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”ÄITI, MIKSET sä tee mitään, sullahan on tyhjiä huoneita?” kysyy aikui-
nen tyttäreni kuunnellessaan uutisia Suomen korona-ajan lastensuojelun 
tilasta. Tyttäreni ajatus on kaunis: kantaakseni oman korteni kekoon 
voisin tehdä myös jotain konkreettista, kuten ottaa hädänalaisen lapsen 
tai nuoren luokseni asumaan. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinker-
tainen.

Kuluneen kevään aikana iskeneen koronaviruspandemian vaiku-
tukset osuvat kovimmin heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin ja 
perheisiin niin Suomessa kuin maailmalla. YK:n arvion mukaan 42–66 
miljoonaa lasta voi ajautua äärimmäiseen köyhyyteen koronakriisin 
takia. Liikkumisrajoitukset vaarantavat toimeentulon useissa perheissä, 
ja useat lapset ovatkin vaarassa kuolla nälkään. Monissa kehitysmaissa 

terveydenhuoltojärjestelmä on 
jo valmiiksi heikko ja kuormit-
tunut.

Koti ei ole kaikille lapsille 
turvallisin paikka. Perheväki-
vallan ja kaltoinkohtelun uhka 
on kasvanut niin Suomessa 
kuin maailmalla. YK:n mukaan 
kouluja on suljettu 188 maassa. 
Tämä vaarantaa lasten oikeu-

det oppimiseen ja kehittymiseen sekä vie monilta lapsilta päivän ainoan 
lämpimän aterian.

Koronakriisin vuoksi apuamme tarvitaan enemmän kuin koskaan. 
SOS-lapsikyläjärjestö toimii 136 maassa, ja verkostojemme avulla 
voimme tukea lasten ja perheiden selviämistä kriisistä. Kiitos, että olet 
kummina mahdollistamassa tätä työtä!

Tästä lehdestä sivulta 4 alkaen voit lukea koronakriisin vaikutuksista 
maailmalla sekä lasten ja nuorten ajatuksia koronaviruksesta ympäri 
maailman. Onneksi jokainen meistä voi tehdä jotain – vaikuttavin tapa 
auttaa on säännöllinen lahjoittaminen.

Yhdessä selviämme tästäkin! Pidetään huolta siitä, että lapset saa-
vat kasvaa turvassa ja rakastettuina kaikkialla maailmassa.

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

UUTTA KOHTI 
Valmennus johdatti 
Heinin ja Tuomon 
sijaisvanhemmuu-
teen.

ELÄMÄN 
UUDELLEENRAKENNUS 

SOS-Lapsikylä auttoi 
nepalilaisia siskoksia.

MATKALLA UNELMIIN 
Kehityshanke 
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

Turvallinen koti 
kaikkialla maailmassa

Lue, miten tukesi 
vaikuttaa. Etsi 
ikoni juttujen 
yhteydestä.

Perheväkivallan 
ja kaltoinkohte-

lun uhka on kasvanut 
niin Suomessa kuin 
maailmalla.
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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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TAITTO Pauliina Mäkelä, OSG Viestintä, 
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Maailmanlaajuiseksi 
pandemiaksi levinneen 
koronaviruksen myötä arki on 
kaikkialla muuttunut. Kriisin 
pitkän aikavälin vaikutuksia ei 
vielä tiedetä. On kuitenkin jo 
selvää, että valtaosa maailman 
lapsista kärsii pandemian 
seurauksista. YK:n arvion 
mukaan 42–66 miljoonaa lasta 
voi ajautua äärimmäiseen 
köyhyyteen koronakriisin takia.

"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

Maailman lapset korona pandemian keskellä
WHO:N PÄÄJOHTAJA on varoittanut muun 
muassa Afrikkaa varautumaan pahimpaan. 
Useimmissa kehitysmaissa on jo valmiiksi 
kuormittunut ja heikko terveydenhuolto-
järjestelmä, riittämätön seuranta- ja labora-
toriokapasiteetti sekä rajalliset taloudelliset 
resurssit.

Riippumatta tautiin sairastuneiden tai 
kuolleiden määrästä koronapandemialla on 
joka tapauksessa vakavat seuraukset. Liikku-
misrajoitusten myötä suuri osa heikoimmassa 
asemassa olevista perheistä, jotka työllistävät 
itse itsensä, on vaarassa menettää elantonsa. 
Päivittäisen ruuan hankkimisesta on tullut to-
della vaikeaa. On odotettavissa, että suurempi 
määrä lapsia ja aikuisia voi kuolla nälkään ja 
huonoon ravitsemukseen kuin itse pande-
miaan. Kun perheet ovat vaarassa romahtaa, 
suurimpia kärsijöitä ovat lapset.

KOULUJEN SULKEMINEN LISÄÄ RISKIÄ 
KALTOINKOHTELULLE
YK:n mukaan kouluja on suljettu kriisin takia 
188 maassa. Tämä vaikuttaa 1,5 miljardiin lap-
seen tai nuoreen. Koulujen sulkeminen asettaa 
lapset erityisen vaikeaan asemaan, sillä he 
menettävät mahdollisuuden oppia ja kehittyä.

Usealle koulu on turvapaikka, josta moni 
saa myös päivän tärkeimmän aterian. Epäva-
kaiksi muuttuvissa yhteiskunnissa turvatto-

muuden ja väkivallan uhka kasvaa. Koulujen 
ollessa kiinni lapset ovat suuressa riskissä jou-
tua laiminlyönnin, hyväksikäytön, varhaisten 
avioliittojen ja lapsityövoiman uhreiksi. 

SOS-LAPSIKYLÄ AUTTAA MONIN TAVOIN
136 maassa toimivan SOS-lapsikyläjärjestön 
tavoitteena on kerätä maailmanlaajuisesti 85 
miljoonaa euroa lasten ja perheiden auttami-
seen Afrikassa ja muissa maanosissa.

SOS-lapsikyläjärjestö vahvistaa tervey-
denhuollon kapasiteettia ja viruksen leviämi-
sen ennaltaehkäisyä, tukee köyhien perheiden 
toimeentuloa, tarjoaa ruoka-apua ja hygie-
nia- ja suojatarvikkeita sekä tukee lasten ja 
nuorten koulunkäyntiä. Lisäksi SOS-lapsiky-
läjärjestö tarjoaa psykososiaalista tukea ja lisää 
tietoisuutta lasten oikeuksista.

SOS-LAPSIKYLISSÄ LAPSET  
OVAT TURVASSA
SOS-lapsikylissä lapset voivat onneksi hyvin 
ja ovat turvassa. Koronaviruksen sekoittaessa 
arjen rytmin lapset ympäri maailman pohtivat 
paljon virukseen liittyviä asioita. Kysymykset 
ovat samanlaisia kaikkialla, missä SOS-lap-
sikyläjärjestö toimii: Euroopassa, Aasiassa, 
Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Lapset 
ihmettelevät uutta arkea, jossa ei voi leikkiä 
kavereiden kanssa eikä pääse kouluun. →

Osallistu hätäapukeräykseen 
heikoimmassa asemassa 
olevien auttamiseksi:

www.sos-lapsikyla.fi/koronakriisi-afrikassa/ 
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"Vihdoin aikaa olla  
veljen kanssa"

Asun yhdessä 24-vuotiaan veljeni kanssa, 
joka kärsii lievästä mielenterveyden häiri-
östä. Olemme yhdessä vapaaehtoisessa 

karanteenissa. Yritämme nauttia kotona olemisesta. 
Usein katsomme kokkausvideoita, jumppavideoita 
sekä pelaamme lautapelejä. Viime vuonna olin niin 
kiireinen, etten välillä nähnyt veljeäni päiväkausiin. 
Nyt veljeni on iloinen, että meillä on vihdoinkin aikaa 
toisillemme. MARIJA, 20, SKOPJE, POHJOIS-MAKEDONIA

"Minua pelottaa"
Minua pelottaa tilanne, 
jonka tämä tauti aiheuttaa. 
En voi leikkiä ystävieni 

kanssa. Olen huolestunut siitä, 
kuinka tulemme toimeen, jos tilanne 
jatkuu pitkään. Tiedän, ettei isoäitini 
pysty huolehtimaan toimeentulosta. 
Suojaan itseäni ja muita huolehtimal-
la hygieniasta ja pysymällä kotona. 
Ajattelen paljon luokkatovereitani. 
Toivon, että tämä loppuu pian, elämä 
palautuu normaaliksi ja pääsemme 
kouluun. MERON, 13, ETIOPIA

"Toivon vain tämän 
menevän ohi”

Pyrin pitämään lapset etä-
koulussa aktiivisina koulu-
tehtäviensä parissa. Olemme 

keränneet muiden SOS-yhteisön äitien 
kanssa ruokaa perheille, joiden olemme 
tienneet 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 
koronavirus sairastuttaa 
ihmisiä ympäri maail-

maa, myös Nigeriassa. Äiti kertoi 
minulle viruksen oireista ja siitä, 
kuinka voin suojata itseäni sairastu-
miselta. Pysymme poissa ihmis-
ten ilmoilta. Käytän tämän ajan 
kokeisiin valmistautumiseen, sillä 
kun tilanne on ohi, meillä on edessä 
koeviikot.EMMANUEL, 17, NIGERIA

"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 yksinäiseltä. 
Kun en ole päiväkodissa, niin en voi 
yhtään leikkiä mitään ilman aikuista. 
Päiväkodissa voin leikkiä. LEO, 3, SUOMI

Lasten ja nuorten ajatuksia 
koronaepidemiasta ympäri maailman
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Uutta TEKSTI MATLEENA MERTA 

KUVA PEKKA LÄHTEENMÄKI 
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arkea kohti

Heini ja Tuomo Suomalainen 
ovat olleet 5-vuotiaan pojan 
sijaisvanhempia kahdeksan 
kuukautta. – Lapsi on kuin 
sipuli, josta kuoriutuu uusia 
kerroksia pikkuhiljaa. Kukaan 
ei tiedä, mitä kaikkea lapsi on 
joutunut kokemaan, ja arjen 
toimintatavat ja luottamus on 
rakennettava pikkuhiljaa.

HEINI ja TUOMO SUOMALAISEN 
matka sijaisvanhemmiksi 
kesti pohdintoineen useita 
vuosia. Rauhallinen tahti ja 
sijaisvanhemmuuteen valmistava 
PRIDE-valmennus auttoivat 
sekä pariskuntaa että heidän 
lapsiaan valmistautumaan 
elämänmuutokseen. Nyt he ovat 
5-vuotiaan pojan sijaisvanhemmat, 
jotka nauttivat arjestaan.

SIJOITETUN LAPSEN lisäksi Heinillä ja 
Tuomolla on ennestään kolme lasta: 17-vuo-
tias tyttö sekä 15- ja 9-vuotiaat pojat. Ajatus 
sijaisvanhemmuudesta syntyi Heinin mielessä 
jo ennen nuorimman lapsen syntymää, mutta 
jäi muhimaan lapsen ollessa vielä pieni. 
Sijaisvanhemmuus nousi kuitenkin Heinin ja 
Tuomon mieleen uudestaan, kun he vierailivat 
tuttavaperheen luona. 

– Vastaamme tuli kaksi pientä tyttöä. 
Hämmästelin, että milloinkas tällaista on 
ehtinyt tapahtua. Selvisi, että perheeseen oli 
sijoitettu kaksi lasta. Vanhemmat kertoivat 
toimivansa sijaisvanhempina SOS-Lapsikylän 
kautta ja kehuivat kovasti saamaansa tukea. 
SOS-Lapsikylä oli meillekin tuttu toimija, 
jota pidimme luotettavana ja siksi päädyim-
mekin juuri SOS-Lapsikylän sijaisvanhem-
miksi, Heini ja Tuomo kertovat.

Kaikki sijaisvanhemmat suorittavat PRI-

DE-valmennuksen ennen sijaisvanhemmaksi 
ryhtymistä. Puoli vuotta kestävä valmennus 
tuntui aluksi pariskunnasta pitkältä.

– Jälkikäteen olemme todella iloisia, että 
valmennus kesti niin kauan. Ehdimme val-
mistautua tulevaan ja saimme paljon käytän-
nön oppeja siitä, miten haastavissa tilanteissa 
pärjää, pariskunta kertoo.

VALMENNUKSESSA HYVÄ RYHMÄHENKI
PRIDE-valmennus koostuu ryhmätapaa-
misista sekä yksilötapaamisista valmentajien 
kanssa. Lisäksi osallistujat saavat kotitehtäviä 
tapaamisten välissä.

– Meillä oli todella hyvä ryhmä, jossa 
uskalsi kysyä mitä vain. Valmennuksessa oli 
avoin ilmapiiri, ja mahdollisista ongelmista 
kerrottiin rehellisesti, Tuomo kiittelee.

PRIDE-valmennus toi pariskunnalle 
myös uusia näkökulmia sijaisvanhemmuuteen. 

– Valmennukseen tullessani olin keskitty-
nyt itseeni ja omiin tunteisiini. Valmennuksen 
aikana näkökulma vaihtui lapseen: miltä asiat 
lapsesta tuntuvat, mitä lapsi on kokenut ja 
mitä hän tarvitsee. Teimme esimerkiksi erilai-
sia mielikuvaharjoituksia. Yhdessä harjoi-
tuksessa laitettiin silmät kiinni ja kuviteltiin, 
miltä tuntuisi, jos vieraat ihmiset tulisivat 

yhtäkkiä hakemaan sinut kotoasi, etkä tietäisi, 
minne olet menossa. Joutuisit eroon perhees-
täsi, joka on ainoa perhe minkä tunnet – oli 
se millainen vain. Nämä harjoitteet auttoivat 
todella ymmärtämään sijoitetun lapsen maail-
maa, Heini pohtii.

TAVALLISTA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ
Heinin ja Tuomon mukaan valmennuksesta 
saadun tiedon ansiosta sijaisvanhemmuuden 
haasteista selviäminen on ollut helpompaa. 
Uusi arki lapsen kanssa vaati aluksi opettelua.

– Aluksi lapselle piti saada turvallinen olo 
ja rakentaa läheisyyttä ja luottamusta pikku-
hiljaa. Pidimme todella tarkkaa arkirytmiä, 
jossa syötiin kolmen tunnin välein ja käytiin 
lukuisia kertoja läpi erilaisia rutiineja, kuten 
käsien pesua. Valmennuksessakin korostettiin, 
ettei aluksi kannata tuoda elämään mitään 
ylimääräistä, koska ei voi tietää, miten lapsi 
reagoi eri asioihin, Heidi sanoo. 

Pohdinta sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä, 
valmennus ja lapsen odottaminen kestivät 
Suomalaisilla yhteensä useita vuosia.

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

Kiinnostuitko  
sijaisvanhemmuudesta?

Lue lisää:  
sijaisvanhemmuus.fi

KOTIMAASTA
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Isän kamppailu 
tyttäriensä 
puolesta TEKSTI KANSAINVÄLISEN MATERIAALIN  

POHJALTA TOIMITTANUT MARIANNE LEPPÄNEN

KUVA NINA RUUD

– Elämässä on kaikki hyvin nyt, sanoo NIMIS, 32, ja katsoo ylpeänä 
tyttäriään. Pari vuotta sitten ei ollut ollenkaan selvää, että asiat 
jonain päivänä näyttäisivät näin hyviltä. 

5- JA 10-VUOTIAAT siskokset olivat ulkona 
leikkimässä voimakkaan maanjäristyksen 
iskiessä Nepaliin huhtikuussa 2015. Tyttöjen 
äiti oli sisällä talossa, joka romahti hänen 
päälleen. Tyttöjen isä Nimis selvisi, mutta 
loukkaantui vakavasti jälkijäristysten aikana. 
Muutamassa minuutissa koko perheen elämä 
oli kääntynyt päälaelleen. 

Nepalissa perheen elättäminen ja siitä 
yksin huolen pitäminen oli vaikeaa. Kolmen 
kuukauden ajan Nimis kuitenkin yritti hoitaa 
kaiken itsekseen, minkä jälkeen hänen oli 
pakko luovuttaa. Isä ymmärsi, etteivät tytöt 
enää voineet hyvin. Hän otti yhteyttä lähei-
seen SOS-lapsikylään, jonne tytöt muuttivat 
perheen tilanteen arvioinnin jälkeen. 

TYTÖT SAIVAT AVUN SOS-LAPSIKYLÄSTÄ
Tyttöjen lähettäminen pois kotoa oli hyvin 
vaikea päätös isälle, ja Nimis kaipasi lapsiaan 
joka päivä. Iloa toivat vierailut SOS-lap-
sikylään ja se, että hän sai nähdä, kuinka 
lapsikylä-äiti Indira piti hyvää huolta hänen 
tyttäristään.

Tytöt tunsivat olevansa tärkeitä ja turvas-
sa. Lisäksi heillä oli ympärillään monta turval-
lista aikuista. Kyläyhteisö ja vakaa ympäristö 
auttoivat tyttöjä heidän surressaan äitinsä 
menetystä. Tytöt kiintyivät nopeasti uusiin 
lapsikyläsisaruksiinsa ja alkoivat pian käydä 
SOS-lapsikylän päiväkodissa ja koulussa.

PALUU ISÄN LUO
Kolme vuotta maanjäristyksen jälkeen tytöt 

muuttivat takaisin isänsä luo. Nyt heillä 
on lisäksi bonusäiti ja uusi pikkusisko isän 
uudesta avioliitosta. Tytöt jatkavat opiskelua 
SOS-lapsikylän koulussa ja näkevät päivittäin 
kavereitaan ja sisaruksiaan SOS-lapsikylästä. 
Tytöt vierailevat usein lapsikylä-äiti Indiran 
luona, joka myös osallistuu tyttöjen tärkeisiin 
juhlapäiviin heidän kotonaan. 

– Olen ylpeä tytöistä ja iloinen siitä, että 
he voivat hyvin, kertoo Indira.

– Minulla on ikävä heitä, mutta samaan 
aikaan olen onnellinen, että meillä on säilynyt 
läheiset suhteet toisiimme.

Nimis ja hänen perheensä saavat yhä 
tukea SOS-lapsikylältä, jotta he selviäisivät 
arjessa ja että lapset voisivat jatkaa koulun-
käyntiä.

– SOS-lapsikylän antama tuki on ollut 
meille elintärkeää. Ilman sitä en olisi ikinä 
pystynyt antamaan tyttärilleni koulutusta ja 
turvallista kotia, kertoo Nimis. 

Nimis on iloinen ja helpottunut, kun saa 
taas pitää huolta tyttäristään. Elämä näyttää 
aiempaa paremmalta. 
– Elämässä on kaikki hyvin nyt ja tulevaisuus 
näyttää lupaavalta, Nimis hymyilee. �

AVULLASI

SOS-lapsikylän 
antama tuki on 

ollut meille elintärkeää.

Nepalin maanjäristys 
2015

NEPALIIN ISKI 25.4.2015 voimakas, 
7,8 Richterin suuruinen maanjäristys. 
Tuhannet ihmiset menettivät henken-
sä, kotinsa ja perheenjäseniään.

Nepal on köyhä maa ja elämän 
uudelleenrakentaminen tuhon jälkeen 
on ollut hyvin vaikeaa. Heti järistyksen 
jälkeen maan SOS-lapsikylät aloittivat 
humanitaarisen avun toimittamisen 
lähialueilleen. Kukaan SOS-lapsikylien 
lapsista tai työntekijöistä ei onneksi 
loukkaantunut järistyksessä, mikä 
mahdollisti nopean avun järjestämisen 
tuhansille sitä tarvitseville.

Hätäapua annettiin 12:lla järis-
tyksen runtelemalla alueella. Nepal 
on vuoristoinen maa, ja avun perille 
vieminen oli vaikeaa, sillä alue on 
vaikeapääsyinen ja monet kylät jäivät 
järistyksen jälkeen täysin eristyksiin. 
Joillekin alueille päästiin toimittamaan 
apua vasta usean yrityksen jälkeen. 

Nyt Nepalin SOS-lapsikylä on 
siirtynyt jälleenrakennusvaiheeseen. 
Paikallisen tuen avulla SOS-lapsiky-
lä pystyi jälleenrakentamaan myös 
yhdeksän tuhoutunutta koulua, jotka 
on nyt luovutettu valtiolle.

Nimis teki viisi vuotta 
sitten ratkaisun, jonka 
myötä kaikki kääntyi 
parhain päin.
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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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MAAILMASSA ON lapsia, joista ei ole 
kukaan huolehtimassa. Heitä on kymmeniä 
miljoonia. 

Lapselle yksin jääminen on aina pelotta-
vaa ja traumatisoivaa. Ilman huolehtivaa van-
hempaa lapsi on alttiimpi laiminlyönneille, 
kaltoinkohtelulle, syrjinnälle, hyväksikäytölle 
ja köyhyydelle. SOS-Lapsikylän kampanja 
Everyone is gone muistuttaa, että yhden-
kään lapsen ei pitäisi kokea vanhempiensa 
menettämistä ja yksinjäämistä. Turvattomissa 
oloissa kasvavan lapsen on mahdotonta pon-
nistaa hyvään elämään ilman apua.

Lapsikylissämme ympäri maailman 
hoidamme lapsia, joista heidän vanhem-
pansa tai muut huoltajat eivät voi huolehtia. 
SOS-Kummien avulla voimme yhdessä 
varmistaa näille lapsille riittävän hoidon ja 
huolenpidon siihen asti, kunnes he aikuis-

Yhdenkään lapsen 
ei pitäisi kokea 
vanhempiensa 
menettämistä ja 
yksinjäämistä. 
Kiitos, kun autat.

Moni lapsi on 
yksin – yhdessä 
voimme auttaa

Everyone  
is gone

tuvat ja ovat valmiita elämään itsenäistä 
elämää.

Usein lasten alkutaival on hankala 
uudessa sijaisperheessä. Jos lapsi on jo pienen 
elämänsä aikana joutunut kokemaan rankkoja 
asioita, vie niistä toipuminen aikaa. Aika, nor-
maali arki, rakastava sijaisvanhempi ja perhe 
ympärillä ovat lapsen kannalta onneksi hyvin 
eheyttäviä asioita. Jos turvallinen lapsuus 
sijaisperheessä ei riitä toipumiseen, ovat erilai-
set terapian muodot käytössä lapsikylissämme 
ympäri maailman.

Parasta lapselle olisi, jos hänen ei koskaan 
tarvitsisi kokea hylkäämistä tai turvattomuut-
ta ja että hän voisi elää turvallisen lapsuuden 
omassa perheessään. Myös tätä perheiden 
vahvistamiseksi tehtävää työtä teemme kehi-
tysyhteistyöhankkeissamme SOS-Kummien 
tuella. �

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. 
Lasten 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. Tilinu-
mero: 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 yh-
teyttä lahjoittajapalveluumme tai Facebookissa osoittees-
sa: www.facebook.com/fund/SOSLapsikyla 

TESTAMENTTILAHJOITUS
Testamenttilahjoitus on arvokas tapa varmistaa, että myös 
tulevaisuudessa lapsilla on mahdollisuus turvalliseen ko-
tiin. Kysy lisätietoja ja tilaa maksuton testamenttiesitteem-
me varainhankinnan asiantuntija Aura Yliselältä, p. 044 
761 4139 tai sähköpostitse aura.ylisela@sos-lapsikyla. fi.  
Tarjoamme myös maksutonta lainopillista neuvontaa testa-
menttiasioissa. 

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

Kysy kummiudesta

Mistä saan tietää, miten kummilapseni voi koronapan-
demian aikana?
Seuraamme kaikissa lapsikylissä paikallisten viranomaisten 
ohjeita ja WHO:n suosituksia. Joissakin maissa lapsikylissä 
noudatetaan tiukempia rajoituksia kuin mitä maan viralliset 
määräykset ovat. Valitettavasti rajoitusten takia emme pää-
se kesällä raportoimaan kaikkien lasten kuulumisia. Saat 
siksi kesällä kirjeen lapsikylästä, jossa kerrotaan lapsikylän 
kuulumisista koronapandemian aikaan. Loppuvuodesta 
tulevassa kirjeessä kerrotaan kummilapsesi kuulumisia. 

Mitä eroa on kummimaksulla ja kummilahjarahalla?
Kummimaksulla katetaan lapsen päivittäiseen elämään liit-
tyviä kuluja. Kummimaksun avulla lapsikylän lapset saavat 
mahdollisuuden turvalliseen kotiin, perheeseen, koulutuk-
seen ja terveyspalveluihin. Tukeasi käytetään lisäksi lapsiky-
län muiden toimintojen (koulu, päiväkoti, nuorisokoti, 
terveys, koulutus ja sosiaalikeskus) ylläpitämiseen. 

Kummilahjarahat on tarkoitettu tukemaan kummilasta 
siinä vaiheessa, kun hän itsenäistyy tai muuttaa pois lapsi-
kylästä. Yleensä lahjarahoja käytetään opintojen, yritystoi-
minnan tai asumisen tukemiseen sitten, kun lapsi lähtee 
lapsikylästä. Tämä on nuorille tärkeä tuki, sillä sijaishuollos-
sa varttuneilla lapsilla ja nuorilla on harvoin tukiverkostoja, 
jotka voivat auttaa itsenäistymisvaiheessa. 

Onko sinulla kysyttävää kummiudesta tai toiminnastam-
me? Lähetä kysymyksesi kummivastaavallemme MARIANNE 

LEPPÄSELLE: marianne.leppanen@sos-lapsikyla.fi �

Suomen SOS-Lapsikylä 
on osa kansainvälistä 
SOS-lapsikyläjärjestöä, 
joka auttaa kaikista 
heikoimmassa asemassa 
olevia lapsia yli 130 maassa.

LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ
Pitkäjänteinen työmme lasten ja perheiden hyväksi ei olisi 
mahdollista ilman lahjoittajiemme tukea. 80 % SOS-Kum-
mien tuesta käytetään lasten ja perheiden auttamiseen. 20 
% lahjoituksista käytämme lahjoitusvarojen lainmukaiseen 
hallinnointiin, viestintään sekä uusien lahjoittajien hankin-
taan. Näin myös tulevaisuudessa voimme auttaa lapsia ja 
perheitä mahdollisimman kattavasti.

Huom!

Lupauksemme lapselle

MAAILMAN JOKA kymmenes lapsi on vaarassa menettää 
vanhempiensa huolenpidon tai on jo menettänyt sen. 

Lupauksemme lapsille on taata heille hyvä ja laadukas 
huolenpito. Se tarkoittaa, että lapset kasvavat turvassa, 
heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan ja heidän kehitys-
tään tuetaan, jotta jokainen lapsi saa parhaat mahdolliset 
eväät elämäänsä. 

Turvallinen lapsuus auttaa lapsia aikanaan olemaan itse 
hyviä vanhempia, jolloin avun vaikutukset yltävät sukupol-
velta toiselle.

VUONNA 2019 HUOLEHDIMME  
LAPSISTA JA PERHEISTÄ NÄIN:
 • 460 800 lasta ja nuorta autet-

tiin ympäri maailmaa vahvis-
tamalla perheitä ja tarjoamalla 
sijaiskoteja.

 • 267 500 ihmistä sai koulutusta SOS-lapsi-
kyläjärjestön lastentarhoissa, kouluissa sekä 
ammattikoulutuskeskuksissa.

 • 677 960 yksittäistä terveydenhuollon palvelua 
tarjottiin SOS-lapsikyläjärjestön terveysase-
milla.

 • 209 800 ihmistä autettiin 31 hätäapuohjelmas-
sa ympäri maailman.

20 %
käytämme kummiuden 
hallinnointiin, tiedot-
tamiseen ja uusien 
kummien hankintaan

70 % 
ohjaamme suo-
raan kummilap-
sen lapsikylään

10 % 
ohjaamme 
kehitysyh-
teistyöhank-
keisiimme

KUN OLET 
SOS-KUMMI 
LAPSELLE

20 %
käytämme kummiuden 
hallinnointiin, tiedot-
tamiseen ja uusien 
kummien hankintaa

50 % 
ohjaamme suoraan 
lapsikylän ja kylä-
yhteisön hyväksi

30 % 
ohjaamme 
kehitysyh-
teistyöhank-
keisiimme

KUN OLET 
SOS-KUMMI 
KYLÄLLE
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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.


