.

Koulu tytöille
Ujuni on ollut mukana Suomen World 
Visionin työssä puhumassa tyttöjen ja 
naisten oikeuksista. Hän arvostaa jär-
jestön pitkäjänteistä silpomisenvas-
taista työtä, johon kerätään varoja 
muun muassa vuosittaisessa Pelasta 
pimppi -kampanjassa.

– Jokainen silvottu tyttö on liikaa 
kaikkialla maailmassa. On hienoa, että 
Keniaan viedään tietoa, ja ihmisille 
kerrotaan silpomisen haitoista. Muu-
tos tapahtuu kuitenkin tuskastuttavan 
hitaasti. Jos se on näin vaikeaa meillä 
Suomessa, afrikkalaisissa pikkukylissä 
se on todella kovan työn takana.

Luovuttaa hän ei aio. Haaveena on 
paluu Somaliaan ja koulun perustami-
nen paikallisille tytöille.

– Tytöistä tulee naisia, jotka kasvat-
tavat lapsia. He voivat muuttaa huo-
mista.  

Joka vuosi 3 miljoonaa 
tyttöä käy läpi 

sukuelinten silpomisen

SÄÄLI 
EI AUTA. 
PELASTA 
PIMPPI.

 Estä tyttöjen 
silpominen 

worldvision.fi/
pelasta-pimppi

KUKA
Nimi: Ujuni Ahmed

Ikä: 30

Ammatti: Nuorisotyöntekijä, 
Fenix Helsingin varapuheen
johtaja, Suomen World Visionin 
asiantuntija

Tavoitteet: Sukupuolten 
 välisen tasaarvon vieminen 
maahanmuuttajayhteisöihin, 
tyttöjen silpomisen kriminali
soiminen erillislailla, vammaisten 
maahan muuttajanaisten oikeuk
sien parantaminen.
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nuorten unelmatkin ovat aika univer-
saaleja  ja hyvä niin. Mogotiossa tapa-
sin 9-vuotiaan tytön, jonka tavoitteena 
oli tulla ensin koulun oppilasneuvoston 
presidentiksi ja myöhemmin Kenian 
presidentiksi. Tällaisessa asenteessa 
on jotain todella koskettavaa.

Satu jäi matkan jälkeen miettimään 
myös veden luomia mahdollisuuksia.

– Veden merkitys on suuri. Kun 
ihmiset saavat puhdasta vettä, niin 
moni asia lähtee lumipallon lailla vyöry-
mään. Aikaa jää muullekin kuin veden-
kannolle.

Äärettömän tärkeä lahja
Koululaiset kertoivat Keniassa Saari-
selle ja Kulmalalle, että heidän oikeuk-
siaan rikotaan, jos heitä lyödään. He 
osasivat hakea apua ja kertoa väkival-
lasta opettajille, joita on myös koulu-
tettu lasten oikeuksista ja väkivallasta 
raportoimisesta.

Oulun tuomiorovastina työskentele-
vän Satu Saarisen motivaatio hallitus-
työhön kumpusi omakohtaisesta koke-
muksesta eteläisen Afrikan maissa asu-
misesta.

– Olen nähnyt, miten elämä voi 
muuttua paremmaksi pitkäjänteisellä 
työllä. World Visionin toimintamalli on 
aina ollut minusta vakuuttava. Järjestö 
on hyvä kumppani ihmisten elämän 
parantamisessa.

Entä mikä sai S-ryhmässä työs-
kentelevä Marko Kulmalan lähtemään 
mukaan World Visionin hallitukseen?

– Työhöni tarinankertojana liittyy 
yritys ymmärtää, miten maailma toi-
mii, koska tarinoilla kuvataan maailmaa 
ja sen muuttumista. World Vision toi-
mii ympäristöissä, jotka ovat erinomai-
sia paikkoja haastaa omaa maailmanku-
vaa ja yrittää nähdä ilmiöiden taakse, 
Marko Kulmala toteaa.

Kenian-matka vakuutti
Satu ja Marko matkasivat kesällä 
Keniaan tutustumaan kentällä tehtä-
vään työhön. Erityisesti matkalta jäi 
mieleen paikallisten työntekijöiden ja 
ihmisten välinen yhteistyö, innostus ja 
kunnianhimo.

– Paikalliset olivat selvästi sitoutu-
neita viemään muutosta eteenpäin ja 
kertoivat mielellään tuloksista. Se on 
hienoa, sillä niin toimintatavat leviä-
vät laajemmallekin alueelle, Saarinen 
sanoo.

Marko on samaa mieltä.
– Ihmiset vaikuttivat toiveikkailta ja 

sisukkailta. Heillä oli kunnianhimoisia 
ja konkreettisia tavoitteita. Lasten ja 

Lahjaksi lastensuojelua

teksti Anni Lehtonen kuva Aleksi Hornborg

Satu Saarinen ja Marko Kulmala ovat uusia kasvoja World Visionin 
hallituksessa. He toivovat jokaiselle lapselle turvallista lapsuutta.

– Jokaisen lapsen oikeuksiin kuuluu 
koskemattomuus. Se on pohja koko 
ihmiseksi kasvamiselle, Satu Saarinen 
ja Marko Kulmala sanovat.

minun valintani
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– Valitsimme Markon kanssa World 
Visionin eettisestä lahjakaupasta Lyö-
mättömän lapsuuden, sillä se on ääret-
tömän tärkeä lahja. Jokaisen lapsen 
oikeuksiin kuuluu oikeus koskematto-
muuteen. Se on pohja koko ihmiseksi 
kasvamiselle. Lapsella on oikeus suo-
jella omaa kehoa ja mieltä. Valitettavasti 
se ei aina toteudu, ei täällä meillä Suo-
messa eikä muualla, Saarinen sanoo.

– Väkivalta on yksinkertaisesti järje-
töntä. Se saattaa nujertaa lapsen mah-
dollisuudet lopullisesti. Väkivalta myös 
tarttuu – ja se on todella vaarallista, 
Kulmala lisää. 

Tässä lehdessä on juttu vaikeasti vammai-
sesta Alexista (s. 28–29). Törmäsin hänen 
tarinaansa hieman ennen kuin kaaduin por-
taissa ja jouduin leikkauspöydälle.

Minä ja Alex. Olemme molemmat liikunta- 
rajoitteisia. Minä väliaikaisesti, Alex pysy-
västi. Vammani korjataan pätevän ortope-
din leikkaamana, vakuutusturvan avulla, ja 
pian olen toipilas. Alexin vamma olisi myös 
ollut korjattavissa, jos olisi ollut terveyden-
huoltoa.

Meille molemmille on tuskaista liikkua 
paikasta toiseen. Joudumme turvautumaan 
apuvälineisiin. Tosin Alexilla ei ole apu-
välineitä, hän ryömii.

Minä pyysin ystävääni käymään Helsingin kaupungin ilmaisessa 
apuvälinelainaamossa hankkimassa minulle tarvikkeita, kuten pih-
dit, wc-pöntön korokkeen (Alexilla ei ole vessaa) ja sohvan korok-
keen (Alexilla ei ole sohvaa, Alexilla ei ole kotia).

Meillä molemmilla on vaikeuksia vetää sukkia jalkaan. No,  
Alexilla ei ole sukkia.

Vessassa käynti on meille molemmille vaivalloista ilman apu-
välineitä, paitsi että Alexilla ei ole vieläkään sitä vessaa.

Minua harmittaa, kun on niin kaunis ilma ja en pääse ulos nautti-
maan. Alex pakenee sotaa Etelä-Sudanista väistellen ihmis massoja ja 
piileskellen pensaissa. Hän ryömii sotaa pakoon 42 kilometriä, kol-
men kilometrin päivävauhdilla kuuman auringon alla.

Minulla oli muutto, joka jännitti etukäteen, koska niin paljon tava-
raa piti siirtää paikasta toiseen. Onneksi oli paljon ystäviä ja perhettä 
auttamassa ja kaikki meni hyvin. Alexin perhe on tapettu, Alex oli 
yksin. Alexilla ei ole tavaroita.

Suomen World Vision rakennuttaa ulkoministeriön tuella vam-
maisille pakolaisille soveltuvia vesipisteitä ja vessoja. Autamme vam-
maisia myös hankkimaan itselleen elinkeinon, jolla he voivat tur-
vata elämisensä. Myös Alex on saanut apua Palorinyan pakolaislei-
rillä Ugandassa.

Alex on nykyään yrittäjä, mylläri. Hän on perustanut muiden 
vammaisten kanssa osuuskunnan, jonka nimi on suomeksi ’Köyhän 
ei sovi väsyä’. Alex maksaa oman koulunkäyntinsä ja osan tulois-
taan hän antaa pakolaisleirin muille tarvitsijoille, jotta hekin saisivat 
paremmat mahdollisuudet. Alex haluaa maksaa takaisin sitä hyvää, 
mitä hän on saanut.

Minä olen rikas ja minua väsyttää. Siispä menen korotetulle 
 sohvalleni lepäämään ja katselemaan Netflixiä. 

Minä ja Alex

Satu Saarinen  
ja Marko Kulmala
Minun valintani:

Lyömätön lapsuus lahjalla tehdään 
arvokasta lastensuojelutyötä. 

Vanhempia koulutetaan käyttämään 
väkivallan sijasta keskusteluja ja 

hellyyttä kasvatuskeinoina. Lapsille 
kerrotaan heidän oikeuksistaan 

ja opetetaan puhumaan 
väärinkäytöksistä. Tuellasi koulutetaan 

lastenkerhojen ohjaajia antamaan 
lapsille tukea sekä puuttumaan lasten 

kaltoinkohteluun.

puheenvuoro

Tiina Antturi
toiminnanjohtaja



teksti Tiina Usvajoki ja Pasi Liesimaa  
kuvat Pasi Liesimaa

Katulapsena Ugandassa

”Pahinta oli  
pelko ja nälkä”

reportaasi12

Ugandalaisen pikkukaupungin Busian kaduilla elää  
satoja lapsia. Moni heistä on tullut rajan yli Keniasta.  

Tässä jutussa tutustumme katulasten arkeen ja tapaamme 
neljä poikaa, joista jokainen on päässyt pois kadulta.



Busian kaupungin kaduilla asuu satoja 
lapsia ilman minkäänlaista suojaa tai turvaa. 
World Visionin työntekijät jututtavat lapsia 
ja yrittävät löytää mahdollisimman monelle 
asuinpaikan. Kun lapselle löytyy koti, järjestön 
työntekijät vierailevat lapsen luona arvioimassa 
tilannetta ja kuulemassa sekä lasta että hänestä 
huolehtivia aikuisia. 
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Juman, 9, sänkynä toimi vanha 
riisisäkki. Juma oli vain kaksivuotias 
menettäessään vanhempansa. Kun 
poika täytti kolme vuotta, kukaan 
ei enää jaksanut pitää hänestä 
huolta. Juma joutui kadulle. 

– Pahinta oli pelko ja nälkä. 
Isommat lapset varastivat usein 
ruokani. 
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Abdul, 12, ajautui kadulle 
kaksivuotiaana väkivaltaisen 
perheriidan jälkeen. Vanhemmat 
hylkäsivät taaperoikäisen pojan ja 
jättivät hänet isompien katulasten 
huollettavaksi.

– He opettivat minut haiste
lemaan bensaa. Se lämmitti ja 
vei näläntunteen pois. Öisin 
nukuin muovipussissa. Vaikeinta 
oli sateella. Silloin oli aina kylmä 
ja tulin usein sairaaksi, Abdul 
kertoo.

Hieman isompana hän hankki 
elantoa keräämällä metallia.

– Vaikeinta oli jokapäiväinen 
taistelu ruuasta. Koskaan ei 
voinut tietää, saako syödäkseen 
vai ei. 

Katulapset hankkivat ruokarahaa keräämällä metallia. He kiinnittävät 
magneetin narun päähän ja etsivät sen avulla roskakasoista metalliromua 
myytäväksi. Työ on raskasta, ja palkaksi saa vain kolikoita. Isommat lapset 
ryöstävät usein pienempien saaliit.
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Viemärit ovat yleisiä katulasten nukkumapaikkoja. Sateella nekään eivät anna 
turvaa, kun vesi tulvii voimalla sisään. Katulapset kohtaavat monia ongelmia. 
Seksuaalinen hyväksikäyttö, huumeet, alkoholi ja väkivalta ovat arkipäivää. Lapsia 
käytetään tavaran salakuljettajina, prostituoituina ja apukäsinä erilaisissa aikuisten 
halveksimissa pikkuhommissa, kuten jätteiden käsittelyssä. 

Katulapset ja -nuoret hakevat lohtua hengittämällä bensiinihöyryä rätistä. 
Erittäin epäterveellistä päihdettä jaetaan ihan pienimmillekin. Pullo takataskussa ja 
nesteeseen kastettu rätti kädessä on yleinen näky Busian kaduilla. 
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Hillary, 7, joutui kadulle kolmen 
vanhana. Pojan äiti kierteli lähi
seuduilla myymässä kasviksia, eikä 
ehtinyt huolehtia pojastaan. Kun 
puhe siirtyy isään, Hillaryä alkaa 
itkettää.

– Kun isä kuoli, jouduin kadulle, 
hän sanoo ja painaa käsillään 
silmiään.

Poika asui kadulla vuoden. Hän 
nukkui usein viemäreissä, varasteli 
syötävää ja joutui toistuvasti 
poliisien pahoinpitelemäksi. 

– Aina pelotti, hän sanoo. 



Miksi Uganda on niin köyhä maa?
• Uganda kuuluu vähiten kehittyneiden maiden joukkoon. Vaikka talous 

on kasvanut, sen hyödyt ovat jakautuneet epätasaisesti. Lähes 20 
prosenttia ugandalaisista elää alle 1,25 dollarilla päivässä.

• Maan väkiluku kasvaa yli miljoonalla vuodessa, keskimääräisesti 
perheessä on 6 lasta.

• Puolet ugandalaisista on alle 15vuotiaita. Jopa neljänneksellä 
15–19vuotiaista tytöistä on jo lapsia.

• Ugandalla on merkittäviä luonnonvaroja, mutta korruptio ja uudistusten 
hitaus haittaavat kehitystä.

• Suurin osa kansasta on maaseudulla eläviä viljelijäperheitä. Heillä 
on puutteellinen tietämys tehokkaista viljelymenetelmistä, sadon 
jatkojalostuksesta, markkinoinnista ja myynnistä. Myös arvaamattomat 
sääolosuhteet ja pitkittyneet kuivuusjaksot vaikeuttavat viljelyä.
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John, 25, on boda boda 
kuski. Hän ajaa pyörätaksia ja 
saa siitä ihan oikeaa palkkaa. 
Hän on entinen katulapsi, joka 
tuli isäksi jo 14vuotiaana. John 
pitää huolta Marytyttärestään 
yhdessä vaimonsa kanssa. John 
pääsi World Visionin työllisyys
koulutukseen ja sai järjestöltä 
pyörän. Ammatin  tuomalla 
toimeentulolla John on saa
nut elämänsä järjestykseen. 
Kaduilla partioivat boda boda 
kuskit tekevät myös tärkeää 
lastensuojelutyötä. World 
Vision on ohjeistanut heidät 
raportoimaan lasten kaltoin
kohtelusta viranomaisille. 
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Paul (vas.) on pelastanut 
kadulta neljä poikaa; Hillaryn, 
Abdulin ja Juman sekä vielä 
toisen Jumanimisen pojan. 
Paulilla on Hildavaimonsa 
kanssa myös biologiset tyttäret 
Majja ja Jasmin.

– Olen itse entinen katu
lapsi. Tiedän millaista elämää 
se on. Teen kaikkeni, että voin 
auttaa lapsia pois kadulta. Nyt 
talomme on kuitenkin täynnä, 
emmekä voi majoittaa useam
pia lapsia. Haaveilen isommasta 
talosta, Paul kertoo.



Pikkulasten aliravitsemuksen vähentäminen on yksi tärkeim
mistä tehtävistämme. Nyt enää joka viides 
lapsi toiminta-alueillamme on alipainoinen, kun 
vuonna 2014 aliravitsemuksesta kärsi kolmasosa 
lapsista. Esimerkiksi Intiassa saatiin vuoden 2017 
aikana  kuntoutettua yli 700 aliravittua lasta. 

Terveystyössä olemme tehneet suuria harppauksia, joilla 
on ratkaiseva vaikutus lasten tulevaisuuteen. Esimerkiksi 
lasten perusrokotusten yhteenlaskettu kattavuus 
on noussut toimintamaissamme 80 prosentista 
(2014) 89 prosenttiin (2017).

Turvallisten synnytysten osuus on noussut 77 
prosentista (2014) 88 prosenttiin (2017). Tähän 
on auttanut muun muassa paikallisten kouluttaminen vaati
maan valtioiltaan parempia palveluita. Esimerkiksi Kambodzan 
Santukissa olemme kohentaneet seitsemän terveyskeskuksen 
toimintaa kouluttamalla asukkaat valvomaan saamiaan palve
luita. Terveyskeskusten aukiolo on lisääntynyt, ja osa on auki 
lain edellyttämät 24 tuntia vuorokaudessa. Asukkaat tietävät 
nyt, mikä on terveyskeskusmaksun oikea hinta ja pääsevät 
helpommin hoitoon.

Etenkin Keniassa ja Ugandassa lasten koulunkäyntiä on viime 
vuosina haitannut paha kuivuus. Silti lukutaitoisten lasten 
osuus on noussut 50 prosentista 61 prosenttiin  
toimintaalueillamme.

20 tuloksia

teksti Saara Nokelainen

Yhä useampi 
lapsi voi paremmin
Suomen World Vision on saanut melkoisia tuloksia aikaan 
ohjelmamaissaan vuosina 2015–2017.



777 nuorta on 
koulutettu ammattiin. 
Nuoret ovat perusta
neet 430 yritystä, 
ja heistä monet ovat 
mukana säästö ryhmissä. 
Kaikkiaan hankkeissamme 
on 1100 säästö-
ryhmää, joissa on 
yhteensä 16 000 
jäsentä.

Olemme auttaneet perheitä monipuolistamaan viljelyksiä ja 
oppimaan uusia taitoja. Olemme jakaneet tietoa  energiaa 
säästävistä uuneista ja kestävistä metsitys menetelmistä. 
Ugandan, Kenian ja Perun ohjelmissamme 2 700 
perheellä on käytössä puuta säästävä uuni.

Yhteensä noin 14 000 lasta on osallistunut 
lastenkerhojen toimintaan vuosittain. Kerhoissa 
on käsitelty lasten arkeen vaikuttavia asioita, kuten tasa
arvoa, varhaisia avioliittoja ja elämäntaitoja. Toisinaan lapset 
antavat konkreettisia parannusehdotuksia kylän arkeen. 
Intian Sagarissa aktiiviset lastenkerholaiset ovat saaneet 
äänensä kuuluville seudun liikenteeseen liittyvissä asioissa. 
Lasten lobbauksen seurauksena yhdessä kylässä autojen 
nopeusrajoituksia pienennettiin ja toisessa kylässä aloitettiin 
uuden tien rakentaminen. Joissakin kerhoissa lapset ovat 
tuoneet esille, jos joku koulutovereista ei ole ollut pitkään 
aikaan koulussa. Näin koulupudokkaita on saatu takaisin 
kouluun.

Joka 10. sekunti yksi  
UUSI IHMINEN SAA PUHDASTA VETTÄ KÄYTTÖÖNSÄ.

Joka 60. sekunti yksi  
PERHE SAA TYÖKALUT, JOILLA SE KATKAISEE  

KÖYHYYDEN KIERTEEN.

Joka 60. sekunti yksi  
NÄLKÄINEN LAPSI SAA RAVINTOA.

VIIMEISEN viiden VUODEN AIKANA 89 % 

HOITAMISTAMME VAKAVASTI ALIRAVITUISTA LAPSISTA  

ON TOIPUNUT TÄYSIN.

Kun autat yhtä lasta,  

MYÖS NELJÄ MUUTA LASTA HYÖTYY TUESTASI.

100  
miljoonaa ihmistä

Globaalisti autamme  

World Visionin kummit ja muut tukijat muuttavat 
maailmaa joka päivä. Järjestö toimii yli sadassa maassa.

yli
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teksti Tiina Usvajoki kuva Sara Pihlaja

Mihin rahat 
menevät?

Kehitysyhteistyöstä syntyy myös kuluja. Miksi näin on? 
Kysymyksiin vastaa varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.  

1Mistä SWV saa rahaa?
Aikaisemmin rahoituksestam me 
aika tarkalleen puolet tuli ulko-

ministeriöltä ja puolet kummeilta ja 
muilta yksityisiltä lahjoittajilta. Nyt 
ulkoministeriöltä saamamme tuki 
on pienentynyt, sillä hallitus leikkasi 
kehitysyhteistyön rahoitusta tuntu-
vasti muutama vuosi sitten. Pyrimme 
paikkaamaan vajetta hakemalla julkista 
rahoitusta mm. Euroopan unionilta ja 
YK:n alaisilta tahoilta kuten UNFPA:lta. 
Teemme myös kovasti töitä saadak-
semme lisää suomalaisia lahjoittajia ja 
yrityksiä tukemaan kehitysmaiden lap-
sia. 

2 Mikä osuus 
lahjoituksista 
menee suoraan apua 

tarvitseville?
Noin 75 prosenttia. Prosenttiluku vaih-
telee sen mukaan, miten paljon olemme 
investoineet vaikkapa varainhankintaan 
tai tietotekniikkaan. Jos meillä on ollut 
esimerkiksi isoja IT-hankintoja, suo-
raan kentälle menevä potti voi pienen-
tyä hieman kyseisen kalenterivuoden 
aikana. Kaikkien investointien taus-
talla on kuitenkin se, että pystymme 
jatkossa ohjaamaan entistä enemmän 
rahaa apua tarvitseville.

3 Miksi kehitysyhteis-
työstä syntyy kuluja?
Tehtävämme on kaikista hei-

koimmassa asemassa olevien las-
ten suojeleminen. Tuon tehtävän 
toteuttamiseksi tarvitsemme parhaita 
ammattilaisia toteuttamaan perus-
tehtäväämme. Osa rahoista menee 
siis niinkin yksinkertaiseen asiaan 
kuin työntekijöiden palkkoihin. Meillä 
on osaajia, joiden työnä on varmis-
taa hankkeiden toimivuus. Pitkäkes-
toista kehitysyhteistyötä ei voi tehdä 
vapaaehtoisvoimin. Jos vapaaehtoi-
set väsyvät, toiminta lakkaa. Me emme 
voi väsyä. Kuluja menee myös muun 
muassa viestintään, markkinointiin, 
tiloihin, tietotekniikkaan ja varainhan-
kintaan.

4 Miksi käytätte rahaa 
varainhankintaan?
Velvollisuutemme on saada 

lisää tukijoita, jotta voimme auttaa yhä 
useampaa lasta. Siksi meidän on sijoi-
tettava osa varoista uusien lahjoittajien 
hankintaan. Kaikki varainhankintatoi-
menpiteet tehdään harkitusti. Inves-
tointien pitää maksaa itsensä takai-
sin siten, että saamme lisää tukijoita 
ja pystymme auttamaan yhä useampia 
lapsia ja heidän perheitään.

5 Miksi käytätte rahaa 
viestintään?
Kehitysyhteistyöjärjes-

tön pitää kertoa julkisuudessa avoi-
mesti työstään. Tiedottamalla ja muun 
muassa järjestämällä tapahtumia 
lisäämme ihmisten ymmärrystä kehi-
tysyhteistyöstä. Näkyminen julkisessa 
keskustelussa toimii vaikutuskeinona 
päätöksentekijöiden suuntaan ja kei-
nona saada uusia tukijoita. Jos teemme 
työtämme piilossa kertomatta siitä 
ulospäin, emme saa huomiota ja apua 
esimerkiksi humanitaaristen kriisien 
uhreille. Viestimällä toiminnastamme 
haluamme tarjota helpon ja luotettavan 
tavan auttaa.

6 Miksi teillä on 
hallintokuluja?
Hallintokulu on ihan paras 

kulu. Hyvä hallinto on perusta koko 
toiminnallemme. Vastuullista kehitys-
yhteistyötä ei voi tehdä ilman hallin-

”Hallintokulu  
on ihan paras 

kulu.”
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tokuluja. Hallinto on se, joka varmistaa 
varojen vastuullisen käytön, huoleh-
tii ulkopuolisista tilintarkastuksista ja 
reagoi välittömästi, jos laskelmissa on 
jotakin huomautettavaa.

7 Miten estätte 
lahjoitusten 
katoamisen vääriin 

taskuihin?
Teemme pitkäjänteistä kehitysyhteis-
työtä eli hankkeemme kestävät usein 
jopa 15 vuotta. Hankkeen alussa on 
tarkat alkukartoitukset, joissa kar-
simme pois mahdollisia korruptioris-
kejä. Hanke aloitetaan, kun pystymme 
varmistamaan luotettavan yhteistyön 
paikallisten toimijoiden kanssa. Meillä 

on nollatoleranssi korruptiolle. Jos 
väärinkäytöksiä ilmenee, seuraa väli-
tön irtisanominen. Järjestön ulkopuo-
liset tilintarkastajat seuraavat toimin-
taamme sekä Suomessa että kehitys-
yhteistyökohteissa.

8 Mitä hyötyä 
suomalaisille on 
kehitysyhteistyöstä?

Nykyään kaikki vaikuttaa kaikkeen 
ja ongelmat ovat globaaleja. Kun 
autamme ihmisiä selviämään omilla 
asuinsijoillaan, vähennämme mm. 
pakolaisuutta. Maailman köyhimpien 
lasten ja heidän perheidensä tukemi-
nen on paras keino pitää yllä turvalli-
suutta ja edistää tasapainoa valtioiden 

välillä. Harva tulee ajatelleeksi, että kun 
perheiden elintaso nousee, lapsiluku 
lähtee laskuun. Kehitysyhteistyö toi-
mii siis myös väestönkasvun hillitsemi-
sessä. Humanitaarisesta näkökulmasta 
katsottuna auttaminen on moraalinen 
velvollisuutemme. Jos lapsi kuolee näl-
kään, se on turha kuolema, sillä maail-
massa ei ole globaalia ruokapulaa. Siksi 
yksikin aliravitsemukseen menehtynyt 
lapsi on liikaa. Kehitysyhteistyön tuke-
minen on järkevä investointi, jolla on 
isoja vaikutuksia sekä maailmanlaajui-
sesti että yksilöiden kannalta. Lahjoit-
tajalle se tarkoittaa yksinkertaisimmil-
laan sitä, että hän saa hyvän mielen. 
Auttaminen lisää onnellisuutta, se on 
ihan tutkittu juttu. 

– Kehitysyhteistyöjärjestöjen varojen käyttö on tarkassa seurannassa, ja hyvä niin. Vastuullisuus on meille kunnia-asia, 
Sirpa Solehmainen sanoo.
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Vanna-äiti kahden 
lapsensa kanssa, 
joilla on omat 
suomalaiset kummit.

teksti Maria Paassola kuvat Kaisu Jouppi
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Kuiva hiekka pöllyää, kun mopo ohit-
taa pylväiden varaan rakennetun talon. 
Joukko lapsia kikattaa matkalla kou-
lusta kotiin. Jossain kiekuu kukko. 
Lämmin trooppinen ilma seisoo läkäh-
dyttävänä.

– Herään joka aamu väsyneenä kuu-
den aikoihin. Yksivuotiaat kaksoset 
herättävät minut edelleen monta ker-
taa yössä. Mieheni on poikki 12-tun-
tisista työpäivistään rakennuksilla. 
Iäkäs äitini ei enää näe hoitaa lap-
sia pimeässä, joten hoidan yöheräilyt 
yksin, Vanna kertoo voipuneena.

Kuka lapsista jää nälkäiseksi?
Perhe ja koti työllistävät Vannaa 
aamusta iltaan. Päivään kuuluu esimer-
kiksi ruuan etsimistä ja -laittoa, pyyk-
käystä, kotieläimistä huolehtimista ja 
viljelyyn liittyviä töitä. Lapsien hoi-
vaamiseen ja hellittelyyn jää ihan liian 
vähän aikaa.

Lounaan jälkeen kaikki viisi lasta 
käyvät mummon kanssa iltapäiväle-
volle. Silloin Vanna pesee pyykit käsin. 
Myöhemmin iltapäivällä kolme van-
hinta lasta lähtevät kummien rahoitta-
maan iltapäiväkerhoon. 

– Aiemmin lapset vaeltelivat met-
sissä ja pelloilla ja kävivät esimerkiksi 
keskenään uimassa syvässä lammessa. 
Lastenkerhossa heitä valvoo aikuinen, 
ja he oppivat hyödyllisiä taitoja. Minulla 

on yksi huoli vähemmän, Vanna kertoo 
kiitollisena.

Vaikka lastenkerho tuo paljon helpo-
tusta arkeen, Vannalla on silti murheita. 
Perheen taloudellinen tilanne on raa-

Santukin ohjelma on hyvässä vauhdissa
• Keväällä 2017 käynnistynyt kummihanke on innostanut suomalaiset 

auttamaan. Jo yli tuhannelle Santukin lapselle on löytynyt oma kummi
• Kummit tukevat mm. iltapäiväkerhojen toimintaa, yrittäjyysvalmennuksia, 

kaivojen rakentamista sekä opettajien lisäkoulutusta
• Alueella on paljon lastensuojeluun liittyviä haasteita, joihin etsitään 

ratkaisuja kummien tuella.

”Lapseni  
saavat paremman 

elämän”
Vanna on nelikymppinen perheenäiti Kambodzan Santukista. Viisi lasta, 
80-vuotias äiti ja loputtomat kotityöt pitävät Vannan kiireisenä. Lastensa 
tulevaisuudesta hän ei kuitenkaan halua tinkiä.

dannasta huolimatta heikko. On päiviä, 
jolloin Vannan pitää valita, ketkä lap-
sista saavat ravitsevaa ruokaa ja keiden 
on tyytyminen pelkkään veteen ja rii-
siin.
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Se on valinta, jota yhdenkään äidin 
ei pitäisi joutua tekemään.

Lasten koulutus on tärkeää
Illan jo hämärtyessä perheen isä saa-
puu rakennuksilta kotiin. Koko joukko 
asettautuu aterioimaan talon alle jää-
vään tilaan, joka toimittaa myös olo-
huoneen virkaa.

– Päivällisen jälkeen mieheni on 
usein aivan loppu. Hän löytää kuitenkin 
energiaa käydä lasten läksyt läpi heidän 

Yksi Santukin alueen ensimmäisistä kummeista on helsinkiläinen, 
Lähiömutsi blogia kirjoittava Hanne Valtari. Hän tapasi kummilapsen
sa Chhunnan, 5, ja Phannoun, 3, heidän kotiseudullaan tammikuussa 
2018.

– Ajatus kummiudesta on peräisin lapsuudenperheestäni, sillä 
vanhemmillani on ollut kummilapsia Sri Lankasta jo parikymmentä 
vuotta. Meidän kummilapsemme ovat samaa ikää ja sukupuolta kuin 
omat lapseni. Halusin, että lapseni voisivat jollain tavalla samaistua 
Chhunnan ja Phannoun arkeen. Näin onkin käynyt. Kambodza on 
perheemme puheissa viikoittain, Hanne kertoo.

Ikimuistoinen tapaaminen oli järjestetty Phannoun isovanhempien 
pihapiiriin, sillä kummankin lapsen huoltajana toimi isovanhempi. 
Lasten vanhemmat olivat vierastyössä muualla ja kävivät kotona 
ainoastaan 2–3 kertaa vuodessa. 

– Oli hauska huomata, että Chhunna ja Phannou olivat selvästi 
omia persooniaan. Phannou halusi olla esillä ja saada huomiota, 
Chhunna oli varautuneempi. Suomesta kertovat valokuvaalbumit 
sekä saippuakuplat kuitenkin rikkoivat jään nopeasti, Hanne muiste
lee.

Tammikuiselta matkalta Hannen mieleen jäänyt päällimmäinen 
tunne oli toivo. Toinen kummilapsista on edelleen isovanhempien 
hoidossa, ja kummien tukea tarvitaan vielä monen parannuksen 
toteuttamiseen, mutta muutos on jo hyvässä vauhdissa.

– Ison vaikutuksen minuun tekivät paikalliset työntekijät. He eivät 
antaneet ohjeita norsunluutornista vaan asuivat paikallisten kes
kuudessa. He tunsivat kummilapset ja heidän perheidensä tilanteet 
hyvin, ja konkreettisia ratkaisuja mietittiin yhdessä heidän kanssaan, 
Hanne muistelee.

Kirjeet ovat liikkuneet Santukin ja Helsingin välillä myös tapaa
misen jälkeen. Kunhan omat lapset ovat hieman isompia, siintelee 
Hannen suunnitelmissa koko perheen voimin toteutettava matka 
Chhunnaa, Phannouta ja heidän perheitään tapaamaan. Hanne Valtari ja kummipoika Phannou.

”Kambodza on perheemme  
puheissa viikoittain”

kanssaan. Me emme juuri käyneet kou-
luja, mutta omien lasteni koulunkäyn-
nistä en halua tinkiä. Itse ajattelen, että 
Jumalalla on jokin suunnitelma lasteni 
varalle, ja he tulevat saamaan parem-
man elämän kuin me, Vanna kertoo 
päättäväisenä.

– Välillä kun olemme todella väsy-
neitä, huudamme lapsille kamalia 
asioita. Sen jälkeen yritämme hyvittää 
sen heille keräämällä rahaa yksityis-
tunteja varten. Ne ovat välttämättömiä, 

jotta lapseni pääsevät jatkamaan opin-
toja mahdollisimman pitkälle. Usein 
yksityistunnit tarkoittavat sitä, että me 
emme syö itse mitään, Vanna jatkaa.

Iltayhdeksän aikaan perhe kii-
peää kotiinsa, levittää patjat lattialle. 
Pian huoneen täyttää tasainen tuhina. 
Ennen nukahtamistaan Vanna ehtii 
vielä hetken miettiä tekemättä jää-
neitä töitä. 

Huomenna on taas uusi samanlai-
nen päivä. 



Miksi ryhdyit kummiksi?
Kummiudesta kuulin ensimmäisen ker-
ran alakoulussa. Taisin olla silloin nel-
jännellä luokalla. Kerroin innoissani 
kotona vanhemmilleni kummiudesta ja 
ehdotin kummilapsen ottoa perheel-
lemme. Ideani kuitenkin torjuttiin.

Yläkoulussa löysin kummiuden 
uudestaan. Näin YouTubesta eri huma-
nitääristen järjestöjen videoita, muun 
muassa World Visionin. Tutustuin 
perusteellisesti eri järjestöjen netti-
sivuihin ja luin muiden kummien koke-
muksia. Kerroin vanhemmilleni, että 
olen itse valmis maksamaan kuukau-
sirahoistani kummimaksun. Sain luvan 
kummilapsen ottamiseen.

Millaista kummius on ollut?
Kummius osoittautui hyväksi päätök-
seksi. Olen toiminut Agnesin kummina 
nyt melkein neljä vuotta, ja olen pitänyt 
häneen aktiivisesti yhteyttä kirjeitse. 
On ollut hienoa seurata hänen kas-
vuaan ja kehitystä, jota hänen yhteisös-
sään on tapahtunut. Olen todella kiitol-
linen kummisuhteestamme. Koen, että 
apu on mennyt perille oikeaan paik-
kaan.

Olet tavannut kummityttösi Agnesin. 
Mitä kohtaamisesta jäi mieleen?
Kummilasten ensitapaaminen tapahtui 
suuren puun alla. Suomalaiset istui-
vat vastapäätä kummilapsiaan ja hei-

dän saattajiaan. Ilmassa oikein huo-
kui jännitys ja odotus. Kun oma vuo-
roni vihdoin koitti, luokseni käveli 
siro yhdeksänvuotias oranssissa juh-
lapuvussaan. Halailujen jälkeen siir-
ryimme pienemmän puun alle. Esit-
telin Agnesille tekemääni kuvakir-
jaa Suomesta ja kuuntelin haltioitu-
neena hänen sanojaan ja nauruaan. 
Alkujännityksen jälkeen hänen kätensä 
hakeutui jatkuvasti käteeni ja lopussa 
hän istui sylissäni, kun piirsimme  
yhdessä.

Jännittikö tapaaminen?
Aloin jännittää tapaamista jo siitä het-
kestä, kun sain World Visionilta puhe-
linsoiton, jossa kerrottiin, että minut 
oli valittu mukaan Ugandan opintomat-
kalle. Mietin paljon muun muassa sitä, 
tunnistanko omaa kummilastani kaik-
kien muiden lasten joukosta. Agnesin 
vanhemmista en ollut koskaan nähnyt 
kuvia, joten odotin paljon myös heidän 
tapaamistaan.

Mikä reissussa kosketti sinua eniten?
Kummilapsen kohtaaminen oli ehdot-
tomasti matkamme koskettavimpia 
hetkiä. Vastassani oli itsevarma, mitä 
kauneimmin hymyilevä tyttö ja van-
hemmat, joista huokui tasapainoisuus 
ja ennen kaikkea rakkaus. En ole kos-
kaan kokenut sellaista lämpöä, millä he 
ottivat meidät vastaan. 

Erityisen koskettava oli myös kum-
milasten tapaamisen jälkeinen päivä, 
jolloin vierailimme eräällä alueen 
monista kylistä. Mikä sattuma olikaan, 
että tapasin sinä päivänä uudestaan 
Agnesin. Hän tuli hymyillen luokseni, 
ja yhtäkkiä ympärillämme parveilivat 
kaikki hänen sisaruksensa. Kyseessä 
oli Agnesin kotikylä. Koin itseni aivan 
etuoikeutetuksi, kun sain nähdä koko 
kummilapseni perheen, isoäitiä myö-
ten. 

Mitä muuta haluaisit sanoa?
Kummius on antanut minulle valta-
van ilon lisäksi täysin uutta perspek-
tiiviä maailmaan. Olen suunnattoman 
ylpeä ihanasta kummilapsestani ja 
suosittelen yhä useampia suomalaisia 
antamaan kummiudelle mahdollisuu- 
den. 

Nina Nieminen tapasi kummityttönsä Agnesin Ugandassa helmikuussa.

teksti Tiina Usvajoki kuva Pauliina Koponen

Nina ryhtyi kummiksi 
15-vuotiaana
Nina Nieminen, 19, aloitti kummiuden yläaste ikäisenä. 
– Kummius on antanut minulle valtavaa iloa. 
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Vaikeasti liikunta-
vammainen Alex pakeni 

sotaa Palorinyan 
pakolaisleirille. Nyt hänen 

elämänsä on muuttunut.

teksti ja kuvat Moses Mukitale käännös Anni Lehtonen

  Pako 
vapauteen
Neljätoista päivää, noin kolme kilometriä kerrallaan. 
Se on matka, jonka 25-vuotias Alex Budyang kulki 
ryömien Etelä-Sudanista sotaa pakoon Ugandaan. 
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Alexista tuli orpo viisivuotiaana. 
Rakas täti kasvatti hänet, mutta tais-
telujen alettua Alexilla ei ollut mah-
dollisuutta varmistaa, oliko täti vielä  
elossa.

– Olin sisäoppilaitoksessa Kajo Kejin 
kaupungissa. Taistelijat ryöstivät, tap-
poivat ja murtautuivat koteihin. Kaikki 
kouluni oppilaat ja virkailijat pakenivat. 

– Minulla ei ollut pyörätuolia. Kivet, 
piikit ja muut terävät esineet raapivat 
polviani. Se oli pelottavaa. Vuosin verta 
ja jouduin ryömimään monen ruumin 
yli, sillä en voinut hypätä niiden ylitse 
kuten muut, Alex kertoo raskasta tari-
naansa.

Kyyneleet värähtelevät hänen sil-
missään.

Otin asuntolasta reppuuni leipää ja läh-
din muiden perään.

Vaikea matka
Ryömiminen oli tuskallista ja hidas ete-
neminen vaarallista. Alex piti taukoja 
puskissa, söi leivänpalojaan, lepuutti 
haavojaan ja jatkoi seuraavana päivänä 
taas eteenpäin. Suurimpia pelkoja oli-
vat joutuminen villieläimen hyökkäyk-
sen tai taistelijoiden väijytyksen koh-
teeksi.

– Reitillä tungeksi ihmisiä joka suun-
nasta. Aluksi minun oli vaikea löytää 
tilaa ryömiä. Piilouduin, kunnes ihmis-
massa väheni. Rukoilin, että joku ohi 
ajavista autoista ottaisi minut kyytiin. 
Myöhemmin kuulin, että autoilijat luu-
livat minua taistelijoiden syötiksi, Alex 
kertoo.

Saapuminen Ugandaan 
Saavuttuaan Palorinyan pakolaislei-
rille Alex tapasi satoja muita vammai-
sia. Hän sai pyörätuolin, ruokaa, oman 
maakaistaleen, selviytymisvälineitä ja 
teltan. Alex pääsi mukaan World Visio-
nin vammaisille suunnattuun ammatti-
koulutukseen.



FAKTA
• Suomen World Vision on 

toteuttanut ulkoministeriön 
humanitaarisen avun ja politiikan 
yksikön rahoituksella avustus 
operaatioita pakolais leireillä 
vuodesta 2014 alkaen.

• Operaatiot ovat vuoden mittaisia 
ja parantavat puhtaan veden 
ja sanitaation saatavuutta sekä 
pakolaisten ruokaturvaa ja 
toimeentuloa. Erityisesti huomi
oidaan vammaiset pakolaiset.

• Parhaillaan työtä tehdään pakolais
leireillä Ugandassa ja Ruandassa. 
Aiemmin operaatioita on toteu
tettu myös Keniassa ja Irakissa.
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Parempi maailma kaikille

World Vision tekee töitä erityisesti 
seitsemän tavoitteen saavuttamiseksi.  

Ne näkyvät kohdissa 2, 3, 4, 5, 8, 16 ja 17.

Alexin ryhmä sai jauhamismyllyn, 
jonka käyttöön he saivat koulutusta ja 
työkaluja. ”Lomeriti-dara” (suom. köyhä 
ei voi jäädä eläkkeelle) -ryhmään kuu-
luu seitsemän henkilöä.

Suunnitelmia ja toiveita
Alexin elämä on muuttunut. 

– Pakolaisleirin asukkaat tuovat 
meille ruokajyviään jauhettavaksi. Osa 
antaa palkkioksi rahaa, osa ruokaa. Joka 
toinen viikko jaamme rahat ryhmämme 
kesken, ja välillä annamme ne kaikki 
yhdelle jäsenelle, jos hänellä on hyvä 
rahoitusta kaipaava liiketoimintaidea.

Nyt Alex käy taas koulua. Jauhamis-
myllystä saaduilla tuloillaan hän pystyy 
ostamaan koulutarvikkeita. 

– Voin ostaa kirjoja ja kyniä ja 
minulle jää vielä taskurahaakin. Unel-
mani on opiskella ahkerasti ja työsken-
nellä insinöörinä jonakin päivänä. 

Alex suunnittelee myös pienen kau-
pan avaamista ryhmältä saatavan lainan 
turvin. Tulevaisuuden haaveiden lisäksi 
hänellä on vielä kaksi suurta toivetta.

– Rukoilen, että täti on edelleen 
elossa. Toivon myös, että pääsisin jos-
kus palaamaan kotimaahani. 

World Visionin ohjelmat  Palorinyassa 
ovat työllistäneet yli 16 000 

vammaista. He ovat oppineet mm. 
valmistamaan saippuaa, kuljettamaan 

kolmipyöräisillä, viljelemään ja 
tekemään erilaisia käsitöitä. Leirille on 
rakennettu myös vammaisinklusiiviset 

käymälät ja vesipisteet.

YK:n kestävän kehityksen
 tavoitteet hyväksyttiin 2015. 
Ne ovat voimassa vuoteen 
2030.

Mitä tavoitteet sisältävät?
Tavoitteissa otetaan huomioon ihmi-
set, ympäristö, ihmisoikeudet ja 
talous ja ne voidaan ryhmitellä vii-
teen laajempaan kokonaisuuteen: 
rauha, yhteistyö, ihmiset, planeetta 
sekä hyvinvointi.

Kuka tavoitteet on keksinyt?
Tavoitteiden syntyprosessi oli yksi 
YK:n historian laajimmista. Mukana 
oli valtava joukko erilaisia toimijoita 
ja instituutioita. Konsultaatiokierrok-
silla ja työryhmissä oli mukana kan-
salaisia, kansalaisjärjestöjen edusta-
jia, tutkijoita, yritysjohtajia ja valtion-
päämiehiä.

Tavoitteiden laadinta käynnis-
tyi vuonna 2012 kestävän kehityksen 
Rio+20-kokouksessa, ja ne hyväksyt-
tiin YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 
2015. 

Kenelle tavoitteet on tehty?
Tavoitteet ovat universaaleja eli ne 
on tarkoitettu meille kaikille; kansa-
laisille, päättäjille, yrityksille, järjes-
töille ja valtioille – niin rikkaille kuin 

köyhille. Ensisijainen vastuu toi-
meenpanosta on kuitenkin valtioilla.

Miksi niitä tarvitaan?
Viimeisen noin 20 vuoden aikana 
miljoonien ihmisten elämä on paran-
tunut; äärimmäinen köyhyys on puo-
littunut, yhä useammalla on puh-
dasta vettä ja yhä useampi lapsi pää-
see kouluun. Lähes kaikki maailman 
lapset rokotetaan. Tätä positiivista 
kehitystä halutaan tukea niin, että 
se jakautuu tasaisemmin ja tavoittaa 
lopulta kaikki ihmiset.

Miten niitä seurataan?
Tavoitteiden toteutumista seurataan 
yli 200 globaalin mittarin avulla. Nii-
den lisäksi valtioilla on omia indi-
kaattoreitaan. Esimerkiksi Suomi on 
laatinut oman kansallisen toiminta-
suunnitelman ja raportoi sen toteu-
tumisesta seurantakokouksissa. 
YK-tasolla tavoitteiden toteutumista 
arvioidaan joka vuosi YK:n kestävän 
kehityksen korkean tason poliitti-
sessa foorumissa. 

Lahjoittajana ja lasten suojelijana 
olet jo mukana paremman maailman 
rakentamisessa. Lisäksi voit vaikut-
taa esimerkiksi omilla kulutusvalin-
noillasi sekä vaatimalla päättäjiltä 
järeämpiä keinoja oikeudenmukai-
sen maailman rakentamiseksi. 

Lähde: www.ykliitto.fi, lue lisää: https://www.yk.fi//sdg

teksti Anna Pollari
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teksti Anna Pollari kuvat Aleksi Hornborg

”Haluan tehdä  
vielä enemmän”
Näyttelijä Riku Nieminen ei odottanut kummempia, kun hän ryhtyi 
kenialaisen pojan kummiksi 2016. Elokuussa Riku vieraili Edwinin luona 
Keniassa ja moni asia kummiudesta avautui uudella tavalla. Kuten se, 
miten oma lahjoitus monin kertaistuu lapsen kotiseudulla.

kuntoisia, sillä perheessä on juuri kier-
tänyt vesirokko.

Edwinin ja Rikun ensikohtaaminen 
on varovaisen kohtelias. Edwin on ujo 
ja vain hymähtää vitsille samanlaisista 
hiustyyleistä. Onneksi apuun saadaan 
jalkapallo, tuo globaali jäänsärkijä. 

– Kummipoikani on ehkä harvasa-
nainen, mutta jalkapalloa hän pelaa 
kyllä aivan täysillä, Riku nauraa ja pyy-
tää potkaisemaan hiljempaa.

Kuumuus tekee lopulta tehtävänsä, 
on huilattava hetki. Juomatauolla käy 
ilmi, että Edwin haluaa kutsua meidät 
kotiinsa.

Edwin tarttuu reippaasti Rikua 
kädestä ja vetää hänet pienelle polulle. 
Seuraavat 15 minuuttia kiivetään ylös ja 
alas jyrkkiä rinteitä. Edwiniä naurattaa, 
kun kummi puuskuttaa. Lopulta lähes 
pystysuoran seinämän laella häämöttää 
Edwinin koti. 

Kummi on lapselle tärkeä 
Edwinin perheen elämässä kummien 
tuki näkyy eri tavoin. Lasten koulun 
rakennuksia on kunnostettu ja opetta-
jia koulutettu. Perhe on saanut hygie-
niakoulutusta ja pihapiirissä on eril-
linen oma vessa. Vesilähde on vielä 
melko kaukana, mutta putkisto on jo 
suunnitteilla.

Riku ja Edwin istuskelevat piha-
penkillä. Jännitys on poissa. Lempi-

Jeeppi etenee hitaasti vuoristotietä 
Ngoswetissa, Länsi-Keniassa. Laak-
sossa ja jyrkillä rinteillä on siellä täällä 
pieniä asumuksia. Kylissä asuu suoma-
laisten tukemia kummilapsia. Yhteensä 

asukkaita on yli 40 000. Seutu on veh-
reää, mutta puhtaan veden puute 
aiheuttaa vakavia ongelmia.

Tapaamme Edwinin koulun pihalla. 
Hän ja sisarukset ovat hieman puoli-
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joukkuekin paljastuu, se on brittiseura  
Arsenal.

– Edwin on selkeästi keskimmäi-
nen lapsi, joka luovii isompien ja pie-
nempien sisarusten ristipaineessa, Riku 
pohtii.

Kaukaisen kummin vierailu saa pie-
nen pojan ylpeäksi. Sisarukset kilpaile-
vat siitä, kuka saa istua Edwinin viereen.

Jätämme perheen välipalalle. Edwin 
juoksee vielä rinnettä alas ja vilkuttaa 
niin kauan kuin pystyy.

Vesi muuttaa kaiken
Ngoswetissa tehdään hartiavoimin 
töitä, jotta jokainen perhe saisi puh-
taan veden riittävän lähelle kotia.

Kummien tuella on rakennettu 
yhteisiä vesipisteitä. Paikalliset ovat 
sen jälkeen rahoittaneet ja rakentaneet 
niistä lähtevät putkistot.

– Ihmisten oma-aloitteisuus yllätti. 
Autamme pienen osan, jotta homma 
lähtee käyntiin ja sen jälkeen paikallisilla 
on asia hallussa, Riku toteaa.

– Matka Edwinin luo voimisti ajatusta 
siitä, että haluan tehdä vielä enem-
män. Tämä on epäoikeudenmukainen 
maailma, mutta kyynisyys ei auta. 

World Vision: Riku ja tähdet -show 
esitetään Nelosella joulukuussa 

2018. Riku Niemisen juontamassa 
hyväntekeväisyysohjelmassa 

hankitaan kummeja kehitysmaiden 
lapsille.

Suomen World Visonin lähettiläs Maaret Kallio kävi vuoden 2018 
alussa Kambodzassa tutustumassa paikallisten lasten arkeen. Mieleen 
jäi monia asioita. Yksi niistä oli lasten yksinäisyys ja huomion tarve.

– Missä tahansa kävimme, siellä oli aina joku pieni pyrkimässä 
syliin, Kallio sanoo.

Hän muistaa erityisen hyvin myös paikalliset World Visionin 
työntekijät, jotka jalkautuivat perheiden pariin ja tiesivät, millaisia 
ongelmia niissä on.

– Se on etsivää työtä, jossa käydään katsomassa, mitä perheille 
kuuluu. Lapset pääsevät tarvittaessa seurantaan, ja heidän asioitaan 
muutetaan konkreettisesti parempaan suuntaan. Lasten saama apu 
voi tarkoittaa esimerkiksi vanhempien kouluttamista väkivallattomas
ta kasvatuksesta, Kallio sanoo.

Matkan jälkeen Kallio ryhtyi seitsemänvuotiaan Kimhuon kummik
si. Se tuntui luonnolliselta askeleelta.

– Haluan tukea kehitysyhteistyötä ja lasten auttamista. En ole 
kirjoitteleva kummi, mutta Kimhuon kummikansio on työpöydälläni. 
Se on minulle tärkeä asia. 

teksti Tiina Usvajoki

”Kimhuon kummikansio  
on työpöydälläni”

Maaret Kallio ryhtyi kummiksi Kambodzan-matkan jälkeen.
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Lähtöselvitetty-blogia kirjoittava per-
heenäiti Katja Jankeri ryhtyi kummiksi 
jo nuorena opiskelijana.

– Halusin tehdä jotain hyvää, ja kum-
miudessa houkutteli se, että sain avulle 
konkreettiset kasvot. Ensimmäinen 
kummilapseni oli Mosoq Ayllun alueella 
Perussa asuva Rusbel, joka aikuistui jo 
muutama vuosi sitten. Ehdin olla Rus-
belin kummina kymmenen vuotta, Jan-
keri kertoo kummiuden alkutaipaleesta.

Merkittävä hetki
Alkuvuodesta 2018 matkailua har-
rastava perhe päätti viettää kuukau-
den Sri Lankassa. He vierailivat Kalpi-
tiyan kummiohjelmassa World Visionin 
henkilökunnan opastamina ja tutus-

tuivat kummien tuella tehtyyn työhön. 
 Nadusha-kummitytön tapaaminen oli 
merkityksellinen hetki koko Jankerin 
perheelle.

– En etukäteen ajatellut, että Nadus-
han tapaaminen olisi niin merkittävä 
hetki, mutta sellaiseksi se kyllä muo-
dostui. Sain vihdoin kasvot henkilölle, 
jonka kanssa olen käynyt kirjeenvaih-
toa monta vuotta. Mieleenpainuvaa oli 
Nadushan into koulun käymiseen. Koko 
hänen perheelleen oli selvästi tärkeää, 
että tytär saa käydä koulua, Jankeri 
kertoo.

Tuloksia ja luopumista
Suomalaisperheen mieleen jäivät myös 
esikoulu ja koulu, jotka olivat saaneet 

kummien avulla enemmän opettajia ja 
pihalle leikkivälineitä.

– Lisäksi järjestön avulla toimi puu-
tarha, jonka viljelijä oli oppinut kom-
postoimaan ja viljelemään luomuvi-
hanneksia. Viljelijän kouluttamisesta 
on hyötyä koko yhteisölle, sillä hän taas 
opettaa muita, Katja muistelee.

Päivässä oli paljon haikeutta, sillä 
kummiohjelma loppui syksyllä 2018, ja 
kaikki tiesivät tapaamisen jäävän vii-
meiseksi.

– Oli surullista luopua ihmisistä, joi-
hin on juuri vasta kunnolla tutustunut.

Lapsetkin mukana
Sri Lankassa nähdyt hyvät tulokset in-
nostivat valitsemaan seuraavaksi kum-
milapsesi kambodzalaisen pienokaisen. 
Jankerin kolme lasta ovat myös innolla 
mukana kummiudessa.

– Lapset ovat nyt kiinnostuneet 
kum milapsista, kun yleinen ymmärrys 
maailmasta on iän myötä lisääntynyt. 
Esikoinen on esimerkiksi viime aikoina 
innostunut käyttämään tienaamiaan 
rahoja eettisiin lahjoihin, ja erityisesti 
hyttysverkon merkityksestä lapsille on 
puhuttu paljon, Katja kertoo. 

teksti Maria Paassola

Katja auttaa nyt 
Kambodzassa
Katja Jankeri on ollut aiemmin kummina 
perulaiselle ja srilankalaiselle lapselle. Pitkän 
kummitaipaleen varrelle on mahtunut haikeita 
hetkiä, mutta myös uusia alkuja. 

Katja Jankeri (oik.) perheineen 
kävi hyvästelemässä srilanka laisen 
kummityttönsä Nadushan (Katjan vieressä). 
Kuvassa myös kummitytön perhettä.



Aloittaessamme työmme Nace la Espe-
ranzassa 2005 maata piinasi yhä vuosi-
kymmeniä kestänyt sisällissota. Trau-
maattiset kokemukset näkyivät muun 
muassa lasten oppimistuloksissa.  Alu een 
koululaisista 68 prosenttia sai kokeista 
hyvin heikot tulokset. Erinomaisiin 
tuloksiin ylsi vain viisi prosenttia. 

Vuonna 2017 heikosti menestynei-
den osuus oli pudonnut 29 prosent-
tiin ja erinomaisesti menestyi 37 pro-
senttia oppilaista. Peruskoulunsa päät-
tävien nuorten osuus on tuplaantunut.

Parantuneet tulokset vaikuttavat 
merkittävästi nuorten tulevaisuuteen, 
sillä heikosti koulussa menestyneiden 
on vaikea jatkaa opintoja peruskoulun 
jälkeen, eikä siihen tahdo löytyä moti-
vaatiotakaan.

Lasten ja nuorten koulutuksen ko-
hentaminen on ollut yksi World Visio-
nin painopisteistä. Olemme koulutta-
neet opettajia uusista opetusmenetel-
mistä ja kannustaneet vanhempia tuke-
maan lastensa koulunkäyntiä.

Monipuolista opetusta
Kouluissa on opetettu myös yrittä-
jyyttä. Esimerkiksi Edgar Morinin ylä-
koulussa tarjotaan nykyään yrittäjyys-
koulutusta pari tuntia viikossa. Yrit-
täjyystaitojen lisäksi nuoret oppivat 
muita elämäntaitoja, jotta he pystyisi-
vät vaikuttamaan elämänsä suuntaan. 
Opetukseen sisältyy myös esimerkiksi 
vapaa-ajanviettoon, kulttuuriin sekä 
sosiaalisiin suhteisiin liittyvien taito-
jen kehittämistä.

Nuoret kertovat saaneensa hyödylli-
siä vinkkejä tulevaisuuteensa.

– Olen oppinut kirjanpitoa, yritys-
ideoiden suunnittelua, käsitöitä ja työ-
elämässä tarvittavia taitoja. Olemme 
jutelleet myös muista elämään liitty-
vistä asioista, niin hyvistä kuin huo-
noista, ja siitä, miten niiden kanssa 
kannattaa toimia, kertoo 17-vuotias 
Elizabeth, joka aikoo opiskella graa-
fista suunnittelua.

Kolmetoistavuotiaat kaverukset 
Daniel ja Joseph ovat myös tyytyväisiä 
opetukseen.

– Olemme ymmärtäneet, että yri-
tyksen perustamiseen liittyy riskien 
ottamista ja uusien ideoiden suunnit-
telua. Yrittäjää auttaa karismaattisuus, 
Daniel toteaa.

Joseph lisää, että yrittäjällä on tär-
keää olla hyvä itseluottamus ja uskoa 
omiin kykyihinsä.

– Jos et itse usko itseesi, niin et kyllä 
pääse elämässä eteenpäin. 

Kolumbian World Vision ja  
paikalliset kumppanimme jatkavat 

työtämme lasten ja nuorten hyväksi 
Nace la Esperanzan alueella.

teksti Merja Tikkanen-Vilagi ja Anni Lehtonen  
kuva Merja Tikkanen-Vilagi

Suomen World Visionin työ Kolumbiassa Nace la Esperanzassa 
on päättynyt. Lasten tilanne on tänä päivänä täysin erilainen 
kuin kolmetoista vuotta sitten.

Kolumbiassa kasvaa 
nuoria yrittäjiä

Daniel, Laurens, Elizabeth ja Joseph 
katsovat luottavaisesti tulevaisuuteen.

ETKÖ USKO, 
ETTÄ APU 

MENEE 
PERILLE? 
MENE ITSE 

KATSOMAAN.
Osallistu 

matka-arvontaan 
worldvision.fi/
matka-arvonta
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tekstit Annette Gothóni kuvat Timo Pyykkö, Pasi Liesimaa

Kiru sai äitiyspakkauksen

Kiru synnytti neljännen lapsensa pakolais-
leirillä Pohjois-Keniassa.

Suomen World Visionin ja Logonet Oy:n yhteistyön tavoitteena on vähentää 
lapsi- ja äitiyskuolleisuutta. Nyt äitiyspakkauksia on jaettu Keniassa, ja sadat äidit 
on saatu mukaan raskaudenseurantaan. Pakolaisäiti Kiru on yksi heistä.

Kakuman pakolaisleirin klinikalla Poh-
jois-Keniassa lepäilee etiopialainen 
Kiru. Hän synnytti neljännen lapsensa 
viisi tuntia sitten. Terveysasemalla on 
jaettu ensimmäisiä äitiyspakkauksia 
niille äideille, jotka ovat osallistuneet 
raskaudenseurantaan ja saapuneet tur-
vallisiin olosuhteisiin synnyttämään. 
Kiru on yksi heistä. Hän saa äitiyspak-
kauksen, joka sisältää muun muassa 
kantoliinan, moskiittoverkon, tasku-
lampun sekä vauvanvaatteita. Äidin 
hymy ei meinaa lakata lainkaan. Tuo-
retta isää naurattaa, kun hän kokeilee 
pakkauksessa mukana olevaa miehelle 
tarkoitettua shukaa, perinteistä viittaa.

– Keniassa alle puolet naisista saa 
odotusaikana terveydenhuoltopal-
veluja tai synnyttää ammattilaisen 
avustamana. Äitiyspakkauksen avulla 
saamme äidit raskaudenseurantaan ja 
synnyttämään klinikoille, ohjelmajoh-
taja Annette Gothóni sanoo.

Vaikutuksia tutkitaan
Ensimmäiset 1300 pakettia jaetaan 
Pohjois-Keniassa pakolaisleirin lisäksi 
kolmella paikallisella klinikalla Turka-
nan alueella. Samalla kerätään tietoa 
pakkauksen toimivuudesta ja hyödystä.

– Projektin kohta alkavassa toisessa 
vaiheessa tutkitaan äitiyspakkauksen 
vaikutuksia maaseutuyhteisössä Suo-
men World Visionin kummiohjelmassa 
Ng’oswetissa. Käymme myös koko ajan 
Kenian terveysviranomaisten kanssa 
keskusteluja mahdollisuudesta liittää 
äitiyspakkaus osaksi Kenian kansallista 
äiti-lapsi-terveysohjelmaa, jotta ohjel-

man jatkuvuus ja tulosten kestävyys 
olisi taattu, Gothóni kertoo.  

Äitiyspakkauksen voi hankkia  
Eettisestä lahjakaupastamme 

osoitteesta: worldvision.fi/ 
eettiset-lahjat/aitiyspakkaus.
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Suomalaisyritys auttaa lapsia oppimaan
Digitaalisia oppimisratkaisuja kehittä
vä Claned Oy tekee LänsiKeniassa 
Ng’oswetin kummiohjelmassa tut
kimusta digitaalisesta oppimisesta ja 
ymmärtämisestä. Sekä opettajat että 
oppilaat ovat innoissaan uudesta 
projektista.

– Olemme saaneet valtiolta koululle 
15 tablettia, mutta vain yksi opettaja 
osaa käyttää niitä. Me olemme kaikki 
tietokonelukutaidottomia, Kapsoo 
koulun rehtori Julius Korir sanoo 
esitellessään tabletteja, jotka ovat olleet 
odottamassa käyttöönottoa avaamatto
missa paketeissa yli puoli vuotta.

Tutkimustulokset analysoidaan, ja nii
den pohjalta luodaan kenialaiskouluille 
räätälöityjä digitaalisia oppimismateriaa
leja. Tavoitteena on parantaa motivaa
tiota sekä oppimistuloksia. Miljoonat 
lapset käyvät koulua useita vuosia, 
mutta eivät siltikään opi lukemisen tai 
laskemisen perustaitoja.  

Slumminuoret 
valmistavat 
aurinkolaseja
Suomen World Visionin Kariobangin 
nuorisotyöllisyysprojektiin osallistu
neista slum minuorista 12 on työl
listynyt valmistamaan aurinkolaseja 
suomalaiselle Shadeshares yritykselle. 
Shadesharesit ovat laadukkaita puisia 
aurinkolaseja, joita puusepiksi opiskel
leet nuoret tekevät ympäristöystäväl
lisistä materiaaleista.

– Olen kiitollinen tästä mahdol
lisuudesta, jonka World Vision ja 
 Shadeshares ovat minulle antaneet. 
Nyt minulla on varaa maksaa laskut 
ja pitää huolta itsestäni. Shade
shares on tuonnut minulle paljon 
uusia ystäviä, ja siitä on tullut minulle 
kuin perhe, nuori työntekijä Brian 
 Omondi kertoo.

Kenialaisnuorten lisäksi Shade
shares tukee myös kotimaista hyvän
tekeväisyyttä.  

Opetuksen heikko laatu on ongelma kehitysmaissa.

Brian Omondi on valmistunut puu sepäksi 
nuorisotyöllisyysprojektissa. 

Saitko  
kummi lapseltasi 
video terveiset?
Osa kummeista on saanut kummi
lapseltaan pienen videotervehdyksen. 
Olemme lähettäneet ne sähköpostitse. 
Vastaanotto on ollut iloisen yllättynyt. 
Tässä muutama kommentti:

– Oli mahtavan upeaa nähdä oma 
kummilapsi videolla. Itse olen huono 
kirjoittelemaan kummilapsille, mutta kun 
näin Rose Maryn hymyilevät kasvot, se 
oli paras kiitos, mitä voin saada. Tuntui 
konkreettisesti, että teemme tärkeää 
työtä.

– Wau, sanoiko hän minun nimeni? 
Nyt tajusin, että hän on tosiaan totta. 
Vaikka olen lukenut raportit ja nähnyt 
kuvat, oli koskettavaa, että kuulin hänen 
äänensä! Kiitos videosta!

Jos et ole ilmoittanut sähköpostiosoi
tettasi meille, tee se laittamalla viestiä 
asiakaspalveluun. Sen jälkeen muista 
tarkkailla sähköpostiasi. 
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Maailman yhdeksänneksi turvallisin 
matkustusmaa 2017, siistein ja järjes-
telmällisin kaupunki Afrikassa ja yksi 
YK:n vuosituhattavoitteissa parhaiten 
menestyneistä maista. Näinkin noin 10 
miljoonan asukkaan Ruanda tunnetaan. 
Maa on kehittynyt viimeisen kahden-
kymmen vuoden aikana nopeasti.

Lähes miljoonan ihmisen hen-
gen vaatineen kansanmurhan jälkeen 
Ruandan valtio, kansalaiset ja kehitys-
yhteistyöjärjestöt ovat jälleenrakenta-
neet maata. Merkittävimpiä saavutuk-
sia ovat olleet naisten pääsy valta-ase-
miin, lasten pääsy ilmaiseen 12-vuoti-
seen peruskoulutukseen, sekä äiti-lap-
siterveyden parantaminen. YK:n vuo-
den 2016 Inhimillisen kehityksen 
raportin mukaan Ruandassa perus-
kouluikäisistä lapsista 98 prosenttia 
on rekisteröitynyt peruskouluopetuk-
seen. Vuonna 2000 tuhannesta lap-
sesta 196 menehtyi ennen viidettä ikä-
vuottaan, vuonna 2015 menehtyneiden 
lasten määrä oli 42.

Ruandalainen erikoisuus, Umu-
ganda, on lailla suojattu talkoo, johon 
kaikki 18–65-vuotiaat osallistuvat 
jokaisen kuukauden viimeisenä lauan-

teksti Janika Valtari, Miikka Niskanen ja  
Merja Tikkanen-Vilagi

Ruanda | Köyhä menestyjä

Kansanmurha 1994 kahden etnisen ryhmän, hutujen 
ja tutsien välillä, on monen mielikuva Ruandasta. Se on 
yksi maailman vähiten kehittyneistä valtioista, mutta 
silti sen kehitystarina on yksi Afrikan mantereen 
menestyksekkäimmistä.

taina. Umugandan aikana naapurustot 
ja ystävät kokoontuvat yhteen autta-
maan toisiaan ja rakentamaan yhteis-
henkeä. Ruandalaiset eivät määrit-
tele itseään enää etnisyyden perus-
teella, vaan kaikki ovat ennen kaikkea  
ruandalaisia.

Uusi aluekehitysohjelma
Ruanda on kuitenkin myös yksi maa-
ilman vähiten kehittyneistä valtioista, 
missä lasten aliravitsemus ja taloudel-
lisesti kannattavien työpaikkojen puute 
koskettavat monen ihmisen elämää. 
Naisten poliittisen osallistumisen mal-
limaassa noin 56 prosenttia naisista on 
kokenut parisuhdeväkivaltaa.

Suomen World Vision aloittaa 
vuonna 2019 aluekehitysohjelman 
Etelä-Ruandassa, Gisagaran alueella 
Mugombwassa. Gisagara on yksi Ruan-
dan köyhimmistä alueista, jonka asuk-
kaista 53 prosenttia elää köyhyysrajan 
alapuolella. Alueen lapsista 38 prosent-
tia on kroonisesti aliravittuja. Mugom-
bwassa sijaitsee myös kongolaisten 
pakolaisleiri, jossa World Vision työs-
kentelee vammaisten pakolaisten aut-
tamiseksi. 

pallon ympäri 
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World Visionin yhteinen ja sitä rahoittaa 
Euroopan unioni. 

Zimbabwe | Kuivuutta
vastaan
Ilmastonmuutoksesta johtuva kuivuus ja 
toisaalta tulvat ovat runnelleet Zim
babwen köyhien Muzarabanin ja Mbiren 
alueiden asukkaiden toimeentuloa ja 
turvallisuutta monta vuotta. Uudessa 
kaksivuotisessa projektissa vahvistetaan 
paikallishallinnon ja asukkaiden kykyä 
valmistautua näihin kriiseihin. Lisäksi 
maanviljelijöitä opastetaan ilmastokestä
vämmän maanviljelyn harjoittamisessa.

Euroopan komission humanitaarisen 
avun ja pelastuspalvelun pääosasto 
ECHO rahoittaa tätä projektia, jossa 
ovat mukana Zimbabwen, Hollannin ja 
Suomen World Visionit. 

Uganda | Vihreää viljelyä
Naisten ja nuorten on haastavaa löytää 
työtä Ugandan Tororon ja Busian 
alueilla. Alueella on maataloutta, mutta 
menetelmät ovat vanhoja ja sadot vaa
timattomia ja alttiita ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille.

Uudessa Euroopan unionin rahoit
tamassa projektissa tuetaan erityisesti 
naisten ja nuorten harjoittamaa orgaa
nista maataloutta ja satojen markkinoi
mista rekisteröityinä luonnonmukaisina 
tuotteina. Lisäksi opetellaan varautu
maan paremmin säiden aiheuttamiin 
haasteisiin. Projekti on Ugandan, Suo
men ja Irlannin World Visionin yhteis
hanke. 

pallon ympäri 

Peru | Katoamis ilmoitus 
heti
Perun hallitus sääti vastikään lain, 
jonka mukaan kansalaiset voivat tehdä 
kadonneista lapsista ja nuorista ilmoi
tuksen poliisille välittömästi. Aiemmin 
vanhempien oli odotettava kokonainen 
vuorokausi ennen kuin poliisi otti asian 
tutkintaansa.

Uuden asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa, että etsinnät ja kadonneiden 
paikantaminen aloitetaan poliisilaitok
sella välittömästi. Perun World Visionis
sa lastensuojelun asiantuntijana työs
kentelevän Elizabeth Bedoyan mukaan 
kadonneiden etsinnässä juuri ensim
mäiset tunnit ovat kaikkein tärkeimpiä. 
Kun aikaa kuluu, asian selvittäminen 
monimutkaistuu huomattavasti.

Katoamisilmoituksen tekemisen 
nopeuttaminen ja etsintöjen välitön 
aloittaminen parantavat merkittävästi 
lasten ja nuorten suojelua Perussa. 

Laos | Lasten oikeuksia
Suurella osalla Laosin köyhissä maa
seutukylissä asuvista ihmisistä ei ole 
tietoa lasten oikeuksista eikä mahdol
lisuutta edistää niiden toteutumista. 
Vuoden 2016 alusta Savannakhetin 
maakunnassa toimineessa projektissa 
koulutetaan lapsia ja aikuisia 45 kylässä 
lasten oikeuksista. Kylien asukkaat 
saavat myös suunnitella ja toteuttaa 
lasten koulunkäyntiin liittyvän kehittä
misprojektin.Toiminta tavoittaa 38 000 
ihmistä, joista puolet kuuluu Laosin 
etnisiin ja kielivähemmistöihin. Han
ke on Suomen, Laosin ja Australian 
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– Tämä nopeuttaa yhteydenpitoa, 
koska moni jo luonnosteltu kirje on jää-
nyt lopulta lähettämättä, sanoo Mar-
kus Kekäläinen, joka oli yksi ensim-
mäisistä Plus-palvelun käyttäjistä.

teksti Pauliina Koponen kuva Markus Kekäläisen kotialbumi

Vihdoinkin se on mahdollista! Näin kommentoivat 
kummit, kun sähköisen tervehdyksen lähettäminen 
kummilapselle tuli tänä vuonna ajankohtaiseksi.

”Kynnys laittaa viestiä 
kummilapselle on matalampi”

Kekäläisten perhe on tyytyväinen 
uuteen Plus-palveluun. Ylärivissä 
Jaana, Aada, Markus ja alarivissa 

Bono-koira sekä Eelis.

Sähköisesti kirjoittamisen mahdol-
lisuus tuntui Kekäläisestä mukavalta.

– Kynnys laittaa viestiä kummi-
lapselle on nyt matalampi. Ei tarvitse 
miettiä postimaksuja tai kulkea postiin.

– Viestissä kehuin kummipojan am-
mattisuunnitelmia ja kerroin oman 
perheemme ammateista ja harrastuk-
sista. 

– Liitin viestiini myös kuvan per-
heestämme. Erityisesti pidin siitä, että 
saatoin tarkistaa sivustolta kummipoi-



NÄIN SE SUJUU

Katso sähköpostiisi, olemme 
lähettäneet sinulle tunnukset 
Pluspalveluun 2018 maalis
syyskuussa.

Jos tunnuksia ei ole tullut, ota 
yhteyttä asiakaspalveluumme: 
asiakaspalvelu@worldvision.fi

Pluspalvelusta näet mm. 
uusimman kuvan kummi
lapsestasi sekä kuvia ja videoita 
siitä, millaista kummilapsen koti
seudulla on.

plus.worldvision.fi
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Suomen World Vision maailmalla

PERU

KENIA

INTIA

KAMBODZA

UGANDA

RUANDA

Suomen World Vision on lasten elinoloja ja oikeuksia edistävä 
kristillis humanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö. Meillä on suomalaisten 
 rahoittamia kehitysyhteistyöohjelmia Keniassa, Ugandassa,  Intiassa, 
Kambodzassa, Perussa ja Ruandassa.  

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. 

K
U

VA
: kani syntymäpäivän, jota en muistanut  

enää.

Voit kirjoittaa suomeksi
Kaikille kummeille on tämän vuoden 
aikana lähetetty sähköpostitse tunnuk-
set Plus-palveluun. Kummi voi lähettää 
kummilapselleen viestin ja liittää siihen 
myös valokuvan. Vastauksen kummi 
saa perinteisessä postissa entiseen 
tapaan. Lähettäjän sähköpostiosoite ei 
välity kummilapselle.

Plussaan voi kirjoittaa myös suo-
meksi. Vapaaehtoiset kääntävät viestit 
ennen kuin lähetämme ne eteenpäin. 
Myös perinteisten kirjeiden lähettämi-
nen on edelleen mahdollista.

– Ihana, ihana yllätys! Uusi sähköi-
nen oma sivu, jonne oli ilmestynyt upo-
uudet kuvat kummilapsista! Paljon on 
muutosta tapahtunut sitten ensimmäi-
sen kuvan, Susanne Aarrekorpi kom-
mentoi.

– Uusi sähköinen systeemi vaikuttaa 
tosi hyvältä. Itselläni on uusi kummi-
lapsi, kun edellinen muutti pois. Tulee 
varmasti pian kirjoitettua ja laitettua 
kuva uudelle kummitytölle, nyt kun 
sen saa kätevästi tehtyä. Olen vähän 
huono kirjoittelemaan perinteisiä kir-
jeitä ja teettämään kuvia, joten tämä 
avaa ihan uusia mahdollisuuksia, Ria 
Lintumäki-Kuosmanen kertoo. 



Kummina autat kummilapsesi 
lisäksi neljää muuta lasta saamaan 
ruokaa, turvaa, puhdasta vettä 
sekä koulutusta. Muutat lasten 
elämän pysyvästi ja näet muutoksen 
vaikutukset koko kyläyhteisössä. 
Löydä oma kummilapsesi: worldvision.fi

Ryhdy kummiksi worldvision.fi

Nälkä, väkivalta, puhtaan veden ja koulutuksen puute 
ovat todellisuutta miljoonille lapsille joka päivä

SÄÄLI EI AUTA. 
SINÄ VOIT 
AUTTAA.


