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Syyriasta paenneet Judi ja Mohammed 
saavat apua pakolaisleirillä Irakissa

13-vuotiaan Judin lapsuus 
Syyriassa oli onnellinen. 
Koulu sujui ja ystäviä riitti. 

Hän muistelee haikeana, kuinka mu-
kavaa oli käydä yhteisillä retkillä per-
heen kanssa.

Sota kuitenkin muutti kaiken. Kun 
Judin isä kuuli, että äärijärjestö Isisin 
taistelijat lähestyivät kotikylää, hän 
päätti paeta perheineen Irakiin. Siel-
lä perhe päätyi Gawilanin pakolais-
leirille. Judi kertoo:

– Lähdimme yöllä nopeasti ja kä-
velimme rajan yli Duhokiin. Meidän 
piti jättää kaikki.

Pelkästään Irakiin on tullut noin 
250 000 syyrialaispakolaista. Vieraas-
sa maassa pakolaisperheiden on vai-
kea hankkia itselleen elantoa. Myös 
Judin isä ajautui pakolaisleirillä tuka-
laan tilanteeseen, ja hän joutui tur-
vautumaan lainoihin elättääkseen 
perhettään.

Tilanne kuitenkin parani huomat-
tavasti, kun Judin perhe alkoi saada 
meiltä kuukausittaista avustusta, jol-
la he pystyivät hankkimaan ruokaa 
ja muuta kipeästi tarvitsemaansa. 
Lahjoittajien tuella jaettavat avustuk-
set ovat hädänalaisille perheille elin-
tärkeitä.

Vahvistamme Irakin pakolaisleireil-
lä myös lasten suojelua, sillä kaiken 
epätoivon ja stressin keskellä esimer-
kiksi väkivalta naisia ja lapsia kohtaan 
on leireillä lisääntynyt. Moni lapsi on 
menettänyt läheisensä ja jäänyt ilman 
riittävää hoivaa ja turvaa.

Suojellaksemme ja auttaaksemme 
lapsia toipumaan työntekijämme 
opettavat ihmisiä tunnistamaan tilan-
teita, joissa lapset ovat erityisen suu-
ressa hädässä ja tarvitsevat nopeas-
ti apua. Vanhemmat saavat meiltä tie-

Syyrian lapset ovat eläneet väkivallan ja sodan keskellä jo yli seitsemän vuotta. Syyriasta 
Irakiin paenneiden Mohammedin ja Judin elämä pakolaisleirillä helpottui, kun heidän 
perheensä alkoivat saada avustusta lahjoittajiemme ja ulkoministeriön tuella.

Judi asuu pakolaisleirillä 
vanhempiensa ja kolmen 
nuoremman sisaruksensa kanssa.
KUVA: NOELLE IBARRA/PELASTAKAA LAPSET

toa, kuinka auttaa lapsiaan, jotka 
ovat nähneet sodan kauheuksia. 

Lapsille järjestämme kerhotoimin-
taa ja koulutuksia, joiden avulla he 
oppivat käymään läpi vaikeita koke-
muksiaan.

Judikin on löytänyt iloa elämäänsä 
kerhoista ja koulutuksista sekä talo-
udellisen tuen tuomasta avusta. Ilah-
duttavaa on myös se, että isä on saa-
nut töitä opettajana.

Myös 15-vuotias Mohammed pake-
ni perheensä kanssa Syyriasta Irakiin 
Gawilanin pakolaisleirille. Hänen 
isänsä on kuollut, joten perheen elät-
täminen pakolaisleirillä oli aluksi Mo-
hammedin vastuulla.

Mohammed teki puusepän töitä aa-
mukuudesta iltaseitsemään. Hänen 
palkkansa oli alimmillaan vain neljä 
dollaria eli noin 3,25 euroa päivässä. 

Mohammed kertoo:
– Kun Pelastakaa Lasten sosiaali-

työntekijä kysyi, haluaisinko mennä 
kouluun, sanoin heti, että haluaisin, 
mutta minun pitää tehdä työtä, jotta 
perheeni selviäisi.

Mohammedin perhe alkoi saada 
meiltä avustusta kuten Judin perhe, 
ja Mohammed pääsi tuellamme pa-
laamaan kouluun. Lisäksi Mohammed 
on osallistunut tuellamme perustet-
tujen nuorisokeskuksen ja journalis-
mikerhon toimintaan. Niiden kautta 
hän on saanut itselleen paljon uusia 
ystäviä.

Mohammed katsookin nyt luotta-
vaisemmin tulevaisuuteen ja uskaltaa 
jo haaveilla insinöörin ammatista. 

Nimet on muutettu henkilöllisyyden 
suojaamiseksi.
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Sudanilainen Mariyah toipui 
aliravitsemuksesta

Sudanilainen Mariyah syntyi kes-
kosena, ja jo syntyessään hänen 
terveytensä oli heikko. Hän al-

koi heti sairastella. Mariyah kärsi ali-
ravitsemuksesta, sillä köyhät vanhem-
mat eivät pystyneet hankkimaan tyt-
tärelleen riittävästi ravitsevaa ruokaa. 

Mariyah painoi vain 7,3 kiloa, kun 
hänet kaksivuotiaana vietiin Jabrat El 
Sheikhissä sijaitsevan sairaalan ravit-
semuskeskukseen, jota Pelastakaa 

Miljoonat ihmiset tarvitsevat hätäapua köyhyydestä, väkivaltaisuuksista ja äärimmäisistä 
sääilmiöistä kärsivässä Sudanissa. Suomalaisten lahjoittajien ja Euroopan unionin tuella 
toimitimme apua yli sadalle tuhannelle sudanilaiselle viime vuonna.

Lapset ylläpitää. Mariyah'n äiti Has-
sania kertoo:

– Tyttäreni oli heikko ja hauras. 
Olin hyvin huolissani hänen tervey-
destään.

Ravitsemuskeskuksessa Mariyah 
sai tehokasta hoitoa yli kuukauden 
ajan. Nyt hän on täysin parantunut 
ja päässyt jo kotiin. 

– Tyttäreni terveys parani sen jäl-
keen, kun ravitsemusohjelma aloitet-

tiin. Olen iloinen siitä, että näen hä-
net terveenä.

Jabrat El Sheikhin alue sijaitsee Poh-
jois-Kordofanin osavaltiossa Sudanin 
keskiosissa. Toimitimme Pohjois-Kor-
dofaniin sekä sen naapuriosavaltio 
Pohjois-Darfuriin hätäapua 108 090 
ihmiselle viime vuonna.

Varmistimme muun muassa sen, et-
tä hädänalaiset lapset ja perheet saa-
vat terveydenhoitoa.  Huolehdimme 
lasten ravitsemuksen parantamisesta 
ja aliravituista lapsista. Yhteensä 4 461 
alle 5-vuotiasta lasta ja 2 966 raskaa-
na olevaa tai imettävää naista sai tu-
ellamme hoitoa aliravitsemukseen vii-
me vuonna.

Noin 5,5 miljoonan sudanilaisen ar-
vioidaan olevan humanitaarisen avun 
tarpeessa. Syynä avun tarpeeseen 
ovat muun muassa maan sisäiset kon-
fliktit, pakolaisuus ja kuivuuskaudet, 
jotka ovat aiheuttaneet vakavan ruo-
kapulan Sudaniin.

Huonosti toimiva terveysjärjestel-
mä sekä heikko vesi- ja hygieniatilan-
ne tuovat lisäongelmia Pohjois-Darfu-
rin ja Pohjois-Kordofanin tilanteeseen. 
Taudit leviävät herkästi, kun puhdasta 
vettä ei ole saatavilla eikä terveys-
työntekijöillä ole riittävästi koulutus-
ta auttaa ihmisiä tehokkaasti. Lääk-
keitäkään ei ole riittävästi saatavilla.  

Lahjoittajien tuella olemme myös 
parantaneet terveyskeskusten varus-
telutasoa ja tukeneet rokotuskampan-
joita. Avullamme on myös kunnostet-
tu wc-tiloja, jaettu vedenpuhdistukseen 
tarkoitettuja materiaaleja sekä annet-
tu hygienia- ja terveyskoulutusta.

Tänä vuonna olemme jakaneet hä-
täapua myös pakolaisille, jotka ovat 
tulleet Etelä-Kordofaniin ja Pohjois- 
Darfuriin Etelä-Sudanista. 

Mariyah on lahjoittajiemme ansiosta 
nykyisin terve 2-vuotias.
KUVA: PELASTAKAA LAPSET
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Esko Valtaoja

66-vuotias avaruustähtitieteen emeri-
tusprofessori Esko Valtaoja on arvos-
tettu tieteentekijä, joka tunnetaan tie-
teellisen tiedon kansantajuistajana. 

Esko on kirjoittanut kymmenen kir-
jaa, joista kirja Kotona maailmankaik-
keudessa sai Tieto-Finlandia-palkinnon 
vuonna 2002. 

Esko on ollut Pelastakaa Lasten kuu-
kausilahjoittajana yli kymmenen vuo-
den ajan.

KUVA: IIRO RAUTIAINEN
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T iedonjano on kulkenut Esko Val-
taojan mukana pienestä pitäen. 
Lukemaan hän oppi jo 4-vuoti-

aana, ja sen jälkeen kirjat ovat vie-
neet Eskon mennessään. Tähtitiede 
tuli kuvioihin nopeasti. Esko kertoo:

– Olen halunnut opiskella tähtitie-
teitä niin kauan kuin muistan. Mikki 
Hiiren kuuraketti oli ensimmäinen lu-
kemani tähtitieteellinen kirja. Jo lap-
sena mietin, että tähdet taivaalla ovat 
yksi kaikkein ihmeellisimmistä asioista 
maailmankaikkeudessa. Kun syksyn pi-
meinä iltoina ihastelee tähtitaivaan 
kauneutta, mieli pysyy korkealla. 

– Lapsen mieli on hyvä pitää muka-
na kulkiessaan. Uteliaisuus ja asioista 
selville ottaminen ovat olleet aina osa 
minua. Edelleenkin näen joka päivä uu-
sia ihmeitä, niitä maailma on täpö-
täynnä. 

– Katsokaa maailmaa joka puolel-
ta, kriittisen avoimen rakastavasti. 
Sieltä löytyy vikoja, mutta paljon 
mahdollisuuksia. Aina tulee jotain yl-
lättävää ja ihmeellisen kaunista eteen, 
kun on utelias ja tiedonjanoinen. Ih-
metteleminen ja kyseenalaistaminen 
myös tekevät aivoille hyvää, ne pitä-
vät ikävystymisen loitolla.

Esko haluaa taistella synkkyyttä ja 
tulevaisuuspessimismiä vastaan. 
Unohdamme helposti, että elämme 
yhä paremmin ja paremmin.

– Meillä on meneillään aikakausi, 
jolloin asiat ovat paremmin kuin kos-
kaan. Ei tarvitse kuin ajatella, millai-

Elämän tarkoitus on auttaa toinen 
toisiamme
Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaojan mielestä maailma on toivoa ja 
mahdollisuuksia täynnä. Meidän on vain ymmärrettävä, että kaikki hyvä lähtee tahdosta 
auttaa kanssaihmisiä niin lähellä kuin kaukana. Pelastakaa Lasten kuukausilahjoittajana 
Esko on ollut yli kymmenen vuoden ajan. 

Maailma on toivoa täynnä, ja mei-
dän vastuullamme on tulevaisuus.

– Ihminen on maailmanhistorian ai-
kana tehnyt asioita usein ensin vää-
rin, mutta sen jälkeen korjannut vir-
heensä ja tehnyt oikein. Maailmalla ei 
ole mitään hätää, jos vain teemme oi-
keita päätöksiä. Jokaisen meistä on 
oltava valpas ja aktiivinen, otettava 
henkilökohtaista vastuuta sekä suu-
remmissa että pienemmissä asioissa.

Esko tukee säännöllisesti monen 
järjestön toimintaa. Hän on ollut Pe-
lastakaa Lasten kuukausilahjoittaja 
yli kymmenen vuoden ajan. Lahjoit-
taminen on hänen mielestään merkit-
tävä tapa olla mukana tekemässä 
asioita oikein ja rakentaa tasa-arvoa 
Suomessa ja maailmalla.

– Auttamalla hädänalaisia lapsia 
autamme samalla myös omia lap-
siamme ja lapsenlapsiamme, koska sil-
loin poistamme epätasa-arvoa ja ra-
kennamme rauhaa. Auttamalla voim-
me myös osoittaa kiitollisuutta siitä 
hyvinvoinnista, joka on tullut osak-
semme.

– Ihminen on onnistunut elämäs-
sään silloin, kun hän jättää jälkeensä 
paremman maailman kuin millaiseen 
hän itse syntyi. Ihmisen pitäisi ajatel-
la elämäänsä niin, että hän voi ennen 
viimeistä henkäystään sanoa maail-
malle: Kiitos maailma, ja maailma 
vastaa: Kiitos itsellesi. 

 

nen Suomi meillä oli sata vuotta sit-
ten, niin ymmärtää tämän. Maailmal-
la taas esimerkiksi köyhyys on vähen-
tynyt ja yhä useampi lapsi saa käydä 
koulua. Paljon on kuitenkin vielä teh-
tävä, että maailma olisi tasapuolises-
ti hyvä paikka ihmisen elää.

– Myönteisyys ja usko hyvään tu-
levaisuuteen pitäisi ottaa huomioon 
koulujen opetuksessa. Kouluissa pitäi-
si olla oppiaine, jonka nimi on Maail-
man ihmettely. Lapsille pitäisi kouluis-
sa myös opettaa aiempaa enemmän 
viisautta ja ymmärtämystä. Puhetai-
don ja kirjoitustaidon lisäksi kaikilla 
pitäisi olla ajattelemisen taito. 

Esko on iloinen optimisti. Viimeisim-
mässä kirjassaan Kohti ikuisuutta Esko 
kirjoittaa ”Emme edelleenkään tiedä, 
minne me tai maailmankaikkeus mat-
kaamme, mutta ei ole mitään syytä 
olla taittamatta taivalta iloisin mielin. 
Vaikka määränpää onkin vielä hämä-
rän peitossa, tähänastinen matka lu-
paa hyvää myös tulevan kannalta.”

Valistuksen aika jatkuu edelleen: 
tiede, humanismi ja tieto saavat ai-
kaan parempaa maailmaa. 

– Ihmisellä on edessään tuplahaas-
te: pelastaa maapallo ja pelastaa ih-
minen. Ilmastonmuutos, köyhyys ja 
globaali epätasa-arvo ovat ratkais-
tavissa olevia asioita, kunhan maail-
malta vain löytyy tahtoa, tietoa, vii-
sautta ja kyky tehdä oikeita päätök-
siä. On rakennettava siltoja eri kult-
tuurien välille, ei muureja. 

Jos et jo ole kuukausilahjoittajamme, tule nyt mukaan! Voit valita sinulle sopivan summan, jolla autat lapsia 
kuukausittain. Soita 050 433 1348 tai ilmoittaudu netissä: www.pelastakaalapset.fi/kuukausilahjoittajaksi

KUVA: IIRO RAUTIAINEN
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1545 lasta tukiperheissä 

283 lasta lomakodeissa

854 lasta sai tukihenkilön tukea

185 lasta perhehoidossa

179 lasta sai Sporttikummin tukea 

34 lasta lastenkodeissa

55 lasta perhekuntoutuksessa

169 sijaislasta odottavaa ja valmennuksessa  
olevaa perhettä

76 turvapaikanhakijalasta alaikäisyksiköissä

1 559 lasta tai nuorta sai Eväitä Elämälle -tukea:
• 666 toisen asteen opiskelijaa sai oppimateriaalitukea
• 781 alle 18-vuotiasta sai harrastustukea
• 112 lasta sai mentorin tukea

15 658 nuorta verkkonuorisotoiminnan piirissä

Esimerkkejä

2017
Apumme tavoitti lapset kotimaassa

6  
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Maksuton toisen asteen koulutus -aloite 
käsittelyyn eduskunnassa
Rahanpuute on merkittävä kouluttautumisen este nuorille. Jopa neljännes toisen asteen 
tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahapula on ollut vaikuttamassa siihen, että opin-
not lukiossa tai ammattioppilaitoksessa ovat jääneet kesken.

Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan 
tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia. Kustannuksia toisen asteen opinnois-
sa aiheuttavat etenkin oppimateriaalit ja -välineet. 

Yhteensä 53 098 suomalaista allekirjoitti Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -kan-
salaisaloitteen. Kansalaisaloitteen allekirjoittaneet suomalaiset vaativat, että eduskunta 
laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin 
toisen asteen opintojen maksullisuuden poistamiseksi. Opiskelijoilla tulee olla yhdenver-
taiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella. 

Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin kiinnostus ja kyvyt 
kantavat. Perheen vähävaraisuus ei saa asettaa nuoria eriarvoiseen asemaan.

Pelastakaa Lapset ja muut kansalaisaloitteen vireillepanijajärjestöt toivovat, että edus-
kunta ottaa aloitteen käsittelyyn vielä ennen kesän istuntotaukoa.

Pelastakaa Lapset on auttanut jo kahdenkymmenen vuoden ajan köyhien perheiden 
lapsia opiskelemaan lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Esimerkiksi vuonna 2017 
Pelastakaa Lapset tuki 1 559 lapsen koulunkäyntiä tai harrastamista lahjoitusvaroilla.

   7
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Lapset palaavat takaisin kouluun 
Bangladeshissa
Liza joutui lopettamaan koulunkäynnin, koska vanhempien oli kolmen euron päivätuloillaan 
mahdotonta elättää perhettä ja pitää Liza koulussa. Lahjoittajiemme tuella Liza pääsi 
takaisin kouluun viisi vuotta sitten. Nyt Liza on kahdeksannella luokalla.

Liza auttaa mielellään muita lapsia. 
Hän on ollut perustamamme lastenker-
hon aktiivinen jäsen jo pitkään. 
KUVA: MONIR UDDIN NISHAT/PELASTAKAA LAPSET

vitse huolehtia ruuasta, vaan yritän 
säästää joka kuukausi 200 takaa (2 
euroa) pankkitililleni turvaverkoksi.

Pelastakaa Lapset tekee Bangla-
deshissa työtä lapsiköyhyyden, lapsi-
työvoiman käytön ja lapsiavioliittojen 
poistamiseksi. Tavoitteenamme on 
saada lapset kouluun Lizan tavoin. 

Vuosina 2011–2017 olimme muka-
na parantamassa valtion sosiaalitur-
van kattavuutta Mymensinghin ja 
Netrokonan alueilla ja vaikuttamas-
sa siihen, että tuet ja muut julkiset 
palvelut olisivat nimenomaan kaikkein 
köyhimpien perheiden saatavilla.

Koulunkäyntiavustukset, äitiysra-
hat, leskeneläkkeet ja muut julkiset 
tuet helpottavat perheiden tilannetta 
niin paljon, että perhe voi pitää lap-
set koulussa ja lapset välttyvät lapsi-
työltä sekä lapsiavioliitolta.

Kylissä toimii nyt tuellamme perus-
tettuja aikuisten ja lasten toiminta-
ryhmiä, jotka ohjaavat lapsia ensin 
kyläkouluihin ja sen jälkeen virallisiin 
kouluihin. 

Toimintaryhmät keräävät tietoa ja 
keskustelevat kouluviranomaisten 
kanssa viralliseen kouluun siirtyvien 
lasten tilanteesta, jotta nämä saisivat 
ilmaiset opinnot tai valtion sosiaali-
turvaa. Näin tehtiin Lizankin tapauk-
sessa.

Kyläkoulujen ylläpitäminen on 
osoittautunut hyväksi keinoksi saada 
lapset kouluun. Esimerkiksi viime 
vuonna 1253 kyläkoulun oppilasta 
siirtyi jatkamaan opintojaan perus-
koulun kuudennelle luokalle. 

L izan isä on muurari ja äiti hoitaa 
kotona pikkuveljeä sekä tekee ti-
lapäistöitä lähipelloilla ja talois-

sa. Vanhempien tienestit ovat epä-
säännöllisiä, yhteensä vain noin kol-
me euroa päivässä. Sillä rahalla ei 
perhettä elätetä. Siksi Liza joutui ai-
koinaan keskeyttämään opintonsa.

Viisi vuotta sitten Lizan elämä kui-
tenkin muuttui. Silloin hän pääsi lah-
joittajiemme tuella perustettuun ky-
läkouluun, takaisin opintojen pariin. 

Liza kävi kyläkouluamme kolme 
vuotta, minkä jälkeen hän siirtyi vi-
ralliseen valtion ylläpitämään perus-
kouluun vuonna 2015. Siellä opinnois-
ta koituu perheelle kuluja, joten yh-
dessä koulun ja paikallisviranomais-
ten kanssa pidimme huolen siitä, että 
Liza alkoi saada avustusta koulun-
käyntikulujensa kattamiseksi.

Kolmetoistavuotias Liza elää ny-
kyisin melko tavallista bangladeshi-
laisen teinitytön elämää. Vapaa-aika-
naan hän auttaa äitiään kotitöissä, 
huolehtii pikkuveljestään ja viettää ai-
kaa ystäviensä kanssa. Koulussa Liza 
pärjää hyvin. 

Lizan saaman avustuksen lisäksi 
perhe saa valtiolta 30 kilon riisisäkin 
ilmaiseksi kuukausittain. Myös se tur-
vaa Lizan koulunkäyntiä omalta osal-
taan. Lizan äiti kertoo:

− Olen hyvin iloinen, että tyttäre-
ni pystyy jatkamaan opintojaan ilman 
vaikeuksia. Haluan varmistaa, että 
hän saa toivomansa koulutuksen. Tu-
esta on paljon apua. Nyt minun ei tar-

Liza pääsi Pelastakaa Lasten ylläpitä-
mään kyläkouluun viisi vuotta sitten. 
On tärkeää, että teini-ikäiset tytöt 
käyvät koulua eivätkä joudu haitallisiin 
töihin tai naimisiin. Lahjoittajiemme 
tuella tytöt saavat asua kotona, käydä 
koulua ja viettää aikaa ystävien kanssa. 
KUVA: MONIR UDDIN NISHAT/PELASTAKAA LAPSET
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Apua rohingya-pakolaisille
Bangladeshiin on paennut yli 900 000 Myanmarin rohingyaa, jotka elävät äärimmäisen 
vaikeissa oloissa täyteen ahdetuilla pakolaisleireillä. Rohingyoja uhkaa nyt uusi vaara: 
monsuunikausi, joka tuo mukanaan rankkasateita, tulvia ja pahimmassa tapauksessa 
tautiepidemioita. Pelastakaa Lapset auttaa pakolaisia varautumaan monsuunikauteen. 

suunikauteen jo kuukausien ajan. 
Olemme muun muassa jakaneet per-
heille tarvikepakkauksia, joilla he ovat 
vahvistaneet asumustensa rakenteita 
kestämään paremmin rankkasateita 
ja tuulta. 

Lapsille tarkoitettuja tiloja, ter-
veysklinikoita, viemäröintiä ja siltoja 
sekä maanvyörymien uhkaamia rin-
teitä on vahvistettu. Olemme jaka-
neet lapsille turvarannekkeita, joiden 
avulla heidän perheensä voidaan löy-
tää helpommin, jos he joutuvat per-
heestään eroon.

Olemme myös rakentaneet uusia 
ruoanjakelupisteitä ja keskusvarasto-
ja lääketarvikkeille, hygieniapakkauk-
sille ja muille avustustarvikkeille var-
mistaaksemme, että perheet saavat 
ruokaa ja tarvikkeita sateiden kat-
kaistessa kulkuyhteyksiä. Liikkuvat 
avustusyksiköt ovat valmiina niitä ih-

Syrjittyyn etniseen rohingya-vä-
hemmistöön kuuluva kolmen 
lapsen äiti Zura pakeni viime 

vuonna henkensä edestä perheineen 
Myanmarista Bangladeshiin. Nyt hän 
asuu lastensa kanssa Cox's Bazarin 
alueella, jonne suuri osa rohingya-pa-
kolaisista on hakeutunut.

Cox’s Bazarin alueella asuvista ro-
hingyoista lähes 700 000 on saapu-
nut leireille viime vuoden elokuun 25. 
päivän jälkeen, jolloin väkivaltaisuu-
det rohingyoja vastaan kiihtyivät My-
anmarissa. Zura kertoo:

– Pakenimme Myanmarista pelas-
taaksemme henkemme. Nyt meitä 
kuitenkin uhkaavat taudit.

Zuran perhe ja muut rohingyat 
ovat ahtautuneet telttoihin ja asu-
muksiin, jotka on tehty muovipressuis-
ta ja bambusta. Leirillä on pulaa niin 
puhtaasta vedestä, terveyspalveluis-
ta kuin toimivista vessoista.

Tartuntataudit leviävät helposti ah-
taissa ja likaisissa oloissa. Vielä hel-
pommin ne leviävät sen vuoksi, että 
moni pakolaisista kärsii aliravitse-
muksesta.

Zura on mukana Pelastakaa Las-
ten vesi-, sanitaatio- ja hygieniakomi-
teassa, jonka jäsenet kertovat leiri-
läisille, kuinka tartuntataudeilta voi-
daan suojautua. Zura tapaa päivittäin 
4–8 naista, joiden kanssa hän puhuu 
puhtauteen ja hygieniaan liittyvistä 
asioista.

Zuran kaltaisten ihmisten aktiivi-
suutta tarvitaan pian yhä enemmän, 
sillä Bangladeshissa on alkamassa 
monsuunikausi. Se tuo mukanaan 
rankkasateita ja myrskyjä, jotka voi-
vat aiheuttaa maanvyörymiä ja tul-
via. Asumuksista ja muista rakennuk-
sista moni on vaarassa tuhoutua.

Pelastakaa Lapset on auttanut pa-
kolaisia varautumaan tulevaan mon-

misiä varten, jotka eivät pääse ter-
veys- ja ravitsemuskeskuksiimme ei-
vätkä muiden tärkeiden palvelujen luo 
monsuunikauden aiheuttamien tuho-
jen vuoksi.

Pelastakaa Lasten apu on tavoit-
tanut yli 650 0000 ihmistä, joista yli 
puolet on lapsia.

Olemme muun muassa jakaneet 
ruokaa ja välttämättömyystarvikkei-
ta sekä perustaneet yhdeksän ter-
veysklinikkaa, rakentaneet 500 käy-
mälää ja 30 syväkaivoa. Lapsille on 
perustettu noin sata lapsiystävällistä 
tilaa sekä yli sata oppimiskeskusta. 

Suomen Pelastakaa Lapset tukee 
rohingyoita varautumaan ja selviyty-
mään monsuunikaudesta yli 400 000 
eurolla. 

Äidin nimi on muutettu henkilöllisyyden 
suojaamiseksi.

Kuvassa Zuran sylissä on 
hänen nuorin, kymmenen 
kuukauden ikäinen poikansa. 
KUVA: JOAN MARIE DEL MUNDO/ 
PELASTAKAA LAPSET
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Varatuomari, varainhoidon lakimies 
Piia Jeremejeff.

Testamenttiasioissa sinua palvelee 
varainhankinnan päällikkö Sari Meller
puh. 050 400 8199 
sari.meller@pelastakaalapset.fi

Saat lisätietoa ja voit tilata testamenttiesitteen myös 
nettisivuiltamme: www.pelastakaalapset.fi/testamentti 
Sivuilla on myös tietoa järjestämistämme testamentti-illoista.

Varatuomari, varainhoidon laki-
mies Piia Jeremejeff kertoo:

– Testamentti on osa oman 
elämän suunnittelua ja läheisten tu-
levaisuuden turvaamista. Moni ajat-
telee, että eihän minun tarvitse teh-
dä testamenttia, kun minulla on puo-
liso ja lapset. Testamentilla on kuiten-
kin monia hyviä puolia, sen tekemäl-
lä läheiset voivat esimerkiksi säästää 
perintöveroissa. 

Läheisten tulevaisuuden turvaami-
sen lisäksi testamentilla voi tukea jo-
tain itselleen tärkeää avustustyötä. 

– Moni testamenttilahjoituksen 
tehneistä on itse aiemmin saanut 
apua ja haluaa lahjoituksellaan lait-
taa hyvän kiertämään. Hän voi esi-
merkiksi auttaa vastaavassa tilan-
teessa olevaa lasta selviytymään ja 
pääsemään elämässään eteenpäin. 

Pienikin testamenttilahjoitus on 
suuri teko. Omaisuuden testament-
taaminen yleishyödylliselle yhteisölle 
on myös osa verosuunnittelua.

– Yleishyödylliset yhteisöt eivät 
joudu maksamaan testamentin kaut-
ta saamastaan omaisuudesta perin-
töveroa. Omaisuutta voi testamen-
tata yhteisöille monella tavalla: voit 
testamentata järjestölle vaikkapa jon-
kin tietyn rahasumman, asunto-osak-
keen, arvopapereita tai esimerkiksi 
taulun. 

Testamenttia voidaan myös muut-
taa uudella testamentilla, jos elämän-
tilanteessa tai varallisuudessa tapah-
tuu muutoksia.

– Testamentin tekemistä ei kanna-
ta siirtää vuosia eteenpäin, vaan kan-
nattaa toimia silloin kun asia alkaa 
pyöriä ajatuksissa. Juridisen asiantun-
tijan avulla testamentin tekeminen su-

Pienikin testamenttilahjoitus on 
suuri teko
Testamentin tekemällä voit pitää huolta läheisistäsi ja samalla halutessasi vaalia sinulle 
tärkeitä arvoja. Yhä useampi suomalainen sisällyttää testamenttiinsa määräyksen, jolla 
hän tukee itselleen tärkeän järjestön työtä osalla omaisuudestaan. Pienikin järjestön 
huomioiminen testamentin kautta on suuri teko.

juu vaivattomasti. Testamentin teki-
jät ovat poikkeuksetta huojentuneita 
huomattuaan, kuinka helppoa sen te-
keminen olikin. Jos vainajalla ei ole 
perillisiä, eikä hän ole tehnyt testa-
menttia, omaisuus menee valtiolle. 
Serkut eivät enää peri.

Jos haluaa testamentata omaisuut-
taan tarkasti juuri tiettyyn toimin-
taan, kannattaa olla järjestöön yh-
teydessä joko itse tai lakimiehen kaut-
ta, jotta määräys tulee kirjattua oi-
kein.

– Jos haluaa määritellä oikein tark-
kaan testamentilla tuettavan toimin-
nan kohteen, on testamentissa varau-
duttava siihen, että sitä toimintaa ei 
järjestöllä vaikkapa kymmenen vuo-
den kuluttua ole. Testamenttiin tulee 
silloin kirjata toissijaisena jokin ylei-
sempi kohde tai yleinen järjestön toi-
minta, jotta järjestö voi ottaa testa-
mentin vastaan. 

– Kun paperit on tehty kuntoon, 
yksi huolenaihe jää pois. Ja kun asia-
kirjat on laatinut juristin kanssa, voi 
olla varma, että testamentin tekijän 
tahto toteutetaan juuri toivotulla ta-
valla. 
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Sunita oli jo lähdössä Kathmanduun 
töihin ja ehti jo keskeyttää  koulun. 
Tuellamme hän kuitenkin palasi kouluun.
KUVA: INDRA PRASAD GAIRAPIPLI/PELASTAKAA LAPSET

Tulevaisuus uusiksi -lehti ilmestyy 
kesäkuussa ja marraskuussa. Lehdessä 
kerromme, kuinka Pelastakaa Lapset 
auttaa lapsia kotimaassa ja maailmalla 
lahjoittajien ja rahoittajien tuella.

1 • 2018

1 • 2018

Kuukausilahjoittajamme Esko Valtaoja:

Elämän tarkoitus on auttaa 
toinen toisiamme

Sunita pelastui 
lapsityöltä Nepalissa

Apua rohnigya-pakolaisille

Kansikuva: 
Pelastakaa Lapset auttaa 
Syyrian ja sen lähialueen 
lapsia selviytymään. 
Lahjoitusten turvin lapset 
saavat muun muassa ruokaa, 
suojaa, vaatteita ja 
psykologista ensiapua. Kuvan 
tyttö asuu leirillä Bekaan 
laaksossa Libanonissa ja 
osallistuu Pelastakaa Lasten 
järjestämän lapsille turvallisen 
tilan toimintaan. 
KUVA: NOUR WAHID/
PELASTAKAA LAPSET
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Sunita pelastui lapsityöltä Nepalissa

Sunita kertoo:
– Vanhempani halusivat, että 

opiskelisin, vaikka meillä olikin 
taloudellisia ongelmia. Mutta minä 
haaveilin paremmista tuloista ja hy-
västä elämästä Kathmandussa. 

Kuultuaan Sunitan aikeista työnte-
kijämme ja Sunitan luokkatoveri me-
nivät käymään Sunitan luona. He ker-
toivat Sunitalle, kuinka paljon vaaro-
ja lapsityöhön liittyy ja kuinka hän 
Kathmandussa joutuisi tekemään pit-
kiä työpäiviä olemattomalla palkalla. 

Sunita sai myös tietää, että jatka-
malla koulussa hänelle avautuisi mah-
dollisuus aivan toisenlaiseen elämään 
ja tulevaisuuteen. Onneksi Sunita pe-
rui päätöksensä, jäi kotiin ja päätti 
mennä takaisin kouluun. Se saattoi 
pelastaa koko hänen elämänsä. 

Nyt 14-vuotias Sunita on turvassa 
ja täynnä tarmoa. Koulunkäynnin li-
säksi hänellä on monenlaisia kotias-
kareita tehtävänään.

Aamulla ennen kouluun lähtöä 
Sunita hakee vettä kylän yhteisestä 
hanasta, tekee ruokaa kahdelle pik-
kusiskolleen ja vie heidät kouluun. Il-
tapäivällä koulupäivän jälkeen Sunita 
hoitaa jälleen siskojaan ja ruokkii per-
heen karjan.

Sunita elää Kavrepalanchowkin 
alueella Nepalin keskiosissa. Perhe on 

Sunita jätti koulun kesken ollessaan kahdeksannella luokalla. Hän suunnitteli muuttavansa 
pois kotoa ja menevänsä töihin pääkaupunki Kathmanduun. Työntekijämme saivat 
kuitenkin Sunitan vakuuttumaan koulunkäynnin tärkeydestä ja perumaan suunnitelmansa. 

köyhä, eikä omasta pienestä maatil-
kusta riitä ruokaa perheelle koko 
vuodeksi. Niinpä isä työskentelee 
osan vuodesta tiilitehtaalla, ja äiti 
hankkii lisätienestejä rakennustyö-
mailla ja maatiloilla.

Sunitan tarina on yksi esimerkki sii-
tä, mitä kaikkea Pelastakaa Lapset te-
kee Nepalissa lahjoittajien tuella. Hen-
kilökohtaiset keskustelut lasten ja per-
heiden kanssa osoittavat lapsille, kuin-
ka tärkeitä ja arvokkaita he ovat. 

Työmme ansiosta moni syrjäisessä 
kylässä asuva, aiemmin koulua käy-

mätön lapsi pääsee kouluun ja mu-
kaan lastenkerhojemme toimintaan. 
Myös lapsiavioliittojen ja ihmiskaupan 
uhreiksi joutuneet lapset saavat meil-
tä apua ja pääsevät kouluun.

Tiedon puute vaikeuttaa lasten elä-
mää köyhillä syrjäseuduilla. Köyhät 
perheet pystyvät pitämään lapsensa 
koulussa, kun autamme heitä hake-
maan sosiaaliturvaa valtiolta. Lahjoit-
tajiemme tuella me myös parannam-
me opetuksen laatua ja lapsikeskei-
syyttä. 

Sunitan vanhemmat ovat iloisia ty-
tön elämän saamasta uudesta suun-
nasta. Äiti Kalpana sanoo: 

– Haluan vain nähdä hänen jatka-
van koulua, vaikka meillä on vaikeuk-
sia. Olen tyytyväinen. 

Auta kotimaan ja 
maailman lapsia!
Lahjoita keräystilille:
FI64 1017 3000 2107 27

tai tee lahjoitus netissä:
www.pelastakaalapset.fi/lahjoita

Asiakasryhmäämme kuuluvana henkilönä tietosi ovat asiakasrekisterissämme, jossa niitä käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa 
suostumukset, kieltää henkilötietojensa käsittely tai vaatia niiden poistamista. Lisätietoja rekisterin käyttötarkoituksesta ja rekisteröidyn oikeuksista saat tietosuojaselos-
teesta Pelastakaa Lasten verkkosivuilta: www.pelastakaalapset.fi/asiakasrekisteri



Kuukausilahjoittajana olet lasten  
tukena joka päivä
Yhdessä autamme kaikkein pienimpiä ja heikoimpia: 
aliravittuja lapsia, lapsityöläisiä ja kodittomia lapsia. 
Kotimaassa tuemme köyhien perheiden lapsia sekä 
perheitä vaikeuksien keskellä. Kuukausilahjoittajana autat 
lapsia kuukausittain sinulle sopivalla summalla.

www.pelastakaalapset.fi/kuukausilahjoittajaksi  
tai soita 050 433 1348

Merkkipäiväsi voi muuttaa lapsen elämän
Merkkipäiväkeräys on helppo järjestää. Pyydät vain 
onnittelijoita tekemään lahjoituksen Pelastakaa Lasten 
hätäapurahastoon. Voit valita keräyksesi kohteeksi sinulle 
tärkeän avustuskohteen.

www.pelastakaalapset.fi/merkkipaiva  
tai soita 050 433 1348

Testamentilla jätät perinnöksi lapsille 
paremman maailman
Sinun apusi lapsille voi jatkua vielä oman elämäsi 
jälkeenkin, kun sisällytät testamenttiisi lahjoituksen 
Pelastakaa Lapset ry:lle. Testamenttilahjoitus on 
vaikuttava viesti jälkipolville niistä arvoista, joita olet 
halunnut vaalia omassa elämässäsi.

www.pelastakaalapset.fi/testamentti  
tai soita 050 400 8199

Toivekaupan korteilla täytät lasten toiveita
Toivekaupan aineettomilla lahjoilla tuot auttamisen iloa 
ystävillesi ja läheisillesi. Toivekaupan kortista lahjan saaja 
voi lukea, kuinka hän yhdessä sinun kanssasi täyttää lasten 
toiveita ja unelmia.

www.pelastakaalapset.fi/toivekauppa  
tai soita 050 520 9754

Voit auttaa kotimaan ja maailman lapsia monin tavoin.
Jokaisella lahjoituksella on suuri merkitys.
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