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Pääsihteeriltä
Pelastakaa Lasten tehtävänä on auttaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia
lapsia, olivatpa he sitten Suomessa, Aasiassa tai Afrikassa – taikka pakolaisina jossakin päin maailmaa. Haluamme olla mukana auttamassa siellä, missä lapsilla on
hätää ja kärsimystä. Haluamme tuoda toivoa lasten elämään.
Vuoden 2016 toimintaamme leimasi vahva kehittämisen ja uuden tekemisen ilmapiiri. Jo syksystä 2015 alkanut pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden parissa tekemämme työ Suomessa jatkui. Ouluun ja Espooseen perustettujen alaikäisten vastaanottoyksiköiden muuttaminen kotouttamisvaiheen asuinyksiköiksi toteutettiin.
Ylläpidimme myös lapsiystävällisiä tiloja useammassa vastaanottokeskuksessa eri
puolilla Suomea.
Teemme kotimaassa ennaltaehkäisevää työtä monipuolisesti lasten ja perheiden
hyväksi. Tukea tarvitseva lapsi voi saada kauttamme tukiperheen, tukihenkilön,
sporttikummin tai lomakodin. Pelastakaa Lasten tuella moni lapsiperhe saa oikealla
hetkellä apua vaikeisiin elämäntilanteisiin selviytyäkseen eteenpäin.
Vuonna 2016 käynnistyi valtakunnallinen Lasten ja perheiden palveluiden muu
tosohjelma (LAPE), joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Muutoshankkeessa
kehitetään tulevien maakuntien palveluita ja yhteistyöhön on kutsuttu myös järjestökenttä laajasti mukaan. Pelastakaa Lasten edustajia oli mukana useissa työryhmissä tuomassa järjestömme näkemyksiä tähän tärkeään työhön.
Pelastakaa Lasten toimintavuosi 2016 oli sekä taloudellisesti että toiminnallisesti
hyvä. Monipuoliset toimintomme kehittyivät ja yhteisiä onnistumisia saavutettiin
yhä useampien lasten auttamiseksi. Hyvät tuloksemme ovat pitkäjännitteisen työn
ja ammattitaitoisen, sitoutuneen henkilöstömme ansiota.
Kevään 2016 liittokokouksessa hyväksyttiin järjestömme strategia vuosille
2017–2019. Strategian pohjana on kansainvälisen Save the Children -organisaation
strategia. Edelleen visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus
elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Keskitymme kaikkein haavoittavimmassa asemassa olevien lasten auttamiseen, nyt ja tulevaisuudessa.
Hanna Markkula-Kivisilta
pääsihteeri
Pelastakaa Lapset ry
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Kansalaisjärjestöjen arvo on
mittaamaton
Suomalainen yhteiskunta olisi hyvin erilainen, jos meillä ei toimisi kansalaisjärjestöjä ja jos niissä ei olisi mukana kansalaisia, jotka haluavat auttaa heitä, jotka
apua tarvitsevat.
Parin vuoden takainen pakolaiskriisi on hyvä esimerkki kansalaisjärjestöjen merkityksestä. Jos meillä ei olisi ollut Pelastakaa Lasten, Punaisen Ristin tai muiden
vastaavien järjestöjen vapaaehtoisia auttamassa virkakoneistoa kriisin aikana,
Suomi ei olisi selvinnyt poikkeuksellisesta tilanteesta.
Viranomaisia ei olisi ollut riittävästi eri toimipisteisiin. Virallinen Suomi ei olisi
ehtinyt perustaa riittävästi vastaanotto- ja majoitustiloja. Pelkästään henkilöstön
palkkaaminen valtiolle tai kuntiin muutaman päivän tai viikon varoitusajalla ei olisi
ollut mahdollista.
On tärkeää, että yhteiskunta edelleen ymmärtää kansalaisjärjestöjen merkityksen. Ne ovat tehneet paljon tämän maan auttamiseksi. Työ ei välttämättä näy otsikoissa ja julkisuudessa, mutta ilman sitä moni avuntarvitsija ei olisi saanut apua.
Suuri joukko järjestöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia auttavat kotimaassa ja ulkomailla.
Yhteiskunnan pitää tunnistaa järjestöjen
merkitys myös tulevaisuudessa. Pelastakaa
Lapsille ja muille samanlaisille järjestöille
ei ole sama, missä asemassa niiden palvelut ovat sote-uudistuksen tullessa voimaan
2019. Järjestöjen asema uudistuksessa ja
palvelujen tarjouskilpailuissa on vielä epäselvä, mutta olennaista on, että järjestöt
saavat olla mukana tarjoamassa ammattitaitoista palvelua tulevinakin vuosina.
Järjestöjen palvelut lähtevät avunsaajien
tarpeesta. Se on arvo, jota ei voi rahalla
mitata, vaikka kuntien kilpailutukset
perustuvatkin nykyään vain taloudelliseen
edullisuuteen.
Kun järjestömme perustettiin, sen missio oli: koteja kodittomille lapsille. Vaikka 95 vuoden aikana elintasomme on noussut uskomattomasti, perusasetelma ei ole muuttunut: Suomessakin edelleen on paljon lapsia, jotka eivät saa perusasioita. Kansainvälisistä katastrofialueista puhumattakaan.
Viestimme on, että yhtäkään lasta ei jätetä. Se on laajempikin viesti: kaveria ei
jätetä. Välittäminen ja vastuun kantaminen kanssaihmisistä on arvo, joka näkyy
joka päivä kansalaisjärjestöjen työssä. Sen taloudellinen arvo on yhteiskunnalle mittaamaton.

Lämmin kiitos kaikille, jotka työskentelette Pelastakaa
Lapsissa. Työnne lasten hyväksi on tärkeää ja
korvaamatonta!
Juhani Pekkala
Liittohallituksen puheenjohtaja
Pelastakaa Lapset ry
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Suomalaiset yritykset maailmalla vahvistivat
lasten oikeuksien toteutumista omalla
liiketoiminnallaan
Vuonna 2016 jatkoimme Myanmarissa yhteistyötämme pitkäaikaisen kumppanimme Nokian kanssa.
Nokian ja Pelastakaa Lasten tavoitteena on Myan
marissa toteutettavan varhaiskasvatushankkeen puitteissa myös kehittää ja testata uusia teknisiä työkaluja varhaiskasvatustyön tukemiseksi, ja myös näin varmistaa sitä, että ympäri maata toimivat varhaiskasvatuskeskukset toimivat laadukkaasti ja tehokkaasti valmistaen lapsia parhaalla mahdollisella tavalla tulevaa
koulutietä varten. Vuonna 2016 kehitimme yhdessä
Nokian tuella verkkopohjaisen tietokannan ja siihen
synkronoidun mobiiliapplikaation, jotka mahdollistaisivat tiedonkeruun ja yhdistämisen mahdollisimman
reaaliaikaisesti. Parhaillaan testauksessa olevan työkalun kautta haluttiin parantaa myös kerätyn informaation vertailtavuutta ja nopeutta, jolla hankkeessa
maanlaajuisesti kerättyä tietoa pystytään paremmin
analysoimaan ja jälleen hyödyntämään hankkeen toiminnoissa.
Yhteistyömme Stora Enson kanssa jatkui Intian
Chennaissa, jossa yritys tuki vuosien 2015–2016 ajan
slummeissa toteutettavaa vesisanitaatioon ja hygi
eniaan keskittyvää hankettamme. Hankkeen puitteissa
sekä lisättiin tietoa kestävistä sanitaatiokäytännöistä
että vahvistettiin kohdealueiden asukkaiden omia vaikuttamistaitoja.
Lapsen oikeuksiin ja liiketoimintaan liittyvän työmme
puitteissa koulutimme suomalaisia yrityksiä teemaan
liittyen yhteistyössä mm. Suomen Intian suurlähetystön sekä Finnpartnership-rahoitusohjelman kanssa.
Lisäksi konsultoimme ja koulutimme yrityskumppaneitamme lapsen oikeuksiin liittyen sekä Intiassa että
Suomessa.
YRITYKSILLÄ MERKITTÄVÄ ROOLI SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ MYÖS SUOMESSA
Yrityskumppaneistamme Valmet tuki meitä vuotuisella joululahjoituksellaan, josta ohjattiin varoja sekä
kotimaan tukiperhetyöhön, että kansainvälisiin hankkeisiimme. Unileverin Ingman jäätelöä myytiin useita tuhansia litroja kesän aikana, joiden myyntituotosta lahjoitettiin osa kotimaan vähävaraisten lasten
hyväksi. Clas Ohlson markkinoi joulun alla kaikissa
myymälöissään useita nimikkotuotteita Pelastakaa
Lasten työn hyväksi. Marabou järjesti koko vuoden
kestävät #halihipat, jossa kerättiin varoja kotimaan ja
kansainväliseen työhön. Ikea toteutti perinteisen Soft
Toys -kampanjan joulun alla ja lisäksi sovimme Telian
kanssa monivuotisesta yhteistyöstä, jolla parannetaan
lasten turvallisuutta internetissä.

Kesko ja Lidl jatkoivat menestyksellistä työtään
lasten ja nuorten auttamiseksi. K-kaupoissa ja Lidlmyymälöissä asiakkaat osallistuivat panttiarpajaisiin,
joiden tuotoilla kerättiin varoja kotimaan ehkäisevään
lastensuojeluun eli Eväitä Elämälle -ohjelmaan. Varoilla
tuetaan esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien lasten
koulunkäyntiä ja harrastamista. Lisäksi Lidl ja
Finlayson suunnittelivat asiakkailleen kauniin Omppu
kassin, jota myytiin Lidl-myymälöissä kautta maan.

Mallia antoi myös MTV, joka osallistui talkoisiin
tarjoamalla kolme näkyvyyskampanjaa tv-kanavallaan,
Katsomossa ja verkkosivuillaan. MTV:n kampanjoiden
myötä tietoisuus panttiarpajaisista kasvoi ja osallistumisprosentti nousi 100 % edellisvuodesta.
Suomalainen Kirjakauppa ja Otava toteuttivat
menestyksekkään Eläköön Lapsi -kampanjan marraskuussa ja Huutokauppa.net lahjoitti jokaisesta jääkiekon MM-kisojen aikaan myydystä ”Tamin takista”
tuhat euroa. Lisäksi Kalevala Koru lanseerasi uuden
Päivänsäde-korusarjan, joka oli myös lahjoittajien
ostettavissa Pelastakaa Lasten Kaupassa.
SUOMALAISET PELASTIVAT LAPSIA JA NUORIA
MIELELLÄÄN
Vuoden aikana lähes 3 000 uutta kuukausilahjoittajaa
liittyi joukkoomme. Kuukausilahjoittajat tukivat työtämme kotimaan ja maailman hädänalaisten lasten
auttamiseksi noin 1,4 miljoonalla eurolla vuonna 2016.
Suomalaiset lahjoittivat humanitaarisen avun toimintaamme lähes 900 000 euroa, josta 460 000 euroa
lahjoitettiin Syyrian keräykseen.
Vuoden suurimmalla yksittäisellä kampanjalla
PELASTAKAA LAPSET VUOSIKATSAUS 2016
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Joulukeräyksellä, hankittiin varoja kotimaan lasten
auttamiseksi ja erityisesti Eväitä Elämälle -ohjelmaan.
Joulujuoksu-tapahtumaan osallistui ennätysmäärä
juoksijoita ja noin 1 300 jouluisiin asuihin pukeutunutta
juoksijaa kiersi Töölönlahden iloisessa jouluhengessä.
Joulukeräyksen tuotto oli vuonna 2016 ennätykselliset
1,1 miljoonaa euroa.
Suomalaiset lahjoittivat myös merkkipäiväkeräykseen ja koululaiset osallistuivat päivätyökeräykseen eli
taksvärkkiin. Pelastakaa Lasten työtä tuettiin myös
ostamalla aineettomia lahjoja Toivekaupasta ja järjestön logolla varustettuja tukituotteita Pelastakaa
Lasten Kaupasta. Kaduilla ja ostoskeskuksissa tapahtuvan lipaskeräyksen rinnalle otettiin käyttöön virtuaalinen lipaskeräys, jossa kerätään varoja itse valittuun kohteeseen ja jota keräyksen tekijä voi itse markkinoida sosiaalisessa mediassa.
Varainhankinnan tavoitteena oli edellisvuosien

tapaan kasvattaa keräystuottoja niin, että vuosittaiset
keräyskulut ovat enintään 20 %. Tavoite toteutui.
SÄÄTIÖIDEN JA TESTAMENTTILAHJOITUSTEN
OSUUS ON MERKITTÄVÄ
Pelastakaa Lasten osuus Nenäpäiväsäätiön keräyksen
varoista oli 240 000 euroa, jolla parannetaan köyhyydessä elävien lasten ja heidän perheidensä sosiaalista
turvallisuutta Intiassa ja Bangladeshissa. Nenäpäivä
säätiö täytti 10 vuotta ja Ylen juhla-showssa nähtiin
videoita työstämme Intiassa. Myös Lastenlinnan
Säätiö tuki työtämme kotimaassa 70 000 eurolla.
Saimme tukea seuraavilta säätiöiltä ja rahastoilta:
Greta Maria Lindbloms Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin
rahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Olvi
Säätiö, Rantapolku Säätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen
Säätiö, Eva Ahlströms Säätiö, Lotta Svärdin Säätiö,

TUOTOT JA KULUT 2016
Kulut 31 milj. euroa

Tuotot 31,4 milj. euroa

1% 1%

3%
5%
22 %

36 %
34 %

58 %

8%
32 %

Kotimainen työ

Lastensuojelun palvelumaksut

Kansainvälinen työ

Julkiset avustukset

Hallinto

Muut tuotot

Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta

Lahjoitukset ja muu varainhankinta
Sijoitus ja rahoitustoiminta
Siirrot rahastoista

6

PELASTAKAA LAPSET VUOSIKATSAUS 2016

Lapsen Aika Säätiö ja Honkalampi Säätiö.
Testamenttilahjoituksia saatiin noin 700 000 euroa
ja jatkoimme osallisuuttamme hyvatestamentti.fi yhteisön jäsenenä, jossa Suomalaiset hyväntekeväisyysjärjestöt kampanjoivat testamenttilahjoitusten tietoisuuden kasvattamisen puolesta. Testamenttiesitteitä tilattiin edellisvuotta vilkkaammin ja Pelastakaa Lasten
lakipalveluihin yhteydenotot kasvoivat.
Vuosi 2016 oli myös investointien ja uudistumisen
vuosi. Pelastakaalapset.fi-verkkosivujemme lisäksi

uudistimme Toivekauppa.fi-sivuston sekä Pelastakaa
Lasten Kaupan verkkosivut. Investoimme nykyaikaiseen lahjoittajarekisteriin ja integraatioihin verkkosivujen ja lahjoittajarekisterin välillä. Lisäsimme eri lahjoittajakanavia ja vuoden 2016 aikana tehtyjen uudistusten myötä pystymme vahvistamaan lahjoittaja
palveluamme sekä palvelemaan lahjoittajia ja kumppaneitamme tulevina vuosina paremmin.

Kuvassa kansalaistoiminnan päällikkö
Mari Laiho sekä Suomalaisen kirjakaupan
markkinointijohtaja Mervi Jäntti. Suomalainen
Kirjakauppa on yksi pitkäaikaisimmista
Pelastakaa Lasten kumppaneista

Joulujuoksussa rikottiin ennätyksiä
Joulujuoksu starttasi Finlandia-talolla lauantaina 3.12.
Tapahtumaan osallistui noin 1300 juoksijaa ja vuoden
2016 uutuutena oli lasten oma Joulujuoksu. Tapahtuman markkinointi aloitettiin lokakuussa ja yhteistyökumppaneina toimineet Runners High, Acus Audio,
Kesko, Lidl sekä radiokanavat Nostalgia, Iskelmä ja
Radio Nova antoivat upeasti oman panoksensa
tapahtuman järjestämiselle. Joulujuoksupäivänä tehtiin vielä ilmoittautumisia ja Finlandia-talolla viihdytti
juoksijoiden perheitä ja ystäviä mm. Tracy Lipp ja
Toni Marie Iommi sekä Flamingo Spa:n Onnenpyörä.
Joulujuoksuun osallistui perheiden lisäksi merkittävä
joukko yrityksiä henkilökunnan kanssa sekä kovan
luokan juoksijoita, jotka hakivat uutta pohja-aikaa 10
kilometrin juoksulle. Ennätyksiä tehtiin niin lasten kuin
aikuistenkin sarjassa.
Tulevana vuonna Joulujuoksu järjestetään 2.12.2017
ja niille, jotka eivät pääse Finlandia-talolle juoksemaan
järjestetään Juokse & Lahjoita -kampanja, jossa voi
missä tahansa päin juosta hyvän asian puolesta.

Joulujuoksuun osallistui useita kymmeniä yrityksiä henkilökunnan
kanssa. Finnairilta osallistui yli 70 henkeä iloiseen juoksutapahtumaan.

PELASTAKAA LAPSET VUOSIKATSAUS 2016
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Pelastakaa Lasten perhehoito 2016
Perhehoidon tuen piirissä oli vuoden 2016 lopussa 142
lasta 114 sijaisperheessämme.
ll
ll
ll
ll
ll

14 lasta sai uuden sijaisperheen
Lyhytaikaisessa perhehoidossa oli 13 lasta
10 PRIDE-ryhmävalmennusta järjestettiin
yhteensä 34 perheelle
Aluetoimistoissamme työskentelee 14 PRIDEsosiaalityöntekijäkouluttajaa
10 kokenutta sijaisvanhempaa toimii perhehoidon mentoreina

PERHEHOIDON TUKI
Vahvasti tuetun perhehoidon osana toteutettiin
PERHOStyötä lapsen, sijaisvanhempien ja vanhempien
suhteiden rakentamiseksi. PERHOStyöstä saatiin merkittäviä tuloksia lapsen hyvinvoinnin lisääjänä.
PRIDE-valmennuksen vahvistamista kehitettiin ja
toteutetttiin psykologin työpanoksella.
Lyhytaikaisen perhehoidon PRIDE-valmennuksen
lisäosan kouluttajakoulutuksen ja perheiden
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valmennusmateriaalin kehittämiseksi järjestettiin
Tampereella ja Helsingissä täydennyskoulutus-, ja
kehittämispäivät.
Osallistuimme aktiivisesti valtakunnalliseen lapsi- ja
perhepalveluiden LAPE-kärkihankkeen perhehoidon
mallinnustyöryhmän työskentelyyn.
PePPi-hanke jatkoi viisivuotista työtään vapaaehtoisten voimavarojen kehittämiseksi sijaisperheiden
arkeen.
Asiakaskyselyymme vastasi 46 sijaisvanhempaa.
Pääosa heistä (28) oli erittäin tyytyväisiä saamaansa
palveluun. He arvostavat ammattitaitoisia ja pysyviä
työntekijäsuhteita;
”Pitkään työskennelleiden ammattilaisten käytännön
kokemuksen tuomaa varmuutta ja rohkeutta tarttua korjattaviin/kehitettäviin kohtiin.”
”Yhteistyö on sujuvaa, arvostavaa, asiantuntevaa, kiireetöntä ja työntekijöihin saa hyvin yhteyden.”

Lastensuojelua lukuina vuonna 2016

1 588
282
982
1 208
16

LASTA TUKIPERHEISSÄ

LASTA LOMAKODEISSA

LASTA SAI
TUKIHENKILÖN TUKEA

PERHETTÄ
ADOPTIONEUVONNASSA

LASTA ADOPTOITU
KV-ADOPTIOPALVELUN KAUTTA

178
114
20 719
1 782

ASIAKASTA ADOPTION JA
PERHEHOIDON JÄLKIPALVELUSSA

142
42
20
96

LASTA PERHEHOIDOSSA

LASTA LASTENKODEISSA

LASTA PERHEKUNTOUTUKSESSA

LASTA ALAIKÄISYKSIKÖISSÄ

TOIMINNASSA MUKANA 114
SIJAISPERHETTÄ

VERKKONUORISOTOIMINNAN
PIIRISSÄ

VIHJETTÄ OTETTIIN VASTAAN NETTIVIHJEPALVELUSSA

PELASTAKAA LAPSET VUOSIKATSAUS 2016
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Eväitä Elämälle
Pelastakaa Lapset edistää Eväitä Elämälle -ohjelmalla
lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Ohjelmassa mukana olevat paikallisyhdistyksemme tukevat omilla alueillaan lasten koulunkäyntiä
ja harrastamista. Tuki kohdennetaan lapsille, joiden
mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua
harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden
tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

OHJELMASSA ON KOLME TUKIMUOTOA:

OPPIMATERIAALITUKI
toisen asteen opiskelijoille

MENTOROINTI
yläkoululaisille ja 10.luokkalaisille

HARRASTUSTUKI
alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille

1458 lasta
567
724
167

sai tukea toisen asteen
oppimateriaalien hankintaan
sai tukea harrastamiseen
sai mentorin tukea

Lasten tukemiseen käytettiin 361 997 euroa

44 %
42 %
14 %

Oppimateriaalitukea
Harrastustukea
Mentoritoimintaa

Tuki rahoitettiin avustus- ja lahjoitusvaroilla

62 %
38 %
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Yhdistysten varainhankinnalla
Keskusjärjestön
varainhankinalla

Eväitä Elämälle -ohjelmasta tukea saaneiden lasten ja
nuorten perheissä on monenlaisia haasteita.
Useimmat heistä olivat pienipalkkaisten yksinhuoltajaperheiden lapsia. Vähävaraisuuden ohella taustalla oli
työttömyyttä, työkyvyttömyyttä, velkaantumista,
konkursseja, sairauksien tai vammaisuuden vuoksi
haasteellisessa tilanteessa olevia lapsia ja perheitä,
vanhempia, jotka eivät osallistu lastensa huoltamiseen, kodin ulkopuolella asuvia ja yksin asuvia nuoria,
erityislapsia, yksinäisiä ja kiusattuja lapsia, suurperheiden lapsia sekä maahanmuuttajaperheiden lapsia.
Tukea saaneiden lasten ja nuorten vanhempien kertomuksista välittyy huoli ja hätä sekä kiitollisuus siitä,
että heidän lapsensa ovat saaneet mahdollisuuden
koulunkäynnin jatkamiseen tai harrastamiseen muiden
tavoin.
Eväitä Elämälle -ohjelma ei toimisi ilman vapaaehtoistemme ja lahjoittajiemme arvokasta tukea.
Yhdessä voimme varmistaa koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia niille, jotka niitä kipeimmin tarvitsevat.

”Kiitän todella paljon oppimateriaalituesta ja
siitä, että kuulitte minua. Tuntuu hyvältä rohkaistua pyytämään apua, ja olen todella kiitollinen, että siihen vastattiin. Tästä on hyvä
jatkaa kohti valmistumista ja uusia unelmia.
Kiitos!”
”Meidän arjessa lasten harrastukset ovat
olleet kantava voima, joka on saanut heidät
tsemppaamaan koulussa, hyvään kaveriporukkaan, kestämään pettymyksiä ja kokemaan onnistumisia. Neljän lapsen yksinhuoltajataloudessa harrastukset ovat iso menoerä,
joita on lähes mahdotonta maksaa ilman ylimääräistä tukea.”
”Poika voi jatkaa harrastusta kunnollisilla kengillä, eikä sen takia tarvinnut hylätä hienoa ja
mielekästä harrastusta.”
”Lapseni on ollut tyytyväinen ja iloinen. Hän
on saanut itsevarmuutta saadessaan tehdä
asioita joista pitää ja jotka ovat hänelle mieluisia”

”Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen on tänä päivänä
puheissa paljon, eikä turhaan. Jos me näillä tärkeillä
tukitoimilla saamme pidettyä nuoret kiinni elämässä,
silloin kaikki menee niin kuin pitääkin.”
PELASTAKAA LAPSET VUOSIKATSAUS 2016
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Paikallisyhdistysten toiminta – tositarinoita
vapaaehtoistyöstä
”On ihana tunne tehdä joku lapsi tai koko perhe
pienellä avulla onnelliseksi.”
Jäsenillämme on jokaisella omat tärkeät syynsä, miksi
olla jäsenenä juuri Pelastakaa Lapsissa. Yksi on tullut
toimintaan mukaan ystävien kautta, toinen oman
äidin houkuttelemana. Kolmas haluaa auttaa oman
kuntansa lapsia ja neljännelle tärkeintä ovat hädänalaiset lapset maailmalla. Jäseniämme yhdistää halu
auttaa ja toimia kaikkien maailman lasten oikeuksien
toteutumiseksi.

Jäsenemme kuuluvat valitsemaansa paikallisyhdistykseen. Yhdistysten toiminta keskittyy lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin paikalliseen tukemiseen. Yhdis
tykset edistävät omalla toiminnallaan järjestön yhteisiä päämääriä. Yhdessä olemme yksi, yhtenäinen
Pelastakaa Lapset!

”Voimme olla omalta osaltamme viemässä
tärkeää asiaa eteenpäin ja nähdä toimintamme
merkityksen lapsille ja perheille.”

TÄRKEIMMÄT TOIMINTAMUODOT
Lasten ja nuorten koulunkäynnin ja harrastamisen
tukeminen
Tapahtumien järjestäminen lapsille ja perheille
Paikallinen vaikuttamistyö

Vuosi 2016 lukuina
78
4939
1363
23 162
402 734 €
12
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paikallisyhdistystä
jäsentä
aktiivista vapaaehtoista
tavoitettua lasta
kohdennettuja varoja lasten auttamiseksi
kotimaassa ja maailmalla

Sporttikummi-toimintamme kasvaa
Sporttikummi-toiminta laajentui STEA:n avustuksen
sekä oman varainhankinnan turvin Länsi-Suomen
aluetoimistosta Keski-Suomen, Pohjois-Suomen sekä
Etelä-Suomen aluetoimiston alueille. Näillä alueilla
toimintaan valmennettiin vuoden 2016 aikana 163 uutta vapaaehtoista. Sporttikummi-suhteita oli yhteensä
95 lapsella, joista uusia sporttilapsia oli 61. Luvut kertovat toiminnan laajentumisesta hyvin myös uusilla
alueilla.
Toiminnan käynnistäminen on edellyttänyt runsaasti
uudesta toimintamuodosta tiedottamista ja markkinointia sekä vapaaehtoisten että perheiden mukaan
saamiseksi. Työmuodon käynnistäminen on edellyttänyt uudenlaisten kumppanuuksien ja yhteistyötahojen
kanssa toimintaa. Jokaisella alueella uusia kumppanuuksia on luotu esimerkiksi urheiluseurojen kanssa.
Sporttikummien näkemyksen mukaan toiminnalla on
vaikutuksia lapsen ja vanhempien hyvinvointiin. Lapsille
toiminta antaa erilaisia liikkumisen mahdollisuuksia,
uusia harrastuksia, mahdollisuuksia kokeilla uusia juttuja, tavallisesta arjesta poikkeavaa tekemistä, “hengailun” sijaan mahdollisuuden tehdä jotain järkevää,
leikkimielistä kilpailua, aikuisia turvallisia ystäviä, kahden keskistä aikaa Sporttikummin kanssa sekä mahdollisuuksia purkaa energiaa liikunnan parissa. Lapset
ovat voineet luoda luottamuksellisia suhteita
Sporttikummi-aikuiseen. Lasten itsetunnon on koettu
kohentuneen sekä liikunnallisten ja sosiaalisten taitojen
kehittyneen. Vanhemmat ovat Sporttikummien kokemuksen mukaan saaneet toiminnasta ainakin omaa
aikaa vähän lisää, vastuun jakamista sekä iloa siitä,
että lapsi on iloinen. Sporttikummi-toiminnalla on vaikutuksia myös lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen. Sporttikummit kokevat, että voivat vaikuttaa siihen tuomalla esiin vaihtoehtoisia näkökulmia ja

ajattelutapoja lapsesta, jakamalla vanhempien kanssa
perheen iloja ja suruja sekä kannustamalla lapsia ja
vanhempia riitatilanteessa sopuun. Sporttikummit ovat
voineet vahvistaa lapsen omia vahvuuksia.
Vanhempien oman kokemuksen mukaan Sportti
kummitoiminta vaikuttaa vanhemman fyysiseen,
psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sporttikummi
on lisännyt vanhemman mahdollisuuksia liikkumiseen
sekä lepoon ja uneen, jolloin fyysinen hyvinvointi on
lisääntynyt. Psyykkiseen hyvinvointiin toiminta on vaikuttanut siten, että vanhemman syyllisyys on vähentynyt ja stressi helpottanut. Vanhemmille on myös tärkeää, että he saavat jakaa vanhemmuuttaan ja vastuuta toisen aikuisen kanssa. Heidän huolensa lapsesta on
vähentynyt sporttikummin myötä. Vanhempien psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaa myös, kun he tietävät
lapsen saavan huomiota ja voivan hyvin. Toiminta lisää
myös vanhemman sosiaalista hyvinvointia. Vanhemmat
jaksavat ja pystyvät paremmin hakeutumaan sosiaalisiin tilanteisiin ja ystävien seuraan. Itseluottamus ja
pärjääminen ovat lisääntyneet. Sporttikummit ovat
myös vanhemmille tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja
parhaimmillaan ystäviä.
Vanhempien hyvinvointi on vaikuttanut lapsen
arkeen sekä lapsen ja vanhemman suhteeseen. Lapsen
ei tarvitse kantaa murhetta vanhemman väsymyksestä. Vanhemmilla on enemmän kärsivällisyyttä ja kiinnostusta lapsia kohtaan. Ilmapiiri on myönteisempi ja
rennompi ja lasten turvallisuuden tunne on parantunut.
Vanhempi jaksaa olla paremmin läsnä ja touhuta lapsen kanssa sekä auttaa läksyissä. Vanhemmat kokevat
olevansa positiivisempia, kärsivällisempiä, rennompia.
Lapsi-vanhempi suhde on lujittunut ja siihen on tullut
lisää läheisyyttä.
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Lapset ja digitaalinen
media
Pelastakaa Lapset ja Telia solmivat maaliskuussa
kolmevuotisen yhteistyösopimuksen edistääkseen lasten turvallisuutta digitaalisessa maailmassa. Mietimme
Telian kanssa keinoja, joilla pyrimme parantamaan
lapsen oikeuksien toteutumista netissä. Yhteistyömme
keskittyy erityisesti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ehkäisevään työhön. Aloitimme myös Suomen
100-vuotisjuhlavuoden yhteisen Digiboom-kampanjan
valmistelun.
Help.some-mobiilisovellus julkaistiin tammikuussa. Sovellus tarjoaa lapsille ja nuorille luotettavaa tietoa ja neuvontaa heidän huoliinsa ja ongelmiinsa liittyen. Pelastakaa Lapset kehitti sovelluksen yhteistyössä Helsingin nettipoliisin ja Rikosuhripäivystyksen
kanssa. Maksuton sovellus on Suomen ensimmäinen
moniammatillisessa yhteistyössä kehitetty, lapsille tarkoitettu mobiilisovellus, jonka kautta saa nopeasti
apua ja neuvoja erilaisiin ongelmatilanteisiin. Help.
some-sovelluksen kautta lapsi tai nuori voi saada tietoa ja tukea esimerkiksi erilaisissa kiusaamis- ja häirintätapauksissa, seksuaaliseen ahdisteluun ja hyväksikäyttöön liittyvissä kysymyksissä sekä muiden rikosasioiden selvittelyssä ja rikoksen uhreja koskevissa
asioissa.
Pelastakaa Lapset ry järjesti syyskuussa 2016
Helsingissä kansainvälisen konferenssin Fight Against
Online Child Sexual Abuse. Konferenssi keskittyi erityisesti lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä todistavaan
kuva- ja videomateriaaliin liittyviin haasteisiin digitaalisessa mediassa. Konferenssi keräsi yhteen viranomaisia sekä alan ammattilaisia ja lisäsi yhteistyötä lasten
suojelemiseksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
Nettivihje-yksikön keskeisiä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat kaikki INHOPE-verkoston vihjepalvelut (52 yksikköä yli 45 maassa) sekä muun muassa
INTERPOL, EUROPOL, Google, Facebook, Twitter,
Instagram ja Microsoft.
Nettivihje vastaanotti lähes 1800 yksittäistä vihjettä
lasten seksuaaliseen hyväksikäytöön liittyvästä toiminnasta tai materiaalista. Yhteensä vihjeet sisälsivät
lähes 60 000 yksittäistä kuvaa tai videota. Yksittäisistä
vihjeistä laittomaksi arvioitiin 37 prosenttia, jotka toimitettiin välittömästi poliisille.

14
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Kansainvälisillä verkostoilla
laadukkaampaa nuorisotoimintaa
digitaalisessa mediassa
Lapset ja digitaalinen media -yksikkömme
toteuttaa digitaalista nuorisotoimintaa
yhdessä yhteistyökuntien ja verkkovapaaehtoistemme kanssa. Vuonna 2016 kohtasimme 80 000 lasta ja nuorta verkossa
ympäri Suomen.
Nuorten osallisuutta digitaalisen nuorisotoiminnan kehittämisessä edistettiin
tehokkaasti vuonna 2016. Pelastakaa
Lapset on mukana eurooppalaisessa
Erasmus + -hankkeessa, jossa kehitetään ja
koulutetaan uudenlaista nuorisotyön arviointimenetelmää. Englannissa St Mark &
John yliopistossa tutkitun ja kehitetyn
menetelmän avulla nuorisotyötä arvioivat
nuoret heidän omien kokemustensa kautta.
Hankkeessa on mukana nuorisoalan toimijoita Englannista, Virosta, Italiasta,
Ranskasta ja Suomesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää kokemusten kautta suomalaisen nuorisotyön arviointimenetelmä.
Hankkeessa on kerätty kymmeniä nuorten tarinoita siitä miten digitaalinen nuorisotoimintamme on vaikuttanut heidän
elämäänsä. Nuorten kokemukset toiminnastamme vahvistavat toiminnan merkityksellisyyttä nuorelle:
”Tuun tänne uudelleen aina, kun tunnen
itseni yksinäiseksi tai jotkin jutut vaivaa mua.
Täällä saa vastauksia ja apuja juttuihin, jotka
painaa mun mieltä ja sitten mun ahdistus helpottuu, kun joku aikuinen kuuntelee.”
Hanke jatkuu kesään 2018 saakka, jolloin julkaistaan käsikirja menetelmän hyödyntämisestä erilaisissa nuorisotyön konteksteissa.

Kesällä 2016 kokoonnuimme 25 nuorisotoimijan
kanssa koulutukseen St Mark & John yliopistoon
Englantiin, jossa pääsimme yhteiskuvaan Plymouthin
pormestarin kanssa.

PELASTAKAA LAPSET VUOSIKATSAUS 2016
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Kansainvälistä adoptiopalvelua
”En osaa edes sanoin kuvailla miten paljon tämä merkitsee. Me olemme saaneet meille täydelliset lapset
adoptoimalla, ja lapsemme ovat saaneet ikiomat vanhemmat ja perheen. Siinäpä se pääasia kiteytettynä.”
Näin kuvasi adoption merkitystä ja samalla adoption eri osapuolten yksilöllisten tarpeiden kohtaamista
eräs vuonna 2016 Pelastakaa Lasten kansainvälisen
adoption kautta lapsen saanut adoptiovanhempi.
Pelastakaa Lasten kansainvälinen adoptioyhteistyö
ulottui vuonna 2016 viiteen maahan - Bulgariaan,
Filippiineille, Kiinaan, Thaimaahan ja Kirgisiaan.
Yhteistä lapsille, joita sijoitimme näistä maista sekä
adoptionhakijoille, joita tarjosimme yhteistyötahoillemme näihin maihin, ovat yksilölliset lähtökohdat,
yksilölliset tarpeet ja mahdollisuudet.
Jokaisella adoptioperheeseen sijoitettavalla lapsella
on oma historiansa ennen adoptiota. Se on sisältänyt
syntymän ja varhaislapsuuden, monia menetyksiä
ihmissuhteissa ja ympäristön muutoksia. Lapsen kehitys ja terveydentila on yksilöllinen. Hoitopolku lähtömaan lastensuojelussa sekä siellä mahdollistuneet
uudet korvaavat ihmissuhteet ovat jokaisella lapsella
omansa. Vastaavasti suomalaisilla adoptionhakijoilla
on omat yksilölliset lähtökohtansa yksilöinä, puolisoina ja perheinä ennen adoptiota. Heilläkin on omat toiveensa, valmiutensa ja joskus myös rajoituksensa ryhtyessään adoptionhakijoiksi. Kansainvälisen adoptioyhteistyön tavoitteena on yhdistää nämä yksilölliset
mahdollisuudet ja tarpeet lasta parhaiten palvelevalla
tavalla.
LAPSIA SAAPUI FILIPPIINEILTÄ, KIINASTA JA
THAIMAASTA
Pelastakaa Lasten kansainvälinen adoptiopalvelu avusti vuonna 2016 yhteensä 89 suomalaista adoptionhakijaperhettä adoptioprosessin eri vaiheissa. Sijoitimme
16 lasta suomalaisiin perheisiin ja vastasimme 169 lapsen adoptioprosessin seurannasta adoption jälkeen.
Sijoitetuista lapsista 9 tulivat Filippiineiltä, 6 Kiinasta
ja 1 Thaimaasta. Lapsen saaneiden perheiden odotusajat vaihtelivat 1 vuodesta vähän yli 3 vuoteen hakemuksen lähettämisestä lapsen Suomeen saapumiseen.
Sijoitetut lapset olivat iältään 1v 1kk iästä 9-vuotiaisiin. Osalla lapsista oli myös fyysisiä erityistarpeita.
Adoptionhakijoiden yksilöllisten resurssien kartoittaminen sekä perheen ohjaaminen ja valmentaminen
kansainväliseen adoptioprosessiin ovat kansainvälisen
adoptiopalvelun keskeisiä tehtäviä. Pelastakaa Lapset
teki vuonna 2016 adoptioyhteistyötä Bulgarian,
Filippiinien, Kiinan, Kirgisian sekä Thaimaan kanssa.
Järjestimme yhteensä 31 infotilaisuutta, joissa välitimme tietoa ja valmensimme näistä kohdemaista lasta
toivovia ja odottavia adoptionhakijoita soveltaen ulkomaisten yhteistyötahojemme kautta saatua
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ajankohtaista tietoa adoption tarpeessa olevista lapsista ja adoptioprosessin luonteesta. Kaikki yhteistyömaamme ovat Haagin kansainvälisen adoptiokonvention jäseniä tarkoittaen yhteistä lähtökohtaa ja tavoitetta adoptiotyössä. Yhteistyömme on kansainvälistä
lastensuojelua, jossa etsitään kansainvälisen yhteistyön
kautta lapselle sopivinta perhettä. Jotta tämä olisi
mahdollista, tarvitaan hyvin dokumentoitua, jaettavaa
ja ajantasaista tietoa sekä yksittäisestä lapsesta että
perheistä, joita lapselle harkitaan sekä riittävää viranomaisyhteistyötä adoption eri vaiheissa.
PERHEILLE TUKEA
Suomessa adoptiovanhempien adoptioneuvonta sekä
valmennus valmistavat adoptionhakijoita sensitiiviseen
ja lapsen yksilöllisiä tarpeita huomioivaan, korjaavaan
vanhemmuuteen. Näemme adoptionhakijat tärkeänä
resurssina lapsen tukemisessa. Perheiden valmistautuessa vastaanottamaan lapsi, perheen valmiuksia
sensitiiviseen adoptiovanhemmuuteen tuettiin vuonna
2016 mm. Lapsen kohtaaminen hakumatkalla -valmennustilaisuuksilla sekä Odottajien ilta -tapahtuman
avulla, jossa hakumatkaan valmistautuvia vanhempia
valmennettiin lapsen kohtaamiseen ensimmäisinä päivinä sijoituksen jälkeen sekä lapsen kielellisen kehityksen tukemiseen adoptiosijoituksen jälkeen.
Kansainvälisen adoptiopalvelun kasvava asiakasryhmä on tällä hetkellä adoption jälkeen omaa taustaansa tai juurimatkaa pohtivat adoptoidut, adoptiovanhemmat sekä joissakin tapauksissa myös biologiset
vanhemmat. Adoption jälkipalvelutyön asiakkaita oli
vuonna 2016 yhteensä 84. Annoimme ohjausta ja tuimme näitä nuoria adoptoituja sekä heidän perheitään
mm. adoptioasiakirjoissa olevien tietojen saamisessa,
taustatiedustelujen tekemisessä lapsen lähtömaan
viranomaisille sekä erilaisissa yksilö- tai ryhmäjuurimatkajärjestelyissä yhteistyössä yhteistyötahojemme
kanssa ulkomailla.
Adoptiopalvelu edellyttää lisäksi myös tiivistä
yhteistyötä palvelunantajan ja asiakkaan välillä.
Pelastakaa Lasten adoptiopalvelun asiakkaat arvioivat
vuonna 2016 saamaansa asiakaspalvelua ystävälliseksi,
luotettavaksi ja asiantuntevaksi. Asiakkaat esittivät
lisäksi edelleen toiveensa prosessien kehittämisestä
entistä yksilöllisempään suuntaan sekä tilaisuuksien
nykyistä laajemmasta tarjonnasta alueellisesti eri puolille Suomea.
Adoptiotyössä tullaan lähivuosina tarvitsemaan
resursseja sekä yksilöllisten adoptioprosessien mahdollistamiseksi että Suomeen adoptoitujen lisääntyvään
jälkipalveluun.
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Työ turvapaikkaa hakevien lasten parissa
Vuonna 2015–2016 Suomeen saapui yli 38 000 kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä. Joukossa oli
myös paljon yksin liikkuvia ja perheidensä kanssa tulleita lapsia, yli 9 400 alle 18-vuotiasta. Suurista tulijamääristä johtuen turvapaikkaprosessi venyi monella
yli vuoden mittaiseksi. Vuonna 2016 Pelastakaa Lapset
jatkoi syksyllä 2015 aloittamaansa työtä Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten ja näiden perheiden
auttamiseksi.
TUKI YKSIN MAAHAN TULLEILLE
Pelastakaa Lasten syksyllä 2015 perustamat kaksi
vastaanottoyksikköä tarjosivat vuonna 2016 psykososiaalista tukea ja apua arjen pyörittämiseen yksin
maahan tulleille turvapaikkaa hakeville alaikäisille.
Oulun ryhmäkoti Onnela tarjosi vuoden 2016 aikana
yhteensä 43:lle 0–16-vuotiaalle lapselle ja nuorelle
tukea, joka sisälsi ympärivuorokautista hoivaa kodinomaisessa ympäristössä. Kauklahden tukiasumisyksikkö Espoossa tarjosi asumispalveluita, psykososiaalista tukea ja kielen ja kulttuurin opetusta 53 nuorelle, jotka hakivat turvapaikkaa ilman huoltajaa
16–17-vuotiaana. Vastaanottoprosessin aikana lapset
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ja nuoret kävivät koulua, osallistuivat harrastuksiin ja
kotitöihin ja saivat asianmukaista tukea turvapaikkaprosessin läpikäymiseen.
Alaikäisyksiköt perustettiin ja niitä ohjattiin yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa ja sen rahoituksella. Vuoden 2016 lopulla Kauklahden tukiasumisyksikkö muutettiin kotoutumisyksiköksi turvapaikan saaneille 17–21-vuotiaille yksin Suomeen tulleille nuorille.
Onnelan ryhmäkoti Oulussa jatkoi toimintaansa
14-paikkaisena yksikkönä ja yksikön yhteyteen perustettiin Onnelan perheryhmäkoti 7-paikkaisena yksikkönä. Sen tehtävänä on kotouttaa, hoitaa ja tukea jo
oleskeluluvan saaneita nuoria.
Syksyllä 2016 julkaistiin myös Lasten kokemusasiantuntijatoiminta osana vastaanottotoimintaa -hankkeen
raportti Ilman huoltajaa saapuneet lapset ja nuoret –
kokemustieto käyttöön vastaanoton kehittämisessä.
Raportissa esiteltiin hankkeen aikana ilman huoltajaa
saapuneilta lapsilta ja nuorilta koottuja ajatuksia vastaanottovaiheesta, ja tämän pohjalta esitettiin konkreettisia ajatuksia alaikäisten vastaanoton kehittämiseksi Suomessa.

TOIMINTAA LAPSIPERHEILLE VASTAANOTTO
KESKUKSISSA
Perheensä kanssa saapuneille lapsille tarjottiin vuoden 2016 aikana tukea ja toimintaa vastaanottokeskuksissa ympäri Suomea. Pelastakaa Lasten Länsi-
Suomen aluetoimisto toteutti tukitoimintaa lapsille
Tampereen Kaupin ja Toijalan vastaanotto
keskuksissa.
Vuonna 2016 Lapsiystävällinen tila -toimintaa jatkettiin SPR:n ylläpitämissä keskuksissa Lahden seudulla. Lisäksi kevään aikana Pelastakaa Lapset
perusti kolme uutta tilaa, joista kaksi SPR:n ylläpitämiin vastaanottokeskuksiin Kemijärvelle ja Kiteelle ja
yksi valtion vastaanottokeskukseen Oulussa.
Lapsiystävällinen tila -toiminnan kautta tarjottiin
lapsille mahdollisuus leikkiin, uuden oppimiseen ja
sosiaaliseen kanssakäymiseen, edistettiin lasten psykososiaalista hyvinvointia ja ohjattiin lapsia tarvittaessa jatkotuen piiriin. Tilatoimintaa toteutettiin
Pelastakaa Lasten työntekijöiden ja toimintaan
koulutettujen vapaaehtoisten voimin.

Lapsiystävällinen tila -toiminnan kautta tarjottiin
tukea yhteensä 284:lle 0–13-vuotiaalle turvapaikanhakuvaiheessa olevalle lapselle Lahden seudulla,
Kiteellä, Kemijärvellä ja Oulussa.
Lapsiystävällinen tila -toiminnan kautta tarjottiin
lapsille mahdollisuus leikkiin, uuden oppimiseen ja
sosiaaliseen kanssakäymiseen, edistettiin lasten psykososiaalista hyvinvointia ja ohjattiin lapsia tarvittaessa jatkotuen piiriin. Tilatoimintaa toteutettiin
Pelastakaa Lasten työntekijöiden ja toimintaan koulutettujen vapaaehtoisten voimin. Vuoden 2016
aikana koulutettiin yhteensä 187 vapaaehtoista,
joista 24 oli vastaanottokeskusten asiakkaita. Toimintaa toteutettiin Iso-Britannian Pelastakaa Lasten
ja yksityislahjoittajien tuella.
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Perhekuntoutusta kotiin
Vuonna 2016 Suvikummun perhekuntoutusyksikkö lähti kehittämään palvelua, jonka tarve nousi sosiaalityöntekijöiden toiveista ja heiltä kerätyistä palautteista. Sosiaalityöntekijöiden antaman palautteen lisäksi
Suvikummun perhekuntoutusyksikössä tuli selkeästi
esille tarve laitoskuntoutusjakson jälkeiselle kuntouttavalle työlle, johon luotiin jälkityön malli vuonna
2014. Lisäksi työssämme tuli selkeästi näkyville, etteivät kaikki perheet tarvitse laitoskuntoutusta, vaan he
hyötyvät enemmän varhaisemmasta tuesta ja avusta
suoraan kotiin. Tästä lähti ajatus kotiin tehtävän perhekuntoutuksen toimintamallin luomiseksi.
Kotiin tehtävä kuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat tukea
perheen arkeen, vanhemmuuden taitoihin, kiintymyssuhteen vahvistamiseen tai perheenjäsenten roolien
löytymiseen. Kotiin tehtävä perhekuntoutus on koko
perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana
erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu,
osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa.
Kotiin tehtävä perhekuntoutus muodostuu samoista
elementeistä kuin laitosyksikössä tehtävä, mutta sen
toteutus tapahtuu perheen kotona. Myös kotona tehtävän kuntoutuksen pääpaino on vanhemman mentalisaatiokyvyn löytymisessä ja vahvistamisessa.
PITKÄKESTOISIA TULOKSIA PERHEIDEN HYVINVOINTIIN
Toimintamallin luomisella haluttiin hakea ratkaisua
siihen, että perheet tulisivat autetuksi omassa elinympäristössään ja että laitokseen siirtyisivät vain perheet, joilla olisi huomattavia vaikeuksia arjen rakenteiden hallinnassa sekä ylläpidossa ja/tai lapsen
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turvallisuuden takaamisessa. Kotiin tehtävässä perhekuntoutuksessa käytetään samoja kuntouttavia työmenetelmiä kuin laitoskuntoutuksessa ja se nojaa vahvasti kiintymyssuhdeteoriaan, vanhemman mentalisaatiokykyyn sekä sen vahvistamiseen. Mallilla haetaan myös yhteiskunnallisesti merkittävää uudenlaista
perheiden auttamisen mallia, pitkäkestoisia tuloksia
sekä inhimillisestä näkökulmasta katsoen perheiden
hyvinvointia, mutta myös yhteiskunnallisesti merkittävää varojen säästöä.
Hanke toteutettiin perhekuntoutusyksikkö
Suvikummun työn osana vuoden 2016 alusta Jenny ja
Antti Wihurin rahaston tukemana. Mallin pilotointia
varten lastensuojelun avohuollon asiakasperheet löytyivät Turun ja lähikuntien alueelta. Hankkeen osa-aikaisiksi työntekijöiksi siirtyi kaksi työntekijää
Suvikummun laitoskuntoutuksesta. Lisäksi työn kehittämiseen ja myös sen toteuttamiseen ovat osallistuneet muut laitosyksikön perheohjaajat, osa asiakastyötä tehden, osa konsultointipäiviin osallistuen. Tämä
on ollut merkittävää menetelmän juurruttamiseksi
koko yksikön työtavaksi. Kotiin tehtävän perhekuntoutuksen malli osoittautui ensimmäisenä hankevuonna
toimivaksi. Myös kuntatoimijat ovat ottaneet mallin
innostuneesti vastaan, paikkakyselyitä tuli jo ensimmäisen hankevuoden aikana enemmän kuin työhön on
ollut mahdollista ottaa perheitä mukaan. Malli on tarkoitus juurruttaa osaksi Suvikummun palveluvalikkoa
vuonna 2017. Henkilöstöresurssia tullaan lisäämään ja
koko Suvikummun perhekuntoutusyksikön tiimi työskentelee jatkossa joustavasti kotiin tehtävän ja laitoskuntoutuksen välillä. Jatkossa alueellamme voi olla 4-5
perhettä kotiin tehtävän kuntoutuksen piirissä.

Lasten osallisuuden vahvistaminen toiminnan
suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioimisessa
Sohlbergin-säätiön avustuksella käynnistettiin 2016
erilaisia kokeiluja pienten lasten osallisuuden kehittämiseksi sekä lasten tiedon ja kokemusten kuulemiseksi
järjestön ehkäisevien lapsiperheiden palveluissa, tukiperhetoiminnassa sekä Lasten yhteisöllisessä ryhmätoiminnassa.
Keski-Suomen aluetoimistossa Läheltä tueksi -hankkeessa kehitetyn Lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan
lasten kanssa (3 ryhmää) pidettiin 2016 ”Kato mua”
-työpajat, joissa lapsilta kysyttiin mikä on lapselle tärkeää, millainen on hyvä lapsuus ja milloin lapsilla on
hyvä olla. Lasten tuotokset koottiin Asiaa lapsilta!
-videoon, joka julkaistiin Lastensuojelupäivillä
Jyväskylässä 28.9.2016. Video löytyy Youtubesta:
https://www.youtube.com/watch?v=ub1K_LGRVyk

Kaikissa Keski-Suomen aluetoimiston alueella toimivissa Lasten yhteisöllisissä ryhmissä käynnistettiin
lisäksi 2016 lopussa työpajat, joissa lasten kanssa käytiin läpi heidän ajatuksiaan toiminnasta. Työpajoissa
käytettiin toiminnallisia menetelmiä ja kokeiltiin ”harmitusten haamu, toiveiden puu ja ilon aurinko” -kuvatyöskentelyä. Lasten työpajat jatkuvat keväällä 2017.
Joensuun Perheentalossa pidettiin 3-5 -vuotiaille lapsille Nallekerho, johon osallistui yhteensä 8 lasta.
Nallekerhon tarkoitus oli tarjota lapsille saman ikäisten seuraa, kokeilla lasten mukaan ottamista kerhon
teemojen suunnitteluun sekä teemallista työskentelyä
lasten kanssa. Ryhmän teemoina olivat ystävyys, vahvuudet, osaaminen ja itsetunto, perheentalo paikkana,

lasten toiveet, tunteet ja sosiaaliset taidot. Näitä teemoja käsiteltiin leikin ja toiminnallisen tekemisen keinoin.
Ryhmä kokoontui 12 kertaa ja sitä veti kaksi opiskelijaa, joiden kokemuksia ryhmästä:
”Mitä nuoremmista lapsista on kyse, sitä enemmän
aikuisen täytyy herkistyä lapsen toiveille ja aloitteille. Tällä
tarkoitamme sitä, että pelkkä lapselta kysyminen ei usein
riitä, vaan vastauksena voi olla hämmästynyt hiljaisuus.
Lasta havainnoimalla lapsen maailmasta ja kiinnostuksen
kohteista saa kuitenkin paljon tietoa. Erilaisten apukuvien ja
esineiden käyttäminen lasta kiinnostavien asioiden selvittämisessä todettiin myös hyväksi keinoksi. Opimme myös sen,
että lapset eivät ole välttämättä tottuneet ajatukseen, että
he voivat vaikuttaa. Kokemus osallisuudesta syntyy pienistä
askelista. Käytännön toimista, joilla aikuinen osoittaa, että
lapsia on kuunneltu ja heidän ajatuksiaan arvostetaan.
Lapset ovat kyllä kiinnostuneita vaikuttamaan omaan
arkeensa mutta heidän täytyy saada aito kokemus kuulluksi
tulemisesta.”
Syksyllä 2016 järjestettiin Etelä-Suomen aluetoimiston tukiperhetoiminnassa mukana oleville lapsille ja
vanhemmille vertaistuki- ja kehittämisfoorumi, jossa
sekä lapset että vanhemmat kuvasivat tukiperhetoimintaa omasta näkökulmastaan. Lapsia päivään osallistui yhteensä 11.
Lasten osallisuutta vahvistavaa toimintaa on jatkettu keväällä 2017.
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Perhekuntoutus käynnistyi Vantaalla
Pelastakaa Lapset ry:n Tyrskyyn avattiin perhekuntoutusyksikkö kolmelle perheelle kerrallaan 1.9.2016
alkaen. Kuntoutusjaksot on tarkoitettu lastensuojelun
avohuollon asiakkaana oleville perheille ja kuntoutusjaksot ovat kestoltaan 3–12 kuukautta. Kuntoutus
jakson aikana harjoitellaan mm. perheen säännöllistä
lapsilähtöistä arkea ja tuetaan lapsen ja vanhemman
välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan vanhemmuutta
perhekohtaisesti sovittavien työmenetelmien avulla.
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Lisäksi arjen yhteisölliset rakenteemme ovat lisänneet
perheiden sitoutumista yhteisöön ja tukeneet heidän
kuntoutumistaan. Kehitämme ja rakennamme jatkuvasti toimintaamme vastaamaan lasten ja perheiden
yksilöllisiä tarpeita yhdessä perheiden ja heidän sosiaalityöntekijöidensä kanssa. Viisihenkisen tiimimme
työote on avoin, dialoginen ja asiakkaiden osallisuutta
tukeva. Vantaalla sijaitsevan Tyrskyn toiminta on lähtenyt reilun puolen vuoden aikana hyvin liikkeelle.

Monipuolista vaikuttamistyötä
Vuoden 2016 aikana Pelastakaa Lapset seurasi lapsen
oikeuksien hyvän hallinnon toteutumista eri temaattisil
la osa-alueilla niin Suomessa, Euroopassa kuin kansain
välisen ohjelmatyömme kautta.
Suomessa vaikuttamistyön painopisteenä oli
ll

maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäuudistuksen (SOTE) arviointi
lapsenoikeusnäkökulmasta

ll

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia
säätelevään ulkomaalaislakiin, perhe- ja
omaishoito- ja äitiyslain valmisteluun sekä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä todistavaan
kuva- ja videomateriaalia koskevaan lainsää
däntöön vaikuttaminen

ll

yritysten lapsenoikeusperustaisen yhteiskuntavastuun edistäminen

ll

kansainvälisten adoptiopalvelunantajien jälkipalvelutyön rahoitukseen sekä adoptioperheiden KELA-adoptiotukiin vaikuttaminen

ll

vihapuheeseen ja rasismiin puuttuminen, ja
kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteiden
ajaminen.

Pelastakaa Lasten asiantuntijat osallistuivat
Lastensuojelun Keskusliiton työryhmiin YK:n lapsen
oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa seuraavan kansa
laisyhteiskunnan raportin laatimiseksi. Vaikuttamistyö
jatkuu, kun Suomi raportoi YK:n lapsen oikeuksien
komitealle vuonna 2017.
Pelastakaa Lapset jätti yhteistyössä Lastensuojelun
Keskusliiton ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa
ensimmäistä kertaa YK:n ihmisoikeuskomitealle yhtei
sen järjestöraportin osana YK:n ihmisoikeusneuvoston
yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (Universal
Periodic Review UPR). Ihmisoikeuksien seuranta jatkuu,
kun Pelastakaa Lapset osallistuu järjestökuulemiseen ja

Suomen valtio raportoi Genevessä keväällä 2017.
Yksi vaikuttava seurannan foorumi oli
Ihmisoikeusliiton koordinoima perus- ja ihmisoikeuksia
ajavien järjestöjen yhteistyöfoorumi, joka kävi vuoropu
helua hallituksen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa
laativien ministeriöiden kanssa. Verkostossa toimimalla
Pelastakaa Lapset osallistuu omalta osaltaan toimintaohjelman monitorointiin.
Pelastakaa Lapset seurasi tiiviisti yhdessä muiden jär
jestöjen, kansalaisten, asiantuntijoiden ja tutkijoiden
kanssa pakolais- ja turvapaikanhakijalasten tilannetta
maassamme ja Euroopassa. Järjestö tuotti oman lasten
suojelutyönsä avulla päätöksentekoon merkittävää tie
toa erityisesti lapsiperheiden ja lasten tilanteesta vas
taanottojärjestelmässä, yksin maahan tulleiden lasten
haasteista ja toiveista, sekä niistä toimista, joita
Suomen valtion tulee edistää Euroopan unionissa (EU),
Euroopan neuvostossa (EN) ja Yhdistyneissä kansakunnissa (YK) pakolais- ja turvapaikanhakijaperheiden ja
lasten oikeuksien ajamiseksi.
Järjestömme tapasi aktiivisesti vuoden aikana useita,
myös kuntatason päättäjiä ja virkamiehiä, ja teki onnis
tunutta järjestöyhteistyötä osallistumalla erilaisiin
yhteisiin kampanjoihin kuten esimerkiksi lapsi- ja pako
laisjärjestöjen perheenyhdistämisen tiukennusta vastus
tavaan kampanjaan #ikävääitiä, Syyrian sodan sekä
rasismin vastaiseen mielenosoitukseen.
Järjestöyhteistyö oli onnistunutta myös vuoden 2017
kuntavaaleihin valmistautumisessa: Pelastakaa Lapset
oli jo alusta lähtien mukana suunnittelemassa niin
Lastensuojelun Keskusliiton koordinoimaa Anna ääni
lapselle -kampanjaa kuin Allianssin koordinoimaa
Lasten ja nuorten edustajan huoneentaulun tavoitteita.
Pelastakaa Lapsissa suunniteltiin myös oman Yhtäkään
lasta ei jätetä -kampanjan tavoitteita toisen asteen kou
lutuksen yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä koulu
tuksia paikallisyhdistysten vaikuttamistyön vahvistami
seksi kunnissa. Lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kaltoin
kohtelua ja hyväksikäyttöä ehkäisevä vaikuttamistyö
vahvistui, kun Pelastakaa Lapsista tuli kansainvälisen
ECPAT-järjestön jäsen.
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Kuva: Bramwel Muasya/Pelastakaa Lapset

Työmme
maailmalla
Vuonna 2016 toimimme kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien
lasten aseman parantamiseksi
maailman vähiten kehittyneissä ja
hauraimmissa valtioissa.

SOMALIMAA
Somalimaan Berberassa asuvan
Habiibo Hassanin (nimi muutettu)
perheen lapset ovat yli 9000 muun
lapsen tavoin hyötyneet toimintamme kautta tehostuneesta lastensuojelusta. Taloudellisessa ahdingossa oleva perhe on saanut tukea
toimeentuloonsa ja lapset ovat
pystyneet jatkamaan koulussa.
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Saavutettuja tuloksia vuonna 2016
37 è 4,7 %
Intian Biharin osavaltiossa lapsityössä olevien lasten määrä on
toiminta-alueillamme vähentynyt
37 prosentista alle 5 prosenttiin
viimeisten kolmen vuoden aikana.

4078
Syyriassa 4078 sotaa
paenneelle perheelle
jaettiin peittoja, lämpimiä vaatteita ja kotitaloustarvikkeita.

1068
Etiopiassa rakentamissamme 21 varhais
kasvatuksen keskuksessa sekä 24 tukemassamme
peruskoulussa käy yli tuhat vammaista lasta.
Lukumäärä on enemmän kuin kaksinkertaistunut
sitten vuoden 2014.

+100 %
Keniassa Kakamegan piirikunnassa opintotukeen varatut määrärahat ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 2014. Alueella olemme
erityisesti panostaneet
lapsiystävällisen budjetoinnin edistämiseksi.
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1. Työmme maailmalla
Kansainvälistä toimintaamme suuntaavan 2014−2016
ohjelmastrategian mukaisesti keskityimme edistämään
lasten suojelua, inklusiivista opetusta ja varhaiskasvatusta sekä lapsen oikeudet paremmin huomioivaa hallintoa. Tähän toimintaan kuului keskeisesti myös lapsiköyhyyden vähentäminen lapsilähtöistä sosiaaliturvaa
vahvistamalla sekä katastrofiriskien vähentäminen.
Kehitysyhteistyön hankkeemme toteutettiin yhteensä 16 maassa Itä- ja Länsi-Afrikassa sekä Etelä- ja
Kaakkois-Aasiassa. Hädänalaisten lasten ja heidän
perheidensä auttamiseksi toteutimme lisäksi humanitaarisen avun hankkeita Länsi- ja Itä-Afrikassa sekä
Lähi-idässä ja Itä-Aasiassa. Osallistuimme myös
Kansainvälisen Pelastakaa Lasten eri puolilla maailmaa
toteutettujen hätäavun operaatioiden rahoitukseen.

Kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun lisäksi
toteutimme vuonna 2016 lastensuojeluun keskittyvää
hanketta Venäjän Karjalassa.
Vuonna 2016 saatoimme päätökseen vuodet
2014−2016 kattavan globaaliohjelman.
Kansainvälinen toimintamme toteutettiin Suomen
ulkoministeriön, Euroopan unionin, Iso-Britannian kehitysyhteistyöosaston, yritysten ja yksityisten lahjoittajien sekä säätiöiden kuten Nenäpäivän tuella.
Kaiken kaikkiaan tavoitimme toiminnallamme suoraan 214 339 lasta, joista hieman yli puolet on tyttöjä.
Aikuisia tavoitimme suoraan 217 974. Toimintamme
vaikutuspiirissä oli lisäksi yli 436 000 lasta ja 311 000
aikuista.

Suoraan tavoitetut lapset toimintasektoreittain

100000
80000
60000
40000
20000

Opetus
Lastensuojelu
Lapsenoikeuksien hyvä hallinto
Ruokaturva ja toimeentulo
Terveys ja ravitsemus
Välttämättömyystarvikkeita
Vesi, sanitaatio ja hygienia

0
Suoraan tavoitetut lapset maanosittain

80000
70000
60000
50000
40000
30000

Kaakkois- ja Itä-Aasia
Etelä-Aasia
Lähi-itä ja Itä-Eurooppa
Itä-Afrikka
Länsi-Afrikka

20000
10000
0
PELASTAKAA LAPSET VUOSIKATSAUS 2016

27

Kansainvälisen ohjelman menot toimintasektoreittain

Kansainvälisen toiminnan menot maanosittain
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2. Lasten ja perheiden äärimmäisen
köyhyyden vähentäminen
Kaikessa toiminnassamme keskeistä on lieventää
äärimmäisen köyhyyden haitallisia seurauksia. Tämän
lisäksi pureudumme myös köyhyyden syihin ja vaikutamme köyhyyttä aiheuttavien yhteiskunnallisten
rakenteiden korjaamiseksi. Vuonna 2016 toteutimme
osana tätä lapsilähtöiseen sosiaaliturvaan keskittyviä
hankkeita, joiden myötä taloudellisesti ja sosiaalisesti
heikossa asemassa olevien perheiden toimeentulo
vahvistui.
Sen lisäksi, että lisäsimme toiminta-alueillamme
väestön tietämystä olemassa olevista tukijärjestelmistä ja palveluista, olimme mukana kehittämässä näitä
yhdessä eri viranomaisten, paikallisten yhteisöjen ja
muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Tällä olemme
myötävaikuttaneet siihen, että valtion tuet ja palvelut
tavoittavat aiempaa paremmin nimenomaan suurimmassa tarpeessa olevat lapset ja perheet. Samalla
olemme vaikuttaneet siihen, että järjestelmät huomioivat aiempaa paremmin lasten tarpeet ja viranomaisten
avoimuus ja vastuuvelvollisuus kansalaisille on lisääntynyt. Toimintaan kuului lisäksi muun muassa vanhempien kouluttaminen hyvästä vanhemmuudesta sekä lasten hoivasta.
Sosiaaliturvaohjelmilla olemme tehokkaasti parantaneet myös lasten ravitsemusta ja terveyttä sekä
edistäneet heidän koulunkäyntiään. Samalla lasten ris-

28

PELASTAKAA LAPSET VUOSIKATSAUS 2016

ki joutua hyväksikäytön uhriksi on pienentynyt.
Intiassa vuoden 2016 lopulla tehdyn arvioinnin
mukaan haavoittuvaisessa asemassa olevien lasten ja
perheiden pääsy eri tukiohjelmien piiriin on toiminta-alueillamme merkittävästi parantunut viimeisten
kolmen vuoden aikana. Rajastanissa arvioinnin kohteena olleissa kylissä todettiin, että eri tukiin oikeutetuista lapsista ja perheistä jo 81 prosenttia pystyi niitä
hyödyntämään. Vuoden 2014 alussa tämä osuus oli
runsaat 64 prosenttia.
Kohdealueillamme Nepalissa oli vuoden 2016 lopulla
toiminnassa yhteensä 124 lasten tarpeita varten
perustettua rahastoa, jotka on perustettu yhteistoiminnassa paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Rahastoista ovat hyötyneet muun muassa 870 vanhempansa menettänyttä lasta.
Nepalissa lapsityön yleisyys kohdealueillamme
vähentyi vuosien 2014−2016 välisenä aikana lähes 14
prosentista vajaaseen 6 prosenttiin. Avustusta saaneiden lasten parissa alipainoisuuden yleisyys on puolestaan vähentynyt viidesosaan lähtötilanteen tasosta
(27,12 %). Toimintamme kohteena olevista lapsista
koulua säännöllisesti käyvien osuus on noussut lähes
80 prosenttiin. Vuonna 2014 tästä lapsiryhmästä vain
kymmenesosa osallistui säännöllisesti opetukseen.

Kuva: Sunita Humagain

NEPAL
Nanu, 13, asuu leskeksi jääneen äitinsä ja isoisänsä
kanssa Nepalin Kavrepalanchokin piirikunnassa.
Perhe on äärimmäisen köyhä huolimatta siitä,
että sekä isoisä ja äiti ovat töissä ja heillä on pieni
maatilkku.
– Minun oli lopetettava koulunkäynti, koska meillä
ei ollut tarpeeksi rahaa vihkojen, kynien ja koulupuvun ostamiseen. Minulla ei myöskään ollut rahaa
syödä koulussa lounasta, Nanu kertoo.

perustetulta rahastosta. Äiti myös osallistui koulutuksiin hyvästä vanhemmuudesta.
– Äitini antaa minulle tarpeeksi aikaa tehdä
kotiläksyni, kun palaan koulusta. Ennen hän halusi
minun tekevän töitä, mutta nyt hän ymmärtää koulutuksen merkityksen ja tukee minua koulunkäynnissä, Nanu selittää.
Nanu haluaa isona opettajaksi, jotta hän voi auttaa
tyttöjä, jotka eivät voi käydä koulua.

Nanu ei käynyt vuoteen koulussa, vaan teki sen
sijaan erilaisia töitä kylässä.
Tilanne muuttui kylään perustetun lastensuojelukomitean kartoitettua vaikeassa asemassa olevien
lasten tilanteen. Lastensuojelukomitea toimii
yhdessä kylän kehityskomitean kanssa lasten elinolojen parantamiseksi.
Nanu pääsi takaisin kouluun, kun hänelle ryhdyttiin
myöntämään tukea Pelastakaa Lasten aloitteesta
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Kuva: Anne Haaranen/Pelastakaa Lapset

BURKINA FASO

3. Tehokkaampaa
suojelua lapsille
Kaikilla toiminta-alueillamme jatkoimme työtämme
yhteisöllisten sekä virallisten lastensuojelujärjestelmien vahvistamiseksi. Tavoitteenamme on, että lapsen
oikeus saada erityistä suojelua ja hoivaa toteutuisi
jokaisen lapsen kohdalla. Keskityimme erityisesti
ehkäisemään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, laiminlyöntiä sekä hyväksikäyttöä. Osana tätä vahvistimme
perheiden ja yhteisöjen kykyjä ja valmiuksia varmistaa
lapsille asianmukaista hoivaa. Sen lisäksi, että kehitimme yhteisöllisiä sekä paikallistason virallisia lastensuojelun rakenteita, vaikutimme kansallisilla tasoilla
lastensuojelujärjestelmien vahvistamiseksi niin, että
nämä aiempaa paremmin huomioisivat lasten ja erityisesti tyttöjen tarpeet.
Keniassa vahvistimme edelleen eri mekanismeja, joiden avulla lapsiin kohdistuneisiin rikkomuksiin voidaan
tehokkaammin puuttua. Yhteisöissä sekä
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Lapsen oikeuksien kerhot esimerkiksi pitävät
näytelmiä ja radio-ohjelmia, jotka kertovat lasten
oikeuksista. Kuvassa lapset esittävät lapsiavioliitoista kertovaa näytelmää Wapassin kylässä Burkina
Fasossa. Olemme perustaneet yhteensä 13 kylään
lapsen oikeuksien kerhon sekä lastensuojelusta ja
katastrofiriskien vähentämisestä vastaavan komitean.

yhteistyökouluissa käyttöön otettujen järjestelmien
kautta tehtiin lähes 1700 ilmoitusta vuosien 2015−2016
välillä. Noin kaksi kolmannesta tapauksista käsiteltiin
koulujen puitteissa. Loput tapaukset käsiteltiin lastensuojelun sekä muiden viranomaisten toimesta.
Kohdealueilla lisäsimme myös lasten ja aikuisten tietämystä lastensuojelun puhelinpalvelusta (Helpline).
Vuonna 2016 yhteydenottoja oli yhteensä lähes 4500,
mikä oli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Puheluista noin neljännes oli lasten tekemiä.
Vakavat rikkomukset ohjattiin lastensuojelun, poliisin
ja oikeustoimen käsiteltäväksi.
Länsi-Afrikassa jatkoimme Afrikan lapsityöläisten
liikkeen tukemista kuudessa maassa (Benin, Burkina
Faso, Norsunluurannikko, Mali, Niger ja Togo), joissa
toimii yhteensä 2045 paikallista lapsityöläisten liikkeen

ryhmää. Nämä vahvistivat lapsityöläisten sekä syrjäytyneiden lasten mahdollisuuksia hyödyntää lastensuojelun palveluja sekä toimintaryhmien antamaa vertaistukea. Ryhmien toiminnan kautta yli 23 500 lasta ja
nuorta ovat vuosina 2014−2016 osallistuneet koulutuksiin tai saaneet tietoa heille tärkeistä kysymyksistä.
Lapsille ja nuorille on kerrottu muun muassa haitallisesta lapsityöstä, muista lastensuojeluun liittyvistä
kysymyksistä ja palveluista sekä sosiaaliturvasta.
Nepalissa olemme osana lastensuojelua edistävää
hanketta perustaneet ja tukeneet 249 lapsikerhoa sekä
42 kerhojen yhteistoimintaa tukevaa verkostoa. Näissä

yhteensä 4473 lasta ajoi omia oikeuksiaan ja olivat
aktiivisesti mukana vähentämässä esimerkiksi lapsityötä, varhaisia avioliittoja ja muita lapsiin kohdistuvia
rikkomuksia. Kerhot toimivat aktiivisesti yhteistyössä
muun muassa toimintamme kautta kyliin perustettujen
194 lastensuojelukomitean kanssa.

4. Kaikki lapset kouluun
Toiminnassamme keskityimme edistämään heikoimmassa asemassa olevien lasten pääsyä laadukkaan ja
turvallisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piiriin. Erityisesti panostettiin esiopetukseen, millä varmistetaan parempi koulumenestys sekä ehkäistään
koulunkäynnin keskeyttämistä myöhemmässä vaiheessa. Toimimme myös sen puolesta, että vammaisten ja
erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeus saada koulutusta toteutuisi, mahdollisuuksien mukaan inklusiivi-

sessa koulussa.
Keniassa maan opetusministeriön mukaan yhä useammat erityistä tukea vaativat lapset ilmoittautuvat
julkisiin kouluihin. Toimintamme piirissä olevissa 53
yhteistyökoulussa oli vuonna 2016 yhteensä 1746 vammaista lasta. Kolmessa vuodessa heidän lukumääränsä
oli noussut lähes 60 prosenttia.
Myanmarissa vuonna 2015 käynnistyneen ja ulkoministeriön ja Nokian tukeman hankkeen aikana

ETIOPIA
Etiopiassa yhä useamman vammaisen tai
erityistä tukea vaativan lapsen oikeus koulutukseen toteutuu. Näkövammainen Abush Lakew,
7, pystyi tuellamme aloittamaan peruskoulun
erityisluokalla.
“Jään usein kouluun koulupäivän jälkeen. Opettajamme on erittäin ystävällinen. Hän pitää
meistä hyvää huolta. Hän puhuu epäröimättä
ja valaa meihin uskoa itseemme. Nyt osaan
lukea ja kirjoittaa kirjaimet ja numerot. Elämäni
on nyt parempi. “Pidän koulunkäynnistä koska
täällä on niin runsas montessorivälineistö sekä
lapsia jotka tukevat minua ja leikkivät kanssani”,
Kertoo Abush.
Kuva: Bina Chaudhary

Toiminta-alueillamme olemme erityisesti edistäneet vammaisten tai erityistä tukea tarvitsevien
lasten pääsyä opetuksen piiriin. Tukemissamme
24 peruskoulussa oli vuonna 2016 lähes 800
7–14-vuotiasta vammaista lasta. Lukumäärä
on lähes kaksinkertaistunut sitten vuoden 2014.
Kuva: Bina Chaudhary
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rakennetut 30 varhaiskasvatuksen keskusta tarjosivat
vuonna 2016 monipuolista lapsiystävällistä kasvatusta
yhteensä 2170 lapselle. Myös kaikki 33 peruskoulun
yhteyteen rakennetut esiopetuksen luokat saatettiin
käyttöön. Esiopetuksen laadun parantamiseksi olemme
kouluttaneet yhteensä 791 koulun 1693 opettajaa
muun muassa esiopetuksen sisällöistä sekä lapsiystävällisestä pedagogiikasta. Tämän myötä yli 23 000 lasta on saanut laadukkaampaa esiopetusta.
Rakentamamme esiopetuksen luokat on luovutettu
paikallisten opetusviranomaisten hallintaan. Vastuu
varhaiskasvatuskeskusten toiminnasta on puolestaan

Burkina Fasossa Pelastakaa Lasten tukemat
lapsiryhmät ovat mukana vahvistamassa
yhteisöjen katastrofivalmiutta. Lapset ja
nuoret muun muassa toimivat ryhmissä, joiden
tehtävä on välittää ihmisille tietoa uhkaavista
katastrofeista. Ryhmät myös valmistavat
saippuoita terveysklinikoille.
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luovutettu keskusten hallintokomiteoille. Toiminnan
laadun sekä jatkokehityksen varmistamiseksi olemme
perustaneet 21 varhaiskasvatuksen verkostoa, jotka
ovat tiiviissä yhteistoiminnassa keskenään sekä vastaavien verkostojen kanssa ympäri maata. Verkostoissa
toimii niin varhaiskasvatuskeskusten hallinnon edustajia, kuin paikallisyhteisöjen johtajia ja lasten vanhempia.
Edistääksemme lasten oppimista, olemme perustaneet tai tukeneet yhteensä 183 kirjastoa toimintamme
kohteena olevissa kylissä.

5. Parempaa valmiutta katastrofien varalta
minnasta ja lasten suojelemisesta kriisitilanteissa.
Kouluja käytettiin lasten ja yhteisöjen yhteistoiminnan ensisijaisina alustoina. Esimerkiksi Myanmarissa
on varhaiskasvatuksen kehittämiseen keskittyvän toiminnan osana yli 10 000 lasta ja lähes 8000 aikuista
on ottanut osaa koulujen ja varhaiskasvatuskeskusten
varautumissuunnitelmien laadintaan sekä katastrofiharjoituksiin. Keniassa puolestaan on opetushankkeen
kaikissa 53 yhteistyökoulussa laadittu valmiussuunnitelma katastrofitilanteiden varalta. Tämän myötä
olemme tukeneet kouluja noudattamaan maan opetusviranomaisten määräyksiä
liittyen koulujen turvallisuuteen ja katastrofivalmiuteen.
Etiopiassa on niin ikään laadittu valmiussuunnitelmat
jokaisessa 23 yhteistyökoulussa sekä opetushankkeemme myötä perustetuissa 21
varhaiskasvatuksen keskuksessa. Valmiussuunnitelmia
on ollut mukana laatimassa
hyvin suuri määrä toimijoita
koulujen ja oppilaiden lisäksi,
mukaan lukien terveysviranomaisia, poliisi sekä paikallishallinto. Nepalissa toteutetun lapsiköyhyyttä vähentävän hankkeen osana olemme
puolestaan kouluttaneet
lähes 3000 lasta 65 lapsikerhosta katastrofiriskien
vähentämisestä.
Kaikissa toimintamaissa
lapset ilmoittavat turvallisuudentunteensa lisääntyneen.
Sekä lapset, että opettajat ja
muut aikuiset puolestaan
katsovat omaavansa aiempaa paremmat valmiudet toimia katastrofitilanteissa.

Kuva: Pelastakaa Lapset

Luonnonkatastrofien riski on suuri kaikissa toimintamaissamme ja monet maat ja alueet ovat lisäksi konfliktien koettelemia. Koska lapset ovat kaikkein haavoittuvaisimpia kriisitilanteissa, tuemme osana kaikkea toimintaamme lapsia, perheitä ja yhteisöjä sekä
viranomaisia varautumaan katastrofeihin.
Vuoden aikana toteutettuihin toimintoihin kuului
katastrofiriskien kartoittaminen, eri tasojen valmiussuunnitelmien laatiminen sekä yleisen tietoisuuden
lisääminen lapsia koskevista riskeistä. Lisäksi järjestimme koulutuksia muun muassa ensiavusta, pelastustoi-
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6. Apua hädänalaisille

Kuva: Pelastakaa Lapset

Kuva: Hassan Adan/Pelastakaa Lapset

Vuonna 2016 vastasimme konflikteista ja luonnonkatastrofeista kärsivien
lasten ja heidän perheidensä hätään toteuttamalla yhteensä kuusi humanitaarisen avun hanketta.
Kuivuudesta kärsivässä Somaliassa käynnistimme avustustoimet tilanteen
osoittaessa pahenemisen merkkejä. Somalian Puntmaassa toteutettiin vesihuoltoa, hygieniaa ja sanitaatiota edistävää hanketta kuivuudesta kärsivien
ihmisten auttamiseksi. Hanke toteutettiin osana Pelastakaa Lasten maanlaajuista operaatiota, jonka yhtenä tavoitteena oli estää tilanteen paheneminen vuoden 2011 nälänhädän kaltaiseksi. Tällöin yli 260 000 ihmistä
menehtyi yksin Somaliassa. Keski-Somaliassa puolestaan autoimme konfliktista kärsiviä perheitä varmistamaan toimeentulonsa. Myös tässä avustushankkeessa edistimme lasten suojelua kriisitilanteessa.
Irakissa olimme ensimmäisten avustusjärjestöjen joukossa, jotka käynnistivät toimet Sinjarin vuorille paenneiden Jesidi-vähemmistöön kuuluvien
ihmisten auttamiseksi. Hädänalaisille perheille jaettiin muun muassa hygieniapakkauksia, kotitaloustarvikkeita sekä lämpimiä peittoja. Koillisessa
Syyriassa toteutimme vastaavanlaisen hankkeen, jolla avustimme sekä konfliktia paenneita irakilaisia perheitä että Syyriasta saapuneita pakolaisia.
Länsi-Afrikan Burkina Fasossa ehkäisimme lasten aliravitsemusta sekä
edistimme lasten terveyttä. Paransimme lisäksi äärimmäisessä ahdingossa
olevien perheiden toimeentuloa muun muassa käteisavustuksilla.
Filippiineillä Kaakkois-Aasiassa jatkoimme työtämme luonnonkatastrofeista kärsivien lasten ja perheiden auttamiseksi vahvistamalla äärimmäisen
köyhien perheiden toimeentuloa.
Omien hankkeiden lisäksi osallistuimme kansainvälisen Pelastakaa Lasten
avustustoiminnan rahoitukseen. Tukemme kanavoitiin muun muassa avustustoimiin konfliktista ja ruokakriisistä kärsivässä Etelä-Sudanissa.
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APUA KUIVUUDESTA JA
KONFLIKTISTA KÄRSIVILLE
SOMALIASSA
Somalilainen Aisha (nimi muutettu) joutui
pakenemaan kodistaan tammikuussa 2015
kuuden lapsensa kanssa.
– Jouduimme jättämään kotimme vuosi
sitten tammikuussa kuivuuden ja väkivallan
takia. Kun kapinallistaistelijat surmasivat
14-vuotiaan tyttäreni, päätimme lähteä. Perhe
hakeutui Baidoan alueelle Keski-Somaliassa.
Pakolaisleirillä rahat riittivät vain yhteen ateriaan päivässä. Perheen lapset eivät voineet
käydä koulua, koska he joutuivat työskentelemään kengänkiillottajina saadakseen perheelle hieman lisää tuloja.
Tilanne muuttui perheen päästyä Pelastakaa Lasten käteisavustusohjelman piiriin.
– Pelastakaa Lapset antoi sim-kortin ja
matkapuhelimen, jonka kautta saan rahaa
kerran kuukaudessa. Ostan rahalla ruokaa
ja muita tarvikkeita lapsilleni. Nyt pystymme
syömään kolme ateriaa päivässä, ja lapseni
ovat päässeet kouluun, Aisha kertoo.
Käteisavun antamisen lisäksi järjestämme
äideille koulutustilaisuuksia, jotka keskittyvät
lasten oikeaoppiseen hoitoon ja ruokavalioon
sekä väkivallan ja hyväksikäytön ehkäisyyn.
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7. Laajamittaisesti parannusta lasten
elämään
Kaikessa työssämme tavoittelemme ensisijaisesti välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Sen
lisäksi, että parannamme lasten elinoloja heidän
omassa lähiympäristössään, pyrimme aikaansaamaan
laajempia muutoksia lapsiin vaikuttaviin käytäntöihin
ja rakenteisiin. Sen lisäksi, että vaikutamme paikallisella tasolla lasten vanhempien, paikallisyhteisöjen ja
-viranomaisten toimintaan, pyrimme ulottamaan vaikutuksemme ja muutokset laajemmin.
Tavoitteena on osaksi se, että paikallisella tasolla
toteutetut hyväksi havaitut toimintamallit ja rakenteet
omaksutaan laajamittaisemmin toimintamaissamme.
Tämän lisäksi vaikutamme kansallisiin toimijoihin ja
päätöksentekoon, jotta lapsen oikeudet ja tarpeet tulisivat paremmin huomioiduksi lainsäädännössä, viranomaisten toiminnassa sekä julkisen sektorin määrärahoissa. Keskeistä on myös vaikuttaa siihen, että lapsiin
kohdistuvat investoinnit lisääntyisivät. Tässä on keskeistä laajamittainen yhteistoiminta muun muassa kansallisen tason verkostojen ja työryhmien kanssa.
Esimerkiksi Somalimaassa osana lapsen oikeuksien
hyvää hallintoa edistävää hanketta jatkoimme vaikuttamistyötämme kansallisen lapsia koskevan toimintasuunnitelman sisällön viimeistelemiseksi ja hyväksymisen edistämiseksi. Tässä annoimme muun muassa
asiantuntija-apua asiasta päävastuussa oleville ministeriöille. Jatkoimme niin ikään työtämme, jotta kattava
lapsia koskeva lakiesitys saataisiin vietyä Somalimaan
parlamentin hyväksyttäväksi. Lain myötä tulevat lapsen oikeuksien yleissopimuksen sekä lapsen oikeuksien

ja hyvinvoinnin afrikkalaisen peruskirjan sisältämät velvoitteet selkeämmin sisälletyksi Somalimaan lainsäädäntöön.
Keniassa olemme osallistuneet kansallisella tasolla
ohjeistuksen laadintaan lastensuojelutapausten käsittelystä ja jatkotoimenpiteisiin ohjaamisesta.
Ohjeistuksen odotetaan vahvistavan merkittävällä
tavalla eri lastensuojelun toimijoiden välisiä yhteyksiä
sekä koordinaatioita. Olemme niin ikään tukeneet kansallisen tason ohjeistuksen laadintaa lasten perhehoidosta. Perhehoitoa sijoituksen muotona edistävä
ohjeistus hyväksyttiin virallisesti vuoden 2016 alussa.
Myanmarissa toteutetun lasten varhaiskasvatusta ja
opetusta edistävän hankkeen vaikuttavuutta lisättiin
kouluttamalla noin 500 eri puolilla maata toimivaa
opetusalan virkamiestä sekä opettajankoulutuslaitosten edustajaa varhaiskasvatuksen sisällöistä ja metodologiasta. Pelastakaa Lapset Myanmarissa oli lisäksi
aktiivisesti yhteistoiminnassa maan opetusministeriön,
muiden asianomaisten viranomaisten ja verkostojen
kanssa vuonna 2017 voimaan astuneen esiopetuksen
opetussuunnitelman laadinnassa.
Intiassa panostimme erityisesti kehittämämme sosiaaliturvamallin edistämiseen. Olemassa oleviin rahallisiin avustuksiin perustuviin tukiin olemme liittäneet
komponentteja, joiden myötä esimerkiksi lisätään lasten huoltajien tietämystä ja osaamista lasten oikeuksista, huolenpidosta ja terveydestä. Pilotoinnin kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä ja Rajastanin hallitus on harkitsemassa kokeilun ulottamista osavaltion
koko eteläosaan.
Toimintamallimme, jossa katastrofiriskien vähentäminen on integroitu
osaksi muuta toimintaa, on herättänyt
laajempaa kiinnostusta. Esimerkiksi
Intiassa sisarjärjestömme on ryhtynyt
liittämään toimintoja katastrofiriskien
vähentämisestä hankkeisiin, jotka eivät
nimenomaisesti liity katastrofeihin ja
kriiseihin.

NEPAL

Kuva: Raj Gurung

Nepalissa kehittämämme sosiaaliturvan rahastomalli haavoittuvaisessa asemassa olevien
lasten auttamiseksi on puolestaan otettu käyttöön osana Kansainvälisen Pelastakaa Lasten
hanketoimintaa maassa.Vastaavia rahastoja
oli vuoden 2016 loppuun mennessä perustettu
yhteensä 124. Näiden rahoituksessa ja hallinnassa, mukaan lukien toiminnan valvonnassa
ovat osallisina niin hyödynsaajat ja paikalliset
yhteisöt kuin viranomaisetkin.Yhdeksänvuotias
Nitesh Lama (oikealla) on voinut jatkaa koulunkäyntiään rahastosta saadun tuen turvin.
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8. Lasten osallisuus
Lapsenoikeusperustaisen ohjelmatyön periaatteissa
korostetaan lasten osallisuutta ja heidän mahdollisuuttaan tuoda omat näkemyksensä esille. Lasten
osallisuus onkin yksi Pelastakaa Lasten keskeisistä
lähestymistavoista. Rohkaisemme ja tuemme lapsia
osallistumaan erilaisissa toimintaympäristöissä: kotona, koulussa, yhteisöissä, tiedotusvälineissä sekä paikallisen ja kansallisen tason päätöksenteossa. Sen
lisäksi, että lapsilla on mahdollisuus osallistua hankkeiden toteutukseen, heillä on myös keskeinen rooli
toiminnan seuranta- ja arviointivaiheessa.
Lasten oikeuksia edistävät lasten kerhot ja verkostot kuuluvat hyväksi havaittuihin keinoihin edistää lasten voimaantumista ja vuorovaikutustaitoja kaikissa

ohjelmissamme ja edistävät lasten äänen kuulumista
yhteiskunnassa laajemmaltikin.
Lasten osallisuuden toteutumista seurataan kaikessa
kansainvälisessä toiminnassa. Erityisesti tarkastellaan
sitä, missä määrin lasten osallisuus on vapaaehtoista,
kaikille avointa sekä turvallista ja erilaiset riskit huomioivaa. Seurantaa varten on kehitetty laatustandardit,
joista ohjelmat raportoivat vuosittain. Vuonna 2016
kansainvälisissä ohjelmissa saavutettiin 85 prosentin
taso lasten osallisuudelle asetetuista standardeista.
Tulevina vuosina on siis tehtävä edelleen töitä standardien saavuttamiseksi sataprosenttisesti.

LAPSET OMIEN OIKEUKSIENSA EDISTÄJINÄ BANGLADESHISSA
ryhmien kokouksiin. Kerhot ovat muun muassa
onnistuneet saamaan paikallisen tason päättäjät
osoittamaan lisävaroja naisten ja lasten hyvinvoinnin edistämiseen. Kerhot järjestävät myös valistuskampanjoita ja teatteriesityksiä, joissa käsitellään ja
etsitään ratkaisuja lapsia koskettaviin kysymyksiin
ja ongelmiin.

Kuva: Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lasten lapsilähtöisen sosiaaliturvan
hankkeessa Bangladeshissa on perustettu 22 lasten
oikeuksien kerhoa. Jokaiseen kerhoon kuuluu
noin 70–80 iältään 7-17-vuotiasta lasta. Kerhojen
toiminnan kautta lapset ovat tietoisia oikeuksistaan
ja tietävät miten toimia, jos heitä kohdellaan väärin.
Lapset osallistuvat säännöllisesti paikallishallinnon,
koulujen sekä yhteisöihin perustettujen toiminta-
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Kuva: Pelastakaa Lapset

9. Yritysyhteistyö ja vaikuttamistoiminta
Osana vaikuttamistyötä koulutimme suomalaisia yrityksiä huomioimaan lapsen oikeudet ja ihmisoikeudet
omassa toiminnassaan. Jatkoimme lapsen oikeudet ja
yritysvastuu -yhteistyötämme suomalaisten yritysten
kanssa. Yhteistyössä Suomen Intian suurlähetystön ja
paikallisen Team Finlandin kanssa järjestimme koulutuksen Intiassa toimiville suomalaisyrityksille lapsen
oikeuksista ja yritysvastuusta. Finnpartnershipin kanssa koulutimme samasta aiheesta suomalaisia, uusille
kehittyville markkinoille suuntaavia kasvuyrityksiä
Suomessa. Asiantuntijamme osallistuivat YK:n, Työ- ja
elinkeinoministeriön ja ulkoasiainministeriön pyöreän
pöydän keskusteluihin suomalaisten yritysten toiminnan suorista ihmisoikeusvaikutuksista niin sanotuissa
riskimaissa. Yhdessä muiden lapsijärjestöjen kanssa
vaikutimme eduskuntaan hankintalain ja muun vastuullisuuslainsäädännön parantamiseksi.
Muussa vaikuttamistyössämme nostimme esille
muun muassa sosiaaliturvan merkitystä humanitaarisessa avussa ja kehitysrahoituksessa sekä lapsen
oikeuksia pakolais- ja turvapaikkapolitiikassa kuten
perheenyhdistämisen tiukentamisen estämiseksi ja
pakolaiskiintiön nostamiseksi.
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MYANMAR
Myanmarissa kehitettiin Nokian tuella erityinen
tietokanta ja siihen kuuluva mobiilisovellus, joka
tehostaa perustamamme varhaiskasvatuskeskusten
kehitystyötä. Sovelluksen avulla varhaiskasvatusverkostojen keräämät tiedot voivat olla kaikkien toimijoiden käytössä reaaliajassa. Järjestelmä otetaan
mahdollisesti laajamittaisemmin käyttöön kokeiluvaiheen jälkeen. Nokian tuella on myös hankittu
sähköä vailla oleville kyläkirjastoille aurinkopaneelit,
minkä myötä toiminta voi jatkua myös pimeän tulon
jälkeen.

Tule mukaan toimintaan – meitä tarvitaan!
Pelastakaa Lapset on kansalaisjärjestö, jonka visiona on maailma, jossa toteutuu
jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children -liikettä, joka toimii yli sadassa maassa. Suomen
Pelastakaa Lapset ry perustettiin vuonna 1922.
LAADUKASTA LASTENSUOJELUTYÖTÄ
JA SUORAA TUKEA LAPSELLE
Paikallisyhdistyksemme ovat
lähellä lapsia
• Lastentapahtumat
• Lapsiperheiden vertaistuki
• Lapsiperheiden auttaminen
• Lasten ja nuorten koulunkäynnin ja
harrastamisen tukeminen
Ehkäisevä lapsiperheiden tuki
• Ehkäisevä tukiperhe- ja lomakotitoiminta
• Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta
• Sporttikummitoiminta
• Perhekaverit sijaisperheiden arjen
tukena
• Perheentalot
Sosiaalipalvelut ja lastensuojelun
palvelut
• Tukiperhe- ja erityistukiperhetoiminta
• Lomakotitoiminta
• Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta
• Lyhytaikainen perhehoito
• Perhehoito
• Kotimaan adoptioneuvonta
• Kansainvälinen adoptioneuvonta ja
-palvelu
• Adoption jälkipalvelu
• Lastenkodit
• Perhekuntoutus
• Konsultaatiot, asiantuntijapalvelut
• Lakimiespalvelu
• Lastensuojelun edunvalvojatoiminta
• Vertaisryhmät sijoitetuille lapsille ja
adoptiolapsille
• Sijaiskoti- ja adoptiolasten tukipalvelut
Ammatillisen lastensuojelun psyko
sosiaalisina palveluina
• Konsultaatiot
• Terapiapalvelut

Lastensuojelua ja toimintaa verkossa
• Nettivihje-palvelu
• Digitaalinen nuorisotoiminta
• Chat sijaisperhenuorille
• Kriisichat
Kansainvälisissä kehitysyhteistyöhankkeissa
• Kansallisten ja paikallisten lastensuojelujärjestelmien vahvistaminen
• Lasten koulunkäynnin edistäminen
• Lapsen oikeudet huomioivan hyvän
hallinnon vahvistaminen
• Äärimmäisen köyhyyden vähentäminen
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 vastuunkantajien kanssa
• Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
• Paikallisyhdistysten vaikuttamistyö

MAHDOLLISUUS OSALLISTUA
TOIMINTAAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liity Pelastakaa Lasten jäseneksi
Tule vapaaehtoiseksi
Tee lahjoitus Pelastakaa Lasten toimintaan
Ryhdy lipaskerääjäksi
Tule mukaan paikallisyhdistyksen
toimintaan
Aloita oma keräys osoitteessa oma.
pelastakaalapset.fi
Tule kuukausilahjoittajaksi
Ryhdy kummiksi
Tule yritysyhteistyön kumppaniksi

Myönnetyt ansiomerkit vuonna 2016
PIETATE IN PARVULOS -MITALI
Kajaanin yhdistys: Grundmark Anneli
KULTAINEN ANSIOMERKKI
Joutsenon yhdistys: Turkia Terttu
Lahden yhdistys: Härkönen Kaija ja
Savolainen Raija
Savonlinnan yhdistys: Heikkinen Päivi,
Rouhu Riitta ja Tahvanainen Paavo
HOPEINEN ANSIOMERKKI
Oulun yhdistys: Lähteenmäki Tuuli

Lahden yhdistys: Laine Marjo
Savonlinnan yhdistys: Kotro Helvi,
Niiranen Eila ja Minkkinen Pirkko
PRONSSINEN ANSIOMERKKI
Asikkalan yhdistys: Koskinen Anja ja
Virtanen Meeri
Lappeenrannan yhdistys: Shemeikka
Netta ja Rauhamäki Riina

Hallintoelimet vuonna 2016
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puoliso Jenni Haukio

LIITTOVALTUUSTO
Puheenjohtaja, Päivi Korolainen				
			
Jäsenet			
henk.koht. varajäsenet
Etelä-Suomi
Annikka Taitto		
Katri Ignatius		
Seija Hynnälä		
Anitta Mäkelä		
Sirpa Salonen		
Arja Kokkonen		
Anne Selenius		
Petri Matero		
Laura Varjokari		
Anja Kosonen		

Päivi Melto
Anneli Junnila
Heli Sundelin
Mari Seppälä
Leila Yli-Alho
Airi Karvinen
Anna Lankinen
Sirpa Luukkonen
Tiina Ollikainen
Eila Mäkelä

Ahvenanmaa
Johanna Lang		
Mysan Sundqvist		

Jan-Erik Rask
Petra Brunila

Itä-Suomi		
Pirkko Kuusela		
Maija-Leena Kumpulainen
Sanna Oikarinen		
Jouni Pöllänen
Vuokko Ahoranta		
Eeva Heinonen
Keski-Suomi
Merja Pulliainen		
Riitta Mecklin		
Jaana Kallio		
Tytti Majanen		

Kaarina Lahti
Riitta Tiainen
Sissi Juhola-Arjanko
Tuula Tahvanainen

Länsi-Suomi
Milja-Elina Saarinen
Sinikka Sillanpää		
Marja Helamaa		
Hilkka Pöyliö		

Merja Söderlund
Seija Meriläinen
Terttu Virtanen
Merja Andersson

Pohjois-Suomi
Antero Lindvall		
Kyllikki Vänttinen		
Saara Kujanpää		

Tuija Maijanen
Mirja-Maija Hakolampi
Pirjo Hätälä

Muut valtuuston jäsenet		
Johanna Jaskari		
Helena Isotalus
Marja Puhakka		
Eija Mustonen
Inkeri Himanka		
Sirpa-Leena Holappa
LIITTOHALLITUS
Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Juhani Pekkala
JÄSENET
erikoistutkija Tarja Heino
PsT Julia Korkman (varapj.)
YTM Suso Kolesnik
suurlähettiläs emerita Ritva Jolkkonen
Jukka Peutere, yhdistysten edustaja
Sinikka Sillanpää, yhdistysten edustaja
sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen (varapj.)
vastaavan päätoimittaja Merja Ylä-Anttila
Sami Luoto, henkilöstön edustaja

Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf
Koskelantie 38, PL 95
00601 Helsinki
puh. +358 10 843 5000
info@pelastakaalapset.fi
www.pelastakaalapset.fi

