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Eetu teki kaikkensa, että äidillä 
olisi parempi olla, mutta äidin 
voimat loppuivat pari kuukautta 

sairastumisen jälkeen. Äiti otti itse yh-
teyttä kunnan sosiaaliviranomaisiin ja 
sanoi, ettei hän jaksa enää.

Eetulle löytyi sijaisperhe Pelastakaa 
Lasten kautta. Elämä sijaisperheessä 
sujui mukavasti ensimmäiset vuodet, 
vaikka Eetulla oli kova ikävä äitiä. 

Vähitellen Eetun elämään kuiten-
kin alkoi ilmaantua ongelmia. Hän oli 
usein luvatta pois koulusta, eikä hän 
enää viihtynyt kotona sijaisperheen 
luona. 

Eetu roikkui kavereiden kanssa mil-
loin rautatieasemalla, milloin kauppa-
keskuksissa. Hän ei pystynyt keskitty-
mään mihinkään. Sijaisvanhemmat ja 
koulun opettajat olivat hänen tilan-
teestaan hyvin huolestuneita. 

Tilanne kärjistyi eräänä iltana, kun 

11-vuotias Eetu sai pahan raivokoh-
tauksen. Sijaisvanhemmat joutuivat 
kutsumaan poliisit paikalle, ja Eetulle 
tehtiin kriisisijoitus vastaanottokotiin. 

Äiti oli epätoivoinen Eetun ongel-
mien edessä. Hän halusi poikansa pa-
laavan kotiin, vaikka hän sydämessään 
tiesi, ettei selviytyisi vaikeuksiin ajau-
tuneen poikansa hoidosta. Eetu asui 
vastaanottokodissa kuukauden, min-
kä jälkeen hän tuli yhteen Pelastakaa 
Lasten lastenkodeista. 

Lastenkodissa Eetu pääsi käsittele-
mään vaikeita kokemuksiaan lasten-
suojelun ammattilaisten kanssa. Ee-
tun omahoitaja näki, kuinka paljon 
ahdistusta poika kantoi sisällään. Ee-
tu ei vain osannut pukea sanoiksi sitä, 
mikä häntä ahdisti. 

Omahoitaja alkoi avata Eetun mie-
len solmuja tekemisen kautta. Yhdes-
sä he kävivät retkillä, uimassa ja jalka-

palloa pelaamassa. Luottamuksen kas-
vaessa Eetu alkoi avautua ja kertoa vai-
keista kokemuksistaan ja tunteistaan. 

Asioiden selkiytyessä koulukin al-
koi sujua paremmin. Kaikilla virisi toi-
vo siitä, että Eetu voisi palata kotiin äi-
din luo.

Lastenkotiaikoinaan Eetu vietti sil-
loin tällöin viikonloppuja äidin kans-
sa; alussa vähemmän ja loppuvaihees-
sa enemmän. Sairauden hellitettyä äi-
ti oli myös löytänyt osa-aikatöitä. Tu-
levaisuus näytti paljon valoisammalta. 

Kuusi vuotta huostaanoton jälkeen 
koitti vihdoin päivä, jolloin Eetu pala-
si kotiin äidin luo. Siitä puolen vuo-
den kuluttua huostaanotto purettiin, 
ja Eetu muutti kotiin pysyvästi.  

Lapsen nimi on muutettu.

Eetu 
palasi takaisin 
äidin luo
Kun Eetu oli kuusivuotias, hänen äitinsä 
irtisanottiin YT-neuvotteluissa. Samoihin 
aikoihin äiti sairastui vakavasti eivätkä 
hänen voimansa enää riittäneet Eetusta 
huolehtimiseen. 

KUVITUSKUVA. KUVAN LAPSI EI LIITY TAPAUKSEEN.
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Matias sai ystäviä sporttikummin avulla

Kahdeksanvuotias Matias on juuri muuttanut uudel-
le paikkakunnalle äitinsä kanssa. Matias on melkein 
aina kotona, sillä hänellä ei ole yhtään kaveria ja su-

kulaiset asuvat kaukana. 
Äiti on aina surullinen ja nukkuu paljon. Hän ei jaksa 

tehdä Matiaksen kanssa oikeastaan mitään. Poika muistaa 
isänsä vain valokuvista, sillä he eivät ole tavanneet vuosiin. 

Matias näkee huoneensa ikkunasta kentälle, jossa on poi-
kia pelaamassa jalkapalloa. Matias haluaisi mennä mukaan, 
mutta hän ei uskalla. Matias pelkää, sillä häntä on kiusat-
tu koulun liikuntatunneilla. Hänelle on esimerkiksi nau-
reskeltu, kun jääkiekkomailassa ei ollut värikästä teippiä 
kuten muilla pojilla. Yhtenä päivänä Matias vain päättää, 
ettei hän mene kouluun enää ikinä.

Kun koulusta ollaan äitiin yhteydessä pojan poissaolo-
jen vuoksi, äiti ymmärtää Matiaksen tilanteen vakavuuden. 
Hän soittaa Pelastakaa Lasten toimistolle saadakseen apua. 
Sieltä pojalle löydetään sporttikummiksi Lasse, joka neu-
voo Matiakselle heti ensimmäisellä tapaamiskerralla, mi-

ten kirkkaanpunainen teippi pyöritetään jääkiekkomailaan.  
Toisella tapaamiskerralla Lassella on mukanaan pallo-

pumppu, jolla hän täyttää lyttyyn menneet jalkapallot yh-
dessä Matiaksen kanssa. Sen jälkeen Lasse ja Matias läh-
tevät jalkapallokentälle. Lasse pyytää muita poikia mukaan 
peliin, ja he pelaavat porukalla koko illan. Matias uskaltau-
tuu kentälle myös seuraavana iltana, vaikka Lasse ei silloin 
ole mukana. 

Lasse ja Matias tapaavat kahden viikon välein, joskus 
useamminkin. Matias on päässyt kokeilemaan monia lii-
kuntalajeja, joista frisbeegolf on tuntunut erityisen haus-
kalta. Myös Lassen ja hänen koiransa kanssa tehtävät met-
sälenkit ovat tärkeitä tapahtumia Matiaksen viikkokalen-
terissa. 

Lassen avulla Matias sai itselleen ystäviä. Myös koulus-
sa menee nyt mukavasti, varsinkin kun välitunneilla saa 
pelata jalkapalloa uusien kavereiden kanssa.  

Henkilöiden nimet on muutettu.

On tärkeää, että lapsi saa harrastaa liikuntaa, 
olipa perheen elämäntilanne mikä tahansa. 

Pelastakaa Lasten sporttikummi tulee perheen 
ja lapsen avuksi silloin, kun vanhemmat eivät 
esimerkiksi vaikean elämäntilanteen vuoksi 
pysty tukemaan lapsensa liikuntaharrastusta. 

KUVITUSKUVA. KUVAN LAPSET EIVÄT LIITY TAPAUKSEEN.
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Hengenpelastusta Välimerellä
Pelastakaa Lapset lähetti syyskuussa Välimerelle etsintä- ja pelastusaluksen, jonka tehtä-
vänä on pelastaa merihätään joutuneita siirtolaisia ja pakolaisia. Vos Hestiaksi nimettyyn 
alukseen mahtuu yhdellä kertaa noin kolmesataa ihmistä.

Pelastakaa Lasten aluksella 
valmistaudutaan pelastamaan 
merihätään joutuneita pakolaisia. 
KUVA: JONATHAN HYAMS/PELASTAKAA LAPSET

Ensimmäisen toimintakuukauden 
aikana Vos Hestian miehistö pe-
lasti merestä noin kaksisataa las-

ta ja yhdeksänsataa aikuista. 
Suurin osa pelastetuista oli siirto-

laisia ja pakolaisia, jotka pyrkivät Poh-
jois-Afrikasta Italiaan turvaan. Pelas-
tettujen joukossa oli vauvoja ja raskaa-
na olevia naisia. 

Pelastetut saavat aluksella ruokaa, 
vettä ja lämpimiä vaatteita. Myös hei-
dän terveydentilaansa tarkkaillaan. 
Lapsille on järjestetty tiloja, joissa he 
voivat leikkiä ja aloittaa pakomatkan 
rasituksista toipumisen. 

Pelastakaa Lapset on auttanut siir-
tolaisia ja pakolaisia Italian satamissa 
yli kahdeksan vuoden ajan. Apua tar-
vitaan yhä lisää, sillä esimerkiksi Eu-
rooppaan pyrkivien lasten määrä on 
kasvanut tänä vuonna. 

Kaikkein vaikeimmassa asemassa 
ovat lapset, jotka ovat pakomatkalla 
yksin ilman sukulaisiaan. Heitä on 
paljon, sillä esimerkiksi Italiaan saa-
puvista lapsista yli 90 prosenttia on 
tullut yksin ilman aikuista huoltajaa.

Itä-Afrikan ruokakriisi jatkuu

Kuvan vauva saa hoitoa vakavaan 
aliravitsemukseen ja hengitys-
tieinfektioon Pelastakaa Lasten 

terveysklinikalla Somaliassa.
Miljoonat ihmiset Itä-Afrikassa kär-

sivät ruoka- ja vesipulasta, joka on seu-
rausta pahimmasta kuivuuskaudesta 
vuosikymmeniin. 

Pelastakaa Lapset jakaa Itä-Afrikas-

sa hätäapuna ruokaa, lääkkeitä ja puh-
dasta vettä sekä auttaa elantonsa me-
nettäneitä perheitä hankkimaan toi-
meentuloa. 

Lahjoittajien tuella me myös an-
namme hoitoa aliravitsemuksesta kär-
siville lapsille sekä imettäville ja ras-
kaana oleville naisille. 

Pakomatka Välimerellä on hengen-
vaarallinen. Pelkästään tänä vuonna 
oli lokakuun puoliväliin mennessä 
kuollut tai kateissa 3 740 ihmistä. Heis-
tä arviolta kuusisataa oli lapsia. 

KUVA: COLIN CROWLEY/PELASTAKAA LAPSET
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Aleppossa lapset eivät ole  
turvassa edes maan alla

Pelastakaa Lasten Luoteis-Syyriassa toimiva työnteki-
jä Nick Finney kertoo aleppolaisten lasten kestämät-
tömästä tilanteesta:

– Täällä on tavallisempaa nähdä lapsia, joita vedetään 
pois raunioista tai hoidetaan sairaalan lattialla kuin lapsia, 
jotka istuvat koulussa pulpetin äärellä.

Lasten elämä on Aleppossa pelkkää odottamista ja eloon-
jäämistaistelua. Aiemmin osa lapsista vielä kävi maanalai-
sia kouluja, mutta bunkkeripommien käyttöönoton jälkeen 
nekin ovat tulleet hengenvaarallisiksi paikoiksi. Bunkkeri-
pommit kaivautuvat neljä–viisi metriä maan alle ennen 
kuin ne räjähtävät. 

Pelastakaa Lasten tukeman itäaleppolaisen koulun reh-
tori kertoo:

 – Pelkkä bunkkeripommien ääni on karmaiseva. Se ai-
heuttaa kauhua ja paniikkia, jota ei voi verrata mihinkään 
muuhun. Tuhovoima on valtava.

Pelastakaa Lapset vie avun perille Syyrian koillisosiin 
Irakin maatoimistonsa kautta ja muualle Syyriaan paikal-
listen yhteistyökumppaneiden kautta.

Lahjoittajien tuella jaamme perheille ruokaa, vettä ja 
suojia sekä patjoja, peittoja ja vaatteita. Tuellamme myös 
rokotetaan lapsia muun muassa poliota vastaan, jaetaan 
vauvanhoitopakkauksia äideille sekä toimitetaan lääkkei-

tä, sidetarpeita ja laitteita terveysasemille.
Syyrian kriisi on kestänyt jo yli viisi vuotta. Pelastakaa 

Lasten apu oli tavoittanut lokakuun puoliväliin mennessä 
Syyriassa noin 2,3 miljoonaa ihmistä.  

KUVA: AHMAD MEKEIH/SHAFAK/PELASTAKAA LAPSET

Auta Syyrian ja sen  
lähialueiden lapsia

Lahjoita keräystilille:
Nordea FI64 1017 3000 2107 27
Kirjoita viestiksi: Syyria ja lähialueet 

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

Hävitys pitkään saarroksissa olleessa 
Syyrian Aleppossa on valtava. Eniten 
kärsivät kaikkein pienimmät ja heikoimmat.

Apua Mosulista pakeneville lapsille

Humanitaarinen katastrofi on pa-
hentunut Irakissa entisestään 
sen jälkeen, kun taistelut Mo-

sulin kaupungin hallinnasta alkoivat.
Pelastakaa Lapset on auttanut pa-

kolaisia Irakissa jo vuosia ennen  
Mosulin katastrofia. Työntekijämme 
muun muassa jakavat ruokaa, vettä ja 
hygieniapakkauksia pakolaisleireillä. 

Tavoitteenamme on auttaa kahta-
sataa tuhatta Mosulista pakenevaa ih-
mistä. Hätäavun jakamisen lisäksi au-
tamme perheestään eroon joutunei-
ta lapsia palaamaan takaisin per-
heensä luo. Lahjoittajien tuella Pelas-
takaa Lapset myös pystyttää teltta-
kouluja pakolaisleireille. 
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Tytöt käyvät koulua joka arkipäi-
vä yhdeksästä kahteen. Suomen 
kielen sanoja ja lauseita he käyt-

tävät jo varsin sujuvasti. Dima kertoo:
– Tykkään matematiikasta ja liikun-

nasta. On kiva pelata jalkapalloa, hy-
pellä hyppynarulla ja juosta.

Maryam jatkaa:
– Minäkin pidän matematiikasta. 

Tänään tein kertotaulun kolmessa mi-
nuutissa, ja kaikki meni oikein. Uima-
hallissa on mukava käydä. Opettaja sa-
noi, että olen hyvä uimaan. Odotan ai-
na keskiviikkoa, kun menemme Di-
man kanssa leikkimään ja askartele-
maan lasten omaan tilaan.

Lasten omalla tilalla Maryam tar-
koittaa Pelastakaa Lasten lapsiystäväl-
listä tilaa. Siellä tytöt ovat muun muas-
sa ommelleet kukkarot. Tytöt myös 
osoittavat paperikukkia, jotka on ase-
teltu pöydälle huoneen nurkkaan. Ma-
ryam kertoo:

– Me teimme nuo. Minä olen myös 
tehnyt puusta pojan, joka hiihtää. 

Kun tyttöjen kanssa puhuu vastaan-
ottokeskuksen arjesta, he vastaavat yh-
teen ääneen: 

– Ei, emme halua olla täällä. Halu-
aisimme olla kotona.

Diman isä selventää tyttöjen sano-
misia:

– Eivät tytöt halua palata Irakiin. He 
vain haluavat muuttaa pois keskukses-
ta omaan kotiin Suomessa. Täällä kes-
kuksessa on ahdasta eikä meilläkään 
ole omaa tilaa. Kaksi perhettä saattaa 
asua yhdessä huoneessa. 

Oma koti on juuri nyt tyttöjen ensi-
sijainen toive. Se ei kuitenkaan välttä-

Suomessa ei potkita
Irakista sotaa Suomeen paenneet 9-vuotias Dima ja 10-vuotias Maryam asuvat vastaanot-
tokeskuksessa, jossa Pelastakaa Lapset pitää lapsiystävällistä tilaa. Maryam tuli Suomeen 
äitinsä, veljensä ja kahden enonsa kanssa. Dima saapui samoihin aikoihin kuin Maryam, ja 
hän asuu keskuksessa isänsä kanssa kahden.

Suomesta turvapaikkaa hakevien 
perheiden elämää varjostaa epä-
varmuus ja huoli tulevasta. Mo-
net vanhemmista eivät siksi aina 
yksin jaksa huolehtia lapsistaan, 
vaan he tarvitsevat apuamme. 

Pelastakaa Lapset on perusta-
nut vastaanottokeskuksiin tiloja, 
joissa lapset voivat leikkiä, op-
pia ja saada kouluttamiltamme 
vapaaehtoistyöntekijöiltä tukea 
toipumiseen.

Lahjoittajien tuella hankimme ti-
loihin muun muassa leluja, kirjoja 
ja askartelutarvikkeita.

mättä toteudu turvapaikanhakupro-
sessin aikana. Varmaa ei ole edes se, 
saavatko tytöt jäädä Suomeen. 

Tyttöjen mielestä Suomessa on mu-
kavampi käydä koulua kuin Irakissa, 
jossa opettaja saattoi lyödä heitä vii-
voittimella sormille. 

– Minulla on ikävä äitiä, Dima sa-
noo. 

– Ja minulla isää, Maryam lisää.
Tytöt vaikenevat, jos heiltä kysytään 

pakomatkasta. Se on liian vaikea asia 
muisteltavaksi ja kerrottavaksi. Dima 
kuitenkin kertoo siitä hieman:

– Lähdimme pakoon, koska meitä 
satutettiin paljon ja uhattiin. Pakoreit-
ti oli metsässä, jossa minun käteni me-
ni rikki.

Diman isä kertoo pakomatkasta 
enemmän: 

– Dima on joutunut kärsimään pal-
jon. Matkalla ei aina ollut ruokaa eikä 
juomavettä. Ilman ruokaa vielä pärjää, 
mutta ilman vettä ei. Dima oli todella 
heikossa kunnossa.

Dima nyökkää vakavasti isän sanoil-
le. Hän selittää, kuinka joku saattoi 
”potkaista” Irakissa kadulla kävellessä. 
Silloin kuului ”fiuuu”. Potkimisella Di-
ma tarkoittaa pommituksia ja räjäh-
dyksiä. Hän sanoo:

– Täällä ei potkita eikä täällä tarvit-
se pelätä.   

Henkilöiden nimet on muutettu.

Pelastakaa Lasten vapaaehtoistyönte-
kijät ovat tukena lapsille ja perheille, 
jotka odottavat turvapaikkapäätöstä 
vastaanottokeskuksissa. 
KUVA: CARITA PÄIVÄNEN/PELASTAKAA LAPSET
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ANNA LAHJA, JOKA TÄYTTÄÄ LAPSEN TOIVEEN.

Lisäravintoa aliravitulle 

lapselle 

22 €

Päivä tukiperheessä 

30 €

Lukiokirjat vähävaraisen  perheen nuorelle lukukaudeksi

250 €

Koulutarvikkeet lapselle Nepalissa

5 €

   7
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Toivekauppa on aineeton lahjakauppa, josta saat ekologisia ja eettisiä lahjoja. Lahjoilla voit ilahduttaa 
läheistäsi ja samalla auttaa hädänalaisia lapsia kotimaassa ja maailmalla. Hankittuasi aineettoman 
lahjan saat meiltä kiitokseksi sähköisen kortin tai postikortin, jonka voit antaa lahjan saajalle.

MIKÄ ON TOIVEKAUPPA?

Perinteinen 2-osainen kortti
Saat tilaamasi kortit postissa  
2–3 arkipäivän kuluessa.

Sähköinen kortti
Voit lähettää sähköisen kortin 
lahjan saajan sähköpostiin. 
Halutessasi voit ajastaa kortin 
lähetyksen.

POIMINTOJA TOIVEKAUPASTA:

www.pelastakaalapset.fi/toivekauppa
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Olet saanut lahjan, joka täyttää lapsen toiveen Nepalissa.

Lahjallasi Pelastakaa Lapset voi hankkia yhdelle nepalilaiselle lapselle 
vaateparin, joka sisältää kahdet hameet tai housut, paidat ja kengät.

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista. Nepalissa on paljon äärimäisessä köyhyydessä 
eläviä perheitä, joiden lapset eivät voi käydä koulua. Vanhemmilla ei ole varaa hankkia 
kouluun tarvittavia koulupukua ja kouluvälineitä. Lapset joutuvat usein myös olemaan poissa 
koulusta, koska heidän on autettava vanhempiaan kodin askareissa tai työskenneltävä kodin 
ulkopuolella.

Pelastakaa Lapset auttaa Nepalissa köyhien perheiden lapsia pääsemään kouluun. Hankimme 
lapsille muun muassa koulupukuja ja koulutarvikkeita.

Kuvan Kamal ja Elisa ovat onnekkaita, koska he voivat käydä koulua. He saavat Pelastakaa 
Lapsilta avustusta koulunkäyntiin.

Takasivu
Sisäsivut 
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Olet saanut lahjan, joka täyttää lapsen toiveen Nepalissa.

Lahjallasi Pelastakaa Lapset voi hankkia yhdelle nepalilaiselle lapselle 
vaateparin, joka sisältää kahdet hameet tai housut, paidat ja kengät.

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista. Nepalissa on paljon äärimäisessä köyhyydessä 
eläviä perheitä, joiden lapset eivät voi käydä koulua. Vanhemmilla ei ole varaa hankkia 
kouluun tarvittavia koulupukua ja kouluvälineitä. Lapset joutuvat usein myös olemaan poissa 
koulusta, koska heidän on autettava vanhempiaan kodin askareissa tai työskenneltävä kodin 
ulkopuolella.

Pelastakaa Lapset auttaa Nepalissa köyhien perheiden lapsia pääsemään kouluun. Hankimme 
lapsille muun muassa koulupukuja ja koulutarvikkeita.

Kuvan Kamal ja Elisa ovat onnekkaita, koska he voivat käydä koulua. He saavat Pelastakaa 
Lapsilta avustusta koulunkäyntiin.

Puuroa aliravitulle lapselle 

6 €

Harrastus vähävaraisen 
perheen lapselle 

40 €

Hygieniapaketteja  
katastrofialueelle 

70 €
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Tämän joulun toivelahjoissa uutuutena ovat videokortit, joiden turvin autamme kotimaan köyhiä perheitä. 
Videokorttien tuotolla tuemme köyhien perheiden lasten harrastamista sekä lukio- ja ammattiopintoja.

Voit lähettää videokortin lahjan saajalle joko sähköpostilla videotervehdyksenä tai perinteisenä postikort-
tina. Videotervehdyksen kesto on 15–20 sekuntia.

Esimerkki videokortista:

VIDEOKORTIT TOIVEKAUPAN UUTUUTENA

TOIVEKAUPAN LAHJOJEN  
TILAAMINEN ON HELPPOA!

Voit tilata Toivekaupan lahjoja eri tavoin:

Verkossa osoitteessa www.toivekauppa.fi

Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
toivekauppa@pelastakaalapset.fi

Soittamalla numeroon 040 507 4472 arkisin klo 9–16

1.

2.

3.

Apua köyhän  
perheen lapselle

30 €
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Kuvan lapset eivät liity tapaukseen. Lasten nimet on muutettu.

MITEN TOIVEKAUPAN LAHJA AUTTAA?

Esimerkkinä Lauran tarina

Äidistäni tuli yksinhuoltaja ja työtön, kun olin seitsemänvuotias. Köyhyydestä huolimatta hän teki kaikkensa, 
että meillä tyttärillä olisi hyvä olla. Meidän vuoksemme hän seisoskeli leipäjonoissa ja haki ruoka-apua 
hyväntekeväisyysjärjestöiltä. 

Köyhyys ei kuitenkaan ole koskaan estänyt minua unelmoimasta. Kun olin kuudennella luokalla, TV:stä tuli 
Ally McBeal-sarja, joka kertoi lakitoimiston tapahtumista. Olin sarjasta niin haltioissani, että päätin vielä jonain 
päivänä valmistua juristiksi.

Peruskoulun päättötodistuksessa keskiarvoni oli 9,8. Kun minut valittiin toivomaani lukioon, olin onneni 
kukkuloilla mutta samalla murheen murtama. Millä ihmeellä hankkisin lukiokirjat? Ei äidillä sellaisia rahoja olisi. 
Onnekseni äiti oli kuullut Pelastakaa Lasten oppikirjatuesta, jolla järjestö tukee köyhien perheiden lasten 
lukio- ja ammattiopintoja. Pelastakaa Lasten kautta sain kaikki lukion oppikirjat ilmaiseksi. 

Kolme vuotta myöhemmin olin sukuni ensimmäinen ylioppilas. Olin katkaissut köyhyyden kierteen ja 
jatkoin unelmani tavoittelua eteenpäin. Seuraava askel oli opinnot Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä 
tiedekunnassa, jonne pääsin sisään neljännellä yrittämällä.

Nyt olen valmis oikeustieteen notaari, ja pian valmistun oikeustieteen maisteriksi. Olen myös saanut 
mielekästä työtä. Työskentelen opintojen ohella lakiasiaintoimistossa kuten esikuvani Ally McBeal. 

En tiedä, mitä olisin tehnyt yläasteen jälkeen, jos en olisi saanut apua. Itse apua saaneena toivon sydämeni 
pohjasta, että jokainen köyhän perheen lapsi saisi saman avun kuin minä. 
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-Nitesh on hyvin fiksu oppi-
las. Hän on aina kolmen 
parhaan joukossa. Nitesh 

on myös hyvä piirtämään, kehuu kou-
lun rehtori. 

Nitesh asuu Shyampatin kylässä 
Nepalin keskiosissa. Hänen perheen-
sä eli äärimmäisessä köyhyydessä en-
nen kuin Pelastakaa Lapset aloitti toi-
mintansa heidän kylässään. Poikien 
isä oli kuollut lavantautiin jo vuosia 
sitten.

Niteshin äiti Bishnu työskentelee ra-
kennustyömailla pienellä palkalla. Äi-
dillä on kyllä oma kauppa kuuluisan 
Namobuddhan luostarin lähellä, mut-
ta se on auki vain vilkkaimpaan seson-
kiaikaan talvikuukausina. 

Pelastakaa Lasten avulla äiti on alka-
nut saada yksinhuoltajille tarkoitettua 
tukea. Nykyisin hän jopa pystyy sääs-
tämään rahaa pahan päivän varalle. 

Perheen rahaongelmat vaikeuttivat 
aiemmin Niteshin koulunkäyntiä. Hän 
joutui keskeyttämään opinnot auttaak-
seen äitiään kaupassa ja kotitöissä. 

Nykyään Nitesh käy säännöllisesti 
koulua. Hänen elämänsä muuttui, kun 
Pelastakaa Lapset perusti yhdessä ky-
läläisten kanssa tukirahaston, jolla au-
tetaan orpolapsia ja köyhien perhei-

Pienellä rahalla kouluun Nepalissa
Nepalilainen Nitesh on tarmokas 9-vuotias, joka käy koulua lahjoittajiemme tuella. Ilman 
tukea hän ei voisi osallistua opetukseen säännöllisesti eikä hän todennäköisesti pystyisi 
koskaan käymään peruskoulua loppuun saakka. 

den lapsia. Nitesh saa rahastosta kol-
mesataa Nepalin rupiaa kuukaudessa. 
Summa vastaa noin 2½ euroa, mutta 
Niteshille se on ratkaisevan tärkeä. Ni-
tesh kertoo:

– Tuen avulla voin käydä koulussa 
joka päivä. Ostan rahalla esimerkiksi 
kyniä, kirjoja ja koululaukun.

Pelkkä raha ei aina riitä paranta-
maan köyhien lasten elämää. Sen 

vuoksi on tärkeää, että perheille ker-
rotaan lapsen oikeuksista ja koulun-
käynnin tärkeydestä. Bishnu-äiti ker-
too vasta nyt ymmärtävänsä, kuinka 
tärkeää lapsen elämän ja tulevaisuu-
den kannalta on käydä koulua:

– Aiemmin en juuri välittänyt las-
ten koulunkäynnistä, mutta nyt olen 
päättänyt antaa Niteshille ja muille 
lapsilleni hyvän koulutuksen.  

Nepal-asiantuntijamme Katja Selkimäki-Gray kertoo työstämme Nepalissa:
– Nepalissa monet lapset tekevät hengenvaarallisiksi luokiteltavia töi-

tä. Lapsia joutuu ihmiskaupan uhreiksi kaiken aikaa. Osa lapsista salakulje-
tetaan Intiaan, osa Lähi-itään. Koulunkäynti on tehokkainta lasten suojelua. 
Koulussa lapsi on turvassa, ja siellä hän saa ruokaa.

Nepalin suurlähettiläs Jorma Suvanto kävi tutustumassa työhömme 
Nepalissa. 

– Täysorpojen lasten tilanne on niin huono, että itse nimeäisin sen toi-
vottomaksi. Mutta ei, järjestönne hankkeen piirissä olevat orvot kävivät 
koulua, hän sanoo ja jatkaa:

– Ja nämä pienet koululaiset katsoivat eteenpäin. Heillä oli tulevaisuuden 
unelmia.

Suurlähettiläs Jorma Suvanto ja 
työntekijämme Katja Selkimäki-Gray. 
KUVA: RAILI MYKKÄNEN/PELASTAKAA LAPSET

Nitesh (kuvassa oikealla) ystävien kanssa. 
KUVA: PELASTAKAA LAPSET 



12  

Joka seitsemäs sekunti yksi alle 
15-vuotias tyttö menee naimisiin 

Lapsiavioliitto on ensimmäinen askel tapahtumaket-
jussa, jossa tyttö menettää perusoikeutensa olla lapsi, 
kasvaa rauhassa ja käydä koulua.

Naimisiin menneet alaikäiset tytöt jäävät usein vaille 
koulutusta, jopa ilman luku- ja kirjoitustaitoa. Heillä myös 
on muita tyttöjä suurempi vaara joutua perheväkivallan ja 
hyväksikäytön uhriksi. Moni liian varhain naimisiin men-
nyt tyttö saa lapsia ennen kuin hänen kehonsa on valmis 
raskauteen ja synnyttämiseen.

Konfliktialueilla elävillä tytöillä on kasvanut riski joutua 
naimisiin. Esimerkiksi pakolaisperhe saattaa naittaa tyttä-
rensä, jotta perhe voisi jollain tavoin selviytyä taloudelli-
sesti konfliktin keskellä. 

Köyhien perheiden tytöt menevät naimisiin nuorempi-
na kuin rikkaammat ikätoverinsa. Esimerkiksi Nigeriassa 

Pelastakaa Lasten uudesta raportista sel-
viää, että joka seitsemäs sekunti yksi alle 
15-vuotias tyttö menee naimisiin. 

neljäkymmentä prosenttia köyhimpien perheiden tytöistä 
päätyy naimisiin alle 15-vuotiaana, kun taas rikkaimmista 
vain kolmelle prosentille käy niin.

Raportissamme olemme asettaneet valtiot paremmuus-
järjestykseen lapsiavioliittojen, koulutuksen, teiniraskauk-
sien, äitiyskuolemien ja naisparlamentaarikkojen määrän 
perusteella. Parhaiten asiat ovat esimerkiksi Ruotsissa, Suo-
messa, Norjassa, Alankomaissa ja Belgiassa. Huonoimmin 
asiat ovat esimerkiksi Nigerissä, Tšadissa, Keski-Afrikan 
tasavallassa, Malissa ja Somaliassa. 

Pelastakaa Lapset tekee kaikkensa, jotta lapsiavioliittoja 
ei olisi ja sukupuolisyrjintä loppuisi. Autamme lapsia yli 
sadassa maassa. Tavoitteemme on, että jokainen tyttö maa-
ilmassa saisi koulutuksen, suojelua ja terveydenhoitoa. 

Jokaisella tytöllä on oikeus elää vapaana, oppia ja saada 
suojelua. Käy lukemassa Pelastakaa Lasten englanninkieli-
nen raportti Every Last Girl nettisivuiltamme:  
www.pelastakaalapset.fi/lapsiavioliitot

Tilaa hyvää tekevät joulukortit:
www.pelastakaalapset.fi/kauppa 
tai soita Johanna Nihtilä 040 719 4832
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Kerttu on esimerkki siitä, kuinka 
kuka tahansa nuori voi Suomes-
sa joutua tilanteeseen, joka syr-

jäyttää hänet kaveripiiristä, koulusta, 
työelämästä ja koko yhteiskunnasta. 
Kerttu on syrjäytynyt pitkään jatku-
neen kiusaamisen seurauksena. 

Kiusaamisen seuraukset ovat Ker-
tulla vakavia, sillä hänellä diagnosoi-
tiin psyykkinen sairaus, joka vaatii 
hoitoa ja kuntouttamista.

Kerttu asuu kolmistaan äidin ja isän 
kanssa maaseudulla. Hän joutui pit-
kään käsittelemään vaikeita asioita yk-
sin, sillä perheessä oli isoja ongelmia 
ja ainoat lähellä asuvat ikätoverit oli-
vat Kertun kiusaajia. 

Viimein Kerttu lähetti viestin netis-
sä toimivaan Pelastakaa Lasten Suun-

Nuoret hakevat apua netissä: 
Tajua mut! Kyllä mua saa auttaa!
– Minua kiusattiin puolet peruskoulusta, ja siitä seurasi kaikkia ongelmia itseni kanssa. 
Kiusaamisen takia en ole voinut aloittaa opintoja peruskoulun jälkeen, vaikka olisin 
halunnutkin. Minulla on menossa toinen välivuosi, kertoo 17-vuotias Kerttu, joka sai avun 
netissä toimivasta Suunta-palvelustamme.

ta-palveluun. Kerttu valitsi Suun-
ta-palvelun, koska hän halusi kertoa 
tilanteestaan nimettömänä tietoko-
neen välityksellä. 

Suunta-ohjaajiemme kanssa kirjoi-
teltuaan Kerttu on jo uskaltanut haa-
veilla muutosta kaupunkiin ja opinto-
jen aloittamisesta. Aluksi hän haluai-
si suorittaa lukion kursseja etänä so-
siaalisten pelkojensa vuoksi. Kerttu 
kertoo: 

– Ei se itse muuttaminen pelota tai 
jännitä, mutta sinne kouluun meno 
tuntuu vähän epätodelliselta ja pelot-
tavalta. Ei kuitenkaan mahdottomal-
ta. Olisi parempi, jos koulu on jotain 
itsenäistä tai muuta sen tyyppistä opis-
kelua.

Tällä hetkellä Kerttu elää ratkaise-

vaa vaihetta elämässään. Hän tarvit-
see rohkaisua ja neuvoja, joita Suun-
ta-ohjaajamme antavat hänelle. 

Kertun kohdalla on tärkeää, ettei 
hän pidä enää kolmatta välivuotta. Yk-
sinäisyys voi muuttua musertavaksi, 
jos tauko venähtää useiden vuosien 
mittaiseksi, kuten yksi nuori kirjoitti 
Suunta-ohjaajallemme:

– Kun meinaa hajota pää tästä nel-
jän seinän sisällä olemisesta.

Yli 1200 nuorta sai apua Suunta-oh-
jaajiltamme vuonna 2015. Apua saa-
neiden taustalla on ollut koulukiusaa-
misen lisäksi mielenterveys- ja päih-
deongelmia sekä ujoutta ja ongelmia 
unirytmin kanssa.  

Tytön nimi on muutettu.

Suunta-palvelu toimii netissä, 
jossa Suunta-ohjaajamme anta-
vat nuorelle konkreettista apua 
ja neuvoja kahdenkeskisessä 
chat-keskustelussa. Yhdessä nuo-
ren kanssa etsitään keinoja sel-
viytyä vaikealta tuntuvassa elä-
mäntilanteessa. 

Apua hakevat nuoret ovat yleen-
sä 13–18-vuotiaita. He haluavat 
käydä chat-keskustelua muun 
muassa koulukiusaamisesta, yksi-
näisyydestä, opinnoista, kesätöis-
tä, itsenäistymisestä ja mielen-
terveyden ongelmista.

Yhden Suunta-keskustelun kesto 
vaihtelee 15 minuutista 4½ tun-
tiin. Palvelu on avoinna netissä 
sunnuntaista tiistaihin klo 18–21.

KUVITUSKUVA. KUVAN TYTTÖ EI LIITY TAPAUKSEEN.
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Synnyin Kongossa sisällissodan 
keskelle. Olin kaksivuotias, kun 
perheemme pakeni Ruandaan.

Synnyinmaastani Kongosta ja pit-
kästä pakomatkasta en muista mitään. 
Elimme pakolaisleirillä Ruandassa yli 
kymmenen vuotta.  

Olin 14-vuotias, kun perheeni pääsi 
Suomeen turvaan. Lensimme Ruan-
dasta suoraan Rovaniemelle. Muistan, 
kuinka oudolta tuntui nähdä lunta en-
simmäistä kertaa elämässä. Oli ih-
meellistä, kun maata ja tietä ei näky-
nyt, vaan kaikki oli peittynyt lumeen. 

Asuimme Rovaniemellä kuukau-
den. Sen jälkeen muutimme Kajaa-
niin. Pian matkamme jatkui Espoo-
seen, jossa kävin yläkoulun. 

Peruskoulun jälkeen opintojeni tiel-
lä oli yksi iso ongelma. Halusin men-
nä lukioon, mutta perheelläni ei ollut 
varaa ostaa minulle oppikirjoja. 

Ruandan pakolaisleiriltä 
Suomeen ja ylioppilaaksi

Lahjoittajiemme tuella 462 vä-
hävaraisen perheen nuorta 
pystyi jatkamaan opintojaan 
lukiossa tai ammattioppilai-
toksessa vuonna 2015. 

Oppikirjatuen merkitys on 
kasvanut, sillä opiskelukus-
tannukset ovat nousseet vii-
me vuosina. Esimerkiksi luki-
on ajalta kustannukset ovat 
1500–2500 euroa. 

Onneksi opinto-ohjaajamme tiesi 
Pelastakaa Lasten oppikirjatuesta, jon-
ka turvin sain lukion kirjat. Sain rau-
hassa keskittyä opintoihini, ja äidillä 
ja isällä oli yksi huoli vähemmän. 

Ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen 
jatkoin heti opintojani. Valmistun lä-
hihoitajaksi vuoden kuluttua. Olen ol-
lut työharjoittelussa päiväkodissa, ja 
odotan innolla uusia harjoittelupaik-
koja.  

Haluaisin vielä joskus työskennellä 
päiväkodissa, koska lasten lähellä mi-
nun on hyvä olla. Suuri unelmani on 
opiskella kätilöksi lähihoitajatutkin-
non jälkeen. 

Oppikirjatuki tuli avukseni juuri 
ratkaisevalla hetkellä. Innostuin itse-
kin auttamaan ja tekemään vapaaeh-
toistyötä. Tällä hetkellä pidän seuraa 
yksinäiselle vanhukselle ja käyn hä-
nen kanssaan ulkoilemassa kerran vii-
kossa. Meistä on tullut hyviä ystäviä. Mutoni lakkiaispäivänä 2.6.2015.

Lahjoittajien tuki avasi minulle tien 
koulutukseen ja avun maailmaan. 
Sain itse valita oman polkuni ja tule-
vaisuuteni. Minulla oli lukiossa vahva 
tunne, että on paljon ihmisiä, jotka ha-
luavat auttaa minua saavuttamaan 
unelmani.  
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Lahjoittajiemme tuella ylioppilaaksi vuonna 2015 kirjoittanut Mutoni kertoo pitkästä 
tiestään valkolakin omistajaksi:
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AHMAD PÄÄSI SUOMEEN TURVAAN

Ahmad syntyi Talibanin vallan 
aikaan Afganistanissa vuonna 
1998. 

Hänen perheensä kuuluu haza-
ra-heimoon, joka on joutunut syrjin-
nän ja vainojen kohteeksi Afganista-
nissa. Sen vuoksi perheen oli pakko 
jättää kotinsa ja paeta Iraniin.

Perhe ei kuitenkaan ole saanut olla 
rauhassa Iranissakaan, sillä siellä hei-
tä pidetään laittomina maahanmuut-
tajina. Kukaan heistä ei ole saanut 
edes henkilöllisyystodistusta, joten 
vanhemmilla ei ole ollut mahdolli-
suutta saada laillista työpaikkaa ja per-
heelleen riittävää toimeentuloa.

 Ahmadin perhe on loukussa Ira-
nissa, sillä he eivät voi palata kotimaa-
hankaan. Henkensä pitimiksi Ahma-
din oli tehtävä laitonta ja raskasta työ-
tä mitättömällä palkalla. Koulunkäyn-
nistä hän saattoi vain haaveilla. Ah-
mad kertoo:

– Kun olin 16-vuotias, isä ja äiti päät-
tivät lähettää minut yksin Eurooppaan. 
He eivät nähneet muuta mahdollisuut-
ta, vaikka tiesivät, että matka on pitkä 
ja vaarallinen. Meillä oli jonkin verran 
säästöjä, mutta jouduimme lainaa-
maan lisää rahaa sukulaisilta pystyäk-
semme maksamaan salakuljettajille. 

Kun Ahmad pitkän pakomatkan jäl-

keen tuli Suomeen, hän asui ensin ai-
kuisten vastaanottokeskuksessa. Muu-
taman kuukauden kuluttua hän pääsi 
asumaan Pelastakaa Lasten tukiasu-
misyksikköön, jossa asuu neljäkym-
mentä yksin ilman aikuista huoltajaa 
Suomeen tullutta 16–17-vuotiasta tur-
vapaikanhakijaa. Ahmad jatkaa:

– Onneksi täällä on aikuisia, jotka 
pitävät meistä huolta. Heille voin aina 
kertoa, jos jokin asia ahdistaa, jos en 
esimerkiksi ole saanut isää ja äitiä pu-
helimella pitkään aikaan kiinni.

Nyt Ahmad on valmistavan opetuk-
sen luokalla, jossa hän oppii suomen 
kieltä. Pelastakaa Lasten tukiasumis-
yksikössä Ahmadin tukena on lasten-
suojelun ammattilaisia ja myös vapaa-
ehtoisia, jotka auttavat poikia läksyis-
sä ja järjestävät heille tekemistä va-
paa-ajalle. 

Pojat ovat myös päässeet mukaan 
harjoittelemaan ja pelaamaan paikal-
lisen jalkapalloseuran riveihin.

Kaikki lapset eivät ole yhtä onnek-
kaita kuin Ahmad, sillä Euroopasta 
turvaa hakevista lapsista joka kymme-
nes on kadonnut matkalla. 

Vaikka Ahmadin elämässä moni 
asia on nyt hyvin, hän näkee vieläkin 
painajaisia sodasta, silmittömästä vä-
kivallasta ja pakomatkasta. 

Pojan nimi on muutettu.

AFGANISTANIN LAPSET 
EIVÄT VOI ODOTTAA

Vuonna 2015 Eurooppaan tuli yk-
sin ilman aikuista huoltajaa  
90 000 turvapaikanhakijalasta. 

Puolet heistä tuli Afganistanista, joka 
on edelleen yksi maailman turvatto-
mimmista maista olla lapsi. 

Afganistanissa köyhän ja syrjityn 
perheen lapsella on muita lapsia huo-

nommat mahdollisuudet käydä kou-
lua ja saada terveydenhoitoa. Lapsia 
jopa värvätään lapsisotilaiksi. 

Yli 2 500 ihmistä kuoli siviileihin 
kohdistuneissa iskuissa Afganistanis-
sa vuonna 2015. Joka kolmas kuolleis-
ta oli lapsi. 

KUVITUSKUVA. KUVAN POIKA EI LIITY TAPAUKSEEN.  
KUVA: GABRIELE FRANÇOIS CASINI/PELASTAKAA LAPSET

KUVA: SAHEI AHMED/PELASTAKAA LAPSETKäy lukemassa Pelastakaa Lasten englanninkielinen raportti Afghan children 
cannot wait osoitteessa www.pelastakaalapset.fi/afganistanin-lapset
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Päiväkoteja ja esikouluja Myanmariin

Cherry Oon äiti Aye Hmim iloit-
see tyttärensä onnistumisista:

– Cherry on oppinut käyttäy-
tymään hyvin. Hän ei enää lyö, ja hän 
osaa jakaa leluja toisten lasten kanssa. 
Cherry ottaa kengät pois sisälle tulles-
saan ja jättää ne nätisti eteiseen. Hän 
on myös opettanut käsienpesua ja mui-
ta hygienia-asioita koko perheelle.

Koe Gwan on runsaan yhdeksänsa-
dan asukkaan kylä Myanmarin keski-
osissa. Pelastakaa Lasten tuella raken-
netussa päiväkodissa käy 47 lasta. 

Päivärytmi on samantyyppinen kuin 
päiväkodissa Suomessa. Aamupäiväl-
lä lapset leikkivät sisällä pienryhmis-
sä. Silloin luetaan kirjoja ja pujotellaan 
helmiä nauhaan. Välillä piirretään, 
lauletaan ja kerrotaan tarinoita.

Lapset kertovat mielellään esimer-
kiksi tarinaa kolmesta pienestä por-
saasta, joiden kimppuun hyökkää su-
den sijaan tiikeri. 

Päiväkodissa myös syödään lounas, 
nukutaan päiväunet ja ulkoillaan.

Myanmarissa on yli 50 miljoonaa 
asukasta, joista joka kolmas elää  
äärimmäisessä köyhyydessä. Puolet 
lapsista jättää koulun kesken jo alaluo-
killa. 

Pelastakaa Lapset auttaa Myanma-
rin lapsia rakentamalla päiväkoteja ja 
esikouluja köyhille syrjäseuduille. Se 
on tärkeää, sillä päiväkodissa ja esi-
koulussa ollut lapsi käy huomattavas-
ti todennäköisemmin peruskoulun 
loppuun. 

Jos lapsi ei käy koulua, on suuri vaa-
ra, että hänestä tulee lapsityöläinen ja 
hän joutuu muuttamaan pois kotoaan. 
Myanmarissa on noin 1,6 miljoonaa 
lapsityöläistä. 

Koe Gwanin kylän päiväkoti on paikka, johon neljävuotias Cherry Oo tulee mielellään. 
Cherry on hiukan ujo, mutta kova kertomaan tarinoita ja innokas piirtämään. Päiväkodissa 
hän pääsee harjoittelemaan kumpaakin taitoa. Cherry on oppinut myös paljon uutta. 

Pelastakaa Lapset on rakentanut 
Nokian ja Suomen ulkoministeriön tu-
ella myanmarilaisiin kyliin lähes kuu-
sikymmentä päiväkotia. Lisäksi raken-
namme luokkahuoneita esikouluihin, 
tuemme opettajien koulutusta sekä 

perustamme kyläkirjastoja ja paina-
tamme lastenkirjoja.

Kyläyhteisöt ovat kaikessa työssä 
mukana. Ne esimerkiksi maksavat 
opettajien palkat. 

Cherry Oo äitinsä kanssa päiväkodissa.
KUVA: REETA PARTANEN 
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Oma koti on paras koti

Rekisteröimättömistä lastenko-
deista on tullut Keniassa talou-
dellista voittoa tavoittelevia yri-

tyksiä, joissa lasten etu ei ole toimin-
nan lähtökohta. 

Lastenkotien valvonnassa on suuria 
puutteita, ja siksi järjestömme työs-
kentelee tilanteen korjaamiseksi yh-
teistyössä Kenian valtion kanssa. Py-
rimme saamaan kaikki lastenkodit re-
kisteriin, jotta viranomaiset voisivat 
valvoa niiden toimintaa. 

Päinvastoin kuin usein ajatellaan, 
orpous ei ole yleisin lastenkotiin jou-
tumisen syy. Suurin syy on köyhyys. 
Arviolta vähintään 80 prosentilla las-
tenkotien lapsista on ainakin toinen 
vanhempi elossa. 

Köyhyys ja taloudelliset vaikeudet ovat murentaneet perinteistä perhemallia Itä-Afrikassa. 
Yhä useampi lapsi jää vaille vanhempiensa tai sukunsa hoivaa. Esimerkiksi Keniassa 
kukaan ei tiedä, kuinka monta lasta elää lastenkodeissa. Arvioiden mukaan heitä on jopa 
kolmesataa tuhatta.

Sukulaisten hoivakaan ei aina takaa 
lapsen edun mukaista elämää, sillä 
suuri osa lapsiin kohdistuvasta väki-
vallasta ja hyväksikäytöstä on lapsen 
läheisten tekemää. Kotiväkivalta ajaa 
lapsia katulapsiksi. Myös lasten hyl-
kääminen kadulle on yleistynyt mo-
nin paikoin. 

Lahjoittajien tuella autamme Ke-
nian ja Somalimaan köyhiä perheitä. 
Tavoitteenamme on, että lapset saisi-
vat olla perhehoidossa ilman pelkoa 
väkivallasta tai kadulle joutumisesta. 

Olemme muun muassa olleet mu-
kana laatimassa perhekeskeistä hoivaa 
määritteleviä ohjeita yhdessä Kenian 
valtion ja muiden keskeisten järjestö-
jen kanssa. Valmistelemme vastaavaa 

ohjeistusta myös Somalimaassa. 
Perheestään eroon joutuneen lap-

sen kuten katulapsen tai lastenkotilap-
sen saaminen takaisin kotiin on pro-
sessi, joka vaatii sosiaalityöntekijöiltä 
ja viranomaisilta osaamista perheen 
kanssa tehtävästä työstä. Sen vuoksi 
paikalliset asiantuntijamme koulutta-
vat viranomaisia ja lastensuojelukomi-
teoita lapsiystävällisistä toimintamal-
leista. 

Köyhyys ei saisi koskaan olla syynä 
siihen, että lapsi joutuu eroon per-
heestään. Varatonta yksinhuoltajaäi-
tiä tai lapsenlapsista huolehtivaa iso-
vanhempaa on tuettava niin, että he 
saavat riittävästi toimeentuloa ja lap-
set saavat asua kotona heidän kans-
saan. 

Aina lapsi ei kuitenkaan voi palata 
vanhemman luo tai edes sukulaisten-
sa hoivaan. Silloinkin laitoshoidon oli-
si oltava se viimeinen vaihtoehto. Sen 
vuoksi Pelastakaa Lasten yksi tärkeim-
mistä tehtävistä Keniassa ja Somali-
maassa on kehittää sijaisperhetoimin-
taa ja kotimaisia adoptioita yhdessä vi-
ranomaisten kanssa. 

Nasra-äiti ja hänen lapsensa saa-
vat apua lastensuojelukomitealta, 
jonka toimintaa Pelastakaa Lapset 
tukee heidän kotikylässään. Lasten-
suojelukomitean ansiosta 9-vuotias 
Mohamed (kuvassa vasemmalla) ja 
7-vuotias Mustafe (kuvassa oikealla) 
pääsivät kouluun ja saivat koulupu-
vut. Pojat ovat onnekkaita, sillä Ke-
niassa moni lapsi joutuu köyhyyden 
vuoksi eroon perheestään.
KUVA: ANNE KANENE/PELASTAKAA LAPSET
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Kapil joutui elämään yksin ongel-
miensa kanssa. Kyläläiset kart-
toivat häntä ja pitivät häntä ou-

tona. 
Kapilin elämä kuitenkin muuttui, 

kun työntekijämme tapasi hänet en-
simmäisen kerran neljä vuotta sitten. 
Silloin Kapil sai avun kahteen isoon 
ongelmaansa. 

Ensimmäinen iso ongelma oli ai-
kuisten tuen puute. Työntekijämme 
avulla isovanhemmista tuli Kapilin si-
jaisvanhemmat, ja he alkoivat saada si-
jaisperhetukea valtiolta. Isovanhem-
mat myös osallistuivat Pelastakaa Las-
ten tukemaan sijaisperhekoulutuk-
seen, jossa he saivat tietoa, kuinka toi-
mia Kapilin kanssa.

Kapil sai sijaisvanhemmat 
Vielä muutama vuosi sitten Kapil kulki resuisissa vaatteissa ilman kenkiä kylänsä kaduilla 
Intian Dungarpurissa. Hän kävi koulua vain satunnaisesti, eikä hän halunnut olla tekemisis-
sä muiden kyläläisten kanssa. Kapil asui isovanhempiensa luona, mutta he eivät osanneet 
auttaa Kapilia. 

Toinen iso ongelma Kapilin elämäs-
sä oli yhteiskunnasta syrjäytyminen. 
Pitkän suostuttelun jälkeen Kapil 
suostui mukaan Elämäntaito-kurssil-
lemme. Sieltä hän sai ystäviä ja luot-
tamuksen omiin kykyihinsä käydä 
koulua.   

Dungarpurissa on paljon Kapilin 
kaltaisessa tilanteessa olevia puoli- tai 
täysorpoja lapsia. Rankat olot muut-
tuvat siellä epäinhimillisiksi, kun 
muutenkin köyhää perhettä kohtaa 
vakava sairaus tai vanhemman kuole-
ma. Silloin moni lapsi joutuu tule-
maan toimeen aivan omillaan. Monen 
lapsen kohtalona on myös kantaa vas-
tuu sisaruksistaan ja sairaasta van-
hemmastaan.  

Näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius kävi tutustumassa 
Pelastakaa Lasten työhön Dungarpurissa. Matkalla tehtiin 
kuvauksia Nenäpäivän televisiolähetykseen.

Pirkka-Pekka auttaa Ushva-tyttöä 
kotitöissä muun ryhmän ollessa 
kuvaustauolla.
KUVA: MARIKA SALONEN/PELASTAKAA LAPSET

14-vuotias Kapil käy jälleen koulua. 
KUVA: DISA SJÖBLOM/PELASTAKAA LAPSET

Ellei muuta ole – säilytä toivo

– Jos suhteutetaan asioita ja 
ongelmia, nämä Intiassa 
kokemani asiat ovat aivan 

omaa luokkaansa.  Jos näiltä lapsilta 
viedään vielä toivo, mitä heille jää, 
Pirkka-Pekka sanoo ja jatkaa:

– On väärin ajatella, että köyhät ja 
pahoinvointi ovat muualla, että pide-
tään me vaan huolta omistamme. Kyl-
lä meidän hyvinvointimme on suoras-
sa suhteessa siihen, miten muualla 
maailmassa voidaan.

Lahjoittajiemme tuella moni lapsi 

pääsee Dungarpurissa kouluun ja 
välttyy lapsityöläisen kohtalolta. Lu-
ku- ja kirjoitustaito on yksi keskeisim-
piä asioita lasten tulevaisuuden kan-
nalta. Koulua käymällä lapsilla on 
mahdollisuus hankkia itselleen am-
matti ja irrottautua köyhyydestä. Pirk-
ka-Pekka toteaa:

– Paljon on jo tehty, sen tällä mat-
kalla tajusin. Ja paljon on saatu ai-
kaan, mutta ymmärsin myös sen, mi-
tä kaikkea voidaan vielä tehdä! 

Voit katsoa netissä videoita, joissa Pirkka-Pekka tutustuu työhömme Intiassa: 
www.pelastakaalapset.fi/tulevaisuus-uusiksi-videot
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MUISTAMME: 
TIMO VILHELM LÄMSÄ
1933–2016

Kun Timo oli vasta seitsemän päivän ikäinen, hänen 
isänsä luisteli railoon ja hukkui Kitkajärvellä Kuusa-
mossa. 

Isän kuoltua äidin oli lähdettävä piikomaan talosta ta-
loon, jotta perhe sai leipää ja elannon. Pienimpänä lapse-
na Timo oli usein äidin työreissuilla mukana. Muut sisa-
rukset asuivat työreissujen ajan sukulaisten luona. 

Elämä jatkui ja lapset varttuivat. Äiti löysi uuden rakkau-
den ja perhe muutti äidin uuden miehen Heikin luo Mes-
kusvaaraan. Timo muisteli muuttoa aina hyvällä ja kertoi, 
että silloin saatiin jopa voita leivän päälle.

Sitten tuli sota, joka mullisti Timon lapsuuden jälleen 
kerran. Perhe joutui evakkomatkalle Oulun seudulle, mis-
tä Timo vietiin naapurin lainatakissa sotalapseksi Ruot-
siin. 

Koulunkäynti ei kielitaidottomana Ruotsissa luonnistu-
nut, joten Timo aloitti työn kaupan juoksupoikana. Sota-
lapsuus Ruotsissa kesti neljä vuotta. Kotimatkalle Suomeen 
ruotsalaiset kasvattivanhemmat lähettivät Timon hyviin 
vaatteisiin puettuna. Takinvuoriin oli sujautettu seteleitä 
uuden elämän alkua helpottamaan. Polkupyöräkin tuli 
Ruotsista Kuusamoon hieman myöhemmin.

Kuusamossa Timo teki metsätöitä, mutta isännät veivät 
ajan tavan mukaan työmieheltä tilin. 16-vuotiaana hän päät-
ti lähteä maailmalle tienaamaan omaa rahaa. Elantonsa 
hän sai tekemällä metsä- ja tietöitä eri puolilla Pohjois-Suo-
mea. 

Meni pari vuotta, ja Timoa kohtasi jälleen uusi mullis-
tus, kun hänen toinen jalkansa vammautui pahoin. Hel-
ga-äiti tuli onneksi hätiin ja järjesti Timolle paikan Invalii-
diliiton koulusta Helsingissä. Niin Timosta tuli sähkömies 
ja myöhemmin sähköalan yrittäjä.

Timo tapasi rakkaan vaimonsa Kainon Invaliidiliiton 
koulussa. Timolle ja Kainolle ei syntynyt lapsia. Pariskun-
ta vietti paljon aikaa kesämökillään Liesjärven rannalla ka-
lastellen, marjastaen ja sienestäen. Eläkkeelle päästyään 
he rakensivat talon Tammelaan, jossa he viettivät rauhal-
lisia eläkepäiviä kauniissa kodissaan.

Timon elämänkumppani Kaino nukkui pois vuonna 
2010. Timo muutti silloin Forssaan, jossa hän viimeiseen 
asti haaveili muutosta kotiseudulle Kuusamoon. 

Viime joulun jälkeen Timo joutui sairaalaan viimeisen 
kerran. Sieltä hänet siirrettiin Ypäjän Hoivakotiin, jossa hän 
nukkui pois tiistaiaamuna 19. tammikuuta.

Testamentissaan Timo jätti osan omaisuudestaan Pelas-
takaa Lapset ry:lle käytettäväksi hädänalaisten lasten aut-
tamiseen Suomessa ja maailmalla. Lapsuudessaan paljon 
mullistuksia kokeneena hän tiesi, kuinka tärkeää on aut-
taa ja suojella lapsia silloin, kun hätä on suurin.  

Timo Lämsä syntyi 2.11.1933 Kuusamossa. Hän oli Helga-äidin 
ja Jaakoppi-isän viides lapsi. Testamentillaan hän jätti osan 
omaisuudestaan käytettäväksi hädänalaisten lasten auttamiseen. 

Lisätietoa testamenttilahjoittamisesta: 
www.pelastakaalapset.fi/testamentti 
tai Sari Meller puh. 010 843 5215

Pelastakaa Lasten työn tukijat 
saavat Tulevaisuus uusiksi 
-lehden kaksi kertaa vuodessa. 
Lehdessä kerromme lahjoittajien 
ja rahoittajien tuella tehtävästä 
työstämme kotimaan ja maailman 
lasten auttamiseksi.

2 • 2016

Kansikuva: 
Kuvan 7-vuotias tyttö 
asuu Sindhupalchow-
kissa Nepalissa. Hän 
käy lapsen oikeuksien 
kerhossa, jonka toi- 
mintaa Pelastakaa 
Lapset tukee hänen 
kotikylässään. 
Kerhossa hän saa 
työntekijöiltämme 
tietoa muun muassa 
lapsikaupan vaaroista. 
Kuva: Suzanne Lee/
Pelastakaa Lapset

Koskelantie 38, PL 95, 00601 Helsinki
puh. 010 843 5000, info@pelastakaalapset.fi
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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 5013

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