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erityisesti joulua, jolloin koko perhe on kotona ja joulupukki tuo
lahjoja kuusen alle. Myös uudenvuoden yhdessäolo ilotulituksineen ja
tinanvalamisineen on jännittävää aikaa niin isommille kuin pienemmillekin lapsille.
Kaikille juhlapyhät eivät kuitenkaan tarkoita iloista yhdessäoloa,
yltäkylläisiä pitopöytiä tai ihania lahjoja. Moni lapsi viettää juhlapäivät yksin tai kotiympäristössä, josta juhlatunnelma on kaukana.
Juhlapyhiin liittyvä alkoholinkäyttö saattaa tuoda tullessaan myös
lisääntynyttä turvattomuuden tunnetta ja väkivallan uhkaa. Myös
koronaviruskriisin jatkuminen
eristää perheet koteihinsa,
jolloin avun hakeminen ja saaminen on vaikeaa erityisesti
lapsille.
SOS-Lapsikylä auttaa
yksinäisiä ja apua tarvitsevia
lapsia monin tavoin, ja iloksemme voimme kertoa, että
viime keväänä koronakriisin
keskellä lanseerattu Apuuchat palvelee suomalaisia
lapsia jatkossakin. Tukijoiltamme saamamme avun turvin jatkamme
chat-palvelun toimintaa, jonka tarpeen ovat meille jo todistaneet sen
kautta apua saaneet tuhannet lapset. Olemalla helposti saatavilla
verkossa pystymme auttamaan jatkossakin heitä, joiden lähipiiristä
turvallista aikuista ei löydy.
Lue tämän lehden sivuilta 4–7 Apuu-chatin toiminnasta ja siitä,
kuinka ohjaamme lapsia avun piiriin.
Tulevana talvena meillä jokaisella on vastuu pitää huoli paitsi
omasta, myös muiden ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Meillä
jokaisella on myös vastuu tarkkailla lasten hyvinvointia ympäristöissämme ja pitää huolta siitä, että mahdollisimman moni lapsi saisi
viettää loppuvuoden juhlat turvallisesti ja iloisesti.
Rauhallista joulun odotusta ja mielenkiintoisia lukuhetkiä! 

Moni lapsi
viettää
juhlapäivät yksin tai
kotiympäristössä,
josta juhlatunnelma
on kaukana.
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MIKAELA WESTERGÅRD

SOS-Lapsikylän
toimitusjohtaja ja äiti

UUTISET

KOONNUT ANNA SAVELA KUVAT KUNLUN RED STAR, ANTHONY UBAUD JA SOS-LAPSIKYLÄN ARKISTO

Pidetään
perheet yhdessä
APUA TARVITSEVIA lapsia maailmalla
voi auttaa nyt uudella tavalla. Kuukausilahjoittajana kansainvälisen toimintamme tukemiseksi on mahdollista auttaa
vaikeuksissa olevia perheitä kokonaisvaltaisesti. Lahjoitusten avulla pyrimme
ehkäisemään perheiden hajoamista:
tuemme perheiden toimeentuloa ja voimavaroja pitää huolta lapsista. Tavoitteenamme on taata lapselle perustarpeiden
lisäksi huolehtiva, välittävä ja turvallinen
koti omien vanhempiensa luona. 

Noora Räty mukaan toteuttamaan
lasten harrastusunelmia
VUONNA 2019 MM-hopeaa voittanut Leijonien NOORA RÄTY kantaa huolta lapsis-

ta, joiden harrastushaaveet tyssäävät vanhempien tiukkaan taloustilanteeseen.
Räty onkin päättänyt lahjoittaa osan Nelosen Farmi Suomi -ohjelman voittopotistaan Unelmista totta -harrastustukeen. Samalla hän aloittaa kanssamme
kolmevuotisen yhteistyön lasten harrastamisen tukemiseksi.
– Halusin auttaa sellaista lasta, joka ei muuten pääsisi harrastamaan. SOS-Lapsikylän kautta tiedän, että apu menee varmasti sellaiselle, joka sitä tarvitsee, sanoo
Räty.
Unelmista totta -harrastustuen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle
yksi mieluinen harrastus. Tutustu harrastustukeen osoitteessa unelmista.fi. 

Huom!
Katso uusimmat
kuulumisemme ja
osallistu keskusteluun. Kanavamme
löydät Facebookista, Instagramista,
Twitteristä ja YouTubesta.

SOS-Lapsikylälle 1,2 miljoonaa ulkoministeriöltä
ULKOMINISTERIÖ ON myöntänyt SOS-Lapsikylälle 1,26 miljoonaa euroa vuosille
2021–2024 kahdelle uudelle kehitysyhteistyöhankkeelle Etiopiassa ja Tansaniassa. Tämän johdosta meillä on vuonna 2021 jo neljä isoa hanketta Etiopiassa,
Tansaniassa ja Gambiassa, ja voimme saada aikaan merkittäviä parannuksia
tuhansien äärimmäisessä köyhyydessä elävien lasten ja perheiden elämään,
elintasoon ja hyvinvointiin. 

APUU-CHAT LASTEN APUNA

22,6 %
10 500
10 500 yhteydenottoa ja
7 200 aloitettua keskustelua (marraskuun 2020
puoliväliin mennessä).

22,6 % yhteydenotoista Apuu-chattiin liittyy
kaverisuhteisiin. Usein
siihen liittyy kiusaamista koulussa (9 %),
kiusaamista netissä
(1,4, %) ja kiusaamista
vapaa-ajalla (3 %) sekä
yksinäisyyttä (3 %).

27 %
27 %:ssa keskusteluita lapsia kehotetaan
kääntymään oman
vanhemman puoleen.
Lapsia tsempataan ja
rohkaistaan sekä heidän
kanssaan mietitään,
miten asioita olisi hyvä
ja mahdollisimman
helppo ottaa puheeksi
vanhemman kanssa.

Lue, miten tukesi
vaikuttaa. Etsi
ikoni juttujen
yhteydestä.
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Aito kohtaaminen
on klikkauksen
päässä
TEKSTI JUHO HEIKKINEN
KUVAT ANNIKA PITKÄNEN / KREATOS FILMS OY,
MIIKA HÄMÄLÄINEN JA SOS-LAPSIKYLÄ

Moni lapsi kokee turvattomuutta kotona – paikassa,
jonka pitäisi olla se kaikkein turvallisin. Apuu-chat
tukee keskusteluapua
tarvitsevia lapsia paikasta
riippumatta.
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Apuu-chat on tarjonnut huhtikuusta
lähtien matalan kynnyksen
keskustelukanavan 7–12-vuotiaille
lapsille. Palvelun suosio on yllättänyt
myös SOS-Lapsikylän oman väen. →

MIHIN VARAT KÄYTETÄÄN
Kotimaan lahjoittajiemme
tuella ylläpidämme ja kehitämme palvelua sekä koulutamme
vapaaehtoisia päivystäjiksi.
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LOMAT JA juhlapyhät ovat monissa perheissä
aikaa, jolloin ongelmat saattavat kasaantua ja
kärjistyä. Juuri tällöin lasten tarve keskustelukumppanille on erityisen suuri. Vappuaattona
avattiin SOS-Lapsikylän Apuu-chat, jossa
lapset voivat hakea apua mieltään askarruttaviin aiheisiin.
– Kun koronaepidemia iski päälle ja lapset
jäivät kotiin, huolestuimme lasten tilanteesta.
Monet saattavat kokea kotonaan hätää tai
turvattomuutta, joka ei tule kenenkään näkyville, kertoo Apuu-chatin toimintaa vetävä
projektipäällikkö
JOHANNA VIRTANEN.
Alusta asti
oli tärkeää tehdä
Apuu-chatin
käyttö kaikin
tavoin helpoksi, ja
sen kehittämiseen
saatiinkin arvokasta tietoa myös
lapsilta. Käyttöliittymästä haluttiin selkeä ja
sellainen, että se toimii myös vaatimattomilla
yhteyksillä ja laitteilla. Samalla oli olennaista
luoda keskustelukanava, johon lapset voivat
luottaa.
– Moni lapsi testaa palvelua esimerkiksi
provosoimalla tai avaamalla chat-keskustelun
uudestaan useita kertoja. On kuitenkin vain
hyvä, että lapsilla on medialukutaitoa ja halu
varmistaa, onko heidän käyttämänsä kanava
sellainen, jossa he voivat kertoa asioistaan,
näkee Johanna.
TUNNE EDELLÄ

Palvelun startin jälkeen kävi nopeasti selväksi,
että Apuu-chatin kaltaiselle kanavalle on
kysyntää.
– Etukäteen arvioimme, että toukokuun
ja joulukuun välillä chatissa käytäisiin tuhat
keskustelua. Raja ylittyi kuitenkin jo toisella
viikolla. Emme osanneet kuvitella, kuinka
hyvin lapset palveluun löytäisivät. On hienoa,
että siitä on hyötyä, mutta näinkin suuri tarve
on yllättänyt, Johanna kertoo.
Syksyyn mennessä keskusteluja oli käyty
jo noin viisituhatta. Keskusteluiden aiheet
vaihtelevat laidasta laitaan. Yleisimpinä
teemoina esiin ovat nousseet kaverisuhteet
ja kiusaaminen, ahdistus sekä vanhempiin
tavalla tai toisella liittyvät huolet.
– Kaikki aiheet ovat sellaisia, joista kannattaa keskustella, jos siltä tuntuu. Lapsen ei
tarvitse määritellä, onko kyseessä huolestuttava tai tärkeä asia. Apuu-chat on paikka, jonne
voi tulla tunne edellä, Johanna jatkaa.
JOUSTAVAA VAPAAEHTOISTYÖTÄ

Apuu-chatissa on nyt kymmeniä päivystäjiä.
Mukana on SOS-Lapsikylän lastensuojelun
ammattilaisia ympäri Suomen sekä muutama
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palkattu työntekijä ja kolmisenkymmentä
vapaaehtoista. Johanna uskoo, että auttajia
tarvitaan paljon jatkossakin.
– Vapaaehtoisten päivystäjien koulutuksia
on ollut joka kuukausi, ja ihmiset ovat todella
innokkaasti lähteneet mukaan auttamaan.
Ensin vapaaehtoiset haastatellaan, minkä
jälkeen he käyvät läpi kahden illan mittaisen
etäkoulutuksen ja sen jälkeen “harjoitusvuoron” ammattilaisen kanssa. Vapaaehtoisilta
päivystäjiltä toivotaan sitoutumista, mutta
päivystysajan ja vuoromäärän voi päättää itse.
Vapaaehtoinen voi päivystää omalta tietokoneeltaan.
Vapaaehtoisten avun ohella myös
taloudellinen tuki on palvelulle elintärkeää.
Apuu-chat käynnistettiin STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus)
koronatuella, mutta ensi vuodesta lähtien
yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoitukset
ovat äärimmäisen tärkeitä. IKEA Suomi alkoi
tukea Apuu-chattia jo tänä syksynä merkittävällä panostuksella.
– Tuen avulla voimme palkata mukaan
ammattilaisia ja kouluttaa vapaaehtoisia.
Lisäksi tukirahaa käytetään kohderyhmän eli
lasten tavoittamiseen sekä chatin jatkuvaan
kehittämiseen, taustoittaa Johanna.

Huom!
APUU-CHAT

• 7–12-vuotiaille lapsille tarkoitettu
keskustelukanava osoitteessa
apuu.fi.
• Avoinna vuoden jokaisena päivänä kello 9–22.
• Apuu-chatin toiminnan mahdollistavia tukijoita ovat muun
muassa IKEA Suomi ja STEA.
• Haluatko vapaaehtoiseksi? Ota
yhteyttä vapaaehtoistyön koordinaattoriin Tuula Ylänteeseen,
tuula.ylanne@sos-lapsikyla.fi, p.
044 299 4107.
• Auta lapsia lahjoittamalla:
sos-lapsikyla.fi/apuu tai MobilePaylla numeroon 40331.

SOMEVAIKUTTAJAT MUKANA

Lasten tavoittamisessa tärkeä rooli on
ollut somevaikuttajilla, jotka ovat kertoneet
Apuu-chatista TikTokissa, YouTubessa ja
Instagramissa. Yksi
heistä on tubettaja
INARI FERNÁNDEz,
joka ylläpitää
muun muassa
suosittua Äidin
puheenvuoro
-kanavaa.
– Heti, kun
kuulin, että Apuu-chat oli perustettu, halusin
lähteä levittämään sanaa. Olen saanut itsekin
YouTuben kautta satoja yhteydenottoja apua
tarvitsevilta nuorilta. Siksi aikoinani perustin
myös Tubeäiti-sarjan, jossa vastataan nuorten
kysymyksiin äidin näkökulmasta. Olen erittäin onnellinen, että nyt on olemassa paikka,
mihin voi ohjata myös alakouluikäiset lapset,
Inari kertoo.
Hän näkee palvelun erittäin tärkeäksi paikaksi lapsille, joilla ei muuten ole mahdollisuuksia olla yhteydessä luotettavaan aikuiseen.
– Chattia on helppo käyttää. On tärkeää,
että tieto palvelusta tavoittaa mahdollisimman
monet. Olen saanut kiitosta siitä, että olen
tuonut tätä tärkeää asiaa esille. Samalla olen
tosi iloinen, kun niin moni muukin iso vaikuttaja on lähtenyt mukaan, kuten RONI BACK,
PAQPA, SARI AALTO, NIKO SAARINEN ja ELINASOFIA,
iloitsee Inari. 

"Edes joku tykkää"
APUU-CHAT ON saanut lapsilta

paljon positiivista palautetta. Pääasiassa palaute tulee epäsuorasti
keskustelujen lomassa.
– Emme pyydä erikseen sanallista palautetta. Lasten ei tarvitse
olla kiitollisia siitä, että me aikuiset
teemme, mitä meidän kuuluu. Paljon
liikuttavia kommentteja kuitenkin
tulee. Moni on esimerkiksi kertonut,
että chatissa tulee tunne, ettei olekaan yksin ja että vuorovaikutus on
aitoa kohtaamista, kertoo Apuu-chatin projektipäällikkö JOHANNA VIRTANEN.
Vaikka kasvokkainen kohtaaminen chatista puuttuu, lasten
palautteissa näkyy kokemus aidosta
välittämisestä. Erityisesti tietyt
kommentit ovat jääneet Johannan
mieleen.
– On pysäyttävää, kun lapsi
sanoo, että “kaikkien aikuisten pitäisi
osata auttaa yhtä hyvin kuin te” tai
“musta tuntuu, että edes joku tykkää
musta”.

Apuu-chat on auki
vuoden jokaisena
päivänä.
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MAAILMALTA
KUMMITARINA

Kummivierailu
lapsikylään on
unohtumaton
kokemus
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poikkesi
Vietnamin-matkallaan
paikalliseen SOS-lapsikylään
ja tapasi kummipoikansa.
Vierailu lujitti hänen
uskoaan siihen, että
jokainen lahjoittaja auttaa
konkreettisesti.

TERHI MÄKELÄ

TEKSTI JUHO HEIKKINEN
KUVAT TERHI MÄKELÄN KOTIALBUMI JA SOS-LAPSIKYLÄ

Uskoni kummitoimintaan ja sen
tärkeyteen lujittui entisestään. TERHI MÄKELÄ
Da Nangin lapsikylässä oli lämminhenkinen ja rauhallinen tunnelma.

VANTAALAINEN TERHI Mäkelä on toiminut SOS-Lapsikylän kummilahjoittajana jo
viisi vuotta. Viime tammikuussa hän matkusti
Vietnamiin ja sai idean vierailla paikallisessa
Da Nangin lapsikylässä.
– Olimme ystävieni kanssa jo edellisenä kesänä päättäneet matkustaa talvella
Vietnamiin, ja kohdekaupungeiksi olimme
valinneet Ho Chi Minhin ja Da Nangin.
Vasta loppusyksystä päähäni pälkähti tarkistaa, missä päin Vietnamia kummilapseni
oikein asuukaan. Piti hieraista silmiä oikein
kunnolla, kun huomasin hänen asuvan juuri
Da Nangissa, Terhi kertoo.
Sen jälkeen Terhi oli yhteydessä Suomen
SOS-Lapsikylän lahjoittajapalveluun, josta
hänelle annettiin lupa vierailulle sekä yhteystiedot kummikoordinaattoriin Da Nangissa.
VIERAILUT LAPSEN ETU EDELLÄ

Da Nang on noin miljoonan asukkaan
kaupunki ja suosittu turistikohde, jonka 60
kilometrin mittaisen rantaviivan tuntumaan
nousee koko ajan monikymmenkerroksisia hotelleja. Tapaamisaamuna ilmassa oli
jännityksen tuntua, kun Terhi otti taksin ja
suuntasi muutaman kilometrin päässä olevaan
SOS-lapsikylään.
Etukäteen hän oli saanut hyödyllisiä ohjeita siitä, kuinka toimia lapsikylässä ja kummilapsen kanssa. Kummivierailut toteutetaan
lapsen etu edellä, minkä vuoksi tapaamisissa
on aina mukana lapsikylän aikuinen.
– Kun saavuimme siistille kyläalueelle,
tapasimme ensiksi kummikoordinaattorin,
joka puhui melko hyvää englantia. Hän pitää
yhteyttä kansainvälisiin kummeihin kirjeitse
muutamia kertoja vuodessa. Niistä olin saanut
lukea jonkin verran kummipoikani päivittäisestä elämästä lapsikylässä sekä nähnyt kuvia
hänestä. Lisäksi tiesin hänen nimensä ja sen,
että hän on 16-vuotias, Terhi sanoo.

Kummivierailu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kurkistaa kummilapsen arkeen.

SIISTI JA LÄMMINHENKINEN PAIKKA

Kun kummipoika liittyi seuraan, koordinaattori toimi keskustelun tulkkina.
– Poika oli hyvin ujo, mutta myös itseäni
jännitti aluksi. Kyselin hänen elämästään ja
oli mielenkiintoista kuulla hänen arjestaan
lapsikylässä. Aluksi hän esitteli minulle
edellistä asuinpaikkaansa pienten lasten
talossa. Makuuhuoneissa oli kerrossängyt ja
rakennuksessa oli yhteisen oleskelutilan lisäksi
myös keittiö. Talon nykyiset tytöt ja pojat
seurasivat kierrostamme uteliaina. Seinillä oli
kehystettyjä hääkuvia ihmisistä, jotka olivat
lapsina asuneet kylässä. Kaikkiaan talossa oli
rauhallinen ja ystävällinen tunnelma, Terhi
muistelee.
Seuraavaksi vierailu jatkui isompien poikien taloon, jossa kummipoika nykyään asuu.
– Kaikkialla oli hyvin siistiä ja vain vähän
tavaraa. Vaikka olinkin nähnyt kylästä kuvia,
takaraivossani oli ajatus, että paikallinen
lapsikylä on jossain viidakon keskellä hiukan
surkeissa oloissa. Kylä kuitenkin osoittautui

hyvin organisoiduksi, siistiksi ja lämminhenkiseksi paikaksi, Terhi sanoo.
KUMMIVIERAILU KANNATTAA

Terhi kannustaa muitakin kummeja vierailemaan lapsikylässä, jos vain mahdollisuus
siihen aukeaa. Tapaamisen järjestäminen alkaa
yhteydenotolla Suomen SOS-Lapsikylän
lahjoittajapalveluun.
– Kannattaa olla rohkeasti yhteydessä
kummikoordinaattoriin ja mennä avoimin
mielin. Vierailu oli mahtava kokemus ja siitä
jäi valtavan hyvät muistot. Ennen kaikkea
uskoni kummitoimintaan ja sen tärkeyteen
lujittui entisestään, hän kertoo.
Terhi vinkkaa, että myös jonkin pienen
lahjan voi halutessaan viedä mukanaan.
– Itse vein pojalle jalkapallon ja hän
vaikutti pitävän lahjasta. Uskon, että se tuli
hyvään käyttöön, sillä lapsikylässä oli oma
jalkapallokenttä. Myös esimerkiksi jonkinlainen Suomi-tuliainen olisi lapselle varmasti
miellyttävä lahja. 
KUULUMISIA 9

AVULLASI

Unelmia kohti
harrastustuen avulla
TEKSTI JUHO HEIKKINEN JA NIKO HAIKALA
KUVAT PEKKA LÄHTEENMÄKI

Jalkapallokenttä on 13-vuotiaan ADICHE SABWELEN
toinen koti. SOS-Lapsikylän Unelmista totta -hanke
mahdollisti hänen siirtymisensä eteenpäin matkalla
kohti suurta tavoitetta.

ADICHE SABWELE on kongolaislähtöinen
poika, joka muutti perheensä kanssa Suomeen
kolmevuotiaana. Kuusivuotiaana hän aloitti
jalkapalloharrastuksen lähiseura Etelä-Espoon Pallon riveissä, ja laji vei nopeasti
mukanaan. “Adin” kyvyt ja motivaatio kävivät
nopeasti ilmi myös hänen vanhemmilleen.
Muutaman vuoden jälkeen oli kuitenkin
edessä uuteen joukkueeseen siirtyminen. Adi
oli jo pitkään ollut joukkueensa etevin pelaaja,
ja kehittyminen edellytti uusia haasteita.
Kilpatasolla jatkaminen tarkoitti kuitenkin
kustannusten kasvamista. Taloudellista tukea
löytyi SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen kautta.
– Ilman taloudellista tukea Adilla ei olisi
ollut mitään mahdollisuutta jatkaa harrastusta, sillä kuukausimaksut, varusteet, matkat
ja leirit maksavat paljon. Unelmista totta
-harrastustuki kattaa osan kuluneen vuoden
maksuista, kertoo Adin isä TYSON SABWELE.
TOIVEENA AMMATTILAISUUS

Kustannusten ohella toinen haaste oli harjoitusmatkat, sillä toista sopivaa joukkuetta ei

Se, että hän viihtyy
joukkueessaan ja
saa pelikentällä haasteita,
näkyy sekä
kotona että
koulussa.
TYSON SABWELE
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löytynyt kävely- tai pyöräilymatkan etäisyydeltä. Uudeksi seuraksi valikoitui F.C. Honka,
jonka harjoituksiin Adi pääsee metrolla.
Nyt Adi on pelannut Hongassa noin
kaksi ja puoli vuotta.
– Aluksi jännitin paljon uuteen joukkueeseen vaihtamista, mutta olen kotiutunut tänne
hyvin. Valmennus on todella hyvää ja taidoiltaan samantasoiset joukkuekaverit auttavat
minua kehittymään, Adi kertoo.
Tyson-isä näkee, että jalkapallolla on
positiivinen vaikutus Adiin myös kentän
ulkopuolella.
– Se, että hän viihtyy joukkueessaan ja
saa pelikentällä haasteita, näkyy sekä kotona
että koulussa. Hänellä on suuri motivaatio ja
toivon, että hän saa joskus mahdollisuuden
pelata ammattilaisena, Tyson sanoo.
Kärkipaikalla pelaavalle Adille tulevaisuuden tavoite on jo selvillä.
– Haluaisin joskus pelata suosikkijoukkueessani Liverpoolissa, Adi kertoo.
HUIMA KEHITYSKAARI JA MOTIVAATIO

Adia koko tämän Honka-ajan valmentanut
JANI LÄHDE on saanut todistaa pojan huimaa
kehityskaarta.
– Adi on todella helppo valmennettava,
sillä hänellä on hyvät ominaisuudet ja mikä
tärkeintä, halu oppia uutta. Uskon, että jos
intoa riittää, Adilla on mahdollisuudet vaikka
mihin, Jani sanoo.
Kilpatasolla harjoittelu ja pelaaminen
vaativat pelaajalta yli kolmentuhannen euron
vuosibudjettia. Janin mielestä lasten ja nuorten urheiluharrastusta tukevat hankkeet ovat
korvaamattoman tärkeitä sekä pelaajan että
seuran näkökulmasta.
– Mahtavaa, että Unelmista totta -hanke
mahdollisti Adin harrastuksen jatkamisen ja
liittymisen joukkueeseemme. Nuoren into ur-

Nuoren into urheiluun kärsii, jos hänellä ei ole mahdollisuutta
harjoitella ja
pelata tasoisessaan
ryhmässä.
JANI LÄHDE

MIHIN VARAT KÄYTETÄÄN
Unelmista totta -harrastustuki
mahdollistetaan kotimaan
lahjoittajien tuella.

heiluun kärsii, jos hänellä ei ole mahdollisuutta harjoitella ja pelata tasoisessaan ryhmässä,
Jani näkee.
Valmentajan mielestä Adi on elementissään myös tiimipelaajana.
– Aluksi Adi oli hiljainen poika. Kun
hänet nostettiin seuran ykkösjoukkueeseen,
kaikki ottivat hänet avosylin vastaan. Adi
vapautui ja hänestä tuli nopeasti koko ryhmän
johtohahmo. 

Unelmista totta
PERHEEN VÄHÄVARAISUUS voi
olla syy siihen, miksi monet lapset
eivät koskaan pääse harrastamaan
tai joutuvat lopettamaan rakkaan
harrastuksensa. Lopettamiset
tuovat vaikeuksia myös toiminnan
järjestäjille, kun kerättävät harrastusmaksut vähenevät. SOS-Lapsikylän Unelmista totta -hankkeen
tavoitteena on, että jokainen lapsi
saisi harrastaa itselleen mieluisaa
harrastusta perheen taloustilanteesta riippumatta. Lasten tukeminen auttaa näin myös harrastustoiminnan järjestäjiä.
www.unelmista.fi

Adi on kotiutunut mainiosti
uuteen joukkueeseensa. Hänen
unelmanaan on
pelata joskus
Liverpoolissa.
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KEHITYSHANKKEET

EduCare
tukee lasten
hyvinvointia
Etiopiassa
Kehittyvissä maissa lapsen pääsy
kouluun ei ole itsestäänselvyys.
Se vaatii tukea niin vanhemmilta,
opettajilta kuin viranomaisilta.
TEKSTI ELINA PITKÄRANTA JA ESTERI HUKKA
KUVAT SOS-LAPSIKYLÄ

MIHIN VARAT
KÄYTETÄÄN

Etiopiassa etenkin maaseudulla monen lapsen
koulunkäyntimahdollisuudet ovat heikot.
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SOS-Kummien
ja kansainvälisen
työmme tukijoiden
avulla parannamme
etiopiolaislasten
mahdollisuuksia
käydä koulua.

SOS-LAPSIKYLÄN KEHITYSYHTEISTYÖ

keskittyy tulevina vuosina yhä vahvemmin
EduCare-nimiseen hyvinvoinnin ja koulutuksen kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Tavoitteena on vahvistaa paikallisia kouluja sekä
poistaa koulunkäynnin esteitä haavoittuvassa
asemassa olevien lasten arjesta.
Nimi EduCare on yhdistelmä kahdesta sanasta: education (koulutus) sekä care
(hoiva). Hoiva ja vanhempien tuki ovat
perusedellytyksiä sille, että lapset ylipäätään
käyvät koulua. Jotta kestäviä tuloksia saadaan
aikaan, auttamisen täytyy olla kokonaisvaltaista ja tukea lapsen elämän jokaista osa-aluetta.
Vanhempien tukemisen lisäksi keskeiset edellytykset ovat, että koulut pystyvät tarjoamaan
riittävän laadukasta opetusta ja että viranomaiset kantavat vastuunsa taatakseen kaikille
yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet.

RUOKA JA TOIMEENTULO KESKIÖSSÄ

Myös ruokailun ja perheen toimeentulon tukemisella on tärkeä osansa hankkeessa. Monet
lapset saavat kotona vain yhden aterian päivässä, mutta perustamalla kouluihin keittiöpuutarhoja kouluruoka voidaan mahdollistaa
kaikille lapsille, mikä auttaa pitämään lapset
koulussa. Lapset osallistuvat myös itse puutarhanhoitoon ja saavat näin paljon tärkeää
tietoa ja osaamista.
Perheiden toimeentulon parantaminen on
avainasemassa, jotta lapset eivät jää kotiin auttamaan vanhempiaan päivittäisen elannon ansaitsemisessa. Hankkeessa vanhempia tuetaan
pienyrittäjyydessä, jotta heidän olisi mahdollista saada lisätuloja perheensä elättämiseksi ja
lasten koulunkäynnin mahdollistamiseksi. 

OPPIMISTULOKSET NOUSUUN

Etiopiassa SOS-Lapsikylän tavoitteena on
parantaa heikossa asemassa olevien lasten
oppimistuloksia ja hyvinvointia kehittämällä
niin heidän koti- kuin oppimisympäristöään
sekä mahdollisuuksia käydä koulua.
– Työskentelemme Etiopiassa maaseudulla, jossa monien lasten tilanne on huono ja
etenkään tytöt eivät välttämättä käy koulua.
Pyrimme poistamaan kulttuurisia, taloudellisia ja rakenteellisia esteitä muuttamalla
asenteita, tukemalla heikoimmassa asemassa
olevien lasten ja heidän perheidensä voimavaroja sekä parantamalla koulutuksen laatua,
SOS-Lapsikylän kansainvälisen työn ohjelmapäällikkö RIIKKA TIITOLA-SALMIMIES kertoo.

Työtä tehdään niin
perheiden, koulujen
kuin yhteisöjen tasoilla.

VANHEMPIEN TUKEMINEN TÄRKEÄÄ

Mukaan hankkeeseen otetaan useita kouluja, ja sillä on tuhansia suoria ja epäsuoria
hyödynsaajia. Työtä tehdään niin perheiden,
koulujen kuin yhteisöjen tasoilla. Vanhempien
roolia huoltajina vahvistetaan, jotta he ovat
omalta osaltaan varmistamassa, että heidän
lapsensa saavat mahdollisimman pitkän
koulutuksen.
Kouluissa opettajille järjestetään jatko
koulutusta sekä pyritään mahdollistamaan
hyvät koulukirjat ja opetusmateriaalit. Lisäksi
työtä tehdään sen varmistamiseksi, että viranomaiset seuraavat koulujen suoriutumista ja
ryhtyvät tarvittaessa toimiin niiden koulujen
osalta, joissa lasten oppimistulokset ovat liian
heikot.

Samra ja Helina saivat
uuden alun
KUN SAMRAN mies hylkäsi perheen-

sä, Samra jäi kahdestaan teini-ikäisen
Helina-tyttärensä kanssa. Elannon
hankkimiseksi Samra ryhtyi valmistamaan perinteistä etiopialaista
alkoholia, vaikka tiedosti, että tämä
tuo koteihin turvattomuutta. Helina jäi
usein koulun sijaan kotiin auttamaan
äitiään.
Päästyään mukaan SOS-lapsikyläjärjestön EduCare-hankkeeseen perhe
sai tukea ja uuden alun elämälleen.
Helina sai koulutarvikkeita, koulupuvun ja tukiopetusta sekä valmennusta
erilaisiin elämäntaitoihin. Samalla hänen itsevarmuutensa kasvoi. Nykyään
hän haaveilee insinööriksi kouluttautumisesta.
Samra puolestaan pystyi EduCaren avulla säästämään rahaa, ja
käytyään maataloutta käsittelevän
kurssin hän sai lainan, jolla sai ostettua karjaa. Nykyään hän myy alkoholin sijaan maitoa. Samra pääsi myös
vanhemmuuskoulutuksiin, joiden
ansiosta hän on alkanut priorisoimaan
tyttärensä koulunkäyntiä.
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MAAILMALTA
Oman sisaruksen läsnäolo on
Bekille ja Naolille
korvaamaton
voimavara. Bizuneshista he saivat huolehtivan
lapsikylä-äidin.

TEKSTI ON KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN AINEISTON POHJALTA SUOMENNETTU KUVA JACOB FUHR

Katso, kuinka
iso jo olen
Etiopialaiset kaksoset NAOL ja BEKI syntyivät kaksi
kuukautta ennen laskettua aikaa. He olivat niin pieniä,
että heidän lapsikylä-äitinsä BIZUNESH pystyi pitämään
heitä kämmenillään. Sisaruksista toinen, Beki-tyttö,
painoi syntyessään vain 1 300 grammaa. Huoli
sisarusten selviytymisestä painoi Bizuneshia koko
uuden perheen alkutaipaleen ajan.
KUN SISARUKSET Naol ja Beki saapuvat
kotiin päiväkodista, Bizunesh kaappaa heidät
saman tien isoon halaukseen.
Hän muistaa varsin hyvin, millaista oli,
kun lapset olivat vastasyntyneitä ja mahtuivat
hänen kämmenelleen.
– Pelkäsin tosissani, etteivät he selviytyisi.
Varsinkin Bekin puolesta, koska hän oli niin
heiveröinen, lapsikylä-äiti Bizunesh muistelee.
Lasten biologinen äiti oli kotoisin pienestä
maalaiskylästä Etiopian lounasosasta. Hän
kuoli melkein heti synnytyksen jälkeen.
Lapset tuotiin lapsikylään muutaman
päivän ikäisinä ja Bizunesh on hoitanut heitä
siitä lähtien. Ennenaikaisesti syntyneinä
he tarvitsivat paljon apua, huolenpitoa ja
rakkautta.
– Heillä on senkin takia hyvin erityinen
paikka sydämessäni, Bizunesh sanoo.
Nyt lapsikylän kodissa vastaan tulee kaksi
toimeliasta viisivuotiasta. Naol tykkää potkia
jalkapalloa ystäviensä kanssa ja Beki puolestaan on innokas laulaja. Hän tykkää myös
tanssia etiopialaisia kansantansseja. Bizunesh
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uskoo vahvasti, että kaksoset selviytyivät,
koska heillä oli toisensa.
– Kaikkien lapsikylään ja sijaiskotiin tulevien lasten kohdalla oman sisaruksen läsnäolo
lisää merkittävästi turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, Bizunesh sanoo.
– Heidän ei myöskään tarvitse nyt miettiä, mitä heidän sisaruksilleen on tapahtunut
tai huolehtia, ovatko he turvassa, hän jatkaa.
SOS-lapsikyläjärjestö onnistui löytämään
lasten isän heti äidin kuoltua. Hän on ollut
lapsiin jatkuvassa yhteydessä, vaikkakaan hän
ei pysty heistä huolehtimaan. Jos isän tilanne
muuttuu parempaan, perheen yhdistäminenkin on täysin mahdollista.
Bizunesh uskoo sisarusten välisen suhteen
olevan heille kannatteleva voima elämässä.
– Heidän suhteensa auttaa heitä niin
monella tavalla. Se auttaa heitä käsittelemään
tunteitaan ja helpottaa esimerkiksi perhesuhteiden ylläpidossa. Sisarusten väliset tunnesiteet ovat erityisen vahvoja. Ne eivät kannattele pelkästään lapsuudessa, vaan läpi koko
elämän, onnellinen lapsikylä-äiti toteaa. 

MIHIN VARAT
KÄYTETÄÄN
SOS-Kummien
tuki mahdollistaa
turvallisen lapsuuden Naolin ja Bekin
kaltaisille lapsille.

Katso video, jossa Naol ja Beki kertovat,
mitä he puuhailivat, kun heidän koulunsa oli suljettu koronaviruksen takia:
www.sos-lapsikyla.fi/naoljabeki
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PINNALLA

TEKSTI JUHO HEIKKINEN JA KIM HÄMÄLÄINEN KUVA WSOY / LAURA MALMIVAARA

Vanhemmuudessa
tärkeintä on
kohtaaminen
Kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija MAARET KALLIO
on nähnyt työssään vanhemmuuden haasteita laidasta
laitaan. Hänen mielestään lempeä vanhemmuus ei synny
suorittamisesta vaan kuuntelemisesta.

VANHEMMUUDELLE ASETETAAN kovia

odotuksia. Jos suoritukset eivät vastaakaan
tavoitteita, seuraa helposti syyllisyyttä ja epäonnistumisen tuntemuksia. Psykoterapeutti
Maaret Kallio näkee, että kielteiset tunteet
kertovat vanhemmuuden merkityksestä.
– On hyvin tavallista, että vanhemmat
ovat ankaria itselleen. Vanhemmuus on niin
vastuullinen ja yleensä ihmisille kaikkein
tärkein asia elämässä. Toisaalta tietynlaista
lujuutta tarvitaankin. Syyllisyyskin on omalla
tavallaan tärkeää, koska se on kompassitunne, joka auttaa arvioimaan omaa toimintaa,
Maaret sanoo.
Moni kokee vanhemmuuden eräänlaisena
urheilusuorituksena, jossa pitäisi joka päivä
onnistua.
– Paljon kuulee sitä, että nykyään vanhemmilla on helppoa, kun netistä voi tarkistaa
kaiken. Toisaalta kuitenkin tiedon valtava
määrä lisää painetta onnistua täydellisesti.
Ajatellaan, että laita nämä vaipat, valitse nämä
soseet, laita lapsesi tähän harrastukseen ja
valitse nämä kielet, niin lapsestasi tulee täydellinen. Kuitenkin lapsen tulevien ihmissuhteiden tai mielenterveysasioiden kannalta on
ihan yksi lysti, onko sen soseen tehnyt Pirkka
vai äiti. Omasta näkökulmastani vanhemmuus
on ihan eri asioissa, Maaret toteaa.

KORJAAMISTYÖ KESKIÖSSÄ

Vastapainona suorituskeskeisyydelle Maaret
puhuu lempeän vanhemmuuden puolesta.
Siinä ei keskitytä tehtävälistan rastittamiseen,
vaan haluun olla lapselle läsnä.
– Lempeä vanhemmuus on juuri sitä, että virittäydytään toisen kokemukselle. Ei sitä, että
suoriudutaan tästäkin täydellisesti vaan sitä,
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miten tulemme toimeen kaiken sen ruttuisen
kanssa, mikä meihin ja meidän arkeemme
liittyy. Jos on täydellinen vanhempi, niin mitä
lapsi oppii epätäydellisyydestä? Se kuuluu
meihin kaikkiin.
– Korjaamistyö on paljon tärkeämpää
kuin se, että asiat menisivät aina putkeen. Se
on mielestäni hirveän inhimillinen ja armollinen näkökulma.
Vanhempi ei välttämättä aina tule ajatelleeksi, että lapsi oppii myös silloin, kun häntä
ei opeteta.

Korjaamistyö
on paljon tärkeämpää kuin se, että
asiat menisivät aina
putkeen.
– Lapsi poimii toimintamalleja koko
ajan. Kyse ei ole niinkään siitä, että lapselle
pidetään hyvä luento, josta hän poimii ohjeet
hyvään elämään. Hän oppii koko ajan siitä,
miten hänen kanssaan ollaan: miten häneen
suhtaudutaan, kun hän pelkää, kiukuttelee
tai on innostunut jostakin. Lapsella pitää olla
kokemus siitä, että vanhempi vastaa hänen
tunteisiinsa, Maaret sanoo.
KATSE OMAAN LAPSUUTEEN

Maaretin mielestä hyvä keino miettiä omaa
vanhemmuuttaan on palata ajatuksissaan

omaan lapsuuteensa.
– Toivoisin vanhempien katsovan lasta
itsessään ja pohtivan, miten omat silloiset
kokemukset näkyvät heidän omassa vanhemmuudessaan. Siitä voi myös ammentaa oppia
sen suhteen, mitä voi itse tehdä lapsen kanssa
toisin.
Lapsuuteen peilaaminen tuo myös ymmärrystä omaan vanhemmuuteen.
– Jos omassa lapsuudessa on ollut esimerkiksi niukka tunnekulttuuri, niin itse vanhempana ei ole helppoa vain päättää, että meidän
perheessä saa näyttää kaikki tunteet tai että
en aio koskaan hermostua. Jos odotukset ovat
liian kovat, se lisää ankaruutta itseä kohtaan,
Maaret sanoo.
ITSESTÄ PITÄÄ HUOLEHTIA

Jos vanhempi on kuormittunut tai kiireinen,
lapsen saama huomio helposti vähenee. Tällöin kannattaakin panostaa omaan jaksamiseen.
– On luonnollista, että stressin keskellä
ajattelee, että mitä tuo lapsikin nyt tässä vielä
kiukuttelee, kun haluaisin nyt vain selvittää
tämän ja päästä eteenpäin. Mutta jos ei jaksa
kiinnostua lapsesta, mitä se kertoo aikuisen
voinnista, Maaret kysyy.
Lapsi ottaa käyttäytymismalleja sekä
omasta kohtelustaan että siitä, kuinka vanhempi kohtelee itseään. Siksi liian uhrautuva
vanhemmuuskaan ei ole pelkästään positiivinen asia.
– Ei lapsi samaistu vain siihen, että hän
itse on tärkeä, vaan myös siihen, jos vanhempi ei ole itselleen tai muille tärkeä. Siksi on
tärkeää näyttää lapselle, että omasta itsestäkin
pitää huolehtia, Maaret sanoo. 

Maaret keskustelee lempeästä vanhemmuudesta myös
SOS-Lapsikylän podcastissa.
Kuuntele:
www.sos-lapsikyla.fi/soscast/

KUULUMISIA 17

YRITYSTEN TUELLA

KOONNEET TIINA TUOMINEN JA ANNA SAVELA KUVAT DR. OETKER, THINKSTOCK, ESSITY FINLAND JA DREAMSTIME

Leivo lapselle lahjaksi
harrastus
DR. OETKER JATKAA jouluna monta vuot-

ta jatkunutta perinnettään ja kannustaa
kaikkia jakamaan kuvan piparkakkutalostaan Instagramissa hashtagilla #piparikoti. Jokaisesta jaetusta otoksesta Dr.
Oetker lahjoittaa 1 euron SOS-Lapsikylän
vähävaraisten perheiden lapsille tarkoitettuun harrastustukeen. Leivo siis sinäkin
tänä vuonna lapselle harrastus!
Piparikoti.fi 

IKEA Suomi tukee lapsia
ja perheitä yhä enemmän
IKEA SUOMI on vuodesta 2018 asti toiminut SOS-Lapsikylän kumppanina. Yhteistyö

on sisältänyt muun muassa SOS-Lapsikylän lastensuojelutyölle tärkeiden tilojen
kalustamista ympäri Suomea. Nyt pitkittynyt koronan aiheuttama poikkeustilanne
on kasvattanut yhteistyön laajemmaksi kuin koskaan.
– Meille on ollut tärkeää tukea lasten ja perheiden hyvinvointiin sekä kodin arjen
parantamiseen tähtäävää pitkäjänteistä työtä. Tänä poikkeusvuonna tuen tarve on
korostunut entisestään ja siksi haluamme osallistua suuremmalla panoksella kuin
koskaan aikaisemmin IKEA Suomen lähes 25-vuotisessa historiassa, kertoo IKEA
Suomen vastuullisuuspäällikkö JESSICA LEHTINEN.
IKEA Suomi ryhtyy tukemaan SOS-Lapsikylän Apuu-chattia merkittävällä panostuksella.
– Olemme iloisia, että IKEA Suomen tuella pystymme jatkamaan Apuu-chatin
ylläpitoa sekä kehitystyötä. STEA:n koronatuen loputtua chatin toiminta on täysin
lahjoittajiemme varassa, sanoo SOS-Lapsikylän yritysyhteistyöpäällikkö ANNEMI
USVA-VÄNTTINEN. 

Kun ostat, autat
ESSITY FINLAND JATKAA jo 9 vuotta
kestänyttä yhteistyötään SOS-Lapsikylän
kanssa. Yhteistyö näkyy ja kuuluu tänä
syksynä niin radiossa, katukuvassa kuin
kauppojen hyllyilläkin. Valtakunnallisen
Lotus-kampanjan avulla kuka tahansa voi
helposti tukea SOS-Lapsikylän toimintaa
valitsemalla kaupan hyllystä Lotus-tuotteen. 

Tule
mukaan
auttamaan!

Yritys, kiinnostuitko lasten
ja perheiden
tukemisesta? Ota
yhteyttä yritysyhteistyöpäällikkö
ANNEMI USVA-VÄNTTISEEN:
annemi.usva-vanttinen@sos-lapsikyla.fi,
p. 040 046 5020
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Yhteistyöllä yrityksen
arvot todeksi!
YRITYKSILLÄ ON suuri mahdollisuus
ottaa kantaa yhteiskunnan kipupisteisiin ja
auttaa niiden ratkaisemisessa. SOS-Lapsikylän kanssa tehtävä yhteistyö on oivallinen keino todentaa yrityksen arvoja ja
muuttaa ne konkreettisiksi ja vaikuttaviksi
teoiksi.
Yhteisestä arvopohjasta ponnistavat, yhdessä suunnitellut toimenpiteet
ja niistä viestiminen ovat onnistuneen
yhteistyön avaimet. Keskustelemme
mielellämme kanssanne siitä, miten
yrityksenne ja SOS-Lapsikylän arvot
kohtaavat ja millaisia vaikuttavia tekoja
voisimme yhdessä saada aikaan. Hienotkaan arvot eivät ole totta ilman tekoja! 

VINK VINK

TEKSTI TIINA TUOMINEN KUVAT DREAMSTIME

6 VINKKIÄ

Arki rullaamaan lapsiperheessä
KUN LAPSI vasta opettelee uusia taitoja,

pienet ja yksinkertaisetkin toimet vievät aikaa ja energiaa. On kuitenkin tapoja, joiden
avulla vanhempi voi sujuvoittaa opetteluntäyteistä arkea.

1

VASTUUNOTTO. Mieti, kuinka paljon

vastuuta lapsi voi ottaa esimerkiksi
pukeutumisestaan, heräämisestään tai
syömisestään. Ohjaa ja opasta. Älä vaadi
lapselta liikaa, vain sen verran mihin hän
pystyy. Anna sopivassa määrin vaihtoehtoja ja kuuntele lasta. Taitoja ja mielipiteen
ilmaisua opetellaan kotona.

2

KANNUSTAMINEN. Kannusta lasta

opettelemaan uusia taitoja ja auta
häntä selviytymään pettymyksistä. Auta
sopivasti, mutta anna lapselle aikaa harjoitella esimerkiksi hampaiden harjausta tai
kengännauhojen sitomista. Anna myönteistä palautetta! Haasta lasta oppimaan

uutta leikin avulla. Kerro lapselle, että
rakastat häntä ja että hänen kanssaan on
kiva olla.

3

RUTIINIT. Ennakoitavat rutiinit helpot-

tavat arjen sujumista. Aamulla peseydytään, pukeudutaan, syödään aamupala
ja lähdetään päiväkotiin, kouluun ja töihin.
Iltaan kuuluvat omat rutiininsa, kuten
yöpuvun pukeminen, iltapesu ja iltasatu.
Jääkaapin oveen laitetusta perhekalenterista voidaan yhdessä tarkistaa, mitä
viikon aikana tulee tapahtumaan.

4

SIIRTYMÄT. Siirtymävaiheet, kuten
kotoa lähtemiset, ruokailut, iltatoimet
ja nukkumaanmeno sujuvat helpommin,
kun niistä on muodostunut lapselle tuttu
arkitoimien rutiini. Kun on juteltu päivän
kuulumiset ja harmitukset, päästään hyvillä mielin nukkumaan. Ennakointi auttaa
lasta: ”Kohta siirrytään iltatoimiin, nyt on
aika lähteä päiväkotiin”. Samalla kuitenkin
myös joustovaraa on oltava.

5

KODIN MERKITYS. Koti on turva-

paikka, jossa voi näyttää kaikenlaiset
tunteet ja saada lohdutusta. Ne hetket,
kun koko perhe on yhdessä, saattavat olla

lyhyitä, mutta tärkeitä. Tärkeää on myös
fyysinen läheisyys, hellä hoiva ja arkiset
asiat: ruuan laittaminen, sylissä pitäminen
ja kuulumisten jakaminen. Hassutelkaa
yhdessä. Aina ei tarvita ohjattua tekemistä, on hyvä ehtiä myös olla kiireettömästi
yhdessä.

6

OMA JA YHTEINEN AIKA. Vanhem-

milla olisi hyvä olla myös kahdenkeskistä aikaa kunkin lapsen kanssa. Jokainen
tarvitsee toisinaan myös omaa aikaa, niin
lapset itse kuin vanhemmatkin yhdessä tai
erikseen. Kun lähdet kotoa, palaa takaisin
silloin, kun olet luvannut.
Vinkit antoi SOS-Lapsikylän vastaava
psykologi Hillevi Westman. 

SANATEHTÄVÄ

Mikä on päivän tärkein ateria?
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SVENSK RESUMÉ
TEXT JUHO HEIKKINEN BILD ANNIKA PITKÄNEN / KREATOS FILMS
OY

• Diskussionskanal för barn i
åldrarna 7–12-år
på adressen
apuu.fi.
• Vill du bli volontär? Kontakta vår volontärkoordinator Tuula Ylänne,
tuula.ylanne@sos-lapsikyla.fi,
tfn 044 2994 107.
• Hjälp barn genom att donera:
sos-lapsikyla.fi/apuu eller med
MobilePay till numret 40331.

Obs!

Ett äkta möte är ett klick bort
SEMESTRAR OCH helgdagar är i många fa-

miljer en tid då problemen tenderar att hopa
sig och drivas till sin spets. Just då är barns
behov av en samtalspartner särskilt stort. På
valborgsmässoafton öppnades SOS-Barnbyars chat Apuu, där barn kan söka hjälp med
sådant de undrar över.
– På förhand gjorde vi uppskattningen
att antalet samtal i chatten mellan maj och
december skulle uppgå till tusen stycken. Den
gränsen överskreds dock redan andra veckan.
Vi kunde inte föreställa oss hur lätt barnen

TERHI MÄKELÄ har varit givare till
SOS-Barnbyar i fem år. I januari förra året
gjorde hon ett besök i Da Nangs barnby
i Vietnam, där hon träffade sitt 16-åriga
fadderbarn.
– Det var intressant att höra om
pojkens vardag i barnbyn. Jag hade med
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mig en fotboll till honom i present och han
verkade tycka om den, berättar Terhi.
Terhi uppmuntrar även andra faddrar att besöka barnbyn. För att anordna
ett möte börjar man med att kontakta
SOS-Barnbyar Finlands givarservice.
– Det är bara att kontakta fadderkoordinatorn och åka dit med ett öppet
sinne. Jag har otroligt bra minnen av
resan. Framför allt stärktes min tro på
fadderverksamheten och dess betydelse
ytterligare. 

FOTO TERHI MÄKELÄS FOTOALBUM

Fadderbesök i barnbyn
– en oförglömlig
upplevelse

skulle hitta till tjänsten. Det är bra att den är
till nytta, men det kom som en överraskning
att behovet var så här stort, säger projektchef
JOHANNA VIRTANEN, som leder Apuu-chattens
verksamhet.
Några av de vanligaste temana som kommit upp i samtalen är kompisrelationer och
mobbning, ångest och oro som på det ena eller
det andra sättet har med föräldrarna att göra.
– Alla dessa ämnen är sådana ämnen som
man bör prata om, ifall man känner att det
behövs. Barnen behöver inte avgöra om det

är en oroande eller viktig fråga. Apuu-chatten
är en plats där man kan ta upp vad som helst,
fortsätter Johanna.
Det finns nu några tiotal jourhavande i
Apuu-chatten. De består av yrkesverksamma på SOS-Barnbyars barnskydd över hela
Finland samt några avlönade personer och ett
trettiotal volontärer.
Förutom volontärernas hjälp är även det
ekonomiska stödet livsviktigt för tjänsten.
Apuu-chatten startades med hjälp av coronastöd från STEA (social- och hälsoorganisationernas understödscentral), men från och
med nästa år är donationer från företag och
privatpersoner extremt viktiga. IKEA Finland
kommer att stödja Apuu-chatten med en
betydande summa redan i höst.
När man vill nå barn har influerare i sociala medier, som har berättat om Apuu-chatten
på TikTok, YouTube och Instagram, en viktig
roll. En av dem är youtubern INARI FERNÁNDEZ.
– Direkt efter att jag hörde att
Apuu-chatten hade startats ville jag sprida
ordet. Jag har även själv blivit kontaktad av
hundratals behövande ungdomar via YouTube.
Därför startade jag även serien Tubeäiti
(YouTube-mamman), där man svarar på ungdomars frågor ur en mammas synvinkel. Jag är
väldigt glad över att det nu finns en plats dit
man även kan hänvisa barn i lågstadieåldern,
säger Inari. 

Närmare drömmarna
med fritidsstöd
ADICHE SABWELE är en pojke från Kon-

go som flyttade med sin familj till Finland
när han var tre år. Som sexåring började
han i fotbollsklubben Etelä-Espoon Pallo
och blev snabbt biten av sporten.
Efter några år var det dock dags att
flytta till ett nytt lag. Adi hade sedan
länge varit lagets bästa spelare och för
att utvecklas behövde han nya utmaningar. För att träna och spela på elitnivå
krävs det dock att man som spelare har
en årsbudget på över tretusen euro. Han
fick ekonomiskt stöd via SOS-Barnbyars
fritidsstöd Unelmista totta.
– Utan ekonomiskt stöd skulle inte
Adi ha haft någon möjlighet att fortsätta
med sin idrott, för månadsavgifterna,
utrustningen, resorna och lägren kostar
mycket pengar. Fritidsstödet Unelmista

totta täcker en del av kostnaderna under
året, berättar Adis pappa TYSON SABWELE.
Han valde F.C. Honka till ny fotbollsklubb, och de träningarna kan Adi ta
sig till med metron. Nu har Adi spelat i
Honka i cirka två och ett halvt år. Hans
pappa Tyson ser att fotbollen har en
positiv inverkan på Adi även utanför
fotbollsplanen.
– Att han trivs i sitt lag och på
fotbollsplanen syns både hemma och i
skolan. Han har stor motivation och jag
hoppas att han en dag får möjligheten
att spela som proffs, säger Tyson.
Som anfallsspelare har Adi sitt framtida mål klart för sig.
– Jag skulle en dag vilja spela i mitt
favoritlag Liverpool, säger Adi. 
TEXT ELINA PITKÄRANTA OCH ESTERI HUKKA
FOTO SOS-BARNBYAR

TEXT JUHO HEIKKINEN OCH NIKO HAIKALA FOTO PEKKA LÄHTEENMÄKI

Familjens knappa resurser
kan vara anledningen till
att många barn aldrig
någonsin får chansen att
utöva eller tvingas sluta
med sin älskade fritidsaktivitet. Fritidsstödet
Unelmista totta ger barn
en möjlighet att fortsätta.
Läs mer: unelmista.fi

EduCare främjar barns
välbefinnande i Etiopien
SOS-BARNBYARS utvecklingssamarbete
kommer under de kommande åren att
fokusera mer på heltäckande stöd till välbefinnande och utbildning under namnet
EduCare. I Etiopien är SOS-Barnbyars
mål att förbättra studieresultaten och öka
välbefinnandet för barn som befinner sig i
en svag ställning genom att förbättra både
deras hemmiljö och inlärningsmiljö samt
deras möjligheter att gå i skolan.
Arbetet görs både i familjerna, i skolorna och i samhällena. Föräldrarnas roll
som vårdnadshavare stärks, så att de kan
bidra till att se till att barnen får en så lång
utbildning som möjligt.
– Vi arbetar på landsbygden i Etiopien, där många barn befinner sig i en
svår situation och i synnerhet flickorna
inte nödvändigtvis går i skolan. Vi strävar
efter att få bort de kulturella, ekonomiska
och strukturella hindren genom att ändra
på attityder, ge stöd i form av resurser
till barn som befinner sig i en svagare
ställning och deras föräldrar samt genom
att höja kvaliteten på utbildningen, säger
RIIKKA TIITOLA-SALMIMIES, programchef för
SOS-Barnbyars internationella arbete.
I skolorna anordnas det fortbildning
för lärarna och man strävar efter att skaffa
bra skolböcker och undervisningsmaterial.
Dessutom verkar man för att myndigheterna ska följa upp skolornas insatser och
vid behov ingripa på de skolor där barnens
studieresultat är för svaga. 
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Kysy lahjoittamisesta!
En ole kuullut kummilapsestani mitään
tänä vuonna. Mistä saisin tietää, mitä
hänelle kuuluu?

Valitettavasti COVID-19-pandemian seuraukset ovat olleet suurempia ja pidempikestoisia kuin olemme voineet keväällä
arvioida. Tiukat liikkumisrajoitukset ja
postinkulun rajoitukset ovat vaikeuttaneet
viestintäämme. Monissa maissa lapsikylissä vieraileminen ja kaikkien lasten kuulumisten kerääminen on ollut mahdotonta.
Pyrimme tekemään parhaamme, jotta
voisimme vuoden lopussa lähettää kaikille
kummeille kuulumisia omasta kummilapsestaan.
Olemme lähettäneet sähköpostilla linkin niille kummeille, jotka todennäköisesti
eivät ole saaneet lapsikylästä kuulumisia
tänä vuonna. Mikäli et ole saanut kirjettä
etkä sähköpostia, jossa on linkki kirjeeseen, otathan meihin yhteyttä.

1/10 lapsesta Suomessa ja maailmalla
kasvaa ilman riittävää huolenpitoa.

Olen jo kuukausilahjoittaja. Voinko tehdä vielä enemmän lasten hyväksi?

Kyllä, aina on mahdollista tehdä enemmän
lasten hyväksi. Monet tukijamme ovat
sekä lahjoittajia että lasten puolestapuhujia. Voit auttaa lapsia esimerkiksi perustamalla merkkipäivä- tai joulukeräyksen
Facebookissa tai osoitteessa oma.sos-lapsikyla.fi. Keräys on helppo tapa innostaa
ystäviäsi, sukulaisiasi ja työkavereitasi
toimimaan kanssasi lasten hyväksi!

Suomessa autoimme
vuonna 2019 1 300
lasta ja maailmalla
1 233 600 lasta.

Miten voin tehdä joululahjoituksen
SOS-Lapsikylälle?

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

Voit auttaa lapsia ja perheitä Suomessa
ja maailmalla monin eri tavoin. Voit tehdä
lahjoituksen haluamaasi kohteeseen
verkkosivujemme kautta. Kotimaan kertalahjoitukset ohjataan tänä jouluna lasten
auttamiseen Apuu-chatissa, kansainväliset kertalahjoitukset taas kehitysyhteistyöhankkeisiimme Gambiaan, Etiopiaan
ja Tansaniaan. Auta lapsia maailmalla
tekstaamalla SOSAUTA numeroon 16499
(10€). Auta lapsia kotimaassa tekstaamalla SOS numeroon 16499 (10€).
Voit myös lähettää ystävillesi Karton
valmistamia, toimintaamme tukevia joulukortteja. Kortteja löydät hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista. Jos edustat
yritystä, voit tehdä joululahjoituksen
verkkosivuillamme tai ottamalla meihin
suoraan yhteyttä. 

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).
Auta lapsia maailmalla tekstaamalla
SOSAUTA numeroon 16499 (10€).
Auta lapsia kotimaassa tekstaamalla
SOS numeroon 16499 (10€).
Tee MobilePay-lahjoitus kotimaan työmme
tueksi 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 lahjoittajapalveluumme tai Facebookissa osoitteessa: www.facebook.com/fund/SOSLapsikyla
TESTAMENTTILAHJOITUS

Testamenttilahjoitus on arvokas tapa varmistaa, että
myös tulevaisuudessa lapsilla on mahdollisuus turvalliseen kotiin. Kysy lisätietoja ja tilaa maksuton testamenttiesitteemme varainhankinnan asiantuntija LINDA
NYHOLMILTA, p. 044 761 4139 tai sähköpostitse linda.
nyholm@sos-lapsikyla.fi. Tarjoamme myös maksutonta
lainopillista neuvontaa testamenttiasioissa.

Lahjoittajapalvelumme
palvelee numerossa
(09) 4257 9830 (ark. klo 10–15)
ja sähköpostiosoitteessa
lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi

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 2020/4740/
1.7.2020–30.6.2021/landskapet Åland

KUULUMISIA 23

Lapsi:

Mä tarviin apua, nyt.
Päivystäjä:

Tervetuloa chattiin. Kertoisitko lisää?

Joka kuukausi yli 1000 lasta
turvautuu Apuu-chattiin.
Lapset hakevat apua kaverisuhteisiin,
kiusaamiseen, pelkoihin, ahdistukseen
ja huoleen omista vanhemmista.

Varmista ettei lapsen hätä
jää näkymättömäksi.

Valokuva: Annika Pitkänen, Kreatos Film Oy

Lahjoita lapselle apua.

Tekstaa SOS numeroon 16499 (10€)
tai lahjoita MobilePaylla numeroon 40331
Lue lisää: sos-lapsikyla.fi/apuu

