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Isyys keikautt aa maailman 
täysin uuteen asentoon 

Topi kertoo:
– Ensimmäiset vuodet ovat äärim-

mäisen tärkeitä hyvän isä–lapsisuh-
teen syntymiselle. Jos isyyteen alkaa 
panostaa vasta kun lapsi on neljävuo-
tias, on jo hukatt u paljon. Isän kannat-
taa itse asiassa rupatella lapselle jo ras-
kausaikana, sillä 20. raskausviikolla 
lapsi jo kuulee isän puheen. 

Ihokontakti on lapselle äärett ömän 
tärkeää heti syntymän jälkeen. Topi 
kertoo:

– Ihokontakti vaikutt aa esimerkiksi 
lapsen aivojen kehitykseen. Kehotan 
miehiäkin ott amaan kantorepun tai 
kantoliinan käytt öön. Se on mitä mie-
hekkäintä puuhaa, eikä lapsi saa syliä 
koskaan liikaa. Kun lapsi on kantolii-
nassa, hän on lähellä isäänsä, siellä 
lapsi tuntee olevansa turvassa.

Ensimmäisen lapsen syntymän To-
pi tiivistää kahteen sanaan: hämmen-
nykseen ja muutokseen. Hän muiste-
lee itsekin kuljeskelleensa synnytys-
salin ja isien lepohuoneen väliä höl-
mistyneenä siitä, kun synnytys ei 
edennyt eikä hän tiennyt, mitä hän 
voisi tehdä.

– Ja kun lapsi lopulta syntyi, maail-
ma keikahti täysin uuteen asentoon. 
Vastoin painovoiman lakeja kaikki al-
koi pyöriä 3,5-kiloisen tytt ösen ympä-
ri. Tietenkin elämä ajan oloon tasoit-
tui, mutt a se oli muutt unut peruutt a-
matt omalla tavalla merkityksellisem-

Pelastakaa Lasten isätyöntekijä, viiden lapsen isä Topi 
Linjama painottaa, kuinka tärkeää on, että isät ovat täysillä 
mukana lapsen elämässä heti alusta alkaen.

mäksi, Topi kertoo ja jatkaa:
– Ensimmäisen lapsen syntymä on 

miehen elämän merkitt ävimpiä, ellei 
merkitt ävin tapahtuma. Lapsi avaa uu-
sia näkökulmia ja lisää vanhempien 
itsetuntemusta. Sitä paitsi lapsesta saa 
elinikäisen ystävän. Meille ei siis syn-
tynytkään vauvaa, lasta tai prinsessaa, 
vaan ihminen ja ystävä.

Isän on hyvä rakentaa arkisia tilan-
teita, joissa lapsi saa varauksett oman 
huomion.

– Esimerkiksi töistä kotiin tullessa 
kannatt aa varata muutama minuutt i, 
jolloin lapset saavat kertoa isälle, mi-
tä kaikkea päivällä on tullut tehtyä. 
Näin isä voi osoitt aa kiinnostusta lap-
sen asioihin eikä lapsen tarvitse miet-
tiä sitä, ett ä onkohan tuo isä minua 
varten. Tällaisen huomionannon jäl-
keen lapset eivät enää roiku isän jalas-
sa neljää tuntia, vaan he voivat rauhas-
sa keskitt yä omiin leikkeihinsä tietäen, 
kuinka tärkeitä he ovat isälle, Topi ker-
too ja jatkaa:

– Omasta lapsuudestani muistan, 
kuinka erityisen mukavaa oli, kun isä 
silitt i kämmenselällä poskeani. Toi-
voin, ett ei hän lakkaisi koskaan silitt ä-
mästä. 

Isätyöntekijänä Topi tukee ja moti-
voi miehiä sitoutumaan vanhemmuu-
teen. On lapsen, miehen itsensä, lap-
sen äidin ja koko yhteiskunnan etu, jos 
lapsen elämässä on mies, joka on päät-

tänyt olla tälle lapselle läheinen, läm-
min ja luotett ava aikuinen tapahtuipa 
mitä tahansa.

– Isätyöntekijän työssä hienointa on 
se, ett ä siinä saa miett iä ja sanoitt aa 
vanhemmuutt a. Isän roolissa tärkeää 
on esimerkiksi se, ett ä teet mitä lupaat 
ja vietät kahdenkeskistä aikaa lapsen 
kanssa. Kuuntele lapsen jutt uja ja an-
na lapsen tulla nukkumaan viereesi, 
jos häntä esimerkiksi pelott aa. Muista 
myös, ett ä vaikka kaikki ei aina suju-
kaan hyvin, niin silti luot arjen keskel-
lä lapsen mieleen koko hänen elämän-
sä kestäviä, myönteisiä muistijälkiä, 
Topi kertoo ja jatkaa:

– Lapsi tarvitsee hyvään kasvuun ai-
ka yksinkertaisia jutt uja, kuten ruo-
kaa, unta, lämpöä, vaatt eita sekä rak-
kautt a ja rajoja. Harva asia on yhtä 
eheytt ävää kuin tunne siitä, ett ä on 
juuri tällaisena hyvä ja rakastett u. 

Isätyöntekijä Topi Linjama
Topi työskentelee Pelastakaa Lasten ylläpitämässä Joensuun Perheentalossa, jossa hänen tehtävänään on muun 
muassa tukea miehiä vanhemmuuteen. Topi on muun muassa pitänyt sijaisisien vertaisryhmää, isämiesten keskus-
teluryhmää sekä järjestänyt suurperheen isille illanviettoja. Lisäksi hän on järjestänyt perhevalmennuksia ja retkiä, 
koulutuksia ammattilaisille ja opiskelijoille sekä yleisötilaisuuksia isyydestä. Lue lisää: www.pelastakaalapset.fi/isyys

Isätyöntekijä Topi Linjama neuvoo 
miehiä valmistautumaan isyyteen.
KUVA: JANNE KÄYHKÖ
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Ulriika kertoo:
– Päätös ryhtyä tukiperheeksi oli jäl-

kikäteen ajatellen meille kuin lott o-
voitt o. Siitä alkoi nyt jo lähes vuosi-
kymmenen kestänyt matka, jossa kaik-
ki osapuolet ovat voitt aneet. Tämä on 
ollut juuri se meidän jutt u.

Tukiperhekoulutuksen jälkeen Tee-
musta ja Ulriikasta tuntui, ett ä heidän 
tukilapsekseen kävisi parhaiten Feli-
xin ikäinen poika. Felix oli tuolloin yk-
sivuotias. 

Tukiperhetyöntekijä kuitenkin soit-
ti Ulriikalle ja kysyi yllätt äen, voisivat-
ko he ryhtyä tukiperheeksi yksitoista-
vuotiaalle tytölle. Tukiperhetyönteki-
jä oli varma, ett ä juuri Teemu ja Ulrii-
ka voisivat antaa tälle tytölle ja hänen 
perheelleen oikeanlaista tukea. Pie-
nen harkinnan jälkeen Teemu ja Ul-
riika innostuivat asian saamasta kään-
teestä. Teemu kertoo:

– Jännitys oli valtava, kun tuli päivä, 
jolloin tapasimme ensimmäisen ker-
ran. Mukana olivat tukiperhetyönte-
kijä, tuleva tukitytt ömme, hänen van-
hempansa sekä minä, Ulriika ja Felix. 
Oli liikutt avaa huomata, kuinka hyvin 
tytt ö viihtyi Felixin kanssa heti ensita-
paamisella. Seuraavaksi tytt ö kävi van-
hempiensa kanssa meillä kylässä, ja 
melko pian hän tuli meille yökylään 
ensimmäisen kerran.

Alussa Teemu ja Ulriika miett ivät 
kuumeisesti, mitä kaikkea he saisivat 
mahdutett ua yhteisiin viikonloppui-
hin. Pian he kuitenkin huomasivat, et-
tä ennakointi ja tarkat suunnitelmat 

Tukiperhetoiminnassa 
kaikki voitt avat
Esikoispoika Felixin 
syntymä herätti voimakkaan 
auttamishalun Ulriika 
Kannas-Honkaniemessä ja 
Teemu Honkaniemessä. Kun 
Felix oli vuoden ikäinen, 
Teemu ja Ulriika päättivät 
ryhtyä tukiperheeksi. 

olivat täysin turhia. Tytt ökin toivoi, et-
tä hän saisi elää tukiperheen kanssa 
aivan tavallista perhe-elämää. Teemu 
kertoo:

– Rutiinit olivat tytölle tärkeitä. Al-
kuvaiheessa hän myös kaipasi paljon 
lepoa, vaikkakin hän mielellään myös 
kävi kanssamme luontoretkillä, ui-
massa, pyöräilemässä ja luistelemas-
sa. Yhteydenpito ei rajoitt unut pelkäs-
tään viikonloppuihin ja loma-aikoi-
hin, vaan me myös soitt elimme toisil-
lemme usein. 

Yhdestä olohuoneen sohvan nurk-
kauksesta tuli tukitytön ikioma turva-
paikka, jossa hän aina lepäsi pää Ul-
riikan sylissä, maailman melskeiltä 
suojassa. Ulriika kertoo:

 – Levätessäänkin hän halusi olla lä-
hellä meitä, keskellämme. Muutenkin 
olemme saaneet olla kokonaisvaltai-
sesti mukana tytön elämässä. Olem-
me esimerkiksi olleet tytön rippijuh-
lilla sekä hänen äitinsä ja mummonsa 
syntymäpäivillä. Tukitytt ömme on 
puolestaan ollut mukana meidän juh-
lissamme.

Kun tytt ö oli murrosiässä, Ulriika 
kävi tytön kanssa läpi elämän eri puo-
let ja kipukohdat. Ulriika kertoo:

– Mieleeni on jäänyt erityisesti kes-
kustelu, jonka kävimme metsässä kir-
kon takana. Vett ä tuli kaatamalla, mut-
ta me vain jatkoimme puhumista 

asiasta, joka silloin vaivasi tytt öä. Se 
oli äärimmäisen tärkeä keskustelu, ei-
vätkä ne puheet menneet hukkaan. 

Tukitytt ö on nyt jo täysi-ikäinen, ja 
virallinen tukisuhde on päätt ynyt. Yh-
teydenpito kuitenkin jatkuu edelleen. 
Tukitytöllä on iso merkitys myös Ul-
riikan ja Teemun pojille, kymmenvuo-
tiaalle Felixille ja kuusivuotiaalle Lu-
kakselle. He kutsuvat häntä varaiso-
siskokseen. Ulriika kertoo:

– En aiemmin edes ymmärtänyt, 
kuinka paljon toisen perheen lasta voi 
rakastaa. Tytt ö on niin ihanan suoje-
leva, aina pienempien ja heikompien 
puolella. Hän on pitänyt hyvää huolta 
myös meidän pojistamme. Tukityt-
tömme huomaa herkästi, jos hänen 
kavereillaan on vaikeuksia, ja hän on 
aina valmis autt amaan heitä. 

Tukitytt ö myös haluaa Teemun ja 
Ulriikan kertovan tukiperhetoimin-
nan tärkeydestä eteenpäin, jott a mah-
dollisimman moni lapsi saisi itselleen 
tukiperheen avun. Hän myös haavei-
lee autt amisesta ammatt ia ja haluaisi 
tulevaisuudessa työskennellä esimer-
kiksi kouluterveydenhoitajana.  

Lue lisää tukiperhetoiminnasta: 
www.pelastakaalapset.fi /tukiperhe

Kuvassa Lyyli-koira ja iloinen tuki-
perhe nauttivat aurinkoisesta päi-
västä.  
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Nepal on pieni valtio, pinta-alal-
taan puolikas Suomesta. Maas-
sa asuu lähes 30 miljoonaa ih-

mistä, joista yli 80 prosenttia asuu 
maaseudulla. Vaikka virallisesti kasti-
jakoa ei enää ole, käytännössä kastiin 
kuuluminen periytyy niin kuin ennen-
kin. 

Erityisen huonossa asemassa ovat 
kastittomat, jotka käyttävät itsestään 
nimitystä dalit (hindiksi ”poljettu”). 
Heistä melkein puolet elää köyhyys-
rajan alapuolella.

Köyhyys on tuttua myös Sujitan vii-
sihenkisessä perheessä, vaikka asiat 
ovat perheellä nyt paremmin kuin 
kaksi vuotta sitten tapahtuneen maan-
järistyksen jälkeen. Perhe asuu pienes-
sä vuoristokylässä Sangassa lähellä 
pääkaupunki Kathmandua, mutta sil-
ti hyvin eristyksissä.  

Perhe pystyy hankkimaan elanton-
sa, koska isä on saanut maataloustöitä 
ja äiti voi pitää kotona pientä karjaa. 
Jokin aika sitten kaikki oli toisin: kol-
melle lapselle ei ollut riittävästi edes 
ruokaa, saati että heillä olisi ollut va-
raa käydä koulua.

Isä on töissä, mutta muu perhe on 
koolla, kun saavumme heidän talol-
leen: äiti Siri Maya, Sujita sekä Sujitan 
13-vuotias isosisko Sajina ja 8-vuotias 
pikkuveli Bijaya. Sujita on äskettäin 
palannut kaupungista takaisin kotiin. 
Hän oli poissa kotoa kokonaisen vuo-
den. Miksi perhe lähetti hänet lapsi-
työläiseksi? 

Äiti on Sujitan työvuoden vuoksi 
erittäin pahoillaan. Silloin hän vain ei 
nähnyt tilanteessa muuta vaihtoehtoa. 
Ei ollut rahaa. Toisen tytöistä oli läh-
dettävä, kun kerran tuli tilaisuus. Ei 
tieto työpaikasta tullut ihan tuntemat-

Sujita pääsi takaisin kotiin ja 
kouluun
Äärimmäinen köyhyys luo maaseudulla pakkotilanteita, joiden edessä vanhemmat 
joutuvat lähettämään lapsensa kaupunkiin tienaamaan. Kaikki eivät palaa takaisin. 
11-vuotiaana lähtenyt Sujita palasi, mutta kadotti matkalla yhden vuoden lapsuudestaan.

tomalta; serkkupoika tiesi teekaupan, 
jossa tarvittiin pientä apua. 

Kauppiaalla oli itselläänkin kaksi 
lasta: tyttö ja poika. Lapset kävivät kou-
lua. Sujitan perheelle luvattiin, että 
Sujitakin voisi käydä koulua sen ohel-
la, että teki hieman kotiapulaisen töi-
tä, kuten tiskaisi astioita. Lupaus ei ol-
lut täysin tuulesta temmattu, sillä joi-
takin päiviä Sujita kävi koulua. Mon-
tako? Sujitan katse sulkeutuu, laskeu-
tuu käsiin. Hän väistelee äidin katset-
ta. Vähitellen Sujita alkaa puhua. 

Sujita kertoo tavallisesta työpäiväs-
tä, se oli pitkä. Se alkoi herätyksellä 
aamuviideltä. Ensitöikseen hän siivo-
si talon, minkä jälkeen oli pyykkien 
vuoro. Hän myös teki ruoat perheelle, 
mutta ei usein saanut omaa ruokaan-
sa ajallaan. 

Kotitöiden lisäksi Sujita työskente-

li päivittäin kaupassa. Päivä venyi puo-
leen yöhön. Väsytti. Varmasti myös it-
ketti, kuten äitiä itkettää nyt. Olihan 
hän lapsi, ikävä kotiin oli kova.

Mutta ei äitikään ollut koko ajan sii-
nä uskossa, että Sujitan asiat olivat hy-
vin. Äiti pystyi soittamaan tyttärelleen 
kaksi kertaa. Puhelimessa Sujita tasa-
painoili oman karun todellisuutensa 
ja äidin toiveiden välillä. Hän ei kerto-
nut suoraan, että oli joutunut lapsior-
jan osaan, mutta tunnusti, ettei koulu 
mennyt hyvin. Ei ole aikaa tehdä läk-
syjä, hän oli saanut sanotuksi. Liikaa 
töitä, että ehtisi lukea. 

Äidin vaisto sai myös perheenisän 
huolestumaan. Lopulta isä otti yhteyt-
tä Pelastakaa Lasten tukemaan paikal-
liseen lastensuojelukomiteaan, jonka 
puheenjohtaja kävi kaupungissa sel-
vittämässä tilannetta. 

Totuus paljastui, mutta kauppias ei 
olisi halunnut luopua Sujitasta. Tar-
vittaessa Pelastakaa Lasten työntekijät 
olisivat antaneet oikeudellista apua 
Sujitan perheelle, mutta omistaja pe-
lästyi jo oikeudenkäynnin uhkaa. Su-
jita kertoo, että kauppiaan tytär aset-
tui riidassa hänen puolelleen. Se oli 
sentään pieni lohtu. 

Valistuskampanjoista huolimatta 
lapsityövoiman käyttö on yhä arkipäi-
vää Nepalissa. Kaupungeissa moni 
lapsi tekee töitä koulun ohella. Heitä 
näkee esimerkiksi myymässä tienvar-
silla sokeria, suolaa, saippuaa, teetä, 
pullovettä, tupakkaa ja koreja. Valta-
osa lapsityöläisistä löytyy kuitenkin 
maaseudulta, jossa he tekevät pelto- ja 
sadonkorjuutöitä. 

Moni lapsi myös kantaa vettä ja ke-
rää polttopuita, eikä heidän aikansa ja 
voimansa välttämättä riitä koulun-

Sujita on taas kotona ja käy koulua.
KUVA: KATJA SELKIMÄKI-GRAY/PELASTAKAA LAPSET

TEKSTI: SIRPA KALLIOKOSKI
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käyntiin, jos se taloudellisesti olisi 
edes mahdollista. Lapsityöläisiä on 
paljon myös käsityöläisammateissa ja 
rakennusalalla – ja käytännössä koko 
Nepalin valtio on vielä vuosia yksi val-
tava rakennustyömaa. 

Sujita sentään pääsi takaisin. Maan-
järistyksessä tuhoutuneen kodin tilal-
le on kohonnut vuorenrinteeseen uu-
si, aaltopeltilevyistä rakennett u talo. 
Arki alkaa olla uomissaan. Pihalla kul-
kee väkeä, omia sukulaisia ja naapu-
reita. 

Sisällä on siistiä, kaikilla tavaroilla 
on oma paikkansa. Katossa roikkuu 
maissintähkiä kuivumassa, vuohet 
märehtivät talon seinustalla. 

Lapset osaavat jo kinastella keske-
nään, kuten sisarukset kaikkialla maa-
ilmassa. Tytt ärillä menee hermot pik-
kuveljeensä: Tyhmä, mene pois! Eikä 
veli usko, koska nautt ii huomiosta: En-
kä mene! Itse olett e tyhmiä!

Äiti rauhoitt elee tilannett a tott u-
neesti. Lasten tulevaisuus mietitytt ää 
häntä, kuten ketä tahansa äitiä. Tytöt 
käyvät taas koulua. Kuopuskin alkaa 
olla jo tarpeeksi iso, ett ä pystyy suo-
riutumaan pitkästä koulumatkasta.

Sujitalla ei ole vielä toiveammatt ia. 
Siinä jutellessamme hänen kätensä 
kuitenkin pysähtyy ilmaan ja hän kek-
sii äkisti ja sanoo:

– Ehkä lääkäri.

Kuvassa vasemmalla on Sujitaa 
auttanut kylän lastensuojelukomitean 
puheenjohtaja. Sujitan äiti on oikealla, 
ja Sujitan molemmin puolin on Pelasta-
kaa Lasten paikallisia työntekijöitä.
KUVA: KATJA SELKIMÄKI-GRAY/PELASTAKAA LAPSET

Pelastakaa Lapset Nepalissa
Toimimme Nepalissa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten, kuten orpolasten ja lapsityöläisten elämän 
parantamiseksi. Teemme yhteistyötä paikallisten yhteisöjen, viranomaisten ja lapsiryhmien kanssa vaarallisen 
lapsityön ja lapsiavioliittojen poistamiseksi.

Autamme äärimmäisessä köyhyydessä eläviä perheitä parantamaan toimeentuloaan, jotta lapset voisivat jatkaa 
koulunkäyntiä. Perustamissamme lastenkerhoissa lapset saavat tietoa oikeuksistaan ja oppivat, kuinka toimia, jos 
heitä kohdellaan väärin. Kerhot toimivat aktiivisesti muun muassa lapsityötä vastaan yhteistyössä esimerkiksi kyliin 
perustettujen lastensuojelukomiteoiden kanssa. 

Toiminta-alueillamme lapsityö on vähentynyt 7–8 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana.

Vielä on aikaa haudutella haaveita. 
Äiti ei hoputa. Hän kuuluu vanhem-
painneuvostoon ja haluaa, ett ä lapset 
käyvät koulunsa loppuun, vaikka mat-
ka on pitkä ja raskas. Sujita kulkee 
kouluun yhdessä kavereidensa kans-
sa. Vihdoinkin hänellä on aikaa myös 
heille.  
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Juhlista apua lapsille

H ilu Toivonen-Alastalo päätti 
juhlistaa 50-vuotispäiväänsä 
merkkipäiväkeräyksellä kuul-

tuaan, että Pelastakaa Lapset tukee 
köyhien perheiden lasten harrasta-
mista Eväitä Elämälle -ohjelmalla. Sa-
malla hän järjesti Anna lapselle har-
rastus -tukikonsertin rakkaiden ystä-
viensä ja kollegoidensa kanssa. Yh-
teensä merkkipäiväkeräys ja konsertti 

– Harrastukset ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä lapsen koko elämän ja tulevaisuuden 
kannalta. Jotkut ystävistäni ovat jälkikäteen kertoneet, että he pelastuivat syrjäytymiseltä 
hyvän harrastuksen ansiosta, Hilu Toivonen-Alastalo kertoo. 

tuottivat noin 6 500 euroa, joilla moni 
lapsi saa harrastaa perheensä köyhyy-
destä huolimatta. 

– Itselläni on jo riittävästi kaikkea, 
joten en halunnut juhlavieraiden os-
tavan minulle lahjoja. Joillekin per-
heille taas jo muutamankin euron 
kuukausittainen harrastusmaksu on 
liikaa. Harrastaminen on niin tärkeä 
juttu, että se ei saa olla vanhempien 

lompakon paksuudesta kiinni, Hilu 
kertoo ja jatkaa: 

– Itse aloitin kansantanssin neljä-
vuotiaana. Kotipitäjässäni Hollolassa 
kansantanssi yhdisti niin lapset kuin 
eri sukupolvet toisiinsa. Siinä harras-
taessa me myös kasvoimme auttamaan 
toinen toistamme. Kansantanssi ja 
karjalaisten perinteiden vaaliminen 
ovat kulkeneet mukanani läpi elämän.

Hilu on virkavapaalla Karjalaisen 
Nuorisoliiton toiminnanjohtajan työs-
tään. Työ on hänelle kuin harrastus, 
sillä Nuorisoliitossa hän saa innostaa 
lapsia ja nuoria karjalaisten perintei-
den ja kansantanssin pariin. 

Virkavapaallaan Hilu on mukana 
järjestämässä Euroopan suurinta kan-
sanperinnetapahtumaa Europeadea 
Turkuun, jonne tulee heinäkuun lo-
pulla yli 6 200 kansantanssin ja kan-
sanperinteen harrastajaa sekä kym-
meniä tuhansia katsojia. 

Hilu puhuu lämpimästi rennon ja 
monipuolisen harrastamisen puolesta:

– On hyvä, että lapset harrastavat 
kaikenlaista, ihan vaan leikkimielellä: 
juoksentelevat pihoilla ja rakentelevat 
majoja. Aina parempi, jos vaikkapa 
koulu järjestää lapsille monipuolista 
ja maksutonta kerhotoimintaa. Lapset 
tarvitsevat sellaista pelailua, piirtämis-
tä, kulttuurijuttuja ja puhdasta liikun-
nan riemua.

Hilu haluaa olla mukana rakenta-
massa tasa-arvoisempaa Suomea, jos-
sa köyhyys ei aja lapsia yhteisön ulko-
puolelle. Kun lapsi harrastaa, hän py-
syy menossa mukana ja vaara syrjäy-

Hilu Toivonen-Alastalon mielestä 
merkkipäiväkeräys oli helppo ja 
hauska tapa auttaa lapsia ja nuoria. 
Hän kannustaa myös muita juhlapäi-
väänsä viettäviä auttamaan lapsia ja 
järjestämään merkkipäiväkeräyksen.
KUVA: IIRO RAUTIAINEN 
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tyä myöhemmin pienenee. Harrastus 
antaa lapselle myös itsetuntoa, onnis-
tumisen elämyksiä ja elämäntaitoja. 
Hilu kertoo:

– On surullista, ett ä Suomessa on 
köyhyytt ä, joka vieläpä siirtyy suku-
polvelta toiselle. Köyhyys ei aina ole 
pelkkää rahan puutett a, vaan se saat-
taa olla myös iso henkinen taakka. Mo-

net vanhemmat kokevat köyhyydes-
tään syyllisyytt ä ja epätoivoa, koska he 
eivät pysty tarjoamaan lapsilleen sa-
manlaisia mahdollisuuksia harrastaa 
ja koulutt autua kuin toiset vanhem-
mat. Se ei ole reilua.

Hilulle autt aminen on itsestään sel-
vä osa elämää:

– Saan hyvän mielen ja jaksan itse-

kin paremmin, kun kuljen apua tar-
vitsevan rinnalla ja kannatt elen hän-
tä. Tiedän omasta kokemuksestani, 
miltä tuntuu, kun on vaikeaa eikä mil-
lään tunnu löytävän ulospääsyä tilan-
teesta. Silloin on tärkeää, ett ä on joku, 
joka kantaa taakkaa sinun kanssasi ja 
sanoo: Tehdään tämä kahdestaan, yh-
dessä pääsemme tämän yli. 

Kristian saa Pelastakaa Lapsilta 
oppikirja- ja harrastustukea, jo-
ka on mahdollistanut vähävarai-

sen perheen pojalle lukio-opinnot ja 
hiihtoharrastuksen. Pienestä pitäen 
liikkunut Kristian kertoo:

”Aloin hiihtää kilpaa varmaankin 
siksi, ett ä myös äitini on hiihtänyt kil-
paa SM-tasolla saakka. Asun äitini 
kanssa kahden, joten aika luontevaa-
han se on, ett ä urheilemisesta raken-
tui se meidän perheen jutt u.

Olin viidentoista, kun äiti sairastui 
niin vakavasti, ett ä hän joutui olemaan 
paljon töistä pois, jolloin toimeentulo 
laski oleellisesti.

Äidin sairastumiseen asti oli selvää, 
ett ä käyn lukion, koska todistukseni 
keskiarvo mahdollisti sen. Lukiossa 
yhden jakson kirjat maksavat pari sa-
taa euroa, ja jaksoja on vuodessa viisi. 
Viime vuodesta selvisin Eväitä Elä-
mälle -ohjelman oppikirjatuella, jon-

LUOTAN, ETTÄ ELÄMÄ KANTAA
Rovaniemeläinen Kristian, 17, on kilpahiihtäjä. Päivittäisestä harjoittelusta on rakentunut 
hänelle arjen voimavara ja koulussa jaksamisen selkäranka. Lukiolaisen urheilu-unelmia 
kuitenkin varjostaa äidin vakava sairaus ja perheen taloudellinen epävakaus. 

ka sain Pelastakaa Lapsilta. 
Sain myös Eväitä Elämälle -harras-

tustukea, jolla pystyimme ostamaan 
minulle sukset. Nyt minulla on luiste-
luhiihtoa ja perinteistä hiihtotyyliä 
varten suksipari kummallekin tyylille. 
Se mahdollistaa harjoitt elun ja kilpai-
luihin osallistumisen, mutt a menes-
tykseen yhdet sukset eivät riitä.

Meidän perheen tilanne on opett a-
nut minua nautt imaan tästä hetkestä, 
ett ä juuri nyt on mahdollista treenata. 
Mieleni rauhoitt uu, kun pääsen ladul-
le. Huolestuneisuuden tilalle nousee 
uusia näkökulmia ja optimistisia aja-
tuksia.

Luotan, ett ä minun aikani tulee vie-
lä. Luotan, ett ä kaikki menee vielä par-
hain päin, saan lukion käytyä, pääsen 
opiskelemaan tai töihin, saan ostett ua 
ne parhaat sukseni. Luotan, ett ä elä-
mä kantaa.”  

17-vuotias Kristian saa lahjoittajil-
tamme tukea lukio-opintoihin ja 
hiihtoharrastukseen.
KUVA: RAILI MYKKÄNEN/PELASTAKAA LAPSET

Haluatko auttaa lapsia juhlapäivänäsi? 
Lue lisää www.pelastakaalapset.fi/merkkipaiva tai ota yhteyttä 
Risto Aroon: puh. 010 843 5078 tai risto.aro@pelastakaalapset.fi
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Somaliassa on yli 1,6 miljoonaa 
maansisäistä pakolaista. Yli 
puolet maan asukkaista, noin 

6,2 miljoonaa ihmistä, kärsii ruokapu-
lasta pitkään jatkuneen kuivuuden ja 
konfl iktin seurauksena. Aishan perhe 
on yksi heistä. 

– Jouduimme jätt ämään kotimme 
vuosi sitt en tammikuussa kuivuuden 
ja väkivallan takia. Kun aseellinen ryh-
mitt ymä surmasi 14-vuotiaan tytt äre-
ni, päätimme lähteä pakoon, Aisha 
kertoo.

Aishan aviomies ei ole tytt ärensä 
kuoleman jälkeen pystynyt tekemään 
töitä, joten perheen elanto on ollut 
Aishan varassa. Pakolaisleirillä kah-

Aishan lapset pääsivät kouluun
Aisha* joutui lähtemään kuuden lapsensa kanssa kauas kotiseudultaan pakoon kuivuutta, 
nälkää ja väkivaltaisuuksia. Kun Aisha alkoi saada Pelastakaa Lasten avustusta, perheen 
tilanne muuttui viimein paremmaksi. Nyt perheen lapset saavat käydä koulua ja syödä 
aterian kolme kertaa päivässä.

deksanhenkinen perhe sai aluksi apua 
naapureiltaan, mutt a rahat riitt ivät 
vain yhteen ateriaan päivässä. Aishan 
lapset eivät voineet käydä koulua, kos-
ka he joutuivat työskentelemään ken-
gänkiillott ajina saadakseen perheelle 
hieman lisää tuloja. 

Kun perhe oli asunut maansisäisten 
pakolaisten leirillä puoli vuott a, Ais-
ha alkoi saada Pelastakaa Lapsilta 
avustusta 60 euroa kuukaudessa. 
Avustuksella äidit voivat ostaa perheil-
leen ruokaa ja muita vältt ämätt ömiä 
tarvikkeita. 

– Ostan rahalla ruokaa ja muita tar-
vikkeita lapsilleni. Nyt pystymme syö-
mään kolme ateriaa päivässä, ja lapse-

ni ovat päässeet kouluun, Aisha ker-
too.

Kodeistaan pakoon lähteneet lapset 
ovat erityisen suuressa vaarassa kärsiä 
aliravitsemuksesta ja väkivallasta. 
Avustuksemme autt aa perheitä pää-
semään pahimman kriisin yli ja antaa 
heille mahdollisuuden itse päätt ää, 
mitä he kriisitilanteessa eniten tarvit-
sevat.

Järjestämme äideille myös koulu-
tustilaisuuksia, joissa he saavat tietoa 
lastenhoidosta, ruokavaliosta ja lasten 
suojelusta.  

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi

”Molemmat poikani ovat lopettaneet
työt kengänkiillottajina ja ovat sen 
sijaan päässeet kouluun. Olen kiitolli-
nen kaikesta, mitä Pelastakaa Lapset 
on tehnyt hyväksemme”, Aisha 
kertoo. 
KUVA: HASSAN ADAN/PELASTAKAA LAPSET

Suomalaisten lahjoittajien tuella
olemme auttaneet kuivuudesta
ja konfliktista kärsiviä ihmisiä 
Somalian Puntmaassa sekä Bai-
doan alueella. Baidoassa tuemme 
lahjoittajien avulla hädänalaisten 
perheiden kuten Aishan perheen 
toimeentuloa.
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Avustustyöntekijämme kertoo

Tuuli lennätt ää hiekkaa silmiini. 
Olen Somalimaan Buraossa ja 
katselen hiljaisuudessa hylätt yä 

kylää, jonka kaikki asukkaat – aikui-
set ja lapset, lampaat, vuohet ja kame-
lit – ovat lähteneet etsimään ruokaa, 
vett ä ja laidunmaita. Tai niin luulem-
me, kunnes huomaamme kolme nuor-
ta poikaa katoksen alla piilossa. Lähis-
töllä on viljelysmaata, ja jos sateet vain 
alkavat, ovat pojat valmiina kylvämään 
siemenet. 

Somaliassa 6,2 miljoonaa ihmistä, 
puolet maan väestöstä, tarvitsee apua 
kuivuuden ja konfl iktin takia. Jokai-
nen tällä matkalla tapaamani perhe oli 
menett änyt jo vähintään puolet kar-
jastaan, useimmilla oli hengissä enää 
muutama heikkokuntoinen vuohi tai 
lammas. Näille ihmisille karja on kaik-
ki: se on elinkeino, pankkitili ja sosi-
aaliturva. Karjan maidosta lapset saa-
vat tärkeitä ravinteita, ja kun sairastu-
nut lapsi on vietävä hoitoon kaukana 
olevaan sairaalaan, voidaan lammas 
tai vuohi myydä kustannusten katt a-
miseksi. 

Kuuntelen matkallani ihmisiä, jot-

ka ovat menett äneet kaiken. ”Emme 
ole koskaan kokeneet tällaista”, kertoo 
kylän vanhus. Hänen kasvonsa ovat 
täynnä ryppyjä. Hänen kumarassa ole-
va heikko vartalonsa kertoo, ett ä tämä 
vanhus on elämänsä aikana kokenut 
monia vaikeuksia, mutt a niistä on sel-
vitt y. Kuivuuskausia on ollut aikaisem-
minkin, mutt a ei tällaista. Sateet ovat 
olleet vähäiset tai jääneet kokonaan 
tulematt a jo useamman sadekauden 
ajan. Sateiden olisi pitänyt alkaa huh-
tikuussa, mutt a katse taivaalle ei tuo 
lohtua. 

Kun lapset eivät saa riitt ävästi ruo-
kaa ja ravinteita, siitä seuraa aliravit-
semus. Jos aliravitt u lapsi ei saa ajois-
sa hoitoa, voi aliravitsemus vaikutt aa 
pysyvästi lapsen kasvuun ja kehityk-
seen. Heikossa kunnossa oleva lapsi 
myös sairastuu helposti esimerkiksi ri-
puliin tai tuhkarokkoon. Pahimmassa 
tapauksessa aliravitt u lapsi menehtyy. 
Akuutista aliravitsemuksesta kärsiviä 
lapsia arvioidaan Somaliassa olevan 
jo 360 000. Se on yli puolet Helsingin 
väkiluvusta.

Pelastakaa Lapset toimitt aa hädän-

alaisille perheille puhdasta vett ä ja 
varmistaa, ett ä aliravitut lapset saavat 
hoitoa. Ylläpidämme liikkuvia ter-
veysklinikoita, joissa lapsia ja aikuisia 
hoidetaan, heidän kuntoaan seura-
taan ja äidit saavat ohjeita ja tukea las-
ten hyvinvoinnin varmistamiseen. Hä-
dänalaiset perheet saavat avustusta 
hankkiakseen ruokaa. Apumme on ta-
voitt anut jo yli 600 000 ihmistä.

Kun katson Pelastakaa Lasten tuke-
malla vesipisteellä lapsia, en voi olla 
kaikesta tästä hädästä huolimatt a hy-
myilemätt ä. Vieraisiin kohdistuva 
ujous ja silmistä loistava uteliaisuus 
on niin tutt ua. Tuo sama vieno kika-
tus ja ystävän selän taakse piiloon me-
no on lapsille ominaista ihon väristä, 
maasta tai uskonnosta riippumatt a. 
Meidän on autett ava nyt. Lapset eivät 
voi odott aa. 

   
Anne Kanene
Pelastakaa Lapset

Lue lisää ja lahjoita: 
www.pelastakaalapset.fi /nalanhata

”Kuuntelen matkallani ihmisiä, jotka ovat menettäneet kaiken”, kertoo Anne Kanene, 
avustustyöntekijämme Somalian kuivuusalueilta.

KUVA: PELASTAKAA LAPSET
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Hassan*, 24, asuu vaimonsa ja 
6-vuotiaan tytt ärensä kanssa 
pakolaisleirillä Sinjar-vuorella 

Irakissa, jonne perhe pakeni lähes kol-
me vuott a sitt en väkivaltaisuuksia ja 
terroria. Hassanin perhe kuuluu vai-
nott uun jesidi-vähemmistöön. Noin 
50 000 jesidiä jäi eristyksiin vuorelle 
ilman kunnollista suojaa, ruokaa tai 
lääkkeitä.

– Elämä on täällä raskasta. Talvella 
on niin kylmä, ett ei puhelin mene 
päälle. Kesällä taas on liian kuuma 
tehdä mitään. Yritämme kaikki löytää 
töitä, mutt a täällä on liikaa ihmisiä ja 
liian vähän työpaikkoja. Täällä ei ole 
meille tulevaisuutt a, Hassan kertoo.

Hassan on perheineen saanut Pelas-
takaa Lapsilta hätäapuna muun muas-

Apua hädänalaisille perheille 
Irakissa
Pelastakaa Lapset on suomalaisten lahjoittajien tuella antanut hätäapua yli 20 000 
konfl iktia pakenevalle ihmiselle Irakissa. Ihmiselle jaetut välttämättömyystarvikkeet 
auttavat heitä selviytymään kriisin keskellä.

sa hygienia- ja kotitaloustarvikkeita 
sekä pressuja ja peitt oja. Pelastakaa 
Lapset on myös jakanut perheille läm-
pimiä vaatt eita, talvikenkiä sekä läm-
mitt imiä kylmien talvien varalle.

– Äitini ja sisareni saivat Pelastakaa 
Lapsilta hygieniatarvikkeita, mistä he 
olivat todella iloissaan. Myös veljeni 
perhe on saanut muun muassa vaip-
poja vauvalleen. He olivat avusta kii-
tollisia, sillä tarvikkeita ei ole helppoa 
saada mistään.

Suomalaisten lahjoitt ajien tuella 
Pelastakaa Lapset on viime vuonna 
autt anut Irakissa yhteensä 22 600 
maansisäistä pakolaista. Tänä vuonna 
apumme tavoitt aa noin 8 000 sotaa 
paennutt a ihmistä Irakissa. Avun saa-
jista yli puolet on lapsia, jotka ovat eri-

tyisen vaikeassa tilanteessa perheiden 
jäätyä ilman toimeentuloa.  

Irakissa yhteensä noin kolme mil-
joonaa ihmistä on paennut konfl iktia 
maan sisällä. Lisäksi maassa on noin 
237 000 Syyrian pakolaista. YK arvioi, 
ett ä yhteensä noin 11 miljoonaa ihmis-
tä on humanitaarisen avun tarpeessa 
Irakissa.  

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi

”Äitini ja sisareni saivat Pelastakaa 
Lapsilta hygieniatarvikkeita, mistä 
he olivat todella iloissaan”, Hassan 
toteaa.  
KUVA: SARAH PILCHICK/PELASTAKAA LAPSET 
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Tulevaisuus uusiksi -lehti ilmestyy 
toukokuussa ja marraskuussa. 
Lehdessä kerromme lahjoittajien 
ja rahoittajien tuella tehtävästä 
työstämme kotimaan ja maailman 
lasten auttamiseksi.
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Jenni oli vapaaehtoistyössä New 
Yorkissa viime kesänä. Siellä hän 
oli mukana järjestämässä hyvän-

tekeväisyysjuoksua, jolla kerätt iin va-
roja naisten tasa-arvoa edistävälle jär-
jestölle. Jenni kertoo:

– Tapahtumassa oli niin hyvä yhteis-
henki, ett ä halusin Suomeen palatt ua-
ni järjestää oman keräyksen hyvään 
tarkoitukseen. Surff aillessani netissä 
löysin Pelastakaa Lasten nett ikeräys-si-
vuston, jonne perustin keräyksen Syy-
rian lasten autt amiseksi. Perustami-
seen meni vain muutama minuutt i.

New Yorkin hyväntekeväisyysjuok-
sun innoitt amana Jenni halusi vielä 
ekstrana järjestää vastaavanlaisen ta-
pahtuman oman keräyksensä yhtey-
teen. Mukaan ilmoitt autui parikym-
mentä juoksijaa, ja lahjoituksia kertyi 
noin 650 euroa. Jenni kertoo:

– Oli kaunis talvipäivä, kun kokoon-
nuimme Jyväsjärven rantamille. Alus-
sa kerroin osallistujille Syyrian tilan-
teesta ja lasten hädästä, jott a he tietäi-
sivät keräysvarojen menevän lapsille, 

Juoksemalla apua Syyrian lapsille
Jenni Kotovaaran, 25, unelmana on parempi maailma. Siihen hän on pyrkinyt muun 
muassa auttamalla Syyrian lapsia omalla nettikeräyksellä ja toimimalla liikuntaluotsina 
kotikaupungissaan Jyväskylässä. 

jotka todella tarvitsevat apua. Sen jäl-
keen juoksimme ja kävelimme noin 
viiden kilometrin matkan, jokainen 
oman kuntonsa mukaan. Kaikki osan-
ott ajat olivat tyytyväisiä ja kiitt elivät 
hienosta tapahtumasta. Osa kyseli jo, 
milloin järjestän juoksun uudelleen. 

Jennin mielestä hänellä on velvol-
lisuus autt aa. Jenni kertoo:

– Minä saan joka päivä ruokaa, mi-
nulla on katt o pään päällä ja läheisiä 
ihmisiä tukenani. Olen saanut elää 
turvassa, tehdä itse päätöksiä ja käydä 
kouluja. On minun velvollisuuteni 
autt aa heikompiosaisia. Esimerkiksi 
Syyriassa moni lapsi ei ole koskaan 
saanut kokea rauhan aikaa ja elää ta-
vallista lapsen elämää turvassa omas-
sa kodissaan. 

Jenni sanoo, ett ä autt aa voi myös lä-
hellä ja arjen keskellä:

– Olen liikuntaluotsina Jyväskyläs-
sä, ja käyn vanhusten, vammaisten ja 
näkövammaisten kanssa ulkoilemas-
sa. Muistan aina erään kohtaamisen, 
kun toisen liikuntaluotsin kanssa au-

”Unelmani on, että saan tulevaisuu-
dessa vapaaehtoistyön lisäksi auttaa 
ihmisiä työkseni”, Jenni kertoo.

Aloita oma keräyksesi netissä osoitteessa oma.pelastakaalapset.fi 
Keräyksen perustaminen vie vain muutaman minuutin, ja voit jakaa keräystä esimerkiksi Facebookissa tai 
sähköpostilla. Keräyssivultasi näet, kuinka paljon lahjoituksia keräykseesi kertyy.

toimme yli 90-vuotiaan naisen ulkoi-
lemaan. Tämä ihana mummo oli niin 
kiitollinen ja onnellinen siitä pienestä 
hetkestä, jonka me yhdessä hänen 
kanssaan vietimme. Se on jotain sel-
laista, mistä meidän kaikkien tulisi ot-
taa oppia.  



Kummit ja kuukausilahjoittajat antavat 
lapsille paremman tulevaisuuden

Pelastakaa Lasten kummina tai kuukausilahjoittajana  
suojelet lapsia ja autat heitä pääsemään kouluun.  
Säännöllisen tukesi ansiosta voimme auttaa lapsia  
nopeasti ja pitkään.

www.pelastakaalapset.fi/kummiksi  
www.pelastakaalapset.fi/kuukausilahjoittajaksi 
tai soita 010 843 5078

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 010 843 5078

Testamentilla jätät perinnöksi lapsille  
hyvän huomisen

Pelastakaa Lapset on perinteikäs kotimainen 
lastensuojelujärjestö ja luotettava vaihtoehto silloin,  
kun haluat tehdä testamenttilahjoituksen hädänalaisten  
lasten auttamiseen.

www.pelastakaalapset.fi/testamentti  
tai soita 010 843 5215

Toivekaupan kortit täyttävät 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 toteuttaa heidän unelmiaan.

www.pelastakaalapset.fi/toivekauppa  
tai soita 010 843 5197

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