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Vuoden alkupuolella Pelastakaa Lasten henkilöstön yhteisenä suurena ponnis-
tuksena toteutettiin uuden strategiamme jalkauttaminen. Kunnianhimoisena 
tavoitteenamme lähivuosien aikana on yhä vahvempi, joustavampi ja yhtenäi-
sempi Pelastakaa Lapset. Keväällä teimme vaikuttamistyötä eduskuntavaalien 

tiimoilta, hallitusohjelmaa silmällä pitäen. Lapsivaikutusten arviointia, eriarvoisuuden 
vähentämistä ja palvelujen lapsilähtöisyyttä koskien tavoitteitamme saatiinkin mukaan 
hallitusohjelmaan. 

kesän korValla, maan uuden hallituksen alkumetreillä selvisi, että se tulee esittä-
mään rajuja leikkauksia kehitysyhteistyömäärärahoihin. Kehy-järjestöjen yhtei-
sestä voimakkaasta kampanjoinnista huolimatta mm. kumppanuusjärjestöjen 
määrärahoista leikattiin vuoden 2016 budjetissa yli 40 %. Pelastakaa Lapset ry:n 

osalta kyse on kolmivuotisen kumppanuusohjelman viimeisestä vuodesta. Päätimme kui-
tenkin pitää lapsille antamamme lupaukset ja kompensoida leikkaukset hätäapurahaston 
varoista, hallintoa karsimalla sekä ”Yhtäkään lasta ei jätetä” -varainhankintakampanjalla. 
Syksyllä jouduimme kuitenkin pitämään YT-neuvottelut kehitysyhteistyöleikkausten takia 
kansainvälisissä ohjelmissamme sekä lastenkodeissa, joissa tavoitteenamme on hintakilpai-
lukyvyn palauttaminen. YT-neuvotteluiden tuloksena Pelastakaa Lapset ry:ssä päädyttiin 
neljän työntekijän irtisanomiseen.

pelastakaa lapset käynnisti syyskuussa ripeästi toimet osana kansainvälistä Pelasta-
kaa Lasten yhteistä humanitaarista kriisioperaatiota Eurooppaan konfliktialueilta 
pakenevien turvapaikanhakijalasten auttamiseksi Suomessa. Syyskuun alussa 
Pelastakaa Lapset avasi Pasilan poliisiaseman pihaan väliaikaisen leikkitilateltan 

ja tarjosi rekisteröitymistä odottaville lapsille ja heidän perheilleen levähdyspaikan. Syys-
kuussa käynnistimme myös Maahanmuuttoviraston aloitteesta neuvottelut kahden ala-
ikäisyksikön perustamisesta ilman huoltajaa tulleille lapsille. Neuvottelujen seurauksena 
perustimme Espooseen 40-paikkaisen tukiasumisyksikön 16–17-vuotiaille ja Ouluun 
20-paikkaisen ryhmäkodin alle 16-vuotiaille lapsille. Syksyn kuluessa aloitimme myös 
Pelastakaa Lapset -järjestön toimintaperiaatteiden mukaisen Lapsiystävällinen tila -toi-
minnan perustamisen vastaanottokeskuksiin Suomessa. Lapsiystävällinen tila -toiminta 
käynnistyi joulukuussa ensimmäisenä Lahden SPR:n Hennalan yksikössä. Suuri kiitos 
tehokkaasta toiminnasta pakolaiskriisissä kuuluu omistautuneille työntekijöillemme, jotka 
tekevät työtään suurella sydämellä.

Hanna Markkula-Kivisilta
pääsihteeri
Pelastakaa Lapset ry

Kehitysavun leikkaukset ja 
pakolaiskriisin hoitaminen 
leimasivat toimintavuotta 2015
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Olen saanut toimia Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtajana lähes 
puolitoista vuotta. On hämmästyttävää, kuinka paljon on ehtinyt 
tapahtua näin lyhyenä aikana. On koettu historiallisen suuri pako
laisvirta Suomeen, rajut kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset 

ja tuntuvat säästöt, jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin. Voisiko olla asioita, jotka 
olisivat enemmän Pelastakaa Lasten toiminnan ytimessä.

Leikkaukset ovat olleet kipeitä, mutta kaikesta huolimatta Pelastakaa Lapset 
hakee aina ratkaisuja ongelmiin. Järjestömme taistelee tiukasti lasten oikeuksien 
puolesta, mutta on rakentava yhteiskunnallinen voima, olivatpa yhteiskunnan 
pinnalla kuohuvat virtaukset millaisia tahansa. 

Ydinviestimme on: Yhtäkään lasta ei jätetä.
Lupaus johti myös siihen, että Pelastakaa Lapset päätti kantaa vastuunsa ja 

rahoittaa itse UM:n kanssa sovitun ohjelmakauden loppuun. Juha Sipilän hal
lituksen leikkuri typisti kehitysyhteistyöohjelmiimme varatun avun viimeiseltä 
vuodelta 2016. Sitoumus maksaa meille noin kaksi miljoonaa euroa, mutta siksi
hän me keräämme rahaa, että voimme auttaa hädänalaisia lapsia kotimaassa ja 
ulkomailla.

Pelastakaa Lasten visiona on maailma, jossa jokaisella lapsella on oikeus elä
mään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Siihen me pyrimme paranta
malla lasten kohtelua ja heidän elinolosuhteitaan. 

Arvomme ovat vastuullisuus, tavoitteellisuus, yhteistyö, luovuus ja rehellisyys. 
Arvot muuttuvat todellisuudeksi järjestömme toiminnassa. On vaikuttavaa 
nähdä, kuinka ammattitaitoisesti ja tinkimättömästi Pelastakaa Lasten henkilöstö 
ja vapaaehtoiset rakentavat lapsille parempaa maailmaa. 

Tärkein tavoitteemme on auttaa kaiken haavoittavimmassa asemassa olevia 
lapsia. Siihen me tarvitsemme vahvan ja taloudellisesti vakaan järjestön. Siihen 
me tarvitsemme myös lisää jäseniä, lahjoittajia ja vapaaehtoisia. 

Pelastakaa Lasten toiminta ulottuu kehitysapuprojekteista aina kotimaiseen 
sporttikummitoimintaan. Toiminnan kirjo on laaja, kuten tästäkin vuosikatsauk
sesta näkee. Sieltä on mahdollista löytää itselleen sopivin tapa olla mukana toi
minnassa.

Toimintaa on kehitetty vuosi vuodelta monipuolisemmaksi ja tehty uusia 
avauksia. Se on hienoa ja samalla tämän kaltaisen järjestön elinehto, koska autta
minen muuttuu ja auttamisen motiivit muuttuvat.

Nuorempiin ei enää vetoa niinkään jäsenyys jossakin yhdistyksessä, vaan 
lahjoitukset johonkin yksittäiseen asiaan tai projektiluonteinen toiminta. Jäsenis
tömme lukumäärä ei enää pienene, mutta silti on yhä haasteellisempaa saada 
uusia jäseniä mukaan. Ehkä Pelastakaa Lasten kannattaa ottaa tavoitteeksi myös 
lahjoittajien määrä, joka onkin ilahduttavasti kasvanut. Tai vapaaehtoisten määrä.

Ylivoimaisesti tärkein tavoite on kuitenkin se, että voimme auttaa mahdolli
simman montaa sellaista lasta, joka tarvitsee apua. Kaikki muut tavoitteet ovat 
vain keinoja sen saavuttamiseksi, että yhtäkään lasta ei jätetä.

Juhani Pekkala
Liittohallituksen puheenjohtaja
Pelastakaa Lapset ry

Vuosi joka yllätti

P elastakaa Lapset paransi humanitaaristen katastrofien reagointinopeutta 
ja aloitimme Nepalin maanjäristyksen keräyskampanjan neljä tuntia järis
tyksestä. Suomalaiset lahjoittivat keräykseen lähes 0,5 miljoonaa euroa ja 
koululaiset osallistuivat päivätyökeräyksellä katastrofista kärsivien lasten 

auttamiseen. Ulkoministeriön, keräystuottojen ja yrityslahjoittajien avulla keräsimme 
Nepalin maanjäristyksen uhreille yhteensä lähes miljoona euroa. 

Pakolaiskriisi puhutti suomalaisia ja autoimme sotaa pakenevia pakolaislapsia kolmesta 
eri lähtökohdasta; lähtömaassa, heidän pakomatkallaan Euroopassa ja täällä Suomessa. 
Keräsimme varoja sekä Syyriaan ja sen lähialueille, että pakolaisille Euroopassa yhteensä 
0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi vapaaehtoiset ja paikallisyhdistysten jäsenet osallistuivat 
aktiivisesti pakolaiskriisikeräykseen keräyslippailla ympäri Suomen.

Ulkoministeriön kehitysyhteistyöleikkaukset puhuttivat syksyllä 2015.  Teimme yhteisen 
päätöksen, että emme petä lapsille ja yhteistyökumppaneille annettuja lupauksiamme. 
Ideoimme Yhtäkään lasta ei jätetä kampanjan paikkaamaan Ulkoministeriön leikkauksia. 
Suomalaiset lähtivät tukemaan työtämme kiitettävästi ja saimme kerättyä 0,4 miljoonaa 
euroa.  Tämän sekä uusien rahoittajien johdosta saimme jatkaa kaikkia kumppanuusoh
jelmamme hankkeita hankekauden loppuun asti ja vältyimme rajuimmilta leikkauksilta. 
Osallistumme kolmivuotiseen Save The Children globaaliin Every Last Child vaikutta

Varainhankinnan tulos lähes tuplaantui – 
huoli lapsista kosketti lahjoittajia
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YRITYSYHTEISTYÖ

  � Pääyhteistyökumppaneita 
Suomalainen Kirjakauppa, Otava, 
Lidl, Kesko, Nokia ja Stora Enso.

  � Pohjoismaisia ja kansainvälisiä 
kumppaneita ovat Accenture,  Ame-
rican Express, GlaxoSmithKline, 
Clas Ohlson, Unilever ja IKEA. 

  � Muita yhteistyökumppaneita Neste 
Oil K-Market, Kalevala Koru, Picnic 
Finland, Paletti, Scandic Hotels ja 
Mezzoforte.

  � Pelastakaa Lasten työtä tukivat 
esimerkiksi Alekstra,  Acus Audio, 
Fiskars, Supercell, Sanofi, Sovelto 
sekä radiot Nova, Nostalgia, 
NRJ, SBS Finland ja YLE sekä 
lukuisat muut yrityslahjoittajat. 
Suorien rahalahjoitusten lisäksi 
saimme tukea muun muassa 
henkilöstökoulutusten ja 
asiantuntemuksen kautta.
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TUOTOT JA KULUT 2015

Tuotot 30,2 milj. euroa Kulut 30,2 milj. euroa

Joulujuoksumme vahvisti asemaansa 
suurena juoksutapahtumana Helsingissä. 
Toisen kerran järjestettyyn Joulujuoksuun 
osallistui lähes 700 hyväntuulista juoksijaa 
joulukuun alussa. Finlandiatalolla tapah
tumaan osallistuneita viihdytti muusikko 
Jore Marjoranta. Juoksureitti kulki kauniin 
Töölönlahden ympäri. Parhaat asut pal
kittiin ja Joulupukin vierailu kohotti iloista 
joulutunnelmaa!

Joulujuoksuun osallistumalla tuettiin koti
maan hädänalaisia lapsia ja lapsiperheitä. 
Koko perheen juoksutapahtuma järjeste
tään vuonna 2016 joulukuun 3. päivä. n

JULKISET AVUSTUKSET

LASTENSUOJELUN PALVELUMAKSUT

LAHJOITUKSET JA MUU VARAINHANKINTA

MUUT TUOTOT 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

41 %

7 %

24 %

26 %

VARAINHANKINTA, SIJOITUS- JA 
RAHOITUSTOIMINTA

SIIRROT RAHASTOIHIN

HALLINTO

TYÖMME MAAILMALLA

TYÖMME KOTIMAASSA

5 % 3 % 

50 %40 %

Joulujuoksu  hauska tapa auttaa lapsia!

”Jäi tosi hyvä fiilis tapahtumasta. Jär-
jestelyt toimivat hyvin ja tunnelma oli 
mukava. Hyväntekeväisyys oli tietysti 
plussaa.”

”Mukava tapahtuma! Näitä saisi olla 
useamminkin!”

”Ihan huippu!”

”Tapahtuma oli kaikin puolin loistava. Hyvän asian puolesta oli hauska olla muka-
na. Paljon tapahtumissa käyneenä täytyy sanoa, että ilmoittautuminen ja ohjelma 
Finlandia-talon sisällä oli parasta, kiva myös yhteistyökumppaneille, että saivat olla 
sisätiloissa.”

2 % 2 %

.

miskampanjaan vuosina 20162018. Suomessa Yhtäkään lasta ei jätetä kampanjamme 
saa jatkoa tulevina vuosina.

Vuoden aikana 2100 uutta kuukausilahjoittajaa liittyi joukkoomme. Myös merkkipäi
välahjoitusten suosio kasvoi ja onnistuimme kaksinkertaistamaan tuloksen edellisvuo
desta.  Testamenttilahjoituksia tehtiin melkein miljoonan euron verran ja järjestömme 
kiinnosti myös uusia suurlahjoittajia. Yhteydenpitoa säätiöihin aktivoitiin ja vuoden 
tulos nousi 125 % edellisvuodesta. Säätiöt lahjoittivat lähes 0,5 miljoonaa euroa. 

Kruokakaupat ja Lidl liittyivät lasten ja nuorten auttajien joukkoon ja solmimme 
kolmivuotisen sopimuksen, jossa kahden ruokaketjun asiakkaat voivat osallistua pullo
palautusarpajaisiin yli 300 kaupassa ympäri Suomea. Pullopalautuskoneiden pikaarpa
jaisten tuotoilla kerätään rahaa Eväitä Elämälle ohjelmaan. Varoilla tuetaan esimerkiksi 
kotimaassa syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. 

Yhteistyö pitkäaikaisen kumppanimme Nokian kanssa jatkui Intiassa ja Myanmarissa, 
sekä strategisena yritysvastuun yhteistyönä lapsen oikeuksista. 

Joulukeräyksellä hankittiin varoja kotimaan ehkäisevään lastensuojelutyöhön kuten 
tukiperhetoimintaan. Joulun alla moni hankki aineettomia lahjoja  Toivekaupasta jonka 
tulos nousi 20 %.  Vuoden suosituin aineeton lahja oli Päivä tukiperheessä á 30 euroa. 
Joulukampanja tuotti ennätystuloksen, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Järjestimme 
hilpeän Joulujuoksutapahtuman Finlandiatalolla, johon osallistui lähes 700 hyväntuu
lista juoksijaa. 

Varainhankinnan tavoitteena oli edellisvuosien tapaan kasvattaa keräystuottoja niin, 
että vuosittaiset keräyskulut ovat enintään 20 %.  Tavoite toteutui.

Nenäpäiväsäätiön keräyksellä kerättiin varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien 
lasten hyväksi.  Vuoden keräystulos oli yli 2,95 miljoonaa euroa. Yhdeksän avustusjär
jestöä vie avun perille. Pelastakaa Lasten osuudella parannetaan köyhyydessä elävien 
lasten ja heidän perheidensä sosiaalista turvallisuutta Bangladeshissa.

Lisäksi Pelastakaa Lapset on saanut tukea seuraavilta säätiöiltä ja rahastoilta: Lasten 
Päivän Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Greta Maria Lindbloms stiftelse, Päivikki 
ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö, Henry Fordin Säätiö, Joulu
pukkisäätiö,  August Ludvig Hartwallin Säätiö, Olvisäätiö ja Eva Ahlström säätiö. n
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Carl-Fredrik Borgin periaatteena on ollut sijoittaa 
yritysvoitoistaan osa hyväntekeväisyyteen. 
Tavattuaan lapsuuden ystävättärensä ja kuultuaan 
Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelmasta, 
hän tunsi löytäneensä etsimänsä.

Eväitä Elämälle ohjelma osui naantalilaisen Carl-Fred-
rik Borgin kohdalle oikeastaan sattumalta. Palattuaan 
Suomeen hän oli soittanut lapsuudenystävälleen Viveka 

Raitaselle kysyäkseen, mitä mieltä tämä oli hänen tuumailemas
taan hyväntekeväisyyskohteesta.  Viveka kuunteli ja kertoi Naantalin 
paikallisyhdistyksen työstä, sekä Eväitä Elämälle ohjelmasta.
 
– Minuun teki suuren vaikutuksen juuri Eväitä Elämälle ohjelmaan 
sisältyvä mentorointi. Soisin tämän toimintamuodon saavan nyt 
eritoten tukea, jotta lasten kieliopintoja päästään tukemaan, unoh
tamatta ruotsinkielen merkitystä, CarlFredrik Borg kertoo. 

– Itse puhun viittä kieltä, ja pidän kielitaitoa kansainvälisen toimin
nan sujuvuuden perustana. Olen itse kokenut millainen valttikortti 
se on ihmisten parissa toimittaessa, kun pystyy vaihtamaan kieltä 
keskustelijan kotikielelle.

CarlFredrik Borg on yksi suurlahjoittajistamme. Pelastakaa Lasten 
suurlahjoittajat ovat yksityisiä henkilöitä, jotka lahjoittavat vuodessa 
10 000 euroa tai enemmän. Myös Borgin maailmankatsomukseen 
sisältyy suunnitelmallinen rahallisen tuen antaminen kolmannen 
sektorin toimijoille. 

Eräs näkökulma hyväntekeväisyyteen on turvata omalta osaltaan 
yhteisön sosiaalinen tasapaino. Suurlahjoittajat ovat tämän tasa
painon merkittäviä vakauttajia. Moni lahjoittaja on saanut mallin 
auttaa jo kotoaan. 

– Sama motiivi minulla on kuin muillakin lahjoittajilla.  Yrityskau
pasta on mahdollista ottaa syrjään eri suuruusluokkaa oleva 
summa kuin kuukausipalkasta, mutta idea on sama, osallisuuden ja 
vaikuttamisen halu, toteaa suurlahjoittaja.

Siinä, missä lahjoittaminen on yrityksen imagolle eduksi ja yksi
tyisen henkilön on helppo kertoa tukevansa kuukausittaisella 
lahjoituksella järjestön toimintaa, yksityinen suurlahjoittaja joutuu 
edelleen miettimään kannattaisiko julkisesti lainkaan puhua rahasta, 
summista nyt puhumattakaan. Suurlahjoittajille lahjoitus ei ole kyn
nyskysymys, vaan se, kuinka siihen julkisuudessa suhtaudutaan. Sillä 
harva haluaa tulla määritellyksi rahan kautta. 

– Mietin itsekin anonymiteettiä kyseisen lahjoituksen suhteen, 
koska 60 000 euroa on paljon rahaa, Borg sanoo, innostuen sitten 
kertomaan siitä, kuinka rahasumma alkoi muuttua mahdollisuuk
sien tajuamiseksi, ja sitä mukaan, mitä pidemmälle keskustelut 
rahan tarjoamista mahdollisuuksista etenivät, sitä enemmän hän 
halusi olla mukana mahdollistamassa lapsuuteen panostamista.

– Lastensuojelu oli minusta hyvä kohde.  Alkuperäisen summan 
suuruus vaikutti kuitenkin siihen, että minut otettiin mukaan miet
timään tahtotilaasiakirjaa 
paikallisen toiminnan kehit
tämiseksi, ja niin aloin nähdä 
lahjoitukseni sijoittajan silmin, 
lapsuuden laatuun sijoittavan 
silmin. Mitä enemmän olen 
kuullut lastensuojelujärjestön 
ja paikallisyhdistyksen toimin
nasta, sitä innostuneemmaksi 
olen tullut. 

Suurlahjoitus rahastoitiin. Liikemiehen toive oli, että rahaston 
turvin voitaisiin myös kehittää sellaisia avustuskonsepteja ja pilotti
hankkeita, jotka voisivat myöhemmin toimia Pelastakaa Lapset 
järjestön kautta valtakunnallisesti.  Yritysmaailmassa toimiva lahjoit
taja sanoo olleensa vilpittömän hämmentynyt tajutessaan, kuinka 
pienistä rahoista hyvän toteuttamisen mahdollisuus on saattanut 
jäädä kiinni. n
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Suurlahjoittaja 
esittäytyy

  ¡ Länsi-Afrikassa 205 400 lapsityöläistä sai apua ja suojelua Pelastakaa Lasten tukemalta 

Afrikan lapsityöläisten liikkeeltä kuudessa hankemaassamme vuonna 2015.

  ¡ Somalimaassa lastensuojeluhankkeemme on suoraan tavoittanut vuonna 2015 yli 8 000 
ihmistä (lapsia, lasten vanhempia, yhteisöjen johtajia, lastensuojeluviranomaisia ja muita 

lastensuojelun ammattilaisia). 

  ¡ Somalimaassa hankkeessamme on koulutettu ja tuettu 52 paikallista lastensuojelupalve-

luja tarjoavaa organisaatiota, joiden kautta yhä useampi lapsi on saanut osakseen laadu-

kasta lastensuojelua, viime vuonna 4 222 lasta. 

  ¡ Intian Dungapurissa työntekijämme identifioivat 349 uutta lapsityötapausta. Näistä lap-

sista 250 pystyi lopettamaan työnteon ja pääsi kouluun vuonna 2015.

  ¡ Keniassa lasten auttavaan puhelimeen soitettiin 308 459 kertaa vuoden 2015 aikana. 

Näistä puheluista 1 223 koski lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. 

  ¡ Venäjän lastensuojeluhankkeessa mukana on 12 lastenkotia ja yksi sisäoppilaitos. Hank-

keesta hyötyi 447 lasta.

Lastensuojelua lukuina 2015

KANSAINVÄLISTÄ LASTENSUOJELUA

KOTIMAAN LASTENSUOJELUA

Suurlahjoittajat ovat  
ihmisiä, joiden lahjoitusten 
avulla Pelastakaa Lapset  

saavat pitkäaikaisia  
tuloksia aikaan.

1468 37
566

23
222

lasta ja nuorta kohdattu 

verkkonuorisotoiminnassa

192

341
921

lasta tukiperheissä

lasta adoptoitu  
kv-adoptiopalvelun kautta

lasta perhehoidossa
asiakasta adoption ja  

perhehoidon jälkipalvelussa

lasta lastenkodeissa

lasta lomakodeissa

lasta sai  

tukihenkilön tukea

perhettä  

adoptioneuvonnassa

20 600
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Pelastakaa Lapset on edistänyt Eväitä Elämälle -ohjelmalla lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta 
ja hyvää kehitystä jo 20 vuoden ajan. Valtakunnallisesti toimivan ja vaikuttavan ohjelman 
päätavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy.

Viime vuonna Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuettiin 1302 syrjäytymisvaarassa olevan lapsen ja 
nuoren koulunkäyntiä ja harrastamista. Tuki kohdennettiin lapsille ja nuorille, joiden mahdollisuus 
jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiin on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai 
muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Eväitä Elämälle  -ohjelmaa toteuttaa 58 Pelastakaa Lasten 
paikallisyhdistystä.

Vuonna 2015 Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuettiin 1302 
lapsen ja nuoren koulunkäyntiä tai harrastamista

  � oppimateriaalitukea sai 462 toisen asteen opiskelijaa

  � harrastustukea sai 716 alle 18 -vuotiasta

  � mentorointitukea sai 124 yläkoulun tai 10. luokan opiskelijaa

Lasten tukemiseen käytettiin 313 344 euroa

  � oppimateriaalitukeen 135 314 euroa

  � harrastustukeen 141 956 euroa

  � mentorointiin 36 074 euroa

Käytettyjen varojen jakautuminen 

  � oppimateriaalituki 43 %

  � harrastustuki 45 %

  � mentorointi 12 %

Keskimääräinen tukisumma oli 241 euroa

  � oppimateriaalituki 293 euroa

  � harrastustuki 198 euroa

  � mentorointitoiminnan kustannukset/ lapsi 291 euroa

Eväitä Elämälle -ohjelmaa toteutti 58 Pelastakaa Lasten 
paikallisyhdistystä eri puolilla Suomea

  � 53 yhdistystä myönsi oppimateriaalitukea

  � 50 yhdistystä myönsi harrastustukea

  � 6 yhdistystä järjesti mentoritoimintaa

Niin tuettujen lasten määrässä kuin tukeen käytetyissä varoissa oli 
edelliseen vuoteen verrattuna kasvua.   Tukea saaneita lapsia oli 31 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna, ja lasten tukemiseen käytettiin 
varoja 34 % aiempaa enemmän. n

Jäsenet ja paikallisyhdistykset 
järjestön kivijalkana

Pelastakaa Lasten 79 paikallisyhdistystä edistävät 
lasten hyvinvointia omilla alueillaan ja toimivat 
monin tavoin lasten ja lapsiperheiden tukena. Pää
osin vapaaehtoisesti Pelastakaa Lasten päämäärien 
hyväksi toimivat yhdistykset ja niiden jäsenet ovat 
kansalaisjärjestömme kivijalka. Yhdistysten järjes
tämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa tavoitettiin 
viime vuonna yli 30 000 lasta ja aikuista.  Apua ja 
tukea yhdistysten kautta sai yli 4000 lasta erilaisissa 
haasteellisissa tilanteissa.  Erityisesti lasten ja nuor
ten koulunkäynnin ja harrastamisen tukemisessa 
Eväitä Elämälle ohjelmamme kautta on yhdistyksil
lämme merkittävä rooli. 
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Tukihenkilö
toiminta 2015

Tukihenkilötoimintaa kehitettiin 
hyödyntämään myös turvapaikan
hakijalapsia. Noin kymmen toimin

nassa olevaa tukihenkilöä kävi säännöllisesti 
leikittämässä lapsia kolmessa eri vastaanot
to /hätämajoituskeskuksessa. Näissä kes
kuksissa asuville lapsille ja heidän äideilleen 
järjestettiin käsityöilta sekä joulukuussa 
piparkakkujen leivontatalkoot. Kuusi maa
hanmuuttajalasta sai oman tukihenkilön. n

LänsiSuomen aluetoimistomme aloitti aktiivisen maahanmuuttajatyön syyskuussa 
2015. Maahanmuuttajatoiminta alkoi neljässä eri yksikössä: Julkujärvellä (Ylöjärvi), 
Koukkuniemessä (Tampere), Satakielessä (Tampere) ja Hämeenkyrössä.

Kasvavaa Sporttikummitoimintaa lähdettiin tietoisesti laajentamaan maahanmuut
tajanuorille ja toimintaa esiteltiin ryhmäperhekoti Satakielen nuorille marraskuussa. 
Yksikössä asuu jo oleskeluluvan saaneita, yksin maahan tulleita alaikäisiä. Syksyn aikana 
neljä Satakielen lasta sai itselleen Sporttikummin.

Toisena toimintamuotona maahanmuuttajatoiminnassa alkoivat turvapaikanhakija
lasten leikkituokiot kolmessa eri yksikössä: Julkujärvellä (Ylöjärvi), Koukkuniemessä 
(Tampereella) ja Hämeenkyrössä. Leikkituokioita järjestettiin yhteensä seitsemän va
paaehtoisen ja projektityöntekijän voimin. Kaikki vapaaehtoiset ovat Pelastakaa Lasten 
tukihenkilö tai vastaavan koulutuksen saaneita.

Lokakuun lopulla Julkujärven yksikkö suljettiin ja lapsiperheet siirtyivät sieltä Tampe
reen Peltolammille. Vuoden loppuun mennessä viikoittaista leikkitoimintaa oli Kouk
kuniemessä ja Peltolammilla. Hämeenkyrön alaikäisyksikölle järjestettiin syksyn aikana 
jalkapallohöntsyt, jotka saavat jatkoa keväällä 2016.

Kolmantena toimintamuotona aluetoimistossa pilotoitiin kummiperhetoimintaa, 
jossa ajatuksena oli saattaa yhteen kantaväestön perheitä ja turvapaikanhakijaperhei
tä.  Yhdessä he voisivat esimerkiksi tehdä ruokaa, opetella käyttämään liikennevälineitä, 
käymään kaupassa ja kirjastossa. Myös suomen kielen oppiminen ja tavallisen arjen 
kokeminen hätämajoitusyksikön ulkopuolella olisivat mahdollisia. Kummiperhetoimin
taa voitaisiin tarjota myös ikään kuin jälkihuoltona yksin maahan tulleille nuorille. n

Toimintaa maahanmuuttajanuorille 
LänsiSuomessa

Sporttikummitoiminta laajeni LänsiSuomen alueella. Vuo
den 2015 loppuun mennessä aktiivisia toiminnassa mu
kana olevia sporttikummeja oli noin 40 ja sporttikummin 

saaneita lapsia oli 40.
Toimintaa kehitettiin niin, että myös ne lapset, joilla ei ole 

omaa sporttikummia pääsivät mukaan toiminnan piiriin. Tou
koelokuussa järjestettiin kaikille lapsille avoimia ”sporttikum
mien höntsyjä” yhteensä 18 kertaa. Höntsyissä lapset pääsivät 
pelaamaan jalkapalloa, sählyä sekä tennistä turvallisten aikuisten 
seurassa. Kesän aikana näihin höntsyihin osallistui yhteensä 283 
lasta, keskimäärin 16 lasta/kerta. 

Sporttikummitoimintaa kohdistettiin myös maahanmuuttaja
lapsille. Sporttikummit järjestivät ystävyysjalkapalloottelun vas
taanottokeskuksessa asuville, ilmaan vanhempaa maahan tulleille 
lapsille.  Viisi maahanmuuttajalasta sai oman sporttikummin. n

”Sporttikummitoiminta on tuonut yh-
den aikuisen lisää meidän pieneen 
perheeseen. Sporttikummista on 
tullut lapselle tärkeä aikuinen”.

”Lapsi on saanut uusia kokemuksia 
ja päässyt harrastamaan liikuntaa/
leikkejä turvallisesti. Itse äitinä olen 
saanut aikaa itselleni silloin kun lap-
si on sporttikummin kanssa”.

”Kesän höntsy-pelaaminen oli lapsel-
leni todella tärkeä tapahtuma”.

”Lapseni on innostunut urheiluhar-
rastuksesta ja sporttikummi on ollut 
isossa roolissa mahdollistamalla 
kuljetukset harrastukseen. Sport-
tikummin kautta lapseni on saanut 
miehenmallia ja luotettavan aikui-
sen elämään. Harrastus on tukenut 
lapseni itsetuntoa ja hän on kehitty-
nyt eri urheilulajeissa”. 

RAYBAROMETRISTA SAATUJA ASIAKKAIDEN 
KOKEMUKSIA TOIMINNASTA.
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POLIISI-
VIRANOMAISET EUROOPPA 

KANSAINVÄLISET 
YHTEISÖT

INTERNET  
TEOLLISUUS KOLMAS SEKTORI

• INTERPOL
• EUROPOL
• Virtual Global 

Taskforce
• Global Alliance

• European  
Commission

• European Council
• European Finan-

cial Coalition
• CEO Coalition
• ICT Coalition
• Council of Europe

• ITU-Child Online 
Protection

• UNICEF 
• UNSRSG Violence 

against Children
• ICANN

• GSMA-Mobile 
Alliance

• Telefonica
• EuroISPA
• Microsoft
• Google
• Facebook
• Twitter

• ECPAT International 
• International Centre 

for Missing and  
Exploited Children

• Missing Children 
Europe

• Child Helpline  
International 
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pelastakaa lapset ry:n lapset ja digitaalinen media -yksikkö toteuttaa laajasti las
ten suojelua digitaalisessa mediassa. Koulutuksen ja mediakasvatuksen kautta 
se lisää lasten ja nuorten sekä lasten parissa työskentelevien ammattilaisten 
tietoisuutta turvallisesta toiminnasta verkkoympäristöissä. Vuoden 2015 aikana 

koulutettiin tuhansia ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun, nuorten seksuaa
lioikeuksien, digitaalisen median sekä puheeksi ottamisen ja kohtaamisen teemoista. 
Pelastakaa Lapset ylläpitää myös Nettivihjepalvelua, jonka päätavoitteena on nopeut
taa ja edistää lapsiin kohdistuvan laittoman seksuaalisen kuvamateriaalin poistumista 
verkosta.

Nettivihje (www.nettivihje.fi) on verkossa toimiva vihjepalvelu.  Vuonna 2015 vastaan
otettiin 3514 raporttia, jotka sisälsivät yhteensä 51 822 yksittäistä kuva tai videomate
riaalia. Näistä laittomiksi arvioitiin 16 %. Lasta seksualisoivan, laittoman kuvamateriaalin 
jakaminen internetissä on rikos, joka ei noudata maiden eikä maanosien rajoja. Verkon 
välityksellä tapahtuva rikollinen toiminta on maailmanlaajuinen ongelma, joka vaikuttaa 
suoraan myös suomalaisiin lapsiin. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen verk

Kansainvälisillä verkostoilla 
laadukkaampaa lastensuojelua 
digitaalisessa mediassa

koympäristöissä edellyttää vahvaa ja tiivistä kansainvälistä yhteis
työtä sekä monialaista, sektorit ylittävää yhteistoimintaa. 

Kansainvälinen yhteistyö ja verkostojen voima
Nettivihje toimii osana kansainvälistä International Association 
of Internet Hotlines (INHOPE) verkostoa, joka koordinoi yli 
viittäkymmentä vihjepalveluyksikköä 45:ssä eri maassa. Yksiköissä 
työskentelee yli 170 tehtävään erityiskoulutuksen saanutta kuva
materiaalin analysoijaa. Jokainen INHOPEverkoston vihjepalvelu 
noudattaa toiminnassaan oman maansa kansallista lainsäädäntöä.

INHOPEn vihjepalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä poliisiviran
omaisten, Euroopan unionin ja kansainvälisten yhteisöjen, inter
netteollisuuden ja kolmannen sektorin kanssa.

Suomeen liittyvien sisältöjen osalta Nettivihjeellä on oma 
nopeutettu prosessinsa. Hyvä yhteistyö keskusrikospoliisin 
kanssa on jatkunut jo yli 13 vuotta. Toimiva yhteistyö ja käytän
nön prosessit ovat vakiintuneet tehokkaaksi ja hyväksi käytän
nöksi. KRP:n Sari Sarani on todennut, että Nettivihje täydentää 
poliisin kansainvälistä rikostorjuntaa, sillä sen välityksellä myös 
Suomessa esiin tullut materiaali päätyy Interpolin tietokantaan. 
Tiiviillä, tehokkaalla ja toimivalla verkostoyhteistyöllä on saavu
tettu merkittäviä tuloksia. n
 

INHOPE-verkoston yhteistyökumppanit
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A ivan Joensuun keskustassa on kei
das pikkulapsiperheille, Joensuun 
Perheentalo. Idyllinen vanha puura

kennus on remontoitu palvelemaan lapsia ja 
heidän läheisiään. Talolla käy päivittäin noin 60 
ihmistä viettämässä aikaa, tapaamassa toisiaan 
ja osallistumassa talon toimintaan.

Kävijöissä hyvin edustettuina ovat vanhemmat, 
jotka ovat muuttaneet Joensuuhun muualta 
Suomesta tai maailmalta. Eräänä tavallisena 
arkipäivänä talolla oli samanaikaisesti edustet
tuina ainakin kahdeksan kansalaisuutta: Suomi, 
Irak, Iran, IsoBritannia, Venäjä, Afganistan, Viro 
ja Nigeria. Perheentalon opaslehtinen on 
käännetty englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi.

Talon toiminnasta vastaa Pelastakaa Lapset, 
mutta sisältöjä tuottaa yli 30 julkisen sektorin 
ja järjestön toimijaa. Eri kulttuurit ja kielet nä
kyvät toiminnassa esimerkiksi siten, että talolla 
kokoontuu ryhmät perheille, joissa puhutaan 
englantia, saksaa, ranskaa ja espanjaa. Lisäksi 
on monikulttuurinen ryhmä äideille. Talolla on 
vietetty Afrikkateemapäiviä nigerialaisen har
joittelijan johdolla. Syyrialaiset perheet ovat 

kokoontuneet Perheentalolle laittamaan isolla 
porukalla ruokaa ja tapaamaan toisiaan.

Perheentalon leikkihuoneessa afganistanilai
nen äiti seurailee kahden poikansa leikkiä. 
Vakiokävijöihin kuuluva Masomeh on tullut 
talolle bussilla hieman kauempaa. Perheen 2 
ja 1vuotiaat pojat tykkäävät leikkiä ja soittaa 
pianoa, Masomeh kertoo. Hän pitää tilavasta 
talosta, jossa voi vapaasti olla ja syödä omia 
eväitään. Rauhallinen, imettämiseen sopiva 
huone saa häneltä kiitosta.

Toisinaan Masomeh sopii Perheentalolle ta
paamisia toisten afgaaniperheiden kanssa. Hän 
kertoo tutustuneensa talolla myös suomalai
siin äiteihin. Perheentalo on Masomehin mu
kaan oivallinen vaihtoehto silloin, jos perheet 
eivät syystä tai toisesta halua pyytää toisia 
perheitä kotiinsa kylään.

Masomeh on asunut Suomessa kuusi vuotta. 
Hän käy iltalukiota, puhuu hyvin suomea ja 
tuntee maan tavat. Niinpä hän on voinut 
toimia yksin maahan tulleiden afgaanilasten 
tukihenkilönä. n 

Monikulttuurinen lapsiperheiden 
kohtaamispaikka

Espanjankielisten per
heiden klubilla tunnelma 
on iloinen. Vanhempia 
on Suomesta, Etelä 
Euroopasta sekä Etelä  
ja VäliAmerikasta.

Teksti: Topi Linjama
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K ansainvälinen adoptio edellyttää saumatonta 
yhteistyötä adoptionhakijoiden, adoptioneu
vonnanantajan, adoptioluvan myöntävän viran
omaisen (adoptiolautakunnan), kansainvälisen 

adoption palvelunantajan sekä lapsia lähettävien maiden adop
tioviranomaisten ja lastenkotien kesken. Vuonna 2015 Pelasta
kaa Lasten kansainvälinen adoptiopalvelu teki yhteistyötä 81 
adoptionhakijaperheen, 211 seurantavaiheessa olevan perheen 
sekä kuuden yhteistyömaan (Bulgaria, Filippiinit, Kiina, Kirgisia, 
Thaimaa, Venäjä) kanssa. 

Adoptioprosessi alkaa aina hakijoiden soveltuvuuden 
arvioin nista edeten hakemuksen lähettämiseen ja sopivan per
heen löytämiseen tietylle lapselle. Ennen adoption vahvistamista 
lukuisia viestejä, asiakirjoja ja niiden päivityksiä vaihdetaan eri 
viranomaisten ja yhteistyötahojen välillä. Prosessin välttämät
tömät työvaiheet vievät aikansa. Haagin konventio yhteistyöstä 
kansainvälisissä adoptioissa edellyttää kaikilta viranomaisilta sen 
huomioimista, että prosessi ei veny kohtuuttomasti erityisesti 
lapsen, mutta myös hakijoiden näkökulmasta. Lapsen vuonna 
2015 saaneet hakijat odottivat keskimäärin vuoden ja seitse
män kuukautta hakemuksen lähettämisestä lapsen Suomeen 
saapumiseen. Suurin osa lapsista oli 1–3vuotiaita saapuessaan.

Lapsen Suomeen saapuminen ja adoption vahvistaminen 
ovat kuitenkin vasta adoptiopolun alkua. Pelastakaa Lasten 
adoptiopalvelun asiakaskyselyssä vuonna 2015 lapsen saaneille 
perheille sekä keskusteluissa perheiden kanssa on tullut esille, 
että adoptioprosessissa ja palveluissa päähuomio on työvai
heissa sijoitusta edeltävässä ajassa. Lapsi ja vanhempi tarvitsi
sivat kuitenkin enemmän huomiota sen jälkeen, kun lapsi on 
saapunut perheeseen. Vuonna 2015 adoptiopalvelu seurasi 
211 adoptiolapsen (joukossa sekä vuoden aikana saapuneet 
23 lasta sekä edellisvuosina saapuneet) arkea perheeseen 
saapumisen jälkeen, ohjeistaen adoptioneuvonnan sosiaalityön
tekijöitä ja perheitä seurantaraportointien toteutukseen. Sosi
aalityöntekijän käynti perheessä on tärkeä tuen muoto. Myös 
adoptiopalvelussa koemme tehtäväksemme olla entistä enem
män seuraamassa ja tukemassa sen jälkeen, kun arki uudessa 
perheessä on alkanut. 

Pelastakaa Lasten adoptiopalvelu järjesti lapsen saaneille 
perheille syksyllä 2015 perhetapahtuman, jossa adoptiovan
hemmat kohtasivat adoptiopalvelun työntekijöitä yhdessä 
lapsensa kanssa. Työntekijöillemme tämä on tärkeä päivä nähdä 
työmme tuloksia. Perheille oli tarjolla virikkeellistä toimintaa, 
joka tukee lapsen kanssa vuorovaikutuksessa olemista, tällä 
kertaa mm. satuhierontatuokioita lapselle yhdessä vanhem

piensa kanssa. Adoptiolapsi on varhaislapsuudessaan saattanut 
jäädä vaille virikkeitä. Laitoksessa häntä hoitaneiden monien 
aikuisten vilinässä tietyn oman aikuisen vastavuoroisuudesta 
on usein puutetta. Lapsella voi olla haasteita asettautua vuoro
vaikutteiseen suhteeseen ja läheisyyteen uusien vanhempien 

kanssa. Myös vanhemmat kaipaavat tähän herkkään vaiheeseen 
virikkeitä ja tukea. Adoptiopalvelun rooli on rohkaista perheitä 
hakemaan tarvittaessa tukea sekä kertoa mahdollisista tuki
muodoista. 

Vuosi 2015 oli myös ensimmäinen vuosi, jolloin adoptiopal
velussamme oli enemmän jälkipalveluyhteydenottoja Suomeen 
aiempina vuosina saapuneilta adoptoiduilta tai heidän vanhem
miltaan, kuin alkavia uusia adoptioprosesseja. Adoptioidemme 
historiassa tämä on merkittävä käännekohta ja edellyttää myös 
palveluidemme sopeutumista tilanteeseen jatkossa. Jälkipalve
lua toivottiin sekä adoptiotaustaan liittyvien tietojen selvittä
miseksi syntymämaasta, että ns. juurimatkojen toteutukseen. 
Ryhmä Thaimaasta Suomeen adoptoituja lapsia ja perheitä 
osallistui kesällä 2015 Thaimaan valtiollisen adoptioviranomai
sen DCY:n (Department of Child and Youth) järjestämään 
Native Land visit juurimatkatapahtumaan Bangkokissa. Lisäksi 
adoptiopalvelu vastaanotti myös jälkipalveluyhteydenottoja 
kohdemaista enemmän kuin aikaisempina vuosina. Palvelunan
tajat Pelastakaa Lapset ja Interpedia tekivät yhdessä aloitteen 
Suomen peruspalveluministeri Rehulalle koskien adoptiopalve
lunantajien työn rahoituspohjan tarkastelutarvetta huomioiden 
murrosikään ja aikuisikään kasvavien ulkomailta adoptoitujen 
ryhmän kasvua sekä yhteistyömaidemme edellyttämää val
miutta tässäkin vaiheessa tarvittavaan yhteistyöhön. Venäjän 
adoptioyhteistyön päätyttyä 2015 järjestömme 23 vuotta yllä
pitämä Pietarikerho toiminta päättyi, mutta vastaava toiminta 
jatkuu seuraavana vuonna Tiukulakerhona, koskien kaikkia 
adoptiopalvelumme kohdemaiden kautta saapuvia lapsia per
heineen. Näin tuemme adoptioperheiden tärkeää keskinäistä 
verkostoitumista. n

 Kansainvälisen 
adoptiopalvelun vuosi
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  � Pelastakaa Lapset vaikutti syksyn aikana turva-
paikanhakijalasten tilanteeseen monin tavoin. 
Syksyllä 2015 kutsuimme koolle järjestötoimijoita 
alkutilanteen kartoittamiseksi ja yhteistyön, myös 
vaikuttamisen, tiivistämiseksi. Kansainvälisen Pelas-
takaa Lasten viiden kohdan toimintasuunnitelma 
pakolaiskriisiin tarttumiseksi Euroopassa välitettiin 
laajasti suomalaisille toimijoille. Vaikuttamisen kes-
kiöön Suomessa nousivat mm. turvapaikanhakija-
lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet perheeseen, 
palveluihin, osallisuuteen sekä hyvän hallinnon 
tehostaminen turvapaikanhakijalasten edun takaa-
miseksi. Syksyn aikana tavattiin keskeisiä päättäjiä 
ja viranhaltijoita eri ministeriöissä. Vaikuttamistyö 
turvapaikanhakijalasten hyvinvoinnin puolesta 
jatkuu ja sitä edistää jatkossa toimintamme kautta 
saamamme tieto lasten ja nuorten tilanteesta, 
syksyllä käynnistynyt yhteistyö Nuorisotutkimus-
seuran tutkijoiden kanssa sekä kuuluminen Pelas-
takaa Lasten kansainvälisiin tilannetta seuraaviin 
työryhmiin.
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P elastakaa lapset käynnisti syyskuussa toimet osana kansainvälistä Pelas
takaa Lasten yhteistä humanitaarista kriisioperaatiota Eurooppaan kon
fliktialueilta pakenevien turvapaikanhakijalasten auttamiseksi Suomessa. 
Syyskuun alussa Pelastakaa Lapset avasi väliaikaisen leikkitilateltan Pasilan 

poliisiaseman pihaan ja tarjosi rekisteröitymistä odottaville lapsille ja heidän perheilleen 
paikan, jossa lapset saivat leikkiä, tarvittaessa lämmintä vaatetusta ja välipalaa. Lisäksi 
huolehdittiin rekisteröitymistä odottavien ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten saat
tamisesta vastaanottoyksikköön turvallisesti. Pasilan operaatiossa tavoitettiin 77 lasta 
noin viikon aikana. Samaan aikaan tehtiin vaikuttamistyötä, jotta Suomi huolehtisi kaik
kien Suomeen saapuneiden paossa olevien lasten, myös yksin saapuneiden, oikeuksien 
toteutumisesta vastaanoton ja turvapaikan haun kaikissa vaiheissa.

Syyskuussa käynnistettiin myös Maahanmuuttoviraston, Migrin aloitteesta neuvot
telut kahden alaikäisyksikön perustamisesta ilman huoltajaa tulleille lapsille. Migri toivoi 
Pelastakaa Lasten osallistuvan yksin maahan tulleiden alaikäisten hoitoon mahdollisim
man pikaisella aikataululla ja järjestömme reagoi välittömästi pyyntöön. Sopivia toimi
tiloja Espoosta kävimme katsomassa jo seuraavalla viikolla tukiasumisyksikön käyttöön. 
Henkilöstön rekrytoinnit aloitimme viikolla 42 ja johtajan saimme rekrytoitua oman 
toimintamme piiristä jo 14.10.2015. Pelastakaa Lapsissa oli valtava innostus aloittaa 
työskentely näiden nuorten kanssa ja olla omalta osaltaan auttamassa Euroopan laajui
sen pakolaiskriisin ratkaisussa siten, että lapsille voitiin turvata mahdollisimman laadu
kas ja lasten elämää turvaava huolenpito.

Espoon Kauklahteen perustettiin 40paikkainen tukiasumisyksikkö 16 17 vuotiaille 
ja Ouluun 20paikkainen ryhmäkoti alle 16vuotiaille. Molemmat yksiköt avattiin mar
raskuussa. 

Kauklahden tukiasumisyksikön 16henkinen työryhmä aloitti työnsä marraskuun 
alussa. Työryhmällä oli muutama päivä aikaa valmistella tukiasumisyksikköä, laatia sään
töjä ja ohjeita, sopia käytännöistä, kasata huonekaluja ja tutustua toisiinsa. Seuraavalla 
viikolla saapuivat yksikön 40 nuorta. Nuoret tulivat kaikki samalla kertaa bussilla suo
raan Tornion rajalta, ja arki käynnistyi välittömästi. Marras ja joulukuu oli tukiasumis
yksikössä perusturvallisuuden luomisen, vakauttamisen ja tutustumisen aikaa. Nuorille 
tehtiin terveystarkastukset ja alkuhaastattelut, pidettiin aloitusinfot, hankittiin kaikille 
edustajat, tutustuttiin toimintaympäristöön ja totuteltiin pimenevään ja kylmenevään 
Suomen talveen. Yksikön henkilökunnan lisäksi nuorten kanssa on alusta saakka toi
minut aktiivisesti kolmisenkymmentä vapaaehtoista erilaisissa tehtävissä, mm. suomen 
kielen opetuksessa, retkitoiminnassa ja urheiluaktiviteettien järjestämisessä. Yksikössä 
eletään mahdollisimman tavallista arkea turvapaikkaprosessista huolimatta. Elämää 
rytmittää koulu, ruokailut, harrastukset, yhteiset tapahtumat ja jokaisen nuoren yksiköl
liset, kasvua ja kehitystä tukevat tavoitteet.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden Onnelan ryhmäkodin toiminta 
Oulussa käynnistyi 18.11.2015. Ryhmäkoti on tarkoitettu alle 16vuotiaille lapsille ja 
nuorille, jotka ovat tulleet Suomeen ilman vanhempiaan tai muita huoltajia. Onnelan 
ryhmäkotiin palkattiin 10 ohjaajaa, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, toimistosih
teeri ja johtaja. Ensimmäiset lapset ja nuoret saapuivat kotiin 23.11.2015. Ryhmäkoti 

Tehokasta toimintaa 
pakolaiskriisissä

tuli täyteen lapsia heti kahden ensimmäisen päivän aikana, 
yhteensä 22 lasta ja nuorta. Ryhmäkodin asuminen on 
hyvin kodinomaista ja arjen elämää rytmittävät säännölliset 
ruoka, kotiintulo ja nukkumisajat. Kokemuksiinsa nähden 
ryhmäkodissa asuvat lapset ovat nopeasti saaneet takaisin 
elämänilon ja he ovat olleet hyvin motivoituneita oppimaan 
suomen kieltä heti ensimmäisistä päivistä alkaen. Ryhmä
kodin elämään liittyy myös lasten ohjaaminen aktiiviseen 
liikkumiseen. Ennen lumen tuloa ryhmäkodin pihaalueella 
pelattiin usein yhdessä jalkapalloa, kiipeiltiin kiipeilytelineissä 
ja kiikuttiin. Ensilumi oli monelle lapselle ihmeellinen koke
mus.  Yhdessä rakennettiin lumiukkoja pihalla, heiteltiin lumi
palloja ja laskettiin pulkalla ja liukurilla mäkeä. Lapset ovat 
saaneet myös opetella luistelemista ja lumikengillä kävele
mistä. Ensimmäiset kuukaudet ryhmäkodin arjessa menivät 
totuttelemisessa säännölliseen elämänrytmiin ja turvalliseen 
arkeen sekä siihen, että lapset saivat kokemuksen siitä, 
että ruokaa saa syödä riittävästi ja aikuiset ovat turvallisia 
ja haluavat heille vain hyvää. Ryhmäkodissa pidettiin myös 
joulukuussa avoimien ovien päivä, jonne kutsuttiin lähinaa
pureita tutustumaan ryhmäkodin toimintaan.  Tilaisuus oli 
onnistunut ja lähinaapuruston ihmiset erittäin tyytyväisiä 
siitä, että saivat kutsun tulla käymään. 

Lapsiystävälliset tilat käynnistettiin
Syyskuussa Pelastakaa Lapset käynnisti toimenpiteet Lapsiys
tävällinen tila toiminnan aloittamiseksi vastaanottokeskuk
sissa Suomessa. Lapsiystävällinen tila on Pelastakaa Lasten 
käyttämä kansainvälinen toimintamalli, jonka tavoitteena 
on tarjota poikkeusolojen keskellä eläville lapsille turvallinen 
ja mieluisa toimintaympäristö.  Tilassa lapsilla on mahdollisuus 
toipua kokemuksistaan ja tehdä heille ominaisia asioita, kuten 
leikkiä ja kehittää itseään. Rahoitus toiminnan käynnistämiseen 
saatiin IsoBritannian Pelastakaa Lapset järjestöltä. Pelastakaa 
Lapset solmi yhteistyösopimuksen Suomen Punaisen Ristin 
kanssa, ja toiminnan pilotointia alettiin valmistella SPR:n kes
kuksissa Lahdessa, Kiteellä ja Kemijärvellä sekä valtion ylläpitä
mässä keskuksessa Oulussa. Ensimmäinen Lapsiystävällinen tila 
avattiin joulukuussa Lahteen, SPR:n Hennalan yksikköön. Lap
siystävällinen tila toiminnassa keskeisessä roolissa ovat olleet 
Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset, jotka ovat omalla toi
mintapaikkakunnallaan auttaneet toiminnan käynnistämisessä 
ja ylläpidossa sekä paikallisten vapaaehtoisten rekrytoinnissa. 
Vapaaehtoisten ammatillinen tuki, ohjaus ja koulutus sekä toi
minnan koordinointi ja johto tapahtui keskusjärjestöstä käsin. 
Vuoden loppuun mennessä Pelastakaa Lapset oli kouluttanut 
Lahdessa ja Oulussa lähes 50 vapaaehtoista ja toiminta tavoitti 
Lahdessa yli 50 lasta. Lahdessa toimintaa oli vuoden loppuun 
mennessä jopa viisi kertaa viikossa, ja se keskittyi erityisesti alle 
6vuotiaisiin lapsiin, jotka viettävät  päivät vastaanottokeskuk
sissa, eivätkä pääse vielä kouluun. Isommille lapsille toimintaa 
järjestettiin lauantaisin. n
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V apaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa hanke PePPi 
(2012–2016) on Pelastakaa Lasten hallinnoima kehittämishanke. 
Kaksi muuta taustajärjestöä ovat Perhehoitoliitto ja Pesäpuu ry. 
Hanke on osa Raha-automaattiyhdistyksen Emma ja Elias -avus-

tusohjelmaa, jota koordinoi Lastensuojelun keskusliitto. PePPi -hanke toimii 
Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. 

Hanke käynnistettiin sijaisperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi järjestöjen 
toiminnalla. Hankkeessa onkin löydetty keinoja, joilla tavalliset kansalaiset saa-
vat mahdollisuuden kantaa vastuuta ja toimia lasten ja sijaisperheiden hyväksi. 
Lisäksi PePPi -hanke tuottaa tietoa, lisää sijaisperheiden osallisuutta ja näky-
vyyttä sekä vaikuttaa lasten ja sijaisperheiden aseman parantamiseksi. 

Sijaisvanhemmat, lapset ja nuoret saivat hankkeen alussa kertoa, millaisissa 
asioissa vapaaehtoiset voisivat heidän arkeensa osallistua. Toiminnan kehittä-
misessä on mukana myös sijaisperheissä aikuistuneita nuoria, jotka haluavat 
tukea juuri nyt sijaisperheissä eläviä lapsia ja nuoria. Sijaisperheiden toiveet, 
vapaaehtoisten valmiudet ja kokemusasiantuntijoiden tieto ohjaavat toimintojen 
kehittämistä. Yhteistyö perhehoidon ammattilaisten ja sijaisvanhempien yhdis-
tysten kanssa on ollut yksi edellytys toimintojen käynnistymiselle.

VAPAAEHTOISTOIMINTA TÄYDENTÄÄ SIJAISPERHEIDEN LUONNOLLISTA 
TUKIVERKOSTOA
Toimiva lähiverkosto on jokaisen lapsiperheen arjessa rikkaus. Se koostuu arjen 
vastavuoroisista ihmissuhteista. Sijaisperheiden arkeen kuuluu tavallisen lapsi-
perheen arjen lisäksi erityisiä velvollisuuksia ja tehtäviä. Sijaisperheet tarvitsevat 
erityisen turvallista ja kestävää lähiverkostoa.

VUODEN 2015 AIKANA KESKEISIMPIÄ PEPPI HANK
KEEN TOIMINTOJA JA TULOKSIA

SIJAISPERHEEN VAPAAEHTOINEN TUKIHENKILÖ, PER-
HEKAVERI, ON TÄRKEÄ AIKUINEN KOKO PERHEELLE; 
”MEKIN HALUTAAN TUKIHENKILÖ”
Yleisin toive sijaisperheiltä oli saada apua arjen pyörittämi-
seen. Pelastakaa Lapsilla pitkään toteutettu lapsiperheiden 
tukihenkilömalli antoi hyvät rakenteet, joille oli turvallista 
rakentaa malli sijaisperheiden arjen tukemisesta vapaaeh-
toisvoimin. Sijaisperhe on yleensä monilapsinen lapsiperhe, 
jonka vanhemmilla on asiat hyvin hallussa. Ihan tavallinen 
arkinen rinnalla kulkeminen, arjen askareet tai nuoren 
aikuiskaverina toimiminen on osoittautunut antoisaksi niin 
sijaisperheille kuin vapaaehtoisillekin. 

Vuoden 2015 aikana kaikkiaan 37 vapaaehtoista tarjosi 
29 perheelle arjen tukea. Vuoden lopussa tukihenkilöä 
odottavia sijaisperheitä oli 20 ja seitsemän valmennettua 
tukihenkilöä odotti itselleen sopivaa sijaisperhettä. 

LASTEN JA NUORTEN RYHMISTÄ SIJAISPERHEIDEN LAP-
SILLE VERTAISTUKEA JA OSALLISTAVAA TOIMINTAA
Toinen sijaisperheiltä tullut toive oli saada vertaistukea 
ja toimintaa perheiden lapsille. Sekä sijaisperheisiin syn-
tyneet että niihin muuttaneet lapset elävät jonkin verran 
erilaista elämää kuin lapset ydinperheissä. Lapsista tulee 
sijaisperheissä sisaruksia, ajan ja erilaisten vaiheiden kautta. 
Kokemuksia ja toiveita jakamaan toivottiin sijoitetuille 
lapsille ja nuorille sekä sijaissisaruksille vertaiskokemuksia 
tarjoavia ryhmiä. 

Erilaisia sijaisperheiden lasten ja nuorten ryhmiä toimi 
vuoden 2015 aikana kuusi ja niihin osallistui yhteensä 22 
lasta. Ryhmien ohjaajina toimivat ammattikorkeakoulujen 
opiskelijat. Ryhmissä lapsille oli omaa ohjelmaa. Puolet 
ryhmistä kokoontui samanaikaisesti sijaisvanhempien 
ryhmien kanssa, jotta vanhempien osallistuminen omiin 
ryhmiinsä oli mahdollista. 

NUORET ITSE VAPAAEHTOISTOIMIJOINA
Nuorten kanssa yhdessä suunniteltiin ja järjestettiin 
Pohjois-Karjalassa Perheentalolla kesätoimintaa, johon 
osallistui 12 nuorta. Keski-Suomen sijaisvanhempien 
yhdistyksen viikonloppuleirillä sijaisperheiden neljä nuorta 
järjesti ohjelmaa. Sijaisperheiden nuorten chat-toiminnan 
kehittämisessä oli asiantuntijana viisi sijaisperheen nuorta. 
Sijoitettujen nuorten leirillä 20 nuorta osallistui työpajassa 
chat-mainosvideon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nuo-
ret voimaantuvat, kun heidän osaamisensa tulee esiin.

VERTAISTEN KOHTAAMISIA SIJAISPERHENUORTEN 
CHAT-KESKUSTELUISSA
Chattia kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Pelastakaa Lapset 
ry:n verkkonuorisotoimintojen kanssa.

Keskustelujen teemoja olivat muun muassa perhe, kiu-
saaminen, harrastukset ja joulun vietto. Chateissa on aina 
mukana työntekijä ja valmennettuja aikuisia vapaaehtoisia. 
Siellä vierailivat myös poliisi ja sosiaalityöntekijä vastaa-
massa nuorten kysymyksiin. 

Chat- keskusteluja järjestettiin 10, niistä yksi oli suun-
nattu sijaissisaruksille. Chateissa kohdattiin 104 nuorta, ja 
vuoden 2015 lopussa valmennettuja chat -vapaaehtoisia 
oli 7. 

SIJAISVANHEMPIEN HYVIN TOIMIVAT PIENRYHMÄT 
OVAT TÄRKEÄ HENKIREIKÄ
Lapsiperheiden vanhemmat saavat tukea toisiltaan ja 
omasta luonnollisesta lähiverkostostaan. Sijaisvanhem-
man arkea voi täysin ymmärtää vain toinen sijaisvanhempi, 
mutta vertaisvanhempia ei useinkaan löydy perheen luon-
nollisesta lähiverkostosta, lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvol-
lisuus. Sijaisvanhemmat toimivat usein itse vapaaehtoisina 
ja organisoivat itselleen pienryhmätoimintaa. Sijaisvan-
hempien ryhmiä tuettiin ja niitä kokoontui hankkeen 
piirissä 9. Vuoden 2015 lopussa perustettiin 10. ryhmä 
sukulaissijaisvanhemmille. 

KOKO PERHEEN TAPAHTUMIEN KAUTTA VERTAI-
SUUTTA, YHDESSÄOLOA JA ILOA 
Sijaisperheiden toiveeseen kohdata toisia sijaisperheitä 
kokonaisena perheenä ja saada osallistua valmiiseen toi-
mintaan PePPi -hanke on vastannut järjestämällä erilaisia 
tapahtumia ja toimintapäiviä. Mukaan on saatu muiden 
alojen järjestöjä, oppilaitoksia ja kulttuuritoimijoita. Vapaa-
ehtoiset ovat olleet mukana tapahtumien suunnittelussa ja 
järjestelyissä. Perheiden palaute on ollut kiittävää.

VAPAAEHTOISTOIMINNASTA MERKITYSTÄ, ILOA JA 
IHMISSUHTEITA VAPAAEHTOISILLE
Vapaaehtoiset toimivat sijaisperheiden tukihenkilöinä, ryh-
mien ohjaajina, chateissa ja tapahtumissa. Vapaaehtoisiksi 
on löytynyt vastuullisia ja sitoutumaan valmiita aikuisia. 
Osallistuminen sijaisperheiden arkeen antaa onnistumisen 
kokemuksia ja hyvää mieltä. Sijaisperheen luonnollisen 
lähiverkoston vahvistaminen on arvokasta vapaaehtois-
toimintaa lasten hyväksi.

NÄKYVYYTTÄ, AVOIMUUTTA JA OSALLISUUTTA SIJAIS-
PERHEIDEN JÄSENILLE
Facebookin Peppivoimaa-sivut tavoittivat 2015 vuonna 
162 473 henkeä. Omien verkkosivujen työstäminen aloi-
tettiin viime vuonna ja ne avattiin helmikuussa 2016.  
www.peppivoimaa.fi. Sivuille tuotettiin 2015 videona 
sijaisperheen tukihenkilö- ja chat –toiminnan esittelyt sekä 
kokemusasiantuntijanuorten ja sijaisvanhemman puheen-
vuoro. n

Sijaisperheet ovat tavallisia, 
tehtäväänsä valmennettuja 
perheitä, joissa syntymä-
perheestään erossa oleva lapsi 
saa sekä kodin että perheen. 
Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen tilastojen mukaan 
Suomessa oli vuonna 2014 
yhteensä 15 006 kodin 
ulkopuolelle sijoitettua lasta tai 
nuorta. Sijaisperheisiin heistä oli 
sijoitettuna 6 233 lasta.

Vapaaehtoistoimijana 
sijaisperheen arjessa
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V uonna 2015 työskentelimme kaikkein köyhimmissä ja hauraim-
missa valtioissa ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien 
lasten aseman parantamiseksi. 

Toteutimme Suomen ulkoministeriön, yritysten ja yksityisten 
lahjoittajien tukemia kehitysyhteistyöhankkeita Afrikassa Beninissä, Burkina 
Fasossa, malissa, nigerissä, norsunluurannikolla, togossa, somalimaassa, etio-
piassa ja keniassa sekä Aasiassa intiassa, nepalissa, Bangladeshissa ja myanma-
rissa. Lisäksi vuonna 2015 toteutimme yksityislahjoittajien tuella lähialueyh-
teistyöhanketta Venäjällä. 

Vuonna 2015 Save the Children vastasi maailmalla yli sataan humanitaari-
seen kriisiin. Humanitaariset hankkeemme toteutetaan osana kansainvälisen 
Pelastakaa Lapset -järjestön humanitaarisia operaatioita. Vuonna 2015 Suomen 
Pelastakaa Lapset osallistui tähän humanitaariseen työhön omilla hankkeillaan, 
joita toteutettiin Suomen ulkoministeriön ja yksityisten lahjoittajien tuella ira-
kissa, malissa, nepalissa ja somaliassa, yksityislahjoittajiemme tuella ugandassa 
ja Filippiineillä sekä Euroopan komission humanitaarisen avun osaston ECHO:n, 
Suomen ulkoministeriön, Britannian kehitysyhteistyöosaston ja yksityisten lah-
joittajien tuella Burkina Fasossa. Lisäksi osallistuimme kansainvälisen Pelastakaa 
Lapset -järjestön humanitaariseen työn rahoitukseen muun muassa thaimaassa, 
ruandassa, jemenissä ja etelä-sudanissa. 

Vuoden 2015 aikana 273 000 lasta hyötyi suoraan hankkeistamme. Aikuisia 
tavoitimme suoraan 239 000.

LAPSET SAIVAT PAREMPAA SUOJELUA

länsi-aFrikassa, nepalissa, somalimaassa, keniassa, intiassa ja Venäjällä olemme 
olleet kehittämässä ja vahvistamassa kansallisia ja paikallisia lastensuojelujär-
jestelmiä. Näiden järjestelmien tarkoituksena on taata, että lapset voisivat elää 
turvallisesti omissa perheissään ja yhteisöissään sekä suojellen lapsia kaikenlai-
selta väkivallalta ja hyväksikäytöltä.  

länsi-aFrikassa 205 400 lapsityöläistä sai apua ja suojelua Pelastakaa Lasten 
tukemalta Afrikan lapsityöläisten liikkeeltä kuudessa hankemaassamme vuonna 
2015.

somalimaassa lastensuojeluhankkeemme on suoraan tavoittanut vuonna 
2015 yli 8 000 ihmistä (lapsia, lasten vanhempia, yhteisöjen johtajia, lastensuo-
jeluviranomaisia ja muita lastensuojelun ammattilaisia). Hankkeessa on kou-
lutettu ja tuettu 52 paikallista lastensuojelupalveluja tarjoavaa organisaatiota, 
joiden kautta yhä useampi lapsi on saanut osakseen laadukasta lastensuojelua, 
viime vuonna 4 222 lasta. 

ENTISTÄ USEAMPI LAPSI PÄÄSI KOULUUN

etiopiassa, keniassa, nepalissa ja myanmarissa vuonna 2015 käynnissä olleilla 
koulutushankkeillamme pyrimme varmistamaan, että myös vammaiset lapset, 
etnisten vähemmistöjen lapset sekä työtä tekevät lapset saisivat nauttia laaduk-
kaasta perusopetuksesta. Esiopetuksella varmistetaan parempi koulumenestys 
ja ehkäistään koulunkäynnin keskeytymistä. 

etiopiassa Pelastakaa Lasten perustamien varhaiskasvatuskeskusten lapsi-
määrä kasvoi 2 505:een ja näistä 832 lasta sai esikouluopetusta vuonna 2015. 

myanmarissa aloitimme tammikuussa 2015 uuden varhaiskasvatushankkeen, 
jonka kautta 2 213 lasta sai varhaiskasvatusta. 

nepalissa annoimme koulukirjat ja opiskeluvälineet 2 340 maanjäristyksessä 
omaisuutensa menettäneelle lapselle.

LIEVENSIMME KÖYHYYDEN VAIKUTUSTA LAPSIIN 

Köyhyys uhkaa lasten eloonjäämistä, hyvinvointia ja koko tulevaisuutta. Köyhyys 
vaarantaa lasten fyysisen ja psyykkisen terveyden. Köyhyys ajaa monet lapset haitalli-
siin töihin ja vie heiltä mahdollisuuden käydä koulua. Köyhyys vahingoittaa lapsia jo 
ennen heidän syntymäänsä. Esimerkiksi Burkina Fasossa monet lapset syntyvät äidin 
aliravitsemuksen vuoksi jo valmiiksi aliravittuina.  

Kehitimme sosiaaliturvaa lapsilähtöisemmäksi
intiassa, nepalissa ja Bangladeshissa Pelastakaa Lasten edellisellä ohjelmakau-
della alkaneiden ja edelleen jatkuvien sosiaaliturvahankkeiden ansioista on 
onnistuttu tehokkaasti parantamaan lasten ravitsemusta ja terveyttä sekä estä-
mään koulunkäynnin keskeytymistä. Olemme saaneet kaikkein köyhimpiä ja 
haavoittuvimpia lapsia sosiaaliturvan piiriin. Hankkeittemme myötä lasten riski 
joutua hyväksikäytön uhriksi on vähentynyt. Jatkoimme vuonna 2015 mm. 
paikallisten kumppanien asiantuntemuksen keittämistä ja teimme tutkimuksia 
köyhyyden lapsivaikutuksista. 

Olemassa olevien sosiaaliturvaohjelmien kehittäminen viranomaisyhteis-
työssä on osoittautunut tehokkaaksi toimintatavaksi luoda sellaisia ohjelmia, 
joissa huomioidaan paremmin lasten tarpeet. Vuonna 2015 esimerkiksi intian 
dungapurissa, lapsilähtöinen sosiaaliturva -hankkeessamme 829 uutta perhettä 
pääsi julkisen sosiaalituen piiriin. Lisäksi työntekijämme identifioivat 349 uutta 

Työmme maailmalla 

“Päiväkodissa näyttää siltä kuin lapset 
vain leikkisivät ja pitäisivät hauskaa. 
Mutta itse asiassa he oppivat koko 
ajan” sanoo Philippa Ramsden, Pe-
lastakaa Lasten opetusalan neuvon-
antaja. “Kun lapsi pujottaa helmiä 
helminauhaan hän samalla harjoittaa 
monia erilaisia taitoja. Lapsen moto-
riset taidot ja keskittymiskyky kehit-
tyvät”

Somalimaa

17-vuotias Muhyadiin elää maan 
sisäisenä pakolaisena State House 
–nimisellä pakolaisleirillä. Leiri perus-
tettiin jo 1990-luvulla ja Muhyadiin 
on elänyt täällä koko elämänsä. Hän 
osallistuu leirillä toimivaan Pelastakaa 
Lasten lapsenoikeuskerhoon. Kerhos-
sa hän kertoo oppineensa taitavaksi 
konfliktien välittäjäksi. Näitä taitoja 
tarvitaan usein lasten ja nuorten 
keskinäisten riitojen selvittelyssä. 
Aikaisemmin erimielisyydet johtivat 
tappeluun, mutta nyt konfliktit pysty-
tään useimmiten ratkaisemaan kes-
kustelemalla, kertoo Muhyadiin.

Kuva: Adan Cali

Kuva: Eeva Johansson
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lapsityötapausta. Näistä lapsista 250 pystyi lopettamaan työnteon ja pääsi kou-
luun. Lisäksi paransimme köyhissä sijaisperheissä asuvien lasten olosuhteita 
työskentelemällä yhdessä lasten huoltajien kanssa, jotta nämä osaisivat parem-
min huomioida lasten tarpeet.

Bangladeshissa vuoden 2015 aikana hankkeemme myötävaikutti siihen, että 
vähintään 1 000 perhettä pääsi erilaisten sosiaaliturvaohjelmien, kuten stipen-
dien, äitiyspäivärahan, toimeentulotuen, leskeneläkkeen tms., piiriin. Yhteisö-
jen valitsemat vapaaehtoiset identifioivat tukia tarvitsevat perheet ja neuvotteli-
vat viranomaisten kanssa tukien saamisesta.   

Vuonna 2015 laajensimme työtämme sosiaaliturvan kehittämiseksi käynnis-
tämällä uuden sosiaaliturva-hankkeen Filippiineillä. 
Lisäksi olemme tehneet kansallisen tason vaikuttamistyötä yhdessä muiden 
organisaatioiden kanssa lapsilähtöisemmän sosiaaliturvapolitiikan puolesta 
Aasiassa ja Afrikassa. 

Myanmar, varhaiskasvatus 

t Kolmevuotias Ma Myat Noe Thadat käy 
Pelastakaa Lasten tukemaa päiväkotia Baw 
Ta Byun kylässä Karenin osavaltiossa Myan-
marissa. Isänsä Soe Min on harmissaan siitä, 
että hänellä ei itsellään ollut lapsena mah-
dollisuutta käydä koulua. Siksi hän haluaa 
tehdä kaikkensa, että hänen omat lapsensa 
pääsisivät kouluun. Tyttärensä, kolmevuotias 
Ma Myat Noe Thadar viihtyy päiväkodissa.

x At Yay Kyaw Gyin kylän päiväkodissa lap-
set tekevät eri nurkkauksissa erilaisia asioita.

q Päiväkotilapset päiväunilla Baw Ta Pyun 
kylän luostarissa. Luostari on antanut yhden 
saleistaan päiväkodin käyttöön siihen asti 
kunnes Pelastakaa Lasten päiväkodin raken-
nus valmistuu naapuritontille.

Bangladesh

Bangladeshilaisen 11-vuotiaan Tanzilan koulutie ei alkanut 
lupaavasti. Ensimmäisenä koulupäivänään opettaja löi Tanziaa 
rangaistukseksi kepillä, koska tytöllä ei ollut kynää ja vihkoa. 
Sairastumisen vuoksi isä ei pystynyt käymään töissä ja siksi 
perheellä ei ollut varaa koulutarvikkeisiin. Tanzia pelkäsi men-
nä kouluun, sillä joka päivä opettaja rankaisi puuttuvista väli-
neistä tai siksi, että oppilaat eivät oppineet tarpeeksi nopeasti. 
Tytön lukutaidottomat vanhemmat eivät pystyneet auttamaan 
häntä kotitehtävissä. Pian hän lopetti koulun kokonaan.  Opin-
haluinen tyttö pääsi onnekseen seuraavana vuonna uudelleen 
aloittamaan koulunkäynnin Pelastakaa Lasten tukemassa kou-

lussa, joka tarjoaa opiskeluvälineet oppilaille ilmaiseksi ja jossa 
opettajat eivät lainkaan harrasta ruumiillista kurinpitoa. Tanzia 
sai suoritettua alakoulun loppuun ja vuonna 2015 hän haki 
yläkouluun jatkaakseen opintojaan. Yläkoulun koulumaksu oli 
kuitenkin liian suuri, jotta perhe olisi sen pienistä tuloistaan 
pystynyt maksamaan. Lopulta Tanzia onnistui hankkeemme 
työntekijöiden avustuksella anomaan ja saamaan stipendin, 
joka kattaa suurimman osan koulunkäynnin kuluista.  ”Stipen-
di ei kata aivan kaikkia koulutukseni kustannuksia, mutta se 
auttaa paljon ja se kannustaa vanhempiani antamaan minun 
opiskella loppuun asti”, kertoo Tanzila. 

Saimme päättäjiä kantamaan paremmin vastuuta lapsista
keniassa ja somalimaassa toteutimme hankkeita lapsen oikeudet ja hyvä hal-
linto – teemalla, johon liittyen vuonna 2015 lapsiin investointi nousi entistä 
tärkeämmäksi alateemaksi.

keniassa Pelastakaa Lasten yhdessä kumppaniensa kanssa tekemä vaikut-
tamistyö kantoi hedelmää kun hankkeemme kouluttamat poliittiset päättäjät 
ottivat vuonna 2015 asiakseen huolehtia siitä, että lasten etu huomioidaan 
maakuntien budjeteissa.  Vaikuttamistyömme tuloksena myös päätöksenteosta 
on tullut läpinäkyvämpää – kansalaisjärjestöt ja jopa lasten edustajia otetaan 
nyt mukaan maakuntien päättäviin elimiin.     

somalimaassa Pelastakaa Lapset on yhdessä kumppaniensa kanssa ollut 
myötävaikuttamassa ”lasten lain” aikaansaamiseksi vuonna 2015. Lakiesitys on 
nyt parlamentin hyväksyttävänä.  Pitkäaikaisen vaikuttamistyömme tuloksena 
vuonna 2015 valtion budjetissa koulutuksen ja terveydenhuollon osuus kasvoi 
21 prosentilla.   

  

Kuva: Monis Uddin Nishat
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PARANTUNUT KATASTROFIVALMIUS PELASTI LAPSIA

Katastrofivalmiuden kehittäminen on osa lähes kaikkia hankkeitamme. Toimimme 
alueilla, jotka ovat erityisen herkkiä luonnonmullistuksille ja joissa aseellisten kon-
fliktien riski on usein suuri.  Katastrofivalmiuden parantamisella pienennetään myös 
pienempien ja yleisten katastrofien, kuten tulipalojen ja liikenneonnettomuuksien 
lapsille aiheuttamaa uhkaa.

Teetimme vuonna 2015 väliarvioinnin selvittääksemme miten katastro-
firiskien ehkäisy toteutuu 2014–2016 ohjelmamme hankkeissa. Esimerkiksi 
etiopiassa olimme saaneet vaikuttamistyömme ansiosta katastrofivalmiuden 
kehittämisen osaksi opetussuunnitelmaa niiden läänien kouluissa, joissa toteu-
timme koulutus- ja lastensuojeluhankkeitamme. Liikenneonnettomuuksissa ja 
tulipaloissa kuolleiden ja haavoittuneiden lasten määrän raportoitiin vähenneen 
näissä lääneissä. 

AUTOIMME HUMANITAARISISSA KRIISEISSÄ

Burkina Faso kärsii ankarasta kuivuudesta ja varsinkin maan pohjoisosassa 
lasten aliravitsemus on vakava ongelma. Monet aliravituista lapsista kärsivät 
lisäksi huonon hygienian aiheuttamasta ripulista. Satokausien välillä monet 
äidit ovat itse aliravittuja, mikä vaikuttaa syntyvien lasten terveyteen.  Perheet 
ovat usein niin köyhiä, ettei heillä ole varaa lasten terveydenhoitoon. Mak-
soimme hankkeen varoista köyhimpien perheiden alle viisivuotiaiden lasten 
sekä odottavien ja imettävien äitien terveydenhoitomaksuja. Lisäksi paran-
simme kaikkein köyhimpien perheiden toimeentuloa ja ruokaturvaa antamalla 
toimeentuloavustusta sekä jakamalla heille siipikarjaa. Kylissä hygienia parani 
hygieniavalistuksen sekä Pelastakaa Lasten rakennuttamien käymälöiden ja 
käsienpesupaikkojen ansiosta. Hanke pyrkii myös vaikuttamaan 2015 presiden-
tinvaalien ja parlamenttivaalien ehdokkaisiin, jotta nämä ottaisivat agendalleen 
sellaisen alle viisivuotiaiden julkisen ilmaisen terveydenhuollon, joka huomioi 
myös aliravitsemuksen.

irakiin on paennut yli 245 000 syyrialaista, joista 41,6 % on lapsia. Useim-
mat heistä ovat tulleet Irakiin Kurdistanin autonomiselle alueelle. Pakolaisista 
39 % asuu leireillä. Vuonna 2015 Suomen Pelastakaa Lasten humanitaarisen 
avun ansiosta 1 786 leireillä asuvaa kouluikäistä pakolaislasta sai mahdollisuu-
den opiskella koulutettujen opettajien johdolla. Lisäksi lapsille ja nuorille jär-
jestettiin kerhotoimintaa sekä kaikkein pienimmille lapsille ja heidän äideilleen 
yhteisiä työpajoja osana Pelastakaa Lasten varhaiskasvatusohjelmaa. Näihin 
työpajoihin osallistui 96 äitiä ja 113 heidän alle 3-vuotiasta lastaan. Vastaavaa 
toimintaa järjestettiin myös isille, johon osallistui 53 isää lapsineen. Myös lei-
reillä toimivia lastensuojeluverkostoja vahvistettiin. Vuonna 2015 päättyneissä 
WASH -hankkeissa huolehdimme 2 150 perheen puhtaan veden saannista 
rakennuttamalla ja kunnostamalla pakolaisleirille kaivoja. Lisäksi rakennutimme 
leirille mm. 18 esteetöntä käymälä- ja suihkutilaa.

nepalin maanjäristyksessä 2015 kuoli 8 800 ihmistä, 17 000 loukkaantui 
ja 500 000 kotia tuhoutui. Yksi pahiten maanjäristyksestä kärsineistä alueista 
oli Sindhupalchowk, jossa Pelastakaa Lapsilla on ollut toimintaa vuodesta 
2006 lähtien. Maanjäristyksen jälkeen käynnistimme Sindhupalchowkissa ja 
Dolakhassa hankkeen, jonka tuella rakennettiin tai kunnostettiin 74 koulun 
ja tilapäisen oppimiskeskuksen vesijohdot ja viemärit. Lisäksi näihin sekä 
kahteen lapsiystävälliseen tilaan rakennettiin yhteensä 180 käymälää ja lapset 
saivat hygieniaopetusta. Alueen 2 000 kaikkein haavoittuvaisinta kotitaloutta ja 
80 pienyrittäjä-kauppiasta sai käteisapua. Hankkeemme ansiosta 12 000 kou-
lulaista ja 4 000 terveysasemien potilasta sai puhdasta vettä, haavoittuvimmat 
perheet voivat maksamaan ruokansa ja majoituksensa ja kauppiaat pystyivät 
hankkimaan tavaraa myytäväksi. 

Irak

16-vuotias Nadia joutui perheensä 
kanssa pakenemaan Syyrian pommi-
tuksia kotikaupungistaan Qamishlista. 
Nadian kahdeksanhenkinen perhe 
saapui Qusthapan pakolaisleirille 
Irakiin. Leirillä asuu 1 800 syyrialaista 
perhettä.  Nadia kuuluu Pelastakaa 
Lasten leirille perustamaan nuoriso-
komiteaan. Komiteassa toimiminen, 
erilaisten kampanjoiden ja tapah-
tumien järjestäminen auttaa nuoria 
edes hetkeksi unohtamaan vaikeat 
kokemuksensa. Samalla he oppivat 
uusia hyödyllisiä taitoja ja saavat uusia 
ystäviä. Nadia kertoo miten komitea 
on järjestänyt esimerkiksi kampanjan 
leirin kaikkien lasten saamiseksi kou-
luun. ”Olen ylpeä kuuluessani komite-
aan. Se antaa minulle jotain mukavaa 
tekemistä, jota aina odottaa. Meillä 
on aina käynnissä jotain projekteja 
täällä leirissä. Olemme esimerkiksi 
kiertäneet leirin perheissä vakuut-
tamassa vanhemmat koulunkäynnin 
tärkeydestä”, kertoo Nadia.  Pelasta-
kaa Lapset järjesti komitean jäsenille 
muun muassa käytännönläheistä 
johtajuuskoulutusta vahvistaakseen 
nuorten itseluottamusta. Nadia ker-
too haluavansa isona journalistiksi. 
”Journalistin pitää olla rohkea ja itse-
varma”, sanoo Nadia ”Koulutuksessa 
opimme erottamaan oikean väärästä, 
opimme kunnioitusta ja saimme lisää 
itseluottamusta. Nuorisokomiteassa 
opin kaikkea tätä, sillä kohtelemme 
toisiamme kunnioittavasti ja uskomme 
pystyvämme saamaan aikaan posi-
tiivista muutosta ihmisten ja lasten 
elämään leirillä”.   

Burkina Faso

Pelastakaa Lasten ravitsemusklinikalla, Kayan aluesairaalassa Burkina Fasossa, 
sairaanhoitajamme opastavat aliravittujen lasten äitejä. 

Kuva: Farah Sayegh/Save the Children

Kuva: Eeva Johansson



28 29

Pelastakaa Lapset    VUOSIKATSAUS 2015 Pelastakaa Lapset    VUOSIKATSAUS 2015

somalia kärsii pitkittyneestä konfliktista. Erityisen haavoittuvassa asemassa 
ovat kaupunkialueilla elävät maansisäiset pakolaiset. Monet heistä elävät väliai-
kaisissa asumuksissaan jatkuvan karkotusuhan alla. Pelastakaa Lapset toteuttaa 
lastensuojeluhankkeen neljällä alueella Mogadishussa. Koulutamme sata opet-
tajaa lasten oikeuksissa ja lasten suojelussa. Vahvistamme olemassa olevia las-
tensuojeluverkostoja. Annamme käteisapua asumuksistaan karkotetuille ihmi-
sille. Hankkeemme kautta lapset saavat myös psykososiaalista tukea. Lisäksi 
järjestämme hygieniakoulutuksia lapsille. Maaliskuussa 2016 päättyvä hanke 
tavoittaa yli 10 000 hyödynsaajaa, joista lapsia on lähes 9 000. n

YRITYSVASTUUTYÖ 

Keskityimme vuoden 2015 vaikuttamistyössämme 
yritysten vastuullisuuden parantamiseen. Tämän työn 
perustana ovat YK:n Global Compact -aloitteen, 
Pelastakaa Lasten ja Unicefin yhdessä vuonna 2012 
julkaisemat liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeus-
periaatteet. Nämä kymmenen periaatetta auttavat 
yrityksiä sisällyttämään lapsen oikeudet keskeisiin 
strategioihin ja ottamaan suuremman vastuun lapsen 
oikeuksien toteutumisesta. Periaatteet myös rohkai-
sevat yrityksiä huomioimaan lapset ja lapsen oikeudet 
yhteiskuntavastuuohjelmia kehitettäessä.

Yritys voi toiminnallaan suoraan edistää lapsen 
oikeuksien toteutumista esimerkiksi varmistamalla, 
että tuotteet ovat turvallisia lapsille sekä toimimalla 
haitallista lapsityötä vastaan ja huolehtimalla alle 
18-vuotiaiden nuorten työntekijöiden työoloista. 
Yritykset voivat myös epäsuorasti edistää lasten 
hyvinvointia esimerkiksi huolehtimalla siitä, että 
työntekijöille maksetaan riittävää palkkaa perheistään 
huolehtimiseen. 

NOKIA
Yritysvastuutyö Nokian kanssa jatkui osana globaalia 
yhteistyötä. Vuonna 2015 Pelastakaa Lapset arvioi 
Nokian globaalit toimintaohjeet lapsen oikeuksien 
toteutumisen näkökulmasta. Annoimme suosituksia, 
joiden kautta lapsen oikeudet voivat toteutua vielä 
aiempaa paremmin sekä koulutimme Nokian hen-
kilöstöä liiketoiminnan lapsenoikeusperiaatteista. 
Tämän lisäksi Nokia ja Pelastakaa Lapset uudistivat 
yhteistyössä Nokian sisäisiä toimintaohjeita lapsityön 
ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

”Pelastakaa Lasten arviot ja ehdotukset lapsen 
oikeuksien vahvistamiseksi Nokian työssä olivat 
erittäin arvokkaita. Globaalisti toimivana yrityksenä 
meille on tärkeää, että pystyimme hyödyntämään 
maailmanlaajuisesti toimivan järjestön asiantun-
temusta. Arvostamme kumppanuuttamme ja toi-
vomme hyvälle yhteistyölle jatkoa.” Laura Okko-
nen, Head of  Human Rights, Nokia

STORA ENSO
Vuonna 2015 jatkoimme Stora Enson kanssa 2014 
aloitettua yritysvastuun strategista yhteistyötä. Vuo-
den aikana koulutimme yli 600 Stora Enson työnte-
kijää lapsen oikeuksista. Koulutuksissa hyödynnettiin 
Kiinassa toimivan kansainvälisen osaamiskeskuk-
semme Center for Child Rights and Corporate Social 
Responsibility verkko-oppimisen työkaluja ja osallis-
tavia työpajamenetelmiä. Tietoisuus lapsen oikeuk-
sista yrityksen sisällä kasvoi ja koulutukset koettiin 
yhtiössä hyödyllisinä.

”Kun puhumme lapsen oikeuksista, on kyse myös 
muusta kuin lapsityövoiman käytöstä. Kyse on myös 
työturvallisuudesta ja työoloista; siitä, että työtä 
tekevillä vanhemmilla on mahdollisuus pitää huolta 
omista lapsistaan. Myös itselleni oli silmiä avaavaa 
tutustua kymmeneen liiketoimintaa ohjaavaan lap-
senoikeusperiaatteeseen. Ne auttavat ymmärtämään 
kokonaisvaltaisesti sen, kuinka monin tavoin liiketoi-
minta ja lapsen oikeudet ovat kytköksissä toisiinsa.” 
Karl-Henrik Sundström, Toimitusjohtaja, Stora 
Enso.
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K eväällä 2015 Pelastakaa Lapset toteutti valtakun
nallisen projektin, jolla tuotiin lasten ääni kuuluviin 
lapsiköyhyyteen, eriarvoisuuteen ja lapsiin inves
toimiseen liittyvissä asioissa. Projekti sai nimek

seen Lapsuudelle arvo, ja sen kautta toteutettiin samanaikaisesti 
sekä kansainvälisyyskasvatusta että järjestön vaikuttamistoimin
taa eduskuntavaalien alla. Pelastakaa Lasten paikallisyhdistysten 
kautta mukaan valikoitui kuusi suomalaista koulua: yksi lukio 
Helsingistä ja viisi yläastetta Joutsenosta, Imatralta, Naantalista, 
Kemijärveltä ja Liperistä. Samaan aikaan projekti aloitettiin 
Pelastakaa Lasten ohjelmaalueilla Keniassa, Siayan maaseudulla 
ja Mombasan slummissa, joissa toimintaan osallistui alueilla toi
mivien lapsen oikeuksien ryhmien lapsia.

Mukaan valikoituneet lasten ja nuorten ryhmät saivat teh
täväkseen käsitellä lapsen oikeuksia ja eriarvoisuutta niin laa
jempana ilmiönä kuin omalla asuinalueellaan. Lapset valitsivat 
pienryhmissä jonkin itselleen tärkeän epäkohdan, johon he 
tutustuivat lähemmin ja jota he kuvasivat teksteillä ja valokuvilla. 
Suomalaiskouluille järjestömme tuotti oppimateriaalipaketin, 
jota muun muassa äidinkielen, yhteiskuntatiedon, äidinkielen ja 
kuvaamataidon opettajat käyttivät projektin toteuttamisessa. 
Suomalaisten koululaisten ja kenialaisten lasten tuottamien 
valokuvien ja tekstien pohjalta Pelastakaa Lasten paikallisyhdis
tykset järjestivät paikkakunnillaan valokuvanäyttelyitä ja keskus
telutilaisuuksia, joissa käsiteltiin lasten ja nuorten esiin nostamia 
epäkohtia. Tilaisuuksiin kutsuttiin paikallisia eduskuntavaalieh

dokkaita, päättäjiä, virkamiehiä ja muita lasten parissa työsken
televiä aikuisia. Nuoret saivat itse esittää päättäjille kysymyksiä 
ja ehdottaa miten he ratkaisisivat esiin tuomiaan epäkohtia. 
Tavoitteena oli kiinnittää päättäjien huomio siihen, mihin lapset 
ja nuoret itse investoisivat.

Suomalaisten nuorten esiin nostamat epäkohdat olivat paik
kakunnasta riippumatta aika samankaltaisia. Nuoret toivoivat, 
että aikuiset puuttuisivat erityisesti lasten ja nuorten kokemaan 
syrjintään ja rasismiin, väkivaltaan ja päihteidenkäyttöön. Kenia
laisten lasten toiveena oli erityisesti lapsuus ilman köyhyyden 
tunnetta, tasapuolinen pääsy kouluun, lapsityön käytön vähen
täminen mutta myös päihteiden käyttöön puuttuminen. Lapset 
ja nuoret olivat yhtä mieltä siitä, että he tarvitsevat lisää tietoa 
siitä, miten näihin epäkohtiin voi puuttua ja mitä he itse voivat 
asioille tehdä. 

Projekti oli pilotti, jossa lasten ja nuorten osallisuutta toteu
tettiin heidän omassa toimintaympäristössään, kouluissa ja 
lapsikerhoissa. Samalla sitoutettiin lasten parissa toimivia aikuisia 
pohtimaan, miten lasten ääni saadaan kuuluviin ilman aikuisen 
liiallista ohjailua. Projektin myötä Pelastakaa Lasten paikallisyh
distyksiä kannustettiin ja ohjattiin toimimaan oman alueensa 
lasten ja nuorten äänitorvena ja kehittämään vaikuttamiskanavia 
lasten asioista päättävien viranomaisten, poliitikkojen ja virka
miesten suuntaan. n

toi lasten omaa ääntä esiin

Seuraavalla sivulla lasten ottamia kuvia à
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Kuvaaja: Lapsen oikeuksien ryhmä, Siaya, Kenia

Kuvaaja: Anni Kananen, Kemijärvi

Kuvaaja: Anni Kananen, Kemijärvi
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LAADUKASTA LASTENSUOJELUTYÖTÄ 
JA SUORAA TUKEA LAPSELLE

Paikallisyhdistyksemme ovat
lähellä lapsia

• Lastentapahtumat
• Lapsiperheiden vertaistuki
• Eväitä Elämälleohjelman oppikirja 

ja harrastustuki

Ammatillisen lastensuojelun
palveluina

• Tukiperhe ja tukihenkilötoiminta
• Lomakodit 
• Perhehoito 
• Kotimaan adoptioneuvonta 
• Kansainvälinen adoptioneuvonta ja 

palvelu 
• Adoption jälkipalvelu
• Lastenkodit
• Perhekuntoutus 
• Tukiasumisyksiköt
• Konsultaatiot 
• Lakimiespalvelu
• Edunvalvojatoiminta

Ammatillisen lastensuojelun
psykososiaalisina palveluina

• Konsultaatiot
• Terapiapalvelut
• Vertaisryhmät sijoitetuille lapsille ja 

adoptiolapsille 
• Sijaiskoti ja adoptiolasten tukipal

velut

Lastensuojelu digitaalisessa mediassa
• Nettivihjepalvelu

Nuorisotoiminta
• Tukichatit lapsille ja nuorille
• Verkkonuorisotoiminta
• Mentoritoiminta koululaisille

Kansainvälisissä kehitysyhteistyö-
hankkeissa

• Kansallisten ja paikallisten lastensuo
jelujärjestelmien vahvistaminen

• Lasten koulunkäynnin edistäminen
• Lapsen oikeudet huomioivan hyvän 

hallinnon vahvistaminen
• Äärimmäisen köyhyyden vähentä

minen lapsilähtöisen sosiaaliturvan 
kautta

• Humanitaarinen apu ja yhteisöjen 
katastrofivalmiuden vahvistaminen

LAPSIPOLIITTISTA VAIKUTTAMISTA JA 
KUMPPANUUTTA

Lapsen oikeuksien edistämistä
• Lausunnot ja kannanotot
• Vaikuttaminen lainsäädäntöön ja 

käytäntöihin
• Yhteistyötä ja kumppanuutta lapsen 

oikeuksien verkostojen ja vastuun
kantajien kanssa

• Kansallinen ja kansainvälinen 
yhteistyö

• Paikallisyhdistysten kansalaisvaikut
taminen

Tiedon levittäminen ja jakaminen
• Lasten oikeudet
• Mediakasvatus
• Osallisuus
• Rasisminvastaisuus

NOPEAA TUKEA LAPSILLE PAIKALLISESTI 
JA MAAILMANLAAJUISESTI

• Lasten hätäapurahaston keräyksiä
• Maakohtainen kummitoiminta
• Hätäapu ja humanitaariset ohjelmat
• Yritysyhteistyö
• Kuukausilahjoittaminen

MAHDOLLISUUS OSALLISTUA  
TOIMINTAAMME

• Vapaaehtoistyö
• Lasten hätäapurahaston keräyksiä
• Maakohtainen kummitoiminta
• Kuukausilahjoittaminen
• Humanitaarisen avun keräykset 
• Yritysyhteistyö
• Vaikuttamistyö

Tule mukaan toimintaan – meitä tarvitaan!
Pelastakaa Lapset on kansalaisjärjestö, jonka visiona on maailma, jossa toteu
tuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumi
seen. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children liikettä, joka toimii yli 100 
maassa. Suomen Pelastakaa Lapset ry perustettiin vuonna 1922.

MYÖNNETYT ANSIOMERKIT VUONNA 2015

PIETATE IN PARVULOS –MITALI

Söderlund Merja, Valkeakosken yhdistys

KULTAINEN ANSIOMERKKI

Rauman yhdistys: Alonen Anja, Maikola Anna ja Viljanen Seija
Valkeakosken yhdistys:  Virtanen Lasse
Mikkelin yhdistys:  Hurskainen Pentti

HOPEINEN ANSIOMERKKI

Rauman yhdistys: Alhonen Sinikka, Lehtinen Mari, Rantanen Leena ja 
Vainila Terttu
Turun yhdistys: Kottelin Mirja, Arnamo Erja, Mannelin Kaarina ja Lehto Liisa

PRONSSINEN ANSIOMERKKI
Rauman yhdistys: Arvo Tiina, Ijäs Johanna, Jaakkola Sari, Myllyniemi Mira, 
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Ulkopuoliset asiantuntijat
Pirjo von Hertzen  Maija von Fiandt 
Johanna Jaskari   Helena Isotalus
Marja Puhakka  Eija Mustonen

LIITTOHALLITUS
Puheenjohtaja   toimitusjohtaja Juhani Pekkala 

Jäsenet
erikoistutkija Tarja Heino  
PsT Julia Korkman (varapj.) 
YTM Suso Kolesnik
Suurlähettiläs emerita Ritva Jolkkonen
Jukka Peutere, yhdistysten edustaja
Jukka Sirviö, yhdistysten edustaja
sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen (varapj.) 
vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila  
Sami Luoto, henkilöstön edustaja 

Lasten ottamia valokuvia 
Lapsuudelle arvo  
-projektissamme.



Keskustoimisto
Koskelantie 38, 00601 Helsinki
puh. 010 843 5000 

Etelä-Suomen aluetoimisto
Koskelantie 38, 00610 Helsinki
puh. 010 843 5000 

Etelä-Suomen aluetoimisto  
Turun toimipiste
Sepänkatu 5 A, 20700 Turku
puh. 010 843 5236 

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Isokatu 47, 90100 Oulu
puh. 010 843 5120 

Länsi-Suomen aluetoimisto
Hämeenkatu 14 C, 33100 Tampere
puh. 010 843 5140 

Keski-Suomen aluetoimisto
Kauppakatu 32, 40100 Jyväskylä
puh. 010 843 5160 

Itä-Suomen aluetoimisto
Kauppakatu 25 C, 4.krs, 80100 Joensuu
puh. 010 843 5180 

LASTENKODIT:
Pärske
Viiripolaku 1, 01670 Vantaa
puh. 040 520 4845 

Raunila
Katajatie 3, 40250 Jyväskylä
puh. 040 583 6466

Ritvala
Joutsenkuja 25, 17200 Vääksy
puh. 040 560 5145 

Suvilinna
Suvilinnantie 29, 20900 Turku
puh. 040 487 2761 

Tirlittan
Kandidaatinkuja 1, 02700 Kauniainen
puh. 040 542 4209 

Tyrsky
Viiripolku 1 A, 01670 Vantaa
puh. 050 433 1425

Perhekuntoutusyksikkö Suvikumpu
Suvilinnantie 29, 20900 Turku
puh. 050 433 9791

Pelastakaa Lapset ry

pelastakaalapset.fi @pelastakaalapsefacebook.com/PelastakaaLapset


