
Kohti 
sijaisvanhemmuutta 

– Valmennus auttoi Heiniä ja Tuomoa

MAAILMALTA

Koronavirus 
sekoittaa arjen

AVULLASI

Kehittäjänuoret 
uudistajina

PINNALLA

Supernanny auttaa 
lapsiperheitä

Läs 
 också på 
svenska!

LEHTI KOTIMAAN TYÖN TUKIJOILLEMME    1 ¢ 2020

Paras 
vanhempi on 

sellainen, joka osaa 
tehdä virheitä ja 
myöntää ne.
LASTENSUOJELUN AMMATTILAINEN 
PIA PENTTALA



SISÄLTÖ

KOONNUT ANNA SAVELA KUVAT COLOURBOX, APUU.FI

”ÄITI, MIKSET sä tee mitään, sullahan on tyhjiä huoneita?” kysyy aikui-
nen tyttäreni kuunnellessaan uutisia Suomen koronakevään lastensuo-
jelun tilasta. 

Suomessa on valtavasti apua tarvitsevia lapsia: kodin ulkopuolella 
asuu yli 18 000 lasta. Lisäksi yli 50 000 kotonaan asuvaa lasta on las-
tensuojelun tukitoimien piirissä. Korona ja sen vaikutukset iskevät pa-
hasti Suomen lapsiin ja nuoriin. Epidemia on aiheuttanut lomautuksia ja 
työttömyyttä. Se on lisännyt perheissä päihteiden käyttöä ja väkivaltaa 
sekä tehnyt vanhemmista voimattomia.

Päiväkodin, koulun ja kouluruoan mukanaan tuomalla arkirytmillä 
on tärkeä rooli monen lapsen koto-
na asumisen mahdollistajana. Kir-
joittaessani tätä koulut ovat olleet 
kiinni valtioneuvoston päätöksellä 
kuukauden verran. Päätöksen 
myötä valitettavan monen lapsen 
arjesta katosivat turva, rutiinit 
ja lämmin ateria. Lasten hätä on 
kasvanut. Kuka auttaa läksyissä ja 
varmistaa kodin etäyhteydet, jos 

vanhemmat eivät sitä tee? Keneltä turvattomassa kodissa asuva lapsi 
pyytää apua, kun arjesta puuttuu tuttu opettaja tai koulukuraattori? 
Kuka varmistaa, että lapsi saa päivittäin ruokaa?

SOS-Lapsikylä vastaa lasten hätään kehittämällä uutena tukimuo-
tona chat-palvelun alakouluikäisille lapsille. Valmistaudumme myös 
tarjoamaan kodin yhä useammalle turvattomissa oloissa kasvaneelle 
lapselle. Etsimme jatkuvasti uusia sijaisvanhempia ja järjestämme 
sijaisvanhempien valmennuksia ympäri Suomen. Tämän lehden sivulta 
4 alkaen voit lukea sijaisvanhemmiksi ryhtyneiden Heinin ja Tuomon 
tarinan sijaisvanhemmuuden alkutaipaleelta. Olisitko sinäkin valmis 
aloittamaan alusta ja ryhtymään sijaisvanhemmaksi? Tule rohkeasti 
infoihimme kuulemaan lisää!

Kiitos, että olet tukenamme! Annetaan yhdessä yhä useammalle 
lapselle turvallinen koti.

Ruokakasseilla apua lapsiperheille
KORONAEPIDEMIAN AIHEUTTAMAT yt-neuvottelut, lomautukset ja työttömyys 
tuovat lisäpaineita jo ennestään vaikeassa tilanteessa olevien lapsiperheiden talouteen. 
SOS-Lapsikylä auttaa nyt lahjoittajien tuella vähävaraisia perheitä ruoka-avustuksilla. 
Apu kohdistetaan perheille SOS-Lapsikylän verkostojen kautta.

– Lapsiperheisiin kohdistuvat taloudelliset paineet eivät ole uusia, mutta poik-
keustila kiristää tilannetta entisestään. Tulevaisuudessa on vaikea nähdä toivon pil-
kahduksia, jos vatsa kurnii. Ruoka-apumme on konkreettinen keino tuoda edes pientä 
helpotusta perheiden tilanteisiin, mutta myös viesti siitä, että he eivät ole yksin, vaan 
monien ajatukset ovat heidän luonaan, SOS-Lapsikylän tukiperhetoiminnan projekti-
koordinaattori JOHANNA VIRTANEN sanoo. �

Unelmat  
tehdään todeksi

ME SOS-LAPSIKYLÄSSÄ haluamme, 
että jokainen lapsi saa harrastaa. Uusi 
unelmista.fi-verkkopalvelumme tuo 
yhteen vähävaraiset perheet ja lahjoittajat. 
Lahjoittajien tuki kohdistuu suoraan lasten 
harrastusten tukemiseen. Uuden alustan 
myötä jo noin 150 lasta on saanut harras-
tuksen. Käy katsomassa, kuinka monta 
lasta odottaa tukea tällä hetkellä ja tule 
mukaan auttamaan. unelmista.fi  �

Kerro huolesi aikuiselle –  
Apuu-chat lasten avuksi
MISTÄ LAPSI voi saada apua, kun asiat ovat 
kotona huonosti? Lahjoittajiemme tuella käynnis-
tetty ja ylläpidettävä Apuu-chattimme vastaa erityi-
sesti koronaepidemian aikana kasvaneeseen lasten 
hätään ja tekee avunpyynnöstä helppoa pienellekin 
lapselle. Chat on tarkoitettu väkivallasta sekä van-
hempien liiallisesta alkoholinkäytöstä ja mielenterve-
ysongelmista kärsiville 7–12-vuotiaille lapsille. �

Suomessa 1 300 lasta 
tai nuorta sai apua 
kauttamme.

MIKAELA WESTERGÅRD

SOS-Lapsikylän  
toimitusjohtaja ja äiti
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UUTTA KOHTI 
Valmennus auttoi 
Heinin ja Tuomon 
sijaisvanhemmuuteen.

KORONA MUUTTI ARJEN 
Pandemia vaikuttaa 
1,5 miljardiin lapseen 
tai nuoreen.

    LASTENSUOJELUN 
UUDISTAJAT 
SOS-Kehittäjänuoret 
antavat neuvoja ja 
riisuvat ennakkoluuloja.

MATKALLA UNELMIIN 
SOS-Lapsikylä 
tukee nuorten 
työllistymistä 
Gambiassa.

SUPERNANNY  
AUTTAA ARJESSA 
Pia Penttala pureutuu 
lapsiperheiden 
haasteisiin.

SVENSK RESUMÉ 
De bästa bitarna 
på svenska.

Katso uusimmat 
kuulumisemme ja 
osallistu keskuste-
luun. Kanavamme 
löydät Facebookis-
ta, Instagramista, 
Twitteristä ja You-
Tubesta. 

Huom!

VUONNA 2019

Annetaan lapsille 
turvallinen koti

Lue, miten tukesi 
vaikuttaa. Etsi 
ikoni jokaisen 
jutun yhteydestä.

Arkirytmillä 
on tärkeä 

rooli monen lapsen 
kotona asumisen 
mahdollistajana.
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Ihania  
lukuhetkiä!

Kansainvälisesti autoimme 
1 233 600 lasta, nuorta tai 
vanhempaa.

Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö 
on muuttanut vuodesta 1949 lähtien 
yli 4 miljoonan lapsen elämän tarjoa-
malla sijaisperheen vanhempiensa 
huolenpidon menettäneille lapsille.

1 300 1 233 600

4 000 000

JULKAISIJA SOS-Lapsikylä
Kumpulantie 3, 00520 Helsinki,  
puh. (09) 5404 880
info@sos-lapsikyla.fi, www.sos-lapsikyla.fi,  
www.sos-childrensvillages.org
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(09) 4257 9830 
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Uutta HEINI ja TUOMO SUOMALAISEN matka 
sijaisvanhemmiksi kesti vuosia. Rauhallinen 
tahti ja sijaisvanhemmuuteen valmistava 
PRIDE-valmennus auttoivat valmistautumaan 
elämänmuutokseen. Nyt he ovat 5-vuotiaan pojan 
sijaisvanhemmat, jotka nauttivat arjestaan. →

TEKSTI MATLEENA MERTA 

KUVAT PEKKA LÄHTEENMÄKI 
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arkea kohti

Heini ja Tuomo Suo-
malainen ovat olleet 
5-vuotiaan pojan sijais-
vanhempia kahdeksan 
kuukautta. – Lapsi on 
kuin sipuli, josta kuo-
riutuu uusia kerroksia 
pikkuhiljaa. Kukaan ei 
tiedä, mitä kaikkea lapsi 
on joutunut kokemaan, 
ja arjen toimintatavat ja 
luottamus on rakennet-
tava pikkuhiljaa.

Valmennus auttoi 
todella ymmärtä-

mään sijoitetun lapsen 
maailmaa.



6 KUULUMISIA

SIJOITETUN LAPSEN lisäksi Heinillä ja 
Tuomolla on ennestään kolme lasta: 17-vuo-
tias tyttö sekä 15- ja 9-vuotiaat pojat. Ajatus 
sijaisvanhemmuudesta alkoi kehittyä Heinin 
mielessä jo ennen nuorimman lapsen synty-
mää.

– Tulemme Tuomon kanssa molemmat 
suurista perheistä. Sijaisvanhemmuus oli 
minulle tuttua jo lapsuudesta, sillä sukulais-
perheessäni oli sijoitettuja lapsia. Lykkäsimme 
kuitenkin ajatusta kuopuksemme syntymän ja 
taaperoajan myötä, Heini kertoo.

Sijaisvanhemmuus nousi Heinin ja 
Tuomon mieleen uudestaan, kun he vierailivat 
tuttavaperheen luona. 

– Perheeseen oli sijoitettu kaksi pientä 
tyttöä. Vanhemmat kertoivat toimivansa 
sijaisvanhempina SOS-Lapsikylän kautta ja 
kehuivat kovasti saamaansa tukea. SOS-Lap-

sikylä oli meillekin tuttu toimija, jota pidim-
me luotettavana. Siksi päädyimmekin juuri 
SOS-Lapsikylän sijaisvanhemmiksi, Heini ja 
Tuomo kertovat.

Kun vanhemmat kertoivat lapsille aja-
tuksistaan ryhtyä sijaisvanhemmiksi, lasten 
ensimmäinen reaktio oli järkytys. 

– Jätimme asian hautumaan ja juttelimme 
lasten kanssa useita kertoja. Lapset ehtivät 
pikkuhiljaa tottua ajatukseen, ja lopulta kun 

olimme PRIDE-valmennuksessa, he alkoivat 
jo kysellä, että milloin se lapsi tulee, Heini 
sanoo.

TOIVEENA ARKI LAPSEN KANSSA
Sijaisvanhemmuus houkutteli henkilökohtai-
sena avustajana työskentelevää Heiniä, sillä 
vaikka hän piti työstään, se oli hyvin epäsään-
nöllistä. 

– Otin yhteyttä SOS-Lapsikylän SANNA 

VOUTILAISEEN, joka kehotti meitä menemään 
sijaisvanhemmuudesta kertovaan infotilaisuu-
teen. Sieltä saimme mukaamme tietopaketin 
sijaisvanhemmuudesta, Heini muistelee.

– Arvostimme sitä, että kaikesta, myös 
haasteista kerrottiin hyvin avoimesti heti en-
simmäisestä infosta lähtien. Jonkin ajan päästä 
päätimme lähteä mukaan SOS-Lapsikylän 
PRIDE-valmennukseen, Tuomo sanoo.

PRIDE-VALMENNUKSEN tavoitteena on 
antaa lisätietoa sijoitetun lapsen oikeuk-
sista ja sijaisvanhemman velvollisuuk-
sista sekä valmistaa sijaisvanhempaa 
tuleviin haasteisiin.

– Jos sijaisvanhemmuus kiinnostaa, 
kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä. 
SOS-Lapsikylän työntekijät selvittävät si-
jaisvanhemmuudesta haaveilevan sovel-
tuvuutta tehtävään jo ennen PRIDE-val-
mennukseen hakeutumista. Tärkeää on, 
että sijaisvanhemmalla on elämässään 
vakaa tilanne, selvittää SOS-Lapsikylän 
sosiaaliohjaaja ja PRIDE-valmentaja SAN-

NA VOUTILAINEN.
Valmennus koostuu teemallisista ryh-

mätapaamisista, yksilötapaamisista val-
mentajien kanssa sekä kotitehtävistä. Sen 
aikana käsitellään monia aiheita, jotka 
mietityttävät sijaisvanhemmaksi aikovia. 
Yksi niistä on sijaisvanhempien yhteistyö 
lapsen syntymävanhempien kanssa. 

– Yhteistyö vaatii kärsivällisyyttä. 
Haasteiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse 
jäädä yksin, sillä SOS-Lapsikylän tuki-
työntekijät ovat sijaisvanhempien apuna 
ja auttavat tarvittaessa ongelmatilantei-
den selvittelyssä, Voutilainen rohkaisee.

Kiinnostuitko sijaisvanhemmuudesta? 
Lue lisää: sijaisvanhemmuus.fi

Heini ja Tuomo ovat tyytyväisiä SOS-Lapsikylältä saamaansa tukeen sijaisvanhem-
muudessa.

Jälkikäteen olem-
me todella iloisia, 

että valmennus kesti niin 
kauan.

PRIDE-valmennus on polku sijaisvanhemmuuteen

Puoli vuotta kestävä valmennus tuntui 
aluksi pariskunnasta pitkältä.

– Jälkikäteen olemme todella iloisia, että 
se kesti niin kauan. Ehdimme valmistautua 
tulevaan ja saimme paljon käytännön oppeja 
siitä, miten haastavissa tilanteissa pärjää. 
Valmennuksessa käytiin myös läpi koko sijoi-
tusprosessi, minkä lisäksi käsittelimme paljon 
omia taustojamme ja tunteitamme, pariskunta 
kertoo.

VALMENNUKSESSA HYVÄ RYHMÄHENKI
PRIDE-valmennus koostuu ryhmätapaa-
misista sekä yksilötapaamisista valmentajien 
kanssa.

– Meillä oli todella hyvä ryhmä, jossa 
uskalsi kysyä mitä vain. Muut osasivat kysyä 
myös sellaista, mikä ei välttämättä olisi itselle 
tullut mieleen, Tuomo kiittelee.

PRIDE-valmennus toi pariskunnalle 
myös uusia näkökulmia sijaisvanhemmuuteen. 

– Valmennukseen tullessani olin keskitty-
nyt itseeni ja omiin tunteisiini. Valmennuksen 
aikana näkökulma kuitenkin vaihtui lapseen: 
miltä asiat lapsesta tuntuvat, mitä lapsi on 
kokenut ja mitä hän tarvitsee. Katsoimme 
videoita lasten reaktioista ja teimme erilaisia 
mielikuvaharjoituksia, jotka auttoivat todella 
ymmärtämään sijoitetun lapsen maailmaa, 
Heini pohtii.

TAVALLISTA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ
Heini ja Tuomo ovat nyt olleet sijaisvanhem-
pia noin kahdeksan kuukautta.

– Aluksi olin todella tuntosarvet pystyssä 
kaiken suhteen. Lapselle piti saada turvallinen 
olo ja rakentaa läheisyyttä ja luottamusta pik-
kuhiljaa. Pidimme todella tarkkaa arkirytmiä, 

jossa syötiin kolmen tunnin välein ja käytiin 
lukuisia kertoja läpi erilaisia rutiineja, kuten 
käsien pesua, Heidi sanoo.

Sijoituksen tavoitteena on lapsen palaami-
nen omien vanhempiensa luo, mikäli se suin-
kin on mahdollista. Heiniä huoletti etukäteen, 
miten hän helposti kiintyvänä ihmisenä voisi 
luopua perheeseen sijoitetusta lapsesta.

– Valmennuksessa puhuttiin lapsesta 
luopumisesta koko ajan, mikä auttoi tottu-
maan ajatukseen. Siitä tuli luonnollinen osa 
sijaisvanhemmuutta, Heini pohtii.

Yhteensä Suomalaisilla kului kaksi ja puo-
li vuotta ensimmäisestä yhteydenotosta siihen, 
että lapsi saapui heidän kotiinsa. 

– Jälkikäteen olemme todella kiitollisia 
siitä, että saimme ajan kanssa pohtia ja käydä 
läpi kaiken. Kun lapsi sitten tuli meille, olim-
me aidosti valmiita sijaisvanhemmiksi. �

Tuomo ja Heini kokevat, 
että sijaisvanhemmuuteen 
on hyvä valmistautua tar-
peeksi pitkään. Siten ehtii 
pohtia jo ennalta tilanteita, 
joita myöhemmin tulee 
vastaan.
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YK:N MUKAAN kouluja on suljettu kriisin ta-
kia 188 maassa. Tämä vaikuttaa 1,5 miljardiin 
lapseen tai nuoreen. Viruksen sekoittaessa 
arjen rytmin lapset ympäri maailman pohtivat 
paljon koronaan liittyviä asioita. He ihmette-
levät uutta arkea, jossa ei voi leikkiä kaverei-
den kanssa eikä pääse kouluun. Keräsimme 
apumme piirissä olevien lasten, nuorten ja 
aikuisten ajatuksia maailmalta. �

Koronavirus 
pelottaa ja 
sekoittaa 
lasten arjen

”Vihdoin aikaa olla 
veljen kanssa”

Asun yhdessä 24-vuotiaan 
veljeni kanssa, joka kärsii 
lievästä mielenterveyden 

häiriöstä. Olemme yhdessä vapaa-
ehtoisessa karanteenissa. Yritämme 
nauttia kotona olemisesta. Usein 
katsomme kokkaus- ja jumppavideoita 
sekä pelaamme lautapelejä. Viime 
vuonna olin niin kiireinen, etten välillä 
nähnyt veljeäni päiväkausiin. Nyt velje-
ni on iloinen, että meillä on vihdoinkin 
aikaa toisillemme. MARIJA, 20, SKOPJE, 

POHJOIS-MAKEDONIA

"Ikävöin 
koulukavereita”

Aluksi oli kiva jäädä lomalle 
koulusta, päästä kokeile-
maan virtuaalisia oppitunte-

ja ja auttaa äitiä keittiössä. Nyt tätä on 
kestänyt jo viikkoja. Ikävöin kouluka-
vereitani. Kyselen äidiltä, koska tämä 
loppuu ja äiti vastaa, että pian. Tiedän 
kuitenkin, ettei hänkään tiedä sitä 
varmaksi. RINA, 8, BANGLADESH

Osallistu 
hätäapukeräykseen 
heikoimmassa 
asemassa olevien 
auttamiseksi: 

www.sos-lapsikyla.fi/ 
koronakriisi-afrikassa/

MAAILMALTA

Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
levinneen koronaviruksen myötä 
arki on kaikkialla muuttunut. 

”Olen aika 
yksinäinen”

Korona on influenssa. Jos 
sen saa, niin sitten on korkea 
kuume. Minua pelottaa. Siitä 

tulee aika yksinäistä, kun kukaan ei leiki 
mun kanssa. Se tuntuu musta aika yksi-

näiseltä. Kun en ole päiväkodissa, niin en voi 
yhtään leikkiä mitään ilman aikuista. Päiväkodissa 

voin leikkiä. LEO, 3, SUOMI

"Minua 
pelottaa”

Minua pe-
lottaa tilanne, 
jonka tämä tauti 

aiheuttaa. En voi leikkiä ystä-
vieni kanssa. Olen huolestunut siitä, 
kuinka tulemme toimeen, jos tilanne jatkuu 
pitkään. Tiedän, ettei isoäitini pysty huoleh-
timaan toimeentulosta. Suojaan itseäni ja 
muita huolehtimalla hygieniasta ja pysymällä 
kotona. Ajattelen paljon luokkatovereitani .  
Toivon, että tämä loppuu pian, elämä pa-
lautuu normaaliksi ja pääsemme kouluun. 
MERON, 13, ETIOPIA

"Toivon 
vain tämän 
menevän ohi”

Pyrin pitämään lapset 
etäkoulussa aktiivisina 
koulutehtäviensä parissa. Olemme ke-

ränneet muiden SOS-yhteisön äitien kanssa ruokaa 
perheille, joiden tiedämme olevan vaikeuksissa. 
Pelkään, että saamme koronan, vaikka pysymme 
kotona. Myös rahatilanne huolettaa. Voin vain toivoa, 
että tilanne menee pian ohi. AMANDA, SIJAISÄITI, PERU

"Käytän ajan opiskeluun"
Koulussa sanottiin, että korona-
virus sairastuttaa ihmisiä ympäri 
maailmaa, myös Nigeriassa. Äiti 

kertoi minulle viruksen oireista ja siitä, kuinka 
voin suojata itseäni sairastumiselta. Pysym-
me poissa ihmisten ilmoilta. Käytän tämän 
ajan kokeisiin valmistautumiseen, sillä kun 
tilanne on ohi, meillä on edessä koeviikot. 
EMMANUEL, 17, NIGERIA
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SOS-Kehittäjänuoret

SOS-LAPSIKYLISSÄ ympäri Suomen 
asuvista ja asuneista nuorista koos-
tuva asiantuntijaryhmä, jota vetävät 
SOS-Lapsikylän ohjaajat.

Ryhmässä on noin 20 nuorta, jotka 
ovat iältään 12–20-vuotiaita. 

SOS-Kehittäjänuoret tuovat 
huostaan otettujen nuorten ääntä 
lastensuojeluun kertomalla omista 
kokemuksistaan ja näkemyksistään.

Ryhmä on muun muassa koulutta-
nut lastensuojelun ammattilaisia sekä 
alan opiskelijoita.

Lastensuojelun 
uudistajat TEKSTI MATLEENA MERTA

KUVA JOHANNES JAHNUKAINEN

SOS-Kehittäjänuoret on Suomen lapsikylissä asuvista ja asuneista nuorista 
koostuva ryhmä, joka kehittää lastensuojelua omien kokemustensa pohjalta. 
STIGMATON-kampanjallaan Kehittäjänuoret tuovat esiin lastensuojelun 
ongelmia ja haastavat jokaisen meistä miettimään omaa suhtautumistamme 
huostaan otettuihin nuoriin.

SOS-KEHITTÄJÄNUORET IDA-MARIA, 16, ja 
JOONATAN, 17, asuvat Tampereen lapsikyläs-
sä. Ida-Maria on ollut mukana toiminnassa 
vuoden. Joonatan on toiminut yhteensä neljä 
vuotta Kehittäjänuorissa ja sitä ennen paikal-
lisessa Tampereen omassa nuorten kehittä-
misryhmässä.

– Kehittäjänuorten tavoitteena on tehdä 
lastensuojelusta parempaa. Huostaan otetut 
lapset ja nuoret eivät välttämättä tiedä omista 
oikeuksistaan tai uskalla sanoa, jos he kokevat 
tulevansa väärin kohdelluiksi. Ryhmänä 
pystymme tuomaan lastensuojelussa olleiden 
nuorten ääntä ammattilaisten keskusteluihin. 
Olemme kouluttaneet sekä lastensuojelun 
ammattilaisia että alan opiskelijoita, Ida-Ma-
ria kertoo.

– Opiskelijoilla voi olla teoria hyvin hal-
lussa, mutta asiat eivät aina mene oppikirjan 
mukaan. Me tuomme heille kosketuksen 
oikean elämän lastensuojeluun, Joonatan 
täydentää.

Molemmat nuoret kertovat, että 
SOS-Kehittäjänuorissa toimiminen on roh-
kaissut heitä puhumaan avoimemmin. 

– Olen saanut itseluottamusta myös 
esitelmien pitämiseen koulussa. Uskallan 
kertoa omat mielipiteeni rohkeammin. On 
ollut hienoa huomata, miten omassa elämässä 
tapahtuneet vaikeat asiat voi kääntää vahvuu-
deksi, Joonatan summaa.

– Puhuminen SOS-Kehittäjänuorten 
tilaisuuksissa on tuonut uskallusta hyödyntää 
omaa tarinaani lastensuojelun kehittämistyös-
sä. On ollut myös kivaa tavata muita nuoria, ja 
olen saanut ryhmästä vertaistukea ja kavereita, 
Ida-Maria sanoo.

EROON LEIMOISTA
SOS-Kehittäjänuoret lanseerasi vuoden 2020 
alussa STIGMATON-nimisen kampanjan. Ta-
voitteena on tuoda esiin niitä ennakkoluuloja, 
joita lastensuojelun asiakkaina oleviin lapsiin 
ja nuoriin liitetään, ja saada ihmiset luopu-
maan näistä käsityksistä.

– Moni ajattelee, että huostaanotto on 
nuoren oma syy ja että lastensuojelun asiak-
kaat ovat pahantekijöitä. Opettajat päästävät 
meidät koulussa helpommalla ja kaverit saat-
tavat jättää asioita sanomatta, koska säälivät 
huostaan otettua nuorta. Tekemämme virheet 
muistetaan helpommin ja sijaisvanhemmat 
saattavat välillä laittaa tosi tiukat rajat va-
paa-ajan tekemisille, nuoret pohtivat.

Joonatan kertoo, että häntä on lasten-
suojelun asiakkuuden vuoksi pidetty muita 
saman ikäisiä nuoria kyvyttömämpänä hoita-
maan asioita.

– Leimoja on myös lastensuojelun sisällä: 
lastensuojelulaitoksessa olevia nuoria pidetään 
pahempina kuin sijaisperheessä asuvia. Niin 
kuin muka kaikki lastenkodissa tai nuorisoko-
dissa kasvavat nuoret olisivat samanlaisia.

Ida-Maria muistuttaa, että kaikki las-
tensuojelun piirissä kasvavat nuoret pitäisi 
kohdata yksilöinä ja että heihin pitäisi pyrkiä 
tutustumaan aidosti.

– Olemme samanlaisia nuoria kuin kaikki 
muutkin: joskus iloisia, joskus surullisia. Vaik-
ka meillä on taustallamme ikäviä kokemuk-
sia, ne eivät määritä meitä. Lastensuojelun 
asiakkuus ei yksistään kerro, millainen joku on 
ihmisenä, nuoret muistuttavat. �

SOS-Kehittäjänuoret Joonatan ja Ida-Maria tuo-
vat lastensuojeluun huostaan otettujen nuorten 
näkemyksiä ja tekevät ennakkoluuloja näkyviksi. 
– Huostaanotetut nuoret ovat ihan samanlaisia 
kuin muutkin nuoret, he muistuttavat.

MIHIN VARAT 
KÄYTETÄÄN

SOS-Kehittäjänuor-
ten toiminta rahoi-
tetaan lahjoittajien 
tuella.

Lastensuo-
jelun asiak-

kuus ei yksistään 
kerro, millainen 
joku on ihmisenä.

AVULLASI
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AFRIKASSA NUORILLA on merkittävän 
korkea työttömyysriski aikuisiin verrattuna. 
Viidesosa eli noin 20 prosenttia afrikka-
laisnuorista ei ole lainkaan töissä, opiskele-
massa tai työharjoittelussa. Maailmanlaa-
juisesti työvoiman (15–29-vuotiaat) kasvun 
ennustetaan nousevan lähes 25 miljoonalla 
ihmisellä vuoteen 2030 mennessä. Tämä 
kasvu tapahtuu lähes kokonaan Afrikassa.

Gambiassa lähes puolet maan 
14–24-vuotiaista oli työttömiä vuonna 2017. 
Työllistymisestä hankalaa tekevät heikko 
koulutustaso, työssä tarvittavien ammat-
titaitojen puute, työpaikkojen vähyys sekä 
ongelmien juurisyynä oleva köyhyys. Tyttö-
jen asemaa heikentävät entisestään varhaiset 
avioliitot ja teiniraskaudet.

SOS-Lapsikylän, ulkoministeriön ja 
SOS-kummien tuella vuonna 2019 aloitta-
ma kehitysyhteistyöhanke parantaa haavoit-
tuvassa asemassa olevien gambialaisnuorten 
asemaa sekä lisää heidän taloudellisia ja 
sosiaalisia mahdollisuuksiaan.

SOS-Lapsikylä tukee nuorten työllisty-
mistä muun muassa kehittämällä ammatil-
lista koulutusta, tarjoamalla uraohjausta ja 
mentorointia sekä työharjoittelupaikkoja ja 
yrittäjyyskoulutusta. Nuoria tuetaan myös 
elämäntaitojen kehittämisessä. Lisäksi heille 
opetetaan seksuaali- ja lisääntymistervey-
teen liittyviä asioita sekä tuetaan sosiaalisten 
ja muiden elämäntaitojen kanssa. 

Kaksi hankkeeseen juuri mukaan tullut-
ta nuorta gambialaisnaista kertoo, millaisia 
haasteita he ovat kohdanneet työllistymi-
sessä. �Nuorten 

työllistyminen on 
haaste Gambiassa
Nuorten työttömyys on vakava ongelma Gambiassa, joka on yksi maailman 
vähiten kehittyneistä maista. SOS-Lapsikylä on aloittanut Gambiassa 
kehitysyhteistyöhankkeen nuorten työllistymisen tukemiseksi.

Isatou
OLEN 21-VUOTIAS ja naimisissa. 
En kuitenkaan vapaasta tahdostani, 
vaan minut pakotettiin avioliittoon. 
Asun äitini kanssa, isä on kuollut. 
Minulla on 7 kuukautta vanha 
tyttövauva. Minulla ei ole työ- tai 
opiskelupaikkaa, vaan olen työtön 
kotiäiti. Koulua olen käynyt toisen 

Fatou
OLEN 24-VUOTIAS ja kotoisin 
Somasta, Gambian maaseudulta. 
Vanhempani erosivat ollessani pieni. 
Perheemme on hankkinut elanton-
sa pienviljelyllä, mutta tuloja ei ole 
ollut paljon ja olemme hyvin köyhiä. 
Jouduin keskeyttämään koulun 
taloudellisista syistä ollessani 
yläasteella.

Nyt teen vapaaehtoistyötä 
nuorten keskuksessa Pakalindingin 
yhteisössä. Tehtävästä saamillani 
pienillä tuloilla yritän auttaa myös 
perhettäni. Päivittäinen elämäni on 

MIHIN VARAT KÄYTETÄÄN

Ulkoministeriön ja SOS-Kummien 
tuella autamme gambialaisnuoria 
kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Sinäkin voit auttaa  
lahjoituksellasi!

Saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: FI27 2386 1800 0100 66

Viite: 1339

kuitenkin pelkkää selviytymistais-
telua.

Aiemmin en ollut varma tulevai-
suudestani, mutta nyt SOS-Lapsi-
kylän nuorten tukemisen hankkeen 
myötä näen taas valoa tunnelin 
päässä. Elämäntilanteeni on vaikea, 
mutta projektista saamani valmen-
nuksen johdosta olen toiveikas 
lähitulevaisuuden suhteen. Haluan 
ryhtyä yrittäjäksi ja pystyä tarjoa-
maan töitä muille gambialaisnuo-
rille. 

Maamme nuorten tilanne on 
vaikea, etenkin niiden osalta, joilta 
koulu on jäänyt kesken ja ammatilli-
nen koulutus puuttuu. Maaseudulla 
tilanne on erityisen huono. Ratkai-
suja siihen ovat mielestäni työllis-
tymismahdollisuuksien paranemi-
nen, koulutukset ja valmennukset 
uusien taitojen haltuun ottamiseksi, 
start-up-rahoitus kouluttautuneille 
nuorille sekä tuki koulumaksuihin.

Suurin unelmani on työllistää 
itse itseni ja saavuttaa taloudel-
linen riippumattomuus. Perheen 
perustamista suunnittelen vasta 
myöhemmin.

GAMBIA

Banjul

KEHITYSHANKKEET

asteen loppuun saakka.
Olen nuori äiti ja elämässäni on 

paljon haasteita. Töiden saaminen 
ei ole helppoa. Haaveilen kuitenkin 
menestyvän yrittäjän urasta. Erityi-
sen kiinnostunut olen kansainväli-
sestä kaupasta.

Minusta suurimpia haasteita 
nuorten gambialaisten elämässä 
ovat työttömyys sekä pakotetut 
ja varhaiset avioliitot. Mielestäni 
nuoret tarvitsisivat enemmän työ-
mahdollisuuksia, käytännön taitojen 
oppia sekä varhaisten avioliittojen 
ehkäisemiseen tähtäävää työtä.

Toivon jonain päivänä eläväni 
vastuullisen ja riippumattoman nai-
sen elämää. Unelmoin voivani käydä 
kansainvälistä kauppaa paikallisesti 
tuotetuilla tavaroilla.
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SOFIA ISTUU päivät television välkkyvässä 
valossa. Nälkä kurnii vatsassa, mutta kotona 
on vain leivänkannikoita. Viisivuotias haluaisi 
äidin syliin. Seurana ovat kuitenkin vain 
tyhjä asunto ja hiljaisena pysyvä vauvanukke. 
Yöllä Sofia painaa päänsä sotkuiselle patjalle. 
Aamuyöstä hän herää oven kolahdukseen, 
kun vanhemmat saapuvat kotiin toisilleen 
huutaen. Sofia puristaa vilttiään ja painaa 
silmät tiukemmin kiinni.

Sofian tarina kertoo lukemattomien 
suomalaisten lasten arjesta. 

Ongelmat perheissä voivat lähteä liik-
keelle pienestä. Esimerkiksi työttömyys tai 
voimavarojen loppuminen voivat johtaa ma-
sennukseen ja masennus edelleen päihdeon-
gelmiin. Aikuisten ongelmien keskellä eletty 
lapsuus voi viedä syville vesille. Ongelmien 
kasautuessa perheessä myös lapsen hätä 
kasvaa. Lapsen elämän ei kuitenkaan tarvitse 
mennä näin.

On tärkeää pystyä auttamaan hädässä 
olevaa lasta heti. Parasta olisi, jos lapsen ei 
koskaan tarvitsisi kokea turvattomuutta, 

Yksinäinen lapsi ei tiedä 
paremmasta. Sofialle nälkä 
ja yksinäiset illat ovat arkea. 
Huumeet, alkoholi ja paha olo 
täyttävät vanhempien mielen. 
Kiitos, kun autat Sofian 
kaltaisia lapsia!

Sofian 
lapsuuden 
ei tarvitse 
mennä näin

Yksinäisyys 
rikkoo lapsen

pelkoa tai hätää omassa kodissaan. Tämä 
onnistuu vain, jos autamme perheitä riittävän 
varhaisessa vaiheessa, silloin kun vanhempi 
kokee jaksamisensa olevan äärirajoilla.

Kotimaan lahjoittajiemme tuella teemme 
työtä sen eteen, että kaikki lapset saisivat eri-
arvoisista lähtökohdista huolimatta mahdolli-
suuden hyvään elämään.

Lahjoittajamme mahdollistavat tuen ja 
avun tarjoamisen lapsiperheille ennen kuin 
ongelmat pääsevät kärjistymään, terapeuttista 
tukea ongelmien läpikäymiseen sekä lisää 
tukiperheitä ulkopuolisen avun tarpeessa 
oleville perheille. SOS-Lapsikylä tukee lapsia 
ja perheitä ensisijaisesti niin, että lapset voivat 
elää omassa kodissaan. Silloin, kun tämä ei ole 
mahdollista, SOS-Lapsikylä tarjoaa lapselle 
mahdollisuuden kasvaa sijaisperheessä.   

Koronaepidemian takia ongelmat per-
heissä ovat kärjistyneet entisestään, ja apua 
tarvitaan vielä enemmän nyt ja tulevaisuu-
dessa. Kotimaan lahjoittajamme ovat meille 
ensiarvoisen tärkeitä juuri nyt. Kiitos, kun 
autat! �

KAMPANJA
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PINNALLA

Supernanny ratkoo 
lapsiperheiden pulmia

SUURELLE YLEISÖLLE Pia Penttala on 
tullut tutuksi vasta hiljattain MTV:n Super-
nanny-ohjelmasta, mutta pehmeiden arvojen 
asiantuntijaksi itseään kuvaavalla lastensuo-
jelun ammattilaisella ja psykoterapeutilla 
on lähes 30 vuoden kokemus työskentelystä 
lasten ja perheiden parissa. Supernanny-oh-
jelmassa hän auttaa suomalaisia lapsiperheitä 
arjen ongelmatilanteissa ja perheen sisäisten 
kiistojen selvittämisessä.

Pia päätyi mukaan Supernanny-ohjel-
maan tuotantoyhtiön pyynnöstä. 

– Tuotantoyhtiö oli hakenut sopivaa 
henkilöä Suomen Supernannyksi jo pari 
vuotta, mutta oikeaa asiantuntijaa ei ollut 
aikaisemmin löytynyt. Ennen kuin lähdimme 
kuvaamaan ohjelmaa, pohdimme paljon sitä, 
millainen ohjelma palvelisi minun mielestäni 
perheitä ammatilliselta kannalta, mutta sopisi 
myös laajalle katsojakunnalle, hän kertoo.

Ohjelmaan osallistuvat perheet ovat läh-
teneet innolla toteuttamaan Pian ohjeita.

– On ollut huikeaa nähdä, millainen 
motivaatio lapsissa syntyy, kun olen perheen 
luona. Viimeistään sinä päivänä, kun julkai-
semme perheen uudet säännöt, koko porukka 
lähtee innolla noudattamaan niitä.

KIIRE RASITTAA LAPSIPERHEITÄ
Pian mukaan yksi suurimmista suomalaisper-
heiden haasteista on jatkuva kiire.

– Yhteisen ajan puuttuminen on perheissä 
yleistä. Se liittyy sekä kiireiseen elämäntapaan 
että älylaitteiden käyttöön. Kun perheen 
keskinäistä kohtaamista ja yhdessäoloa on 
liian vähän, lapsi rupeaa usein oirehtimaan 
ja käyttäytymään ei-toivotulla tavalla, Pia 
selvittää.

Yksi tapa lisätä yhteistä aikaa on huoleh-

tia siitä, että perhe syö yhdessä useita kertoja 
viikossa. 

– Nykyaikana ei enää ole realistista, että 
syötäisiin yhdessä joka päivä, joten muutama 
kerta viikossakin riittää. Yhteisen pöydän ää-
ressä perheenjäsenet pystyvät aistimaan tois-
tensa tunteita ja jakamaan kuulumisia, jolloin 
yhteys perheen kesken säilyy. Samalla lapsi 
voi saada vastauksia sellaisiin kysymyksiin, 
joita hän ei välttämättä edes osaa itsenäisesti 
esittää, Pia summaa.

KAIKKI TUNTEET OVAT SALLITTUJA
Pia toivoo, että lapset saisivat näkyä ja kuulua 
myös nyky-yhteiskunnassa. 

– Nykyisin on paljon keskustelua siitä, 
missä ja miten lapset saavat olla. Saavatko 
lapset tulla mukaan ravintolaan tai lentoko-
neeseen, saako julkisella paikalla imettää? 
Tämä on johtanut siihen, että vanhemmat 
ovat tulleet lastensa kanssa varovaisemmiksi ja 
lapsia helposti hyssytellään kotonakin.

Pian mukaan kaikenlaisten tunteiden 
näyttäminen on tärkeää sekä lapsille että 
aikuisille. Ottamalla aikuisesta mallia lapsi 
oppii, miten hän voi hallita itseään erilaisten 
tunteiden äärellä. Aikuisen tehtävänä on 
hillitä lasta, jos kiukku menee yli.

– Missä muualla kuin kotona voi kiuku-
tella? Kyllä kotona pitää saada ottaa päähän. 
Mitä enemmän annamme lapselle tilaa 

näyttää tunteita, sitä enemmän ja luonnolli-
semmin saamme myös itse aikuisina näyttää 
tunteitamme, Pia pohtii. 

RAJOJA JA RAKKAUTTA
Supernanny-ohjelman myötä vanhemmat 
ovat lähestyneet Piaa esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa kasvatukseen liittyvillä kysymyksillä. 
Rajojen asettaminen ja lasten komentaminen 
on yksi aihe, joka tuntuu huolettavan etenkin 
isiä.

– Silloin kun lapsi käyttäytyy huonosti, 
siihen pitää puuttua. Lapsi tarvitsee rajoja. Ne 
tulevat sitä kautta, että lapselle asetetaan sään-
töjä, joiden mukaan hänen tulee mukisematta 
toimia. Vanhempien tulisi mielestäni uskaltaa 
komentaa ja käyttää enemmän sanoja: ”Minä 
määrään ja sinä tottelet”, Pia painottaa.

Pian mukaan vanhemmat antavat lapsille 
toisinaan liikaakin neuvotteluvaraa.

– Moniin koteihin on muodostunut 
työelämästä tuttuja neuvottelupöytiä. On 
äärimmäisen turhauttavaa nähdä, että kun 
menen perheen kotiin, siellä vallitsee neu-
vottelupöytäkulttuuri, ja vieläpä neuvottelu-
pöydän puheenjohtajan paikalla istuu lapsi. 
Lapsi tarvitsee selkeitä ja oikeudenmukaisia 
sääntöjä, joiden pohjalta hän pystyy ennakoi-
maan asioita. Rakkaus ja rajat luovat lapselle 
turvallisen pohjan kasvaa.

Vaikka Pia tarjoaa neuvoja vanhemmuu-
teen, hän muistuttaa, ettei kenenkään tarvitse 
olla täydellinen.

– Ei tarvitse olla superäiti tai superisä. 
Paras vanhempi on sellainen, joka osaa tehdä 
virheitä ja myöntää ne.

Supernanny Pia Penttalan ajatuksia voit 
kuunnella myös SOS-Lapsikylän podcastista: 
www.sos-lapsikyla.fi/soscast �

Kiireinen elämänrytmi ja lasten kiukuttelu rasittavat monia vanhempia. 
Supernannyna tutuksi tullut PIA PENTTALA pureutuu työssään lapsiperheiden 
arjen haasteisiin.

Pia Penttalan mukaan 
perheet tarvitsevat Su-
pernannyn apua erityises-
ti tunteiden näyttämises-
sä. – Vanhempien pitää 
osata näyttää lapsille 
erilaisia tunteita. Näin 
lapset voivat oppia, miten 
he hallitsevat itseään eri-
laisten tunteiden äärellä.

Ei tarvitse 
olla super  äiti 

tai superisä.

TEKSTI MATLEENA MERTA KUVA ANTHONY UBAUD
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Danske Bank lahjoitti yli 200 000 euroa  
nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

DANSKE BANK SUOMI lahjoitti SOS-Lapsikylän toimintaan huikeat 215 050 euroa. 
Lahjoitussumma määräytyi sen mukaan, kuinka moni Danske Bankin asiakas latasi käyt-
töönsä pankin mobiilisovellukset kampanja-aikana. Danske Bank lahjoitti euron jokaista 
molemmat sovellukset ladannutta asiakasta kohden.

Huomattavan lahjoituksen avulla SOS-Lapsikylä tukee sijaishuollosta itsenäistyviä 
nuoria kahden uuden nuorisokumppanin voimin.

– Monilla kodin ulkopuolelle sijoitetuilla nuorilla sosiaaliset verkostot saattavat 
olla heikot, ja heillä voi olla vaikeuksia elämänhallinnan ja oman taloudenpidon kanssa, 
SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja MIKAELA WESTERGÅRD sanoo.

– Ydinajatuksena on, että luottamusta rakennetaan nuoren kanssa pala palalta. 
Nuorisokumppani kulkee nuoren rinnalla, kuuntelee ja auttaa juuri niissä asioissa, joissa 
tämä tarvitsee apua. �

PIENI LAPSI ei vielä hallitse tunteitaan. 
Paha mieli ja raivokohtaus yllättävätkin usein 
silloin, kun vanhempi sitä vähiten toivoisi. 
Perheen yhteiset kauppareissut ovat usein ti-
lanteita, joissa sekä lapsen että vanhemman 
pinna palaa. Näillä vinkeillä selviät karkki- ja 
leluhyllyjen ohi ilman itkua ja huutoa.

1 OTA ASIA PUHEEKSI JO KOTONA.
Usein vanhemmat tietävät jo etukäteen, 

miten heidän lapsensa käyttäytyvät eri 
tilanteissa. Asia kannattaakin ottaa esille jo 
ennen astumista ovesta ulos. Lapselle voi 
kertoa, että kauppaan lähteminen ei tunnu 
vanhemmasta mukavalta ja kysyä lapselta 
itseltään, että voisiko asialle tehdä jotain. 
Näin lapsi saa kertoa näkemyksensä ja voi 
ehdottaa itse, miten kaupassakäynti sujuisi 
paremmin. Lähtökohtana on se, että kaikille 
jäisi kauppareissusta hyvä mieli.  

2 PALKITSE.
Tehkää lapsen kanssa sopimus siitä, 

että jos kauppareissu menee hyvin, hän 
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saa pienen palkinnon. Palkintona voi olla 
vaikkapa tarra jokaisesta hyvin sujuneesta 
kauppareissusta.

3 KERRO OMISTA TUNTEISTASI.
Lapsi aistii vanhemman jännityksen. Jos 

siis kesken kauppareissun mieleen nousee 
pelko siitä, ettei asiointi tule sujumaan ilman 
riitaa, kerro ajatuksesi rehellisesti ääneen. 
Tunteista kertominen vapauttaa sekä 
vanhempaa että lasta, ja se voi auttaa lasta 
toimimaan yhteistyössä vanhemman kanssa.

4 KEHU.
Kun kaupassakäynti sujuu hyvin, muista 

kehua lasta. Kehuminen on hyvä aloittaa jo 
lapsen mielestä tylsillä osastoilla ja valmistaa 
häntä siihen vaikeimpaan kohtaan: leluosas-
toon tai karkkihyllyyn. Kun vihannekset ja 
maitohyllyt on ohitettu ja karkkien värikkäät 
houkutukset häämöttävät jo edessä, van-
hempi voi todeta: ”Nyt on mennyt tosi hyvin, 
toivottavasti selvitään tuosta pahimmasta 
kohdastakin.”

5 HYVÄKSY IKÄVÄT TUNTEET.
Joskus tunnepurkaus iskee, vaikka sitä 

miten yrittäisi välttää. Lapsi oppii tunteiden 
näyttämisestä paljon läheistensä kautta – 
kun vanhempi ottaa lapsen erilaiset tunteet 
rauhallisesti vastaan ja toimii hänelle tun-
teiden peilinä, kasvaa lapsesta vahva omien 
tunteidensa käsittelijä. 

Vinkit pohjautuvat Supernannyna tunnetun 
lastensuojelun asiantuntijan PIA PENTTALAN 

haastatteluun. 

Lisää Pian neuvoja löydät podcastistamme: 
www.sos-lapsikyla.fi/soscast  �

5 VINKKIÄ 

Karkkihyllyn ohi kahnauksetta

Yritykset lasten ja perheiden 
tukena poikkeusoloissa
SOS-LAPSIKYLÄN YRITYSTUKIJAT ovat olleet tärkeä apu 
huolehdittaessa lasten ja perheiden hyvinvoinnista koronan 
aikana.

– On ollut ihana nähdä, kuinka yritysten 
halu auttaa ei ole vähentynyt. Tuen tarve per-
heissä vain kasvaa syksyä kohden. Monissa 
kodeissa kytee ongelmia, joiden ratkomi-
seen meidän pitää varautua. Samalla on 
tärkeää auttaa apua tarvitsevia juuri nyt. 
Yhdessä tästä selvitään, SOS-Lapsikylän 
yritysyhteistyöpäällikkö ANNEMI USVA-VÄNT-

TINEN sanoo.
Yrityslahjoittajien avulla SOS-Lapsiky-

lä on toimittanut ruoka-apua vähävaraisille 
perheille, jakanut etäyhteyden mahdollistavia 
laitteita lasten koulunkäyntiä varten sekä kehittänyt 
uutta lapsille suunnattua Apuu-chattia. Lisää auttajia 
tarvitaan kuitenkin koko ajan. Tule mukaan! �

Fazer liikkuu  
perheiden 
hyväksi
FAZERIN JA SOS-Lapsikylän 
henkilökunta osallistuu yh-
dessä myös tänä vuonna 
hyvää tekevään HYVÄ 
KESÄ -liikuntakampan-
jaan. Jokainen liikunta-
kilometri kasvattaa 
Fazerin lahjoitusta 
vähävaraisten 
perheiden lasten 
harrastusten 
tukemiseen. Las-
ten harrastuksia 
tuetaan unelmista.
fi- alustan kautta. � 

Osta AGA-nestekaasua – 
tuet lasten hyvinvointia
YRITYSKUMPPANIMME AGA tukee tänä-
kin vuonna toimintaamme tekemällä lahjoi-
tuksen koko vuoden 2020 aikana tehdyistä 
nestekaasuostoista. Aloita grillaus hyvin 
mielin! AGA lahjoittaa lasten ja perheiden 
hyvinvointiin 10 senttiä jokaisesta 5 tai 10 ki-
lon komposiittipullon nestekaasuostoksesta 
sekä 1 euron jokaisesta ostoksesta AGA-nes-
tekaasuautomaatilla. �

Yritys, kiinnostuit-
ko lasten ja per-
heiden tukemises-
ta? Ota yhteyttä 
yritysyhteistyö-
päällikkö ANNEMI 

USVA-VÄNTTISEEN: 

annemi.usva-vanttinen@sos-lapsi-
kyla.fi, 040 046 5020

Tule
mukaan 

auttamaan!
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FÖR DEN breda allmänheten har PIA 

PENTTALA blivit känd först helt nyligen, via 
MTV:s program Supernanny, men denna 
psykoterapeut och proffs på barnskydd 
som beskriver sig själv som expert på mju-
ka värden har närmare 30 års erfarenhet 
av att arbeta med barn och familjer. 

I programmet Supernanny hjälper 
Pia finska barnfamiljer med problemsi-
tuationer i vardagen och med att reda ut 
konflikter inom familjen.

– Det har varit fantastiskt att se vilken 
motivation barnen får när jag är hemma 
hos familjen. Senast den dag då vi offent-
liggör familjens nya regler börjar allihopa 
entusiastiskt att följa dem.

Enligt Pia är en av de största utmanin-
garna för finska familjer att de alltid har så 
mycket.

– Det är vanligt med brist på gemen-

TEXT MATLEENA MERTA BILD PEKKA LÄHTEENMÄKI

HEINI OCH TUOMO SUOMALAINEN är fosterfö-
räldrar till ett fem år gammalt barn. Förutom 
fosterbarnet har de tre barn sedan tidigare: en 
flicka på 17 år och två pojkar på 15 respektive 
9 år. Tanken på att bli fosterförälder föddes 
hos Heini redan innan deras yngsta barn föd-
des, men fick mogna ett tag till i och med att 
barnet fortfarande var litet. Heini och Tuomo 
började tänka på det på nytt när de besökte en 
familj de kände. 

– Två barn var placerade i familjen. Fö-
räldrarna berättade att de var fosterföräldrar 
via SOS-Barnbyar och berättade om vilket 
bra stöd de fick. SOS-Barnbyar var en aktör 
vi också var bekanta med, som vi tyckte var 
tillförlitlig, och därför blev vi fosterföräldrar 
via SOS-Barnbyar, berättar Heini och Tuomo.

Konkret hjälp till barnfamiljer  
med matkassar
SAMARBETSFÖRHANDLINGAR, permitteringar och arbetslöshet till 
följd av coronaepidemin sätter ytterligare press på ekonomin hos bar-
nfamiljer som redan haft det svårt tidigare. SOS-Barnbyar hjälper nu 
genom stöd från donatorer mindre bemedlade familjer med mathjälp.

– Att det finns barnfamiljer som är pressade ekonomiskt är 
inget nytt, men undantagstillståndet gör situationen ännu värre. Vår 
mathjälp är ett konkret sätt att underlätta för barnfamiljer, åtminstone 
lite grann, men också ett budskap om att de inte är ensamma, säger 
Johanna Virtanen, projektkoordinator för stödfamiljsverksamheten på 
SOS-Barnbyar. �

Hjälpchatten Apuu 
hjälper barn
VAR KAN barnet få hjälp när det inte har 
det bra hemma? Vår hjälpchatt Apuu, som 
startats och upprätthålls med stöd av våra 
donatorer, är ett svar på den mer utsatta 
situationen för barnen, i synnerhet under 
coronaepidemin, och gör det lättare även 
för små barn att få hjälp. Chatten riktar sig 
till barn i åldrarna 7–12 år som drabbas av 
våld och föräldrarnas alkoholmissbruk. �

Coronaviruset rör 
till barnens vardag 
ENLIGT FN HAR skolorna stängts i 188 län-
der på grund av coronakrisen. Det påverkar 
1,5 miljarder barn och ungdomar. Vi samlade 
tankarna hos de barn, ungdomar och vuxna 
som vi hjälper i världen.

”Jag är ganska ensam”
”Corona är en influensa. Om man får den får 

man hög feber. Jag är rädd. Det blir 
ganska ensamt när ingen leker 

med mig. När jag inte är på 
daghemmet kan jag inte leka 
någonting utan en vuxen. På 
daghemmet kan jag leka.”

LEO, 3, FINLAND

”Jag önskar bara att de 
skulle gå över”
”Jag försöker att hålla barnen aktiva och 
se till att de gör sina skoluppgifter i distan-
sundervisningen. Vi har tillsammans med 
andra mammor inom SOS-gemenskapen 
samlat in mat till familjer som vi vet har det 

svårt. Jag är rädd för att vi ska 
få corona även om vi håller 

oss hemma. Även ekonomin 
är ett orosmoment. Jag kan 
bara hoppas att det här snart 

går över.”
AMANDA, FOSTERMAMMA, PERU

”Jag är rädd”
"Jag är rädd för den situation som den här 
sjukdomen leder till. Jag kan inte leka med 
mina vänner. Jag är orolig för hur väl vi 
kommer att komma överens om situationen 
fortsätter under en lång tid. Jag vet att min 

mormor inte klarar av försörj-
ningen. Jag skyddar mig och 

andra genom att sköta min 
hygien och stanna hemma. 
Jag tänker mycket på mina 
klasskamrater.”

MERON, 13, ETIOPIEN

”Jag saknar mina 
skolkamrater”
”I början var det roligt att vara ledig från 
skolan och få prova virtuella lektioner och 

hjälpa mamma i köket. Nu har det 
pågått i veckor. Jag saknar 

mina skolkamrater. Jag frågar 
mamma när det kommer att 
ta slut och hon svarar snart. 
Jag vet dock att inte heller 

hon vet säkert."
RINA, 8, BANGLADESH �

Alla fosterföräldrar genomgår en PRI-
DE-utbildning innan de blir fosterföräldrar. 
Utbildningen består av gruppträffar och indi-
viduella möten med utbildarna. Dessutom får 
deltagarna hemuppgifter mellan träffarna.

PRIDE-utbildningen gav paret nya pers-
pektiv på fosterföräldraskapet. 

– Under utbildningen skiftade man pers-
pektiv från sig själv till barnet: hur kändes oli-
ka saker för barnet, vad har barnet varit med 
om och vad behöver det. Vi gjorde exempelvis 
olika övningar med fiktiva situationer. De 
hjälpte en verkligen att förstå det placerade 
barnets värld, funderar Heini.

Tack vare utbildningen har det varit 
lättare att klara av utmaningarna som foster-
föräldrar.

– Till en början behövde barnet få en 
trygg tillvaro och stegvis bygga upp närhet 
och tillit. Vi hade en väldigt noggrann varda-
gsrytm, som innebar att vi åt var tredje timme 
och gick igenom olika rutiner många gånger, 
säger Heidi. 

Funderingarna på att bli fosterföräldrar, 
utbildningen och väntan på barnet tog sam-
manlagt flera år för paret.

– Så här i efterhand är vi otroligt tack-
samma för att vi fick tid att fundera och gå 
igenom allt. När barnet sedan kom till oss var 
vi verkligen förberedda på att vara fosterfö-
räldrar. �

Är du intresserad av att bli fosterföräl-
der? Läs mer: sijaisvanhemmuus.fi

Via PRIDE-utbildning till fosterföräldraskap
TEXT MATLEENA MERTA BILD ANTHONY UBAUD

Supernanny hjälper 
barnfamiljer ur knipan

sam tid i familjerna. När familjen träffas 
och umgås för lite börjar barn ofta uppvisa 
symptom och bete sig på ett icke-önskvärt 
sätt, förklarar Pia.

Enligt Pia är det viktigt för både barn 
och vuxna att visa alla typer av känslor. 
Genom att ta efter den vuxna lär sig barnet 
hur det kan kontrollera sig själv inför olika 
känslor. Den vuxnas uppgift är att dämpa 
barnet om ilskan gör över gränsen.

Även om Pia ger råd om föräldraskap 
påminner hon om att ingen behöver vara 
perfekt.

– Man behöver inte vara någon su-
permamma eller superpappa. Den bästa 
föräldern är en person som kan göra fel 
och erkänna det.

Du kan även höra mer om supernan-
ny Pia Penttalas tankar i SOS-Barnbyars 
podd: www.sos-lapsikyla.fi/soscast �

SVENSK RESUMÉ
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Näin voit auttaa
TEE KERTALAHJOITUS
Tee lahjoitus lasten hyväksi Suomessa viitenumerolla 8015 tai 
lasten hyväksi maailmalla viitenumerolla 9014. Tilinumero:  
FI27 2386 1800 0100 66. BIC-koodi: NDEAFIHH (Nordea). 

Lähetä tekstiviesti SOS numeroon 16499 (10€)  
tai SOS20 numeroon 16499 (20€). 
Tee MobilePay-lahjoitus numeroon 40331. 

LAHJOITA LAPSELLE HARRASTUS
Lahjoita vähävaraisen perheen lapselle harrastus. Tukesi kohdistuu 
suoraan avun tarpeessa olevien perheiden tukemiseen. Katso, 
montako lasta tällä hetkellä kaipaa lahjoittajan tukea: unelmista.fi 

MERKKIPÄIVÄKERÄYS 
Oletko pian viettämässä merkkipäivää tai muuta juhlaa? Perusta 
merkkipäiväkeräys lasten hyväksi ottamalla yhteyttä lahjoittajapal-
veluumme tai Facebookissa osoitteessa:  
www.facebook.com/fund/SOSLapsikyla 

TESTAMENTTILAHJOITUS
Testamenttilahjoitus on arvokas tapa varmistaa, että myös tule-
vaisuudessa lapsilla on mahdollisuus turvalliseen kotiin. Kysy lisä-
tietoja ja tilaa maksuton testamenttiesitteemme varainhankinnan 
asiantuntija Aura Yliselältä, p. 044 761 4139 tai sähköpostitse  
aura.ylisela@sos-lapsikyla.fi. Tarjoamme myös maksutonta lain-
opillista neuvontaa testamenttiasioissa. 

RAHANKERÄYSLUVAT
SOS-Lapsikylä ry/Poliisihallitus POL-2015-8741/ 
1.1.2016–31.12.2020 koko Suomi, lukuun ottamatta Ahvenanmaa. 
SOS-lapsikyläsäätiö/Poliisihallitus POL-2015-8743/ 
1.1.2016–31.12.2020 koko Suomi, lukuun ottamatta Ahvenanmaa. 
SOS-lapsikyläsäätiö/Ålands landskapsregering ÅLR 
2019/4536/1.7.2019–30.6.2020/landskapet Åland

Lahjoittajapalvelumme  
palvelee numerossa  

(09) 4257 9830 (ark. klo 10–15)  
ja sähköpostiosoitteessa  

lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi

KUULUMISIA 23

ME AUTAMME: 
 • lapsia 
 • nuoria
 • perheitä 

ANNAMME APUA:
 • Tarjoamalla sijaisperheen sitä tarvit-

sevalle lapselle. 
 • Ratkomalla perhekuntoutuksen 

avulla perheiden ongelmia.
 • Mahdollistamalla tukiperheen 

lapselle ja sitä kautta vanhemmalle 
lisää voimavaroja.

 • Ehkäisemällä nuorten syrjäytymistä.
 • Tukemalla apua tarvitsevia lapsiper-

heitä.
 • Mahdollistamalla vähävaraisten 

perheiden lasten harrastamisen.
 • Tekemällä yhteiskunnallista vaikut-

tamistyötä.

Kysy lahjoittamisesta!
Työtilanteeni on heikentynyt. Voiko ko-
timaan kuukausilahjoittamisen keskeyt-
tää hetkeksi?
Kyllä, lahjoittaminen voidaan laittaa hetkeksi 
tauolle. Voit yksinkertaisesti ilmoittaa lah-
joittajapalveluumme, kuinka pitkäksi aikaa 
haluat sen keskeyttää. Lahjoittaminen lähtee 
ilmoittamasi ajan jälkeen taas automaatti-
sesti käyntiin.

Olen kuukausilahjoittaja, ja pankkini tai 
tilinumeroni muuttuu. Siirtyykö kuukau-
silahjoitukseni automaattisesti uudelle 
tilinumerolleni?
Valitettavasti lahjoituksesi ei siirry auto-
maattisesti uudelle tilinumerollesi. Olethan 
yhteydessä lahjoittajapalveluumme, niin 
lähetämme ohjeet e-laskun tilaamiseksi 
uudessa verkkopankissasi, jos olet e-lasku-
asiakas. Vaihtoehtoisesti postitamme uuden 
suoramaksun käynnistämislomakkeen. 

Olen kuukausilahjoittaja. Meneekö lah-
joitukseni oikeasti kotimaan lapsille?
Kotimaan kuukausilahjoittajiemme lahjoi-
tukset ohjataan aina lapsien ja perheiden 
tukemiseen Suomessa. Muualla maailmas-
sa olevia apua tarvitsevia lapsia, perheitä 
ja yhteisöjä meillä tukevat SOS-Kummit. 
Kummien ja kotimaan lahjoittajien lahjoitus-
varat ovat tarkasti eroteltuja ja ne ohjataan 
varmasti oikeisiin kohteisiin.

Onko sinulla kysyttävää lahjoittamisesta?
Lähetä kysymyksesi lahjoittajapalveluumme: 
lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi tai soita 
09 4257 9830. �

Vuonna 2019 
autoimme 
Suomessa 1 300 
lasta ja nuorta.

18 500 
ei voi asua 
omassa 
kodissaan

100 000
tarvitsee lasten-
suojelun apua

LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ
Pitkäjänteinen työmme lasten ja perhei-
den hyväksi ei olisi mahdollista ilman 
lahjoittajiemme tukea. Käytämme 75 % 
kotimaan kuukausilahjoituksista lasten ja 
perheiden auttamiseen. 25 % lahjoituk-
sista käytämme lahjoitusvarojen lainmu-
kaiseen hallinnointiin, viestintään sekä 
uusien lahjoittajien hankintaan. Näin myös 
tulevaisuudessa voimme auttaa lapsia ja 
perheitä mahdollisimman kattavasti.

75 %
lasten ja perheiden 

auttamiseen

SUOMESSA ON

1 000 000 
LASTA

Huom!
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Toteuta 
lapsen unelma
unelmista.fi

Leevin unelma on päästä kavereiden kanssa 
jalkapallotreeneihin. ”Äiti sanoi, että meillä ei nyt 
ole siihen rahaa.”

Auttaisitko sinä Leevin futiskentälle?
Lahjoita vähävaraisen perheen lapselle 
mieluinen harrastus.

Lahjoita lapselle harrastus: unelmista.fi

Unelmista.fi kautta voit auttaa harrastustukea tarvitsevia lapsia suoraan. Ohjaamme avun tarpeessa olevan 
lapsen harrastusmaksun suoraan toiminnan järjestäjälle. Tukea eniten tarvitsevat lapset ja nuoret etsimme 
yhteistyössä koulujen kuraattorien ja harrastustoiminnan järjestäjien kanssa.


