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SISÄLTÖ
VUOSI 2021 ON SUJUNUT lasten harrastusten kannalta epävarmoissa 
merkeissä. Koronapandemian hillitsemiseksi asetetuilla harrastamisen 
ja kokoontumisen rajoituksilla on perusteltu tarkoitus, mutta niiden 
vaikutusten kantaminen on lapsille ja nuorille raskasta. 

Harrastukset ovat tärkeä osa suomalaisten lasten arkea ja kasvua, ja 
ne opettavat lapsille uusia taitoja, vastuunkantoa, sinnikkyyttä ja luovuut-
ta. Harrastuksissa käyminen antaa myös koulun ja perheen ulkopuolisia 
sosiaalisia kontakteja. Harrastaminen vahvistaa muiden muassa sosiaalis-
ten, motoristen ja kielellisten taitojen kehitystä. Ennen kaikkea harrastuk-
set kuitenkin tuovat lapsille iloa arjen keskelle.  

Pandemian jälkeen voi odottaa, että lapset palaavat kiireen vilkkaa 
harrastustensa pariin. Yhä useampi lapsi jää kuitenkin harrastusten ulko-
puolelle perheen taloudellisen tilanteen vuoksi, ja pandemian vaikutuk-
sia perheiden hyvinvointiin perataan vielä monta vuotta rokotuskatta-
vuuden saavuttamisen jälkeen. Harrastuksetta jääminen on pandemian 
jälkeenkin lasten eriarvoisuutta ja syrjäytymisriskiä lisäävä tekijä, johon 
meidän aikuisten on puututtava.

Yksi SOS-Lapsikylän uuden strategian 2021–2023 yleishyödyllisen 
työn painopisteistä on lapsen oikeudet, joka tarkoittaa meidän tekevän 
töitä lapsen oikeuksien toteutumisen eteen käytännössä. Yksi tähän pyr-
kivistä hankkeistamme on Unelmista totta -harrastustuki, jotta harrasta-
minen ei olisi yhdelläkään lapsella toteutumaton unelma.  

Unelmista totta -toiminnalla autetaan paitsi lapsia itseään, myös 
heidän perheitään. Vähävaraisten vanhempien tuntema paine ja syylli-
syys vaikeasta tilanteesta vähenevät, kun lapsi saa aloittaa tai ei joudu 
lopettamaan harrastustaan taloudellisen tilanteen vuoksi. Harrastukset 
parantavat lasten hyvinvointia ja samalla vaikuttavat myös vanhempiin 
positiivisilla tavoilla. Perheen voidessa huonosti lapsen pääsy harras-
tukseen voi antaa hänelle myös kontakteja aikuisiin, joilta apua voi 
tarvittaessa pyytää ja saada.  Unelmista totta -toimintaa on jo Espoossa, 
Helsingissä, Varkaudessa ja Kuopiossa ja alkuvuodesta 2021 lähtien 
myös Jyväskylässä ja Jämsässä. 

Lisää lasten harrastusten merkityksestä voit lukea  
pääjutustamme sivuilta 4–8. 

Kiitos, että tuet ja autat! Tehdään yhdessä lasten ja  
nuorten unelmista totta! �

1-vuotias Apuu-chat  
on auttanut jo yli 20 000 lasta
APUU-CHAT syntyi kevään 2020 poikkeustilanteessa, kun halusimme tarjota 
ahdistusta tai pelkoa kokeville alakouluikäisille lapsille helpon tavan pyytää apua. 
Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Apuu-chat on todistanut tarpeellisuutensa.

– Apuu-chatissa näkyvät nyt selvästi pitkittyneen korona-ajan vaikutukset, 
sanoo Apuu-chatin projektipäällikkö JOHANNA VIRTANEN. Lasten hätä kuuluu 
chatissa epämääräisenä ahdistuksena ja itsetuhoisena puheena. Myöskään 
kotiväkivallan kasvu ei voi olla vaikuttamatta lapsiin. 

– Ahdistus kertoo siitä, että lasten elämässä on paljon painolastia. Nyt jos 
koskaan meidän aikuisten tulee olla lasten tukena, Virtanen jatkaa.

Vappuna yksi vuotta täyttäneen Apuu-chatin kautta on pystytty auttamaan 
jo yli 20 000 lasta. Chatissa lasten apuna on päivittäin sekä SOS-Lapsikylän 
ammattilaisia että koulutettuja vapaaehtoisia. Jatkossa autamme chatin kautta 
alakoululaisten lisäksi myös yläkouluikäisiä lapsia. �

Osallistu 
kyselyyn ja 
voita Aalto-vaasi!

Tukemme tavoitti 
yhteensä 12 500 lasta, 

nuorta ja aikuista.

MIKAELA WESTERGÅRD

SOS-Lapsikylän  
toimitusjohtaja ja äiti
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Jokaisella lapsella tulisi 
olla oikeus harrastaa

Lue, miten tukesi 
vaikuttaa. Etsi 
ikoni juttujen 
yhteydestä.

Tehdään
unelmista

totta!

9 100 lasta 
sai apua 

Apuu-chatin 
kautta.

12 500 17009100

Uudet kehitysyhteistyöhankkeet käynnistyneet 
Etiopiassa ja Tansaniassa 

SOS-LAPSIKYLÄ ON KÄYNNISTÄNYT Suomen ulkoministeriön ja kansainvälisen  
työmme tukijoiden avulla uudet kehitysyhteistyöhankkeet Etiopiassa ja Tansaniassa.  
Etiopian EduCare-hanke keskittyy köyhyyden vähentämiseen sekä heikoimmassa 
asemassa olevien naisten ja lasten hyvinvoinnin parantamiseen. Tansanian hankkeessa 
puolestaan edistetään heikoimmassa asemassa olevien teinityttöjen ja -äitien hyvinvoin-
tia ja oikeuksia. �

UUTISET

Katso uusimmat 
kuulumisemme ja 
osallistu keskuste-
luun. Kanavamme 
löydät Facebookista, 
LinkedInistä, Insta-
gramista, Twitteristä 
ja YouTubesta. 

Huom!

1 700 käyntikertaa Mummun ja vaarin tuvilla. 
Siellä lapset pääsevät viettämään aikaa vara-

mummujen ja -vaarien kanssa ja vanhemmat saavat 
hetken hengähdystauon arkeen sekä vertaistukea.

KOONNUT SARA SINTONEN JA ANNA SAVELA KUVAT ANNIKA PITKÄNEN, IITTALA JA SOS-LAPSIKYLÄN ARKISTO

MIELIPITEESI ON 
MEILLE TÄRKEÄ. 
Tervetuloa vastaa-
maan uudistuneen 
Kuulumisia-lehtemme 
lukijatutkimukseen. 
Lähetämme työmme 
tukijoille sähköpos-
tilla piakkoin linkin 
kyselyyn. Täyttämällä 
kyselyn voit osallistua 
arvokkaan Aalto-vaa-
sin (251 mm, väri tum-
ma lila) arvontaan! �

JULKAISIJA SOS-Lapsikylä
Kumpulantie 3, 00520 Helsinki,  
puh. (09) 5404 880
info@sos-lapsikyla.fi, www.sos-lapsikyla.fi,  
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Harrastuksilla on 
voimaannuttava 
vaikutus

Mitä haastavampi 
elämäntilanne perheellä 
on, sitä suuremmalla 
todennäköisyydellä 
lapsella ei ole
mahdollisuuksia 
harrastaa. Harrastamisen 
merkitys olisi kuitenkin 
suuri sekä lapselle 
itselleen, hänen 
perheelleen että 
yhteiskunnalle. 

TEKSTI  PIRKKO SOININEN

KUVAT ANNIKA PITKÄNEN / KREATOS FILMS
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NÄIN TUKESI AUTTAA

Kotimaan tukijamme antavat 
lapsille mahdollisuuden  

harrastaa. www.unelmista.fi

– PERHEIDEN TALOUDELLINEN TILANNE 
vaikuttaa lasten mahdollisuuksiin harrastaa. 
Uskallankin kysyä, onko jopa niin, että tavoit-
teellisesti voivat harrastaa vain hyvätuloisten 
perheiden lapset, sanoo SOS-Lapsikylän 
Unelmista totta -hankkeen projektisuunnitte-
lija PÄIVI HÄIKIÖ.

– Samaan hengenvetoon voi kuitenkin 
todeta, että onneksi Suomessa tehdään paljon 
asian eteen. Harrastamisen Suomen malli on 
tästä loistava esimerkki: moni taho haluaa 
edistää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
harrastaa, Häikiö jatkaa.

Suomen mallin avulla halutaan tarjota 
maksutonta ja lasten toiveiden mukaista 
harrastamista koulupäivien yhteydessä. Tämä 
tulee merkittävästi lisäämään tasa-arvoa ja 
monipuolistamaan tarjontaa, mutta se ei kui-

Kaikilla perheillä 
ei ole voimavaroja 

etsiä sopivaa harrastusta 
tai varaa maksaa siitä. 
PÄIVI HÄIKIÖ

tenkaan korvaa nykyistä harrastustoimintaa.
ESTEENÄ USEIN RAHA
Vuoden 2017 Nuorisobarometrissa useampi 
kuin joka kolmas nuorista sanoi rahanpuut-
teen takia jättäneensä jonkin harrastuksen 
aloittamatta, ja useampi kuin neljännes oli 
lopettanut samasta syystä harrastuksensa. 
Osuudet ovat kasvusuunnassa. Esimerkiksi 
urheiluharrastusten hinnat ovat moninker-
taistuneet tällä vuosituhannella ja voivat olla 
tuhansia euroja vuodessa.

– Yhtälö on todella haastava. Ei tarvitse 
edes olla kovin vähävarainen, kun tilanne voi 
tulla kestämättömäksi, erityisesti monilap-
sisissa tai yksinhuoltajien perheissä, Häikiö 
toteaa.

Harrastamisen toinen yleinen este on 
harrastuksen puuttuminen asuinpaikkakun-
nalta ja näin ollen ongelmaksi muodostuva 
kuljettaminen. 

– Kaikilla perheillä ei ole voimavaroja 
etsiä sopivaa harrastusta tai varaa mak-

saa siitä, vaikka he kokisivatkin har-
rastamisen tärkeäksi. Jos vanhempi on 
itse ollut nuorena aktiivinen harrastaja 
tai on sitä edelleen aikuisena, malli 

siirtyy luonnollisemmin jälkikasvulle. 
Jos aikuisen mallia tai kannustusta ei ole, 

on loogista, että harrastamisen aloittaminen 
on vaikeampaa. 

VAIKUTTAA ENNALTAEHKÄISEVÄSTI
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 
harrastus on yksi niistä keinoista, jotka voivat 
ehkäistä syrjäytymistä ja turvata lapsen kasvua 
läheisten ihmissuhteiden sekä oikea-aikaisen 
puuttumisen ohella. 

– Erityisen tärkeässä roolissa harrastus on 
haastavissa oloissa kasvavien lasten kohdalla. 
Jos perusasiat ovat kohtuuhyvin, syrjäytymi-
sen riski ei ole niin suuri, mutta jos perheen 
voimavarat ovat heikot, harrastuksen merkitys 
psyykkistä hyvinvointia edistävänä tekijänä on 
erityisen tärkeä. Voi ajatella, että lapsen elä-
mässä on tukirakenteita, kuten perhe, koulu, 
kaverit ja harrastukset. Jos osa tukirakenteista 
on heikommassa kunnossa, toisten merkitys 
korostuu.

Vuonna 2019 tehdyn kouluterveysky-
selyn mukaan joka kymmenes koululainen 
kokee olevansa yksinäinen vuodesta toiseen. 
Yksinäisyyden kytkös masennukseen ja syrjäy-
tymiseen on kiistaton. Harrastusten parissa 
lapset ja nuoret tapaavat sekä ohjaajia että ikä-
tovereita ja heidän elämänpiirinsä laajenee.

THL:n vuonna 2017 julkaistu tutkimus 
osoitti, että liikuntaharrastus 12-vuotiaana 
oli yhteydessä parempaan mielenterveyteen 
nuorena aikuisena. Eikä liikunta suinkaan 
ole ainoa harrastus, joka edistää terveyttä. 
Tutkimusten mukaan myös luovien lajien 
harrastaminen vaikuttaa myönteisesti.

Liikkuminen paitsi vähentää useiden kan-
sansairauksien riskiä myös vaikuttaa myöntei-
sesti koettuun elämänlaatuun. Kun lapsi saa 
kimmokkeen liikkua, hän jatkaa liikkumista 
todennäköisemmin myös aikuisena. Näin 
ollen säännöllinen liikuntaharrastus suojaa 
myös tulevaisuuden sairauksilta.

AUTTAA LÖYTÄMÄÄN VAHVUUDET
– Mieleinen harrastus on motivoiva ja se 
tukee monin tavoin lapsen kasvua ja kehitystä 
sekä kehon ja mielen hyvinvointia. Parhaim-
millaan harrastuksella on suojaava ja voi-
maannuttava vaikutus lapsen kehitykseen ja 
se auttaa löytämään omia vahvuuksia, Häikiö 
tiivistää harrastamisen myönteiset vaikutukset.

Harrastus antaa lapselle paljon: vuosien 
saatossa hän oppii vaikkapa soittamaan pia-
noa tai pelaamaan jalkapalloa. Taitojen karttu-
minen parantaa itsetuntoa, itseluottamusta ja 
elämänhallintaa. Harrastamisen kautta lapsi 
oppii myös sitoutumista, sinnikkyyttä, roh-
keutta, vastuullisuutta ja sääntöjen noudatta-
mista sekä sosiaalisia taitoja.   



TYTTÄRENI 
EEVASTIINA PÄÄSI 
Unelmista totta -tuen 
avulla aloittamaan 
teatterikerhon. Kuopion 
taideopiston järjestämä 
kerho on kallis, eikä 
meillä olisi ollut muuten 
siihen varaa. Harras-
tus on tuonut tytölle 
valtavasti esiintymisvar-

muutta, äänenkäyttö on parantunut ja myös 
äidinkielen taidot, sillä lapset kirjoittavat itse 
näytelmiä. Kaikesta näkee, että Eevastiina 
nauttii näyttelemisestä. Koulujen kerhotoi-
minta on supistunut ja yhä vähemmän on 
edullisia harrastuksia, siksi tällainen tuki on 
tärkeä. Teatterikerhossa ruokitaan positiivi-
suuden kautta lapsia, heidän itsetuntonsa 
kasvaa ja he voivat kiinnittyä sosiaaliseen 
ympäristöön, jossa kaikilla on yhteinen 
intressi.  

KOULUKURAATTORI 
KERTOI MINULLE 
Unelmista totta -tues-
ta, se oli hyvä juttu, sillä 
halusin kovasti päästä 
näyttelemään. Aloitin 
teatterikerhon vuosi 
sitten, kolmannen luokan keväällä. Kerho 
kokoontuu normaalisti kerran viikossa ja 
kaksi kertaa vuodessa teemme näytelmän. 
Tänä keväänä käsikirjoitimme sen itse. Ker-
hossa on aina hauskaa. Olin aluksi vähän ujo, 
mutta olen saanut itsevarmuutta. Jokaisen 
pitäisi saada opiskella ilmaisutaitoa, se on 
kivaa. Olen oppinut kerhossa myös sen, että 
kenenkään ideoille ei saa sanoa ei ja ketään ei 
saa syrjiä. �

OLEN TEHNYT KURAATTORIN TYÖTÄ 
Espoossa viisi vuotta ja sinä aikana sellais-
ten lasten määrä, joilla ei ole mahdollisuutta 
harrastaa, on oman kokemukseni mukaan 
kasvanut selvästi. Harrastuskustannukset 
ovat pääkaupunkiseudulla karanneet monien 
perheiden ulottumattomiin. Joskus lapset 
sanovat, että olisi mukavaa vaikka pelata 
jalkapalloa muulloinkin kuin välitunnilla, 
mutta perheellä ei ole varaa. Harrastus voi 
olla lapselle paikka, jossa voi loistaa – itsetun-
to tarvitsee muitakin rakennuspalikoita kuin 
koulun. Saattaa olla tilanteita, että lapsella 
ei ole koulussa ystäviä, mutta harrastuksista 
niitä voi löytää.  Erään perheen äiti kirjoitti 
sen jälkeen, kun harrastustuki oli mahdol-
listanut heidän perheessään useammalle 
lapselle harrastuksen, että se oli paras joulu-
lahja ikinä. Unelmista totta -tukea on erittäin 
simppeli hakea. Toivon, että tämä tukimuoto 
tulee jäämään työkalupakkiin, sillä harrastus-
ten merkitys lapsen minäkuvan, itsetunnon ja 
sosiaalisten taitojen kehittymisessä on suuri. 
Lisäksi harrastukset ovat erinomainen tapa 
ennaltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäyty-
mistä. �
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Harrastuksesta voi löytyä kaveri sellaiselle lap-
selle, joka ei ole löytänyt samanhenkistä seu-
raa koulusta. Harrastuksen parissa voi myös 
purkaa energiaa mielekkääseen tekemiseen.

– Harrastuksissa lapsi oppii myös 
tunteiden säätelytaitoja, sillä harjoittelu tuo 
mukanaan onnistumisia ja epäonnistumisia. 
Kaikki lapset eivät myöskään saa koulusta 
onnistumisen kokemuksia, mutta harrastus 
tarjoaa niitä. 

Harrastuksissa lapsilla on myös mah-
dollisuus unohtaa muut huolet. Jos kotona 
on vaikea tilanne, harrastuksen parissa on 
tilaisuus hengähtää.

Häikiö muistuttaa, että aikuinen on lap-
selle aina tärkeä roolimalli ja siksi harrastus-
toiminnan järjestäjillä on suuri vastuu.

PERHEEN HYVINVOINTI PARANEE
Se, että harrastus tukee lapsen hyvinvointia, 
vaikuttaa välillisesti koko perheen elämään.

– Olemme kysyneet perheiltä, jotka 
ovat saaneet tukea lapsen harrastamiseen, 
mitkä ovat olleet vanhempien näkökulmasta 
harrastuksen vaikutukset. Näissä vastauk-
sissa korostuu vanhempien kokemus siitä, 
että harrastus on sekä tuonut lapselle uusia 
taitoja että vaikuttanut myönteisesti perheen 
hyvinvointiin.

SOS-Lapsikylä loi Unelmista totta -har-
rastustuen, koska halusi osana omaa ennalta-
ehkäisevää työtään olla mukana vähentämässä 
lasten vapaa-ajanvieton eriarvoistumista ja 
auttaa lapsia harrastusten pariin.

– Kun perheet antavat meille palautet-
ta, jossa he toteavat, että apumme on ollut 
perheen pelastus ja lasten unelmista on tullut 
totta, tiedämme olevamme oikealla tiellä, 
Häikiö hymyilee. �

Lähteitä 
• Harrastamisen strategia, 
 Opetus- ja kulttuuriministeriön 
 julkaisuja 2019:7
• Tiina Hakanen & Sami  
 Myllyniemi & Mikko Salasuo 
  (toim.): Oikeus liikkua,  
 Lasten ja nuorten vapaa- 
 aikatutkimus 2018
• Nuorisobarometri 2017,  
 Valtion nuorisoneuvosto
• Kouluterveyskysely 2019,  
 THL 

Gallup
Mitä tuumaavat 
Unelmista totta 
-hankkeesta kuraattori, 
vanhempi ja lapsi?

Harrastuksissa  
lapsi oppii  

myös tunteiden  
säätelytaitoja. 
PÄIVI HÄIKIÖ

JOUNI MUURI 
KURAATTORI,  ESPOO

EEVA JA EEVASTIINA 
TOIVALA, KUOPIO

Eevastiina
kertoo

virkistäytymiseen

LAPSIASIAVALTUUTETTU ELINA PEKKARI-
NEN korostaa, että harrastukset ovat lapsille 
tärkeitä, koska niissä voi kehittää omaa itsetun-
temustaan, taitojaan ja valmiuksiaan.

KUINKA HYVIN YHDENVERTAISUUS 
HARRASTUSTOIMINNASSA TOTEUTUU TÄLLÄ 
HETKELLÄ SUOMESSA?

Suomessa yhdenvertaisuuteen harrastustoiminnassa 
on vielä matkaa. Tiedämme nuorten vapaa-aika-
tutkimuksesta, että perheen taloudellinen tilanne 
vaikuttaa liikunta- ja urheiluharrastuksiin siten, että 
hyvätuloisessa perheessä 55 % lapsista ja nuorista 
liikkuu viikoittain liikunta- tai urheiluseurassa, kun 
taas heikosti toimeentulevissa perheissä osuus on 
32 %. Todennäköisesti sama taloudellisen tilanteen 
vaikutus koskee myös kulttuuri- ja taidealojen 
harrastuksia. 

Jotta harrastukset olisivat aidosti jokaisen lapsen 
ulottuvilla, tulee huolehtia siitä, että niitä on alueellisesti saatavilla, että taloudelliset 
seikat eivät estä harrastamista ja että niiden piiriin jokainen on tervetullut ja voi kokea 
olonsa turvalliseksi. 

MIKSI ON TÄRKEÄÄ TAATA JOKAISELLE  
LAPSELLE MAHDOLLISUUS HARRASTAA?
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla jokaisella lapsella on oikeus virkistäytymi-
seen ja vapaa-aikaan. Lapsella on myös oikeus kehittymiseen ja harrastamisella on tässä 
oikeudessa suuri rooli. Harrastukset ovat lapsille 
tärkeitä, koska niissä voi kehittää omaa 
itsetuntemustaan, taitojaan ja valmiuksiaan. 
Lisäksi harrastusten yhteydessä luodaan 
sosiaalisia siteitä ja opitaan tuntemaan 
omaa elinympäristöä laajemmin kuin vain 
perheen tai koulun piirissä. Harrastukses-
ta tulee joillekin tärkeä itsensä ylittämi-
sen paikka ja jopa ammatti. 

Yhtä tärkeää on huolehtia, että 
lapsella on mahdollisuus lepoon ja 
itseohjautuvaan vapaa-aikaan yksin 
tai yhdessä ystävien kanssa. Liian 
tavoitteellinen harrastus, josta lapsi ei 
nauti, ei tee hyvää lapsen kehityk-
selle. Päinvastoin, pakotetusta ja 
vastenmielisestä harrastuksesta 
tai harrastuksesta, jonka piirissä 
lapsi kokee kaltoinkohtelua tai 
kiusaamista, voi olla lapselle 
haittaa. �
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Elina Pekkarinen 
kantaa huolta 
lapsista, joilla ei ole 
mahdollisuuksia 
harrastaa.

Harrastukset  
ovat lapsille 
tärkeitä, koska 
niissä voi 
kehittää omaa 
itsetuntemustaan, 
taitojaan ja 
valmiuksiaan.  
ELINA PEKKARINEN
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Katulapsesta 
sairaan-
hoitajaksi
3-vuotiaana Kasmitha*, 27, eli Kathmandun kaduilla. Nyt 
hän työskentelee sairaanhoitajana Sanothimin 
SOS-lapsikylässä Nepalissa.

TEKSTI NORJAN SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖ KÄÄNNÖS ANNA SAVELA

KUVAT NINA RUUD

Varsinkin Nepalin maaseudulla jotkut isät 
jättävät perheensä, koska heille ei ole syntynyt 
poikaa. Kun työtön ja kouluttamaton äiti jää 
yksin lasten kanssa, perheellä on hyvin huonot 
mahdollisuudet tulla toimeen. Tässä tilantees-
sa äidit saattavat hylätä lapsensa aloittaakseen 
uuden elämän muualla.

ELÄMÄ KADULLA
– Olin kolmivuotias, kun isäni päätti jättää 
meidät ja mennä uudestaan naimisiin saadak-
seen poikalapsen, Kasmitha kertoo.

Kasmithan perhe jäi täysin ilman toi-
meentuloa ja kotia. Kasmithan äiti oli silloin 
raskaana ja odotti kolmatta lastaan. Epätoivos-
saan hän vei lapsensa Kathmanduun etsies-
sään työtä. He elivät kadulla teltassa yhdessä 
maailman saastuneimmista kaupungeista.

Kasmitha muistelee neljää vuottaan ka-
dulla surullisena. Hän kertoo pelon täyttämis-
tä öistä ja jatkuvasta nälästä. 

– Vaikeinta oli, kun emme saaneet edes 
ihan perusasioita. Emme voineet syödä, kun 
meillä oli nälkä eikä meillä ollut rahaa kou-
lunkäyntiin, vaikka halusimme siskoni kanssa 
kovasti kouluun, Kasmitha muistelee.

TIE PAREMPAAN
Kasmithan nuorin sisar syntyi pellolle, jossa 
äiti oli tekemässä raskasta työtä. Tällöin 
läheisen koulun johtaja tajusi heidän hätänsä 
ja auttoi äitiä ottamaan yhteyttä Nepalin 
SOS-lapsikyläjärjestöön.

Kasmitha oli viisivuotias, kun hänen 
perheensä alkoi saada SOS-lapsikyläjärjes-
tön tukea. Tytöt pääsivät kouluun ja elämän 
perusasiat alkoivat olla taas kunnossa.

Tuesta huolimatta sisarusten äiti päätti 
lähteä ja jättää lapset.

– Hän teki varmaan parhaansa, mutta 
täällä elämä ei ole yksihuoltajaäideille help-
poa, Kasmitha ajattelee. 

KUMMITARINA

Sanothimin SOS-lapsikylässä on lämminhenkinen ja rauhallinen tunnelma.

Sairaanhoitajana Kasmitha parantaa suurim-
man osan lasten vaivoista, mutta sen ohella 
hän antaa lapsille myös hyviä neuvoja. – Ole 
vahva ja rohkea, ole ahkera ja keskity opintoi-
hisi. Kun ajattelet, että asiat menevät hyvin, 
niin ne yleensä menevätkin, Kasmitha sanoo.
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SAIRAANHOITAJAN TOIMISTOSSA, 
keskellä Sanothimin SOS-lapsikylää, 10-vuo-
tias poika istuu tuolilla ja itkee korvakipuaan.

– Vilkaisen vain nopeasti, jos siellä näkyy 
jotain, Kasmitha sanoo rauhallisesti ja tutkii 
pojan korvaa taskulampulla. 

Kasmitha on työskennellyt SOS-lapsiky-
lässä sairaanhoitajana jo kolme vuotta. Tuona 
aikana hän on oppinut tuntemaan jokaisen 
lapsen hyvin. Joka päivä sairaanhoitajan oven 
takaa löytyy lapsi, joka tarvitsee hänen apuaan.

Lapset tuntevat olonsa turvalliseksi 
Kasmithan kanssa, sillä he eivät ainoastaan 
tunne toisiaan, vaan heillä on jaettu historia. 
Myös Kasmitha tietää, miltä tuntuu menettää 
vanhempansa.

ISÄ HYLKÄSI PERHEENSÄ
Kasmitha syntyi maalaiskylässä vuonna 1994. 
Hän eli yhdessä äitinsä, isänsä ja sisarensa 
kanssa. 

– Muistan, että sain ihan pienenä keuhko-
kuumeen, mutta sitä ei haluttu hoitaa ollen-
kaan. Poikien ja tyttöjen oikeuksien välillä on 
täällä Nepalissa aikamoinen ero maaseudulla 
vieläkin, Kasmitha kertoo.

Tilastotietoa 
HYVÄ KOULUTUS  
Yli 80 %:lla auttamistamme nuorista 
on riittävä koulutus ja tarvittavat 
taidot hyvän työpaikan saamiseksi, 
tai he opiskelevat.

VAHVAT TUKIVERKOSTOT
90 %:lla auttamistamme lapsista 
on aikuistuttuaan vahvat tuki-
verkostot, hyvät suhteet 
perheeseensä ja he pitävät 
omista lapsistaan hyvää huolta.

*70 Years of Impact -raportti 

Olen niin kiitollinen, 
että saimme  
pysyä yhdessä.
KASMITHA

Kasmithan isosisko oli tuolloin onneksi 
jo riittävän vanha pitääkseen huolta nuorem-
mista siskoistaan. SOS-lapsikylässä päätettiin, 
että siskoille olisi parasta pysyä yhdessä tur-
vallisessa ympäristössä. Heille mahdollistettiin 
elämä uudessa asunnossa SOS-lapsikylän 
vieressä ja he pystyivät jatkamaan koulun-
käyntiä. Kasmitha päätyi lopulta sairaanhoita-
jakouluun.

– Olen niin kiitollinen, että saimme pysyä 
yhdessä. Se merkitsi silloin ja edelleen todella 
paljon, Kasmitha hymyilee. �

*Nimi muutettu  
yksityisyyden suojelemiseksi.

NÄIN TUKESI AUTTAA

Kansainvälisen työn tukijamme 
auttavat Kasmithan kaltaisia lap-
sia ja perheitä ympäri maailmaa.
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Iloisia 
kohtaamisia 
ja vertaistukea

TEKSTI PIRKKO SOININEN

KUVAT PEKKA LÄHTEENMÄKI

Mummun ja vaarin tupa on vantaalaiselle 
Lampelan suurperheelle tärkeä hengähdyspaikka. 
Kun neljäs lapsi syntyi, tultiin synnytyssairaalastakin 
suoraan tuvalle syömään.  

ENSIMMÄISEN KERRAN LAMPELAN 
silloin vielä kolmilapsinen perhe vieraili 
SOS-Lapsikylän Hakunilassa toimivalla 
Mummun ja vaarin tuvalla nelisen vuotta 
sitten. 

– Aluksi jo ihan pelkästään ajatus siitä, 
että joku toinen tekee kerran viikossa ruuan, 
tuntui aivan mahtavalta helpotukselta. 
Myöhemmin olemme saaneet huomata, että 
tupatoiminta antaa elämään paljon muutakin, 
LAURA-KAISA sanoo.

– Kun toiseksi nuorimmaisemme, nyt 
3-vuotias VIOLA-EMILIA, syntyi, tulimme synny-
tyssairaalasta suoraan Hakunilan tuvalle. Tääl-
lä odottivat mummut ja vaarit, lasten kaverit 
ja lämmin ruoka, pariskunta hymyilee.

KODINOMAINEN TUNNELMA
Mummun ja vaarin tuvilla eri sukupolvet 
kohtaavat luontevasti toisensa ja ystävyyksiä 
solmitaan yli sukupolvirajojen. 

– Minä olen jutellut paljon HEIKKI-VAARIN 
kanssa – oikein toivon aina, että Heikki olisi 

paikalla. Meille on muodostunut hyvä suhde, 
ESKO kertoo.

– Tuvalla on välittävä tunnelma. Jos ei 
pariin viikkoon pääse itse paikalle, joku huu-
dahtaa jo ovensuussa, että ihanaa, kun tulit, 
Laura-Kaisa kertoo.

Lampelan perhe on ystävystynyt tuvalla 
toisen suurperheen kanssa. Yhteyttä pidetään 
tiiviisti tupatoiminnan ulkopuolellakin.

– Lapsille tupakavereista sekä mummuista 
ja vaareista on tullut tärkeitä. Poikkeusolojen 
aikanakin lapset kysyivät usein, mennäänkö 
tuvalle, ja heitä selvästi harmitti, kun emme 
voineet mennä. 

Lampeloihin ovat jättäneet erityisen 
muistijäljen ne kerrat, kun on vietetty jonkun 
syntymäpäiviä, askarreltu pääsiäistipuja tai 
koristeltu joulupipareita.

– On hienoa, että tuvilla vaalitaan perin-
teitä, jotka saattavat joissain perheissä unoh-
tua tai jäädä kiireen jalkoihin, Esko toteaa.

– Omaa stressiä on helpottanut se, että 
on saanut jutella muiden aikuisten kanssa. 

AVULLASI

Kun elämäntilanteeni oli kuormittava vuonna 
2018, koin, että elämäni suurimpia voimava-
roja oli nimenomaan Mummun ja vaarin tupa. 
Solmin luottamuksellisen ja tärkeän suhteen 
silloisen SOS-Lapsikylän työntekijän kanssa, 
jolta sain paljon tukea, Laura-Kaisa muistelee.

VERTAISTUKEA JA VOIMAVAROJA
– Ajattelen, että paikallinen matalankynnyk-

sen toiminta on juuri sitä, mitä lapsiperheet 
tarvitsevat arjen tueksi. Nähdyksi ja kuulluksi 
tuleminen ovat sekä lapselle että aikuiselle 
tärkeitä kokemuksia. Tuvalla saa vertaistukea, 
on avartavaa nähdä, että muillakin perheillä 
on haasteita, Laura-Kaisa toteaa.

Hän korostaa myös sitä, miten tärkeää 
lastenkin on nähdä, että maailmassa on mo-
nenlaisia perheitä: maahanmuuttajataustaisia, 

Paikallinen matalan- 
kynnyksen toiminta 
on juuri sitä, mitä 
lapsiperheet tarvitsevat 
arjen tueksi. 
LAURA-KAISA

yksinhuoltajia, adoptioperheitä. 
– Erityisen arvokasta on sukupolvien 

kohtaaminen. Mummut ja vaarit ovat avuksi 
meille ja saavat siitä varmasti iloa ja merkityk-
sellisyyden kokemuksia itselleen. Tosi monilla 
perheillä ei ole isovanhempia tai he asuvat 
kaukana, jolloin tuvan mummut ja vaarit 
muodostuvat todella tärkeiksi.

Lampelan perheellä on omatkin isovan-
hemmat, mutta silti varamummut ja -vaarit 
ovat läheisiä.

– Lapsen elämässä ei varmasti koskaan 
voi olla liikaa välittäviä aikuisia, Lampelat 
sanovat.

Laura-Kaisa nostaa esiin myös toiminnan 
taloudellisen tuen. Monelle lapsiperheelle 
ilmainen ateria kerran viikossa on merkittävä 
kädenojennus. 

– Tämän tyyppinen ennaltaehkäisevä, 
vapaamuotoinen toiminta on äärettömän 
tärkeää ja tukee lapsiperheiden jaksamista, 
Lampelat tiivistävät tupatoiminnan merki-
tyksen. �

 
• Tupatoiminta on osa  
 SOS-Lapsikylän Lähellä  
 – sukupolvet toistensa tukena 
  -hanketta.
• Tuville ovat tervetulleita kaikki 
  lähialueiden lapsiperheet.
• Tuvat sijaitsevat Espoon 
  Karakalliossa ja Suvelassa  
 sekä Vantaalla Hakunilassa, 
 Myyrmäessä ja Koivukylässä. 
 Lisäksi toimii virtuaalitupa.
• Toimintaa on tuvilla  
 kerran viikossa.

Mummun ja vaarin

NÄIN TUKESI AUTTAA

Kotimaan tukijamme mahdollis-
tavat lapsille ja perheille tärkeitä 

uusia suhteita yli sukupolvirajojen.
Kuvassa iloinen Lampelan perhe: 
Lilja-Aurora, Viola-Emilia,  
Vilho-Topias, Pioni-Isabel,  
Esko, Lauri-Olavi ja Laura-Kaisa.
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Vaikuttavia tuloksia 
kehitysyhteistyöllä 

Tansaniassa
SOS-Lapsikylän nelivuotinen kehitysyhteistyöhanke 

Tansanian Mufindissa tuli päätökseen viime vuoden lopulla. 
Hankkeen loppuarviointi osoittaa, että sen avulla on saatu 

aikaan muutosta niin paikallisten rakenteiden kuin yksilöidenkin tasolla. 
Hankkeesta on myös saatu tärkeitä oppeja 

tuleviin kehitysyhteistyöhankkeisiin.

KEHITYSYHTEISTYÖ
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TEKSTI SARA SINTONEN 

KUVAT ANTHONY UBAUD

oli 40 prosenttia, kun hankkeen päättyessä 
vastaava luku oli 92 prosenttia.  

RUOKATURVAN JA TOIMEENTULON 
PARANTUMINEN
Hankkeen myötä naisten kyky huolehtia las-
ten perustarpeista on parantunut merkittäväs-
ti. Suurin osa pystyy nyt huolehtimaan lasten 
riittävästä ravinnonsaannista ja koulunkäyn-
nin kuluista. Niiden perheiden osuus, jotka 
pystyvät tarjoamaan lapsille kolme ateriaa 
päivässä, nousi 19 prosentista 74 prosenttiin. 

YHTEISTYÖ EDISTÄÄ  
NAISTEN ASEMAAT
Hanke paransi myös yhteisön jäsenten keski-
näistä yhteistyötä. Hankkeen piirissä olleista 
naisista 220 muodosti naisten ryhmiä, jotka 
onnistuivat kehittämään keinoja toimeen-
tulon parantamiseksi – Kikombon naisten-
ryhmä on tästä oiva esimerkki. Jäsenet ovat 
saaneet koulutusta yrittäjyydestä, taloudenpi-
dosta, säästämisestä, vanhemmuudesta ja lap-
sen oikeuksista. Kikombon naisten ryhmää 
on myös tuettu rekisteröitymään viralliseksi 
paikallisyhdistykseksi, jotta se voisi saada 
valtion lainoja toimintansa kehittämiseen. 

Tulevaisuudessa toimintaa on tarkoitus 
laajentaa maanviljelystä paperipussien ja 
saippuan tekemiseen. Naisten mukaan heidän 
itseluottamuksensa on parantunut, ja he 
uskaltavat puhua oikeuksiensa puolesta. �

VUOSINA 2017–2020 TOTEUTETUN 
HANKKEEN TAVOITTEENA oli vähentää 
köyhyyttä sekä parantaa naisten ja lasten 
oikeuksia. Hanke pyrki kehittämään naisten 
taitoja ja osaamista toimeentulon parantami-
seksi, edistämään lapsiystävällisiä kasvatusme-
netelmiä sekä puuttumaan epätasa-arvoisiin 
rakenteisiin.

Hankkeen tavoitteita edistettiin esimerkiksi 
• parantamalla huoltajien ja lasten toimijuutta,
• järjestämällä koulutusta ja työpajoja,
• lisäämällä tietoisuutta naisten ja lasten 
  oikeuksista yhteiskunnan eri tasolla,
• sekä vahvistamalla paikallisten instituutioi-
den ja yhdistysten toimintaa.

NAISTEN VOIMAANNUTTAMINEN 
TÄRKEÄÄ
Kehitysaskeleista huolimatta naiset ja lapset 
kohtaavat edelleen monenlaisia haasteita 
Tansaniassa. Tällaisia ovat esimerkiksi väkival-
ta, lapsiavioliitot, teiniraskaudet, koulupu-
dokkuus, sukupuoleen perustuva syrjintä ja 
väkivalta sekä peruspalvelujen puutteellisuus. 
Naisten ja lasten oikeudet ovat yhteenkietou-
tuneita, sillä naisten voimaannuttaminen edis-
tää tutkitusti myös lasten hyvinvointia. Tämä 
oli myös Mufindin hankkeen lähtökohtana. 

Hankkeen piirissä olleista 250 haavoittu-
vassa asemassa olevasta naisesta 237 kerrytti 
hankkeessa uusia taitoja ja osaamista, jotka 
mahdollistavat paremman toimeentulon ja 
lapsiystävällisemmän kasvuympäristön. Nai-
silla on yhteensä 928 lasta, joiden hyvinvointia 
huoltajien parantunut asema edistää. 

PAIKALLISTEN TOIMIJOIDEN 
VAHVISTAMINEN
Vaikuttamistyö yhteiskunnan eri tasoilla oli 
keskeistä Mufindin hankkeessa. Hankkeen 
loppuarviointi osoittaa, että työ on tuottanut 
tulosta: ainakin 60 valtuutettua on ryhtynyt 
pitämään hankkeen teemoja esillä kunnallis-
politiikassa. Lisäksi aluehallinto on nostanut 
sosiaalipalveluiden budjettia 25 miljoonasta 
Tansanian šillingistä 40 miljoonaan. Tällaiset 
rakenteelliset muutokset ovat tärkeitä saavu-
tuksia kehitysyhteistyössä.

Yksi hankkeen merkittävistä saavutuksista 
on myös 16 paikallisyhdistyksen vahvista-
minen sekä Mufindin paikallisyhdistysten 
verkoston perustaminen. Paikallisyhdistykset 
ovat hankkeen myötä entistä sitoutuneempia 
ajamaan lasten ja naisten oikeuksia. 

Lisäksi naiset ja lapset kokevat oman 
osallisuutensa parantuneen ja elinympäristön 
muuttuneen heille suotuisammaksi – hank-
keen alkaessa tyytyväisyys elinympäristöön 

NÄIN TUKESI AUTTAA

Kansainvälisen työmme tukijat 
ovat mukana mahdollistamas-

sa kaikkia kehitysyhteistyö-
hankkeitamme Afrikassa.

Tyytyväisyys 
elinympäristöön  

oli hankkeen alussa  
40 % ja hankkeen 
päättyessä 92 %.

Kikombon naisten ryhmää on koulutettu yrittäjyydestä, taloudenpidosta, säästämisestä, 
vanhemmuudesta ja lapsen oikeuksista.

 “ENNEN PROJEKTIA EN TIENNYT, 
mitä minulle tapahtuu seuraavina
päivinä. Lapseni ja minä kärsim-
me usein ruokapulasta ja meillä oli 
vaikeuksia selvitä lasteni koulutukseen 
liittyvistä kuluista. -- Hankkeen myötä 
olen toiveikas lapsieni tulevaisuudesta. 
Tällä hetkellä pystyn tarjoamaan 
lapsilleni kolme ateriaa päivässä ja 
minulla on varaa lapsieni perus-
koulutukseen ja sairaanhoito-
kuluihin.” 
– Hankkeen osallistuja 
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5.30

klo
6.00

klo
6.30

klo
17.00

klo
18.00

klo
19.00

Lapset heräävät, Malani itse on ollut 
hereillä jo viidestä lähtien. Hän aloittaa 
päivän aina valmistamalla aamiaisen 
ennen lasten herättämistä.

Aamiainen on valmis ja kaikki 
yhdeksän lasta saavat riisiä, 
vihanneksia ja kuumaa teetä 
maidon kanssa.

Vielä viimeiset valmistelut ennen kuin 
lapset lähtevät kouluun. Malani harjaa 
nuorimpien tyttöjen hiukset ja halaa 
kaikkia kunnolla ennen lähtöä.

Koulupäivä on ohi ja lapsikylä-äiti 
Malani kokoaa lapset talon suurimman 
pöydän ympärille tekemään läksyjä.

Lapset auttavat valmistamaan illallista 
vuorotellen. Tänään on vanhimman 
tytön vuoro auttaa.

Malani ehtii pesemään vaatteet, 
joita lapset tarvitsevat seuraavana 
päivänä koulussa.

klo
21.00

Illallisen jälkeen perhe rentoutuu 
television edessä köllötellen. 
On hyvä olla yhdessä pitkän 
päivän jälkeen.

Nuorin tytär menee nukkumaan, ja pian 
muutkin seuraavat. Malanilla itsellään 
on muutama tunti aikaa rentoutua 
ennen kuin hänkin kömpii sänkyyn. �

klo
21.30 Lapsikylä-äitinä 

oleminen  
merkitsee minulle 
ihan kaikkea.  
MALANI

AVULLASI
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Lapsikylä-
äidin päivä

Malani on yhdeksän lapsen lapsikylä-äiti yhdessä 
Sri Lankan SOS-lapsikylistä. Tämä tarkoittaa yhdeksää eväslounasta, 
yhdeksän lapsen herättämistä ja yhdeksää kupillista teetä joka aamu. 
Malani tekee sen kaiken rakkaudella. 

TEKSTI JA KUVAT SARA KOLLBERG 

KÄÄNNÖS ANNA SAVELA

NÄIN TUKESI AUTTAA

SOS-Kummit mahdollistavat  
lapselle turvallisen  ja  

välittävän kodin.



PINNALLA

Tarvitsemme 
tulevaisuudessa 

inhimillisiä taitoja

YHDYSVALTALAINEN HUIPPUYLI-
OPISTO MIT on nimennyt Perttu Pölösen 
maailman 35 lupaavimman nuoren innovaat-
torin listalle. Perttu on voittanut Euroopan 
suurimman nuorten tutkimuskilpailun ja 
päässyt puoleksi vuodeksi ajatushautomoon 
Piilaaksoon. Hänet on valittu luovimmaksi 
suomalaiseksi Slushissa vuonna 2014. Hän 
on myös keksijä, yrittäjä ja säveltäjä. Perttu ei 
kuitenkaan itse innostu titteleistä – päinvas-
toin.

– Työperäiset tittelit eivät ole paras 
tapa rakentaa identiteettiä, sillä olemme 
paljon enemmän kuin työmme. Ennemmin 
voisimme käyttää taitotitteleitä. Jos minulta 
nyt joku kysyisi, kuka sinä olet, sanoisin, että 
olen maustaja, koska tykkään tuoda asioihin 
uudenlaisia nyansseja ja sävyjä, Perttu sanoo. 

INHIMILLISYYS ON KAIKEN  
PERUSTA
Pertun esikoiskirja Tulevaisuuden lukujärjestys 
ilmestyi viime vuonna, ja siinä hän pohtii 
innostavasti taitoja ja ominaisuuksia, joita tar-
vitsemme menestyäksemme tulevaisuudessa. 

– Tajusin Piilaaksossa, että teknologia on 
hienoa ja kiinnostavaa, mutta se on kuitenkin 
toisarvoista. Vaikka teknologia tekee monet 
asiat paremmin kuin ihminen, se ei opeta 
meille oikeaa ja väärää. Pitäisi pitää huoli 
siitä, että teemme fiksuja juttuja teknologialla. 
Meidän pitäisi lähteä liikkeelle inhimillisyy-
destä. 

– Tulevaisuudessa tapahtuvien muutosten 
sijaan voisimme miettiä kaikkea sitä, mikä ei 
muutu, sillä se on arvokkaampaa ja sen varaan 
voi rakentaa. Moni pelkää tulevaisuutta ja on 
ahdistunut siitä ja ihan syystäkin, mutta tule-

vaisuus on täynnä myös mahdollisuuksia.
Emme voi tietää, miten alat tulevat 

muuttumaan. On mahdotonta pedata, että 
kun käyn tämän koulun, pärjään 40 vuotta. 
On oltava valmis omaksumaan uusia tietoja 
ja taitoja.

– Oppiminen ja oppimaan oppiminen on 
yhteinen projekti. Ikä ei määrittele sitä, kuka 
opettaa ja ketä. 

MYÖTÄTUNTOA JA UTELIAISUUTTA
Kouluarvosanat eivät ole Pertun mielestä hyvä 
mittari. Voi olla jopa niin, että asiat, joista 
koulussa saa negatiivista palautetta, ovatkin 
niitä taitoja, joiden avulla tulee pärjäämään 
elämässä. 

– Kokeissa mitataan suorituksia eikä ih-
misiä. Mitattava lopputulos ei ole merkittävä, 
vaan se, mistä olemme lähteneet ja millaisen 
matkan olemme kulkeneet. 

Tulevaisuuden työelämässä keskeisiä tai-
toja ovat kurinalaisuus, uteliaisuus, myötätun-
to ja luovuus, mutta niitä on vaikea perintei-
sesti mitata. Jos jotain ei mitata, se ei tarkoita, 
etteikö se olisi arvokasta. 

Lasten maailmassa on liian vähän tilaa epä-

onnistumisille. Lapset ovat myös eriarvoisessa 
asemassa: toisten ympärillä on paljon aikuisia, 
jotka uskovat heihin, ja toiset ovat yksin.

– Jos kokeesta tulee huono numero, mei-
dän tulee vahvistaa lasta kertomalla, että joi-
denkin asioiden oppiminen kestää pitempään 
kuin toisten. Joskus menee viikko, toisinaan 
vuosi. Jonkun merkittävän asian oppiminen 
voi viedä puoli elämää.

– Muistan, kun itse keksin lukiossa 
Sävelkellon. Oli valtavan rohkaisevaa, kun joku 
aikuinen ensimmäistä kertaa sanoi, että tuosta 
voi tulla oikeasti jotakin. Mutta se edellytti 
keksinnön parantelua ja jälleen parantelua.
Nuoren itsetuntoa ei voi vahvistaa liikaa. 

– Suurin pelkomme ei pitäisi olla se, että 
epäonnistumme, vaan se, että onnistumme 
väärissä asioissa.

LÖYDÄ OMA INTOHIMOSI
Pertulla on yksi ohje ylitse muiden: pitäisi 
pyrkiä tekemään asioita, joita kohtaan kokee 
intohimoa.

– Paras palvelu, mitä toinen ihminen voi 
toiselle tehdä, on auttaa häntä löytämään 
oma intohimonsa. Intohimoista ihmistä ei 
voi voittaa, hän menee läpi harmaan kiven. 
Intohimon löytäminen vain vaatii itsensä 
kuuntelemista: mistä asioista innostun, mihin 
persoonani taittuu, mitä haluan oikeasti tehdä.  

Monesti identiteetti on tiellä ja luomme 
itse esteitä itsellemme. Työidentiteetti on 
voinut käydä liian turvalliseksi ja rakkaaksi.

– On kuitenkin hyvä tiedostaa, että 
meillä on taitoja ja kykyjä, joita voimme 
käyttää hyvin erilaisissa konteksteissa. Meistä 
voi elämän aikana tulla työttömiä, mutta ei 
taidottomia, Perttu muistuttaa.�

Tulevaisuudessa suureen arvoon nousevat humaanit 
ominaisuudet, kuten uteliaisuus, luovuus ja empatia. 

Näin uskoo futuristi ja keksijä PERTTU PÖLÖNEN.

TEKSTI PIRKKO SOININEN KUVA SATU KEMPPAINEN
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Perttu Pölönen keskustelee 
tulevaisuuden taidoista myös 
SOS-Lapsikylän podcastissa. 

Kuuntele: 
www.sos-lapsikyla.fi/soscast/
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Pitäisi pyrkiä tekemään 
asioita, joita kohtaan  

kokee intohimoa. 
PERTTU PÖLÖNEN



YRITYSTEN TUELLA

Danske Bankin 
lahjoitus estää nuorten 
syrjäytymistä

DANSKE BANKIN vuoden 2020 suurlah-
joitus SOS-Lapsikylän nuorisokumppa-
nitoimintaan on alkanut tuottaa tulosta. 
215 050 euron lahjoitus kohdistui uuden, 
jälkihuollossa olevia nuoria tukevan 
nuorisokumppani-palvelun kehittämiseen 
ja kahden nuorisokumppanin palkkaami-
seen. 

– Tapaamme nuoria ympäri Päijät- 
Hämettä viikoittain tai useamminkin. 
Hyvä suhde nuoriin ja luottamus ovat 
työssämme ihan avainasemassa. Tällaista 
rinnallakulkijuutta nuoret juuri tarvitsevat. 
Olemme muun muassa saaneet nuoren 
aloittamaan kuntouttavassa työtoiminnas-
sa ja tukeneet päihteettömyyttä. Nuoret 
ovat myös harjaantuneet arjen asioiden 
hoitamisessa, nuorisokumppani Markus 
kertoo kokemuksistaan.

Danske Bankin mahdollistamat 
nuorisokumppanit toimivat tällä hetkellä 
Lahdessa ja auttavat päivittäin sijaishuol-
lossa kasvaneita nuoria itsenäistymisen 
haasteissa. �

Nuorisokumppanit Suvi ja Markus ovat 
muun muassa pelanneet videopelejä ja käy-
neet avannossa nuorten kanssa. Yhteys 
nuoriin luodaan heidän pelikentällään.

 

Yritys, kiinnos-
tuitko lasten 
ja perheiden 
tukemisesta? Ota 
yhteyttä yritysyh-
teistyöpäällikkö 

ANNEMI USVA-VÄNTTISEEN: 
annemi.usva-vanttinen@sos-lapsikyla.fi, 
p. 040 046 5020

Tule
mukaan 

auttamaan!

KOONNEET TARJA REHNSTRÖM, ANNA SAVELA, ANNEMI USVA-VÄNTTINEN  

KUVAT DANSKE BANK, UNSPLASH.COM, MOTONET, HELKAMA JA DREAMSTIME

RIITTÄVÄN PITKÄKESTOINEN ja laadukas uni on välttämä-
töntä kaikenikäisenä. Lue vinkit hyvään uneen! 

1 TUTUT RUTIINIT. Lapsiperheillä on omanlaisiaan, usein 
vanhempien omasta lapsuudesta tuttuja iltarutiineja, 

joiden avulla vanhemmat pyrkivät rauhoittamaan lapset 
nukahtamaan ja samalla varmistavat oman leponsa. Esi-
merkiksi vanhemman lukema iltasatu ja tuttu unilelu 
auttavat lasta nukahtamaan omaan sänkyynsä 
tai perhepetiin. Mikäli lapsella on univaikeuksia, 
jotka eivät häviä vanhempien omilla keinoilla, 
on apua tarjolla – perhe voidaan ohjata neu-
volasta vaikkapa unikouluun. 

2 TURVALLISUUDEN TUNNE EDISTÄÄ 
LEPOA. Jokainen lapsi tarvitsee 

aikuisen hoivaa ja sen myötä syntyvää 
turvallisuutta, tunnetta siitä, että häntä 
rakastetaan ja hänestä pidetään huolta. 
Mikäli näin ei ole, voi nukahtaminen 
olla pelottava asia. Turvattomuus sekä 
kaltoinkohtelu- ja hylkäämiskokemukset 
aiheuttavat lapselle stressitilan, jonka 
vuoksi on vaikea rentoutua unitilaan, 
jolloin ympäristön turvallisuutta ei voi 
kontrolloida ja varmistaa. Tapahtuuko 
yöllä jotain pahaa? Jätetäänkö minut  
yksin? Heräänkö varmasti ajoissa  
ehtiäkseni kouluun?

SANATEHTÄVÄ

VINK VINK

4 VINKKIÄ 

Hyvään uneen kannattaa panostaa!

Broman Group tarjoaa nuorille startin työelämään 

BROMAN GROUP teki 50 000 euron lahjoituksen SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä 
oleville nuorille suunnattuun työelämävalmennukseen. Lahjoituksen myötä Broman 
Group ja sen tytäryhtiö Motonet kannustavat myös yksityishenkilöitä ja muita yrityksiä 
mukaan lahjoittamaan: www.sos-lapsikyla.fi/startti_tyoelamaan/.

Lisäksi Motonet tarjoaa nuorille opintoihin liittyviä Tutustu ja tienaa -harjoittelu-
paikkoja, ja sen henkilökunnasta valitut 10 starttikaveria auttavat henkilökohtaisesti 
nuoria työnhaun kiemuroissa. �

Toivottaako yrityksenne 
asiakkailleen hyvää kesää?
– NO TIETYSTI!  Samalla yrityksellänne olisi 
mainio mahdollisuus tukea lasten harrasta-
mista ja haastaa asiakkaatkin mukaan!

Unelmista totta -harrastustuki on mo-
nelle lapselle ja nuorelle ainoa mahdollisuus 
päästä harrastamaan tai jatkaa lempiharras-
tustaan taas syksyllä.

Kun korona on kiristänyt perheiden kuk-
karonnyörejä, vetoamme kesäkampanjas-
samme teihin, hyvät yritystukijamme!

Yrityslahjoituksen voi tehdä täällä: 
sos-lapsikyla.fi/lahjoita-harrastus . Kiitok-
seksi saatte käyttöönne valmiit viestintä-
materiaalit, joita voitte hyödyntää lomavies-
teissä tai kesätervehdyksissä.

Tehdään yhdessä lasten unelmista totta! �

HELKAMAN ODOTETUT pyörälahjoi-
tukset tulivat taas! Lasten toiveiden ja 
tarpeiden mukaiset pyörät toimitetaan 
lapsikyliimme ympäri Suomea kevään  
ja kesän aikana. �
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TEKSTI  HILLEVI WESTMAN  KUVA SHUTTERSTOCK

Nyt pyöräillään! t. Helkama

L U Y R B X O W P Ö

E P C W R K F O W K

H V E U N Z Z G E K

T V O I K U K K A Ä

I H R D P V P T M T

O U B R U P H M B Ä

A J Y W L O O I T L

B T K Y O R U N O O

E J X Q M U K H E O

R U F D W P V C C N

3 KEHON JA MIELEN RAUHOITTAMINEN AUTTAVAT. 
Univaikeuksiin tarjotaan yhä enemmän keinoja mielen 

ja kehon rauhoittamiseen. Apuna voi käyttää hengitys- ja 
lihasrentoutusharjoituksia tai kuunnella rauhoittavaa musiik-
kia. Sarastusvalo voi auttaa heräämään lempeästi ja rytmittä-
mään vuorokautta.

4 MIELTÄ VAIVAAVAT MURHEET ON HYVÄ 
KÄSITELLÄ. Tiedämme, että huolet ja murheet 

eivät poistu murehtimalla, vaan muuttamalla tai 
käsittelemällä niitä yhdessä toisen kanssa. Lapset 

tarvitsevat siihen turvallisia, lasta ymmärtäviä 
ja kuuntelevia aikuisia, joiden avulla lasten 

epätoivo voi muuttua toivoksi. Mikäli lapsen 
tai aikuisen univaikeudet ovat oire vakavasta 
psyykkisestä pahoinvoinnista, niitä tulisi 
käsitellä riittävän pitkäkestoisessa psyko-
terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa. 
Pahoinvoinnin taustalla olevat kokemukset 
ja traumat eivät lakkaa olemasta tosia, 
mutta ne saatetaan hyväksyä osaksi omaa 
elämäntarinaa ja niistä voi päästää irti. �

Vinkit antoi SOS-Lapsikylän vas-
taava psykologi Hillevi Westman.
Tietoa ja apua univaikeuksissa:  
Uniliitto.fi

Löydä
kevät!

Mitä voit 
löytää 
keväisestä 
luonnosta? 

Löydä 7 
piilotettua 
keväistä 
sanaa. �

KUULUMISIA 1918 KUULUMISIA



MORMOR OCH morfars stuga ger ett väl-
behövligt andningsrum för hela storfamil-
jen Lampela från Vanda.

– I början kändes bara tanken på att 
någon annan lagar mat en gång i veckan 
som en enorm lättnad, men senare har 
vi märkt att stugverksamheten även för 
med sig så mycket annat i livet, säger 
Laura-Kaisa och Esa Lampela.

Familjen Lampela har blivit vän med 
en annan storfamilj på stugan. De håller 
tät kontakt även utanför stugverksam-
heten.

– Jag tror att en lokal verksamhet 
med låg tröskel är precis vad barnfamil-
jer behöver som stöd i vardagen. Att bli 
sedd och hörd är viktiga erfarenheter 
för både barn och vuxna. På stugan får 
man kamratstöd och det är berikande att 

TEXT PIRKKO SOININEN  BILD ANNIKA PITKÄNEN / KREATOS FILMS

JU MER utmanande en familjs livssituation 
är, desto mer sannolikt är det att barnet inte 
har någon möjlighet att utöva en hobby. En 
hobby skulle dock betyda mycket för både 
barnet själv, hens familj och samhället.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd kan 
hobbyer bidra till att förhindra marginalise-
ring och trygga ett barns uppväxt vid sidan 
av nära människorelationer och ingripande i 
rätt tid. 

– Fritidsintressen spelar en särskilt viktig 
roll när det handlar om barn som växer upp 
under utmanande förhållanden. Om de 
grundläggande faktorerna är någorlunda bra 
är risken för marginalisering inte så stor, men 
om familjens kraftresurser är svaga blir bety-
delsen av fritidsintressen som en främjande 

Från gatubarn till 
sjuksköterska

SOM TREÅRING levde Kasmitha*, idag 
27 år, på gatorna i Katmandu. Nu arbe-
tar hon som sjuksköterska i Sanothimis 
SOS-barnby i Nepal. 

Kasmitha har arbetat som sjukskö-
terska i SOS-barnbyn i tre år. Under den 
tiden har hon lärt känna varje barn bra. 
Varje dag står ett barn som behöver hen-
nes hjälp bakom dörren.

Kasmitha föddes i en by på landet 
1994. Hon levde tillsammans med sin 
mamma, pappa och syster.  När hon var 

faktor för det mentala välbefinnandet ytterst 
viktig. En rolig hobby är motiverande och 
den stöder på många sätt barnets uppväxt 
och utveckling samt det fysiska och psykiska 
välbefinnandet, säger PÄIVI HÄIKIÖ, projektut-
vecklare för projektet Drömmar blir verklighet 
(Unelmista totta).

Som bäst har hobbyn en skyddande och 
stärkande effekt på barnets utveckling och den 
hjälper barnet att hitta sina egna styrkor.

En hobby ger barnet mycket. Att utöka 
de egna förmågorna förbättrar självkänslan, 
självförtroendet och balansen i livet. Via 
fritidsintressen lär sig barnet även att binda 
sig, uthållighet, mod, ansvar, att följa regler 
och sociala färdigheter. Ett barn som inte har 
hittat likasinnade i skolan kan hitta en kompis 

via en hobby. I samband med en hobby kan 
barn även få utlopp för energi genom att göra 
något roligt.

– Via hobbyer lär sig barnet dessutom att 
kontrollera sina känslor, eftersom en hobby för 
med sig både framgångar och misslyckanden. 
Alla barn upplever inte heller framgångar i 
skolan, utan i samband med en hobby. 

En hobby ger även barnet en möjlighet 
att glömma andra bekymmer. Om det är 
svårt hemma kan hobbyn ge andningsrum i 
vardagen.

Det faktum att hobbyn stärker barnets 
välbefinnande påverkar även indirekt hela 
familjelivet.

– Vi har frågat familjer som har fått stöd 
för att barnet ska kunna utöva en hobby, 
vilken påverkan föräldrarna anser att hobbyn 
har haft. Svaren utmärks av att föräldrarna har 
upplevt att hobbyn har både gett barnet nya 
färdigheter och haft en positiv inverkan på 
familjens välbefinnande, konstaterar Häkiö.

SOS-Barnbyar har startat hobbyun-
derstödsprojektet Drömmar blir verklighet 
för att som en del av det egna förebyggande 
arbetet bidra till att minska ojämlikheten i 
barns fritidsintressen och hjälpa barn att få en 
hobby. �

Fritidsintressen är en 
kraftkälla för barn 

Glada möten och kamratstöd 
se att också andra familjer ställs inför 
utmaningar.

– Det är särskilt värdefullt att träffa 
en annan generation. Mormor och 
morfar hjälper oss och får utan tvekan 
själva uppleva glädje och betydelsefulla 
stunder. Många familjer har inga mor- 
eller farföräldrar eller så bor de långt 
borta, och då blir stugans mor- och 
farföräldrar extra viktiga.

Laura-Kaisa lyfter även upp verk-
samhetens finansiella stöd. Får många 
barnfamiljer är en gratis måltid en gång 
i veckan en värdefull handräckning. 

– Den här typen av förebyggande, 
frivillig verksamhet är otroligt viktig och 
stöder barnfamiljernas ork, sammanfat-
tar familjen Lampela stödverksamhet-
ens betydelse. �

SVENSK RESUMÉ
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TEXT SARA SINTONEN 

FOTO ANTHONY UBAUD

Imponerande resultat av 
utvecklingssamarbete i 
Tanzania 
SOS-BARNBYARS fyraåriga utvecklings-
samarbetsprojekt för utveckling i Mufindi, 
Tanzania avslutades i slutet av förra året. 
Projektets slutbedömning visar man 
med projektet har lyckats åstadkomma 
förändring såväl i lokala strukturer som på 
individnivå. Projektet har även gett viktiga 
lärdomar inför framtida utvecklingssamar-
betsprojekt.

Att påverka på samhällets olika nivåer 
var centralt i projektet i Mufindi. Projek-
tets slutbedömning visar att arbetet har 
gett resultat: åtminstone 60 ledamöter 
har börjat lyfta fram projektets teman 
i kommunalpolitiken. Dessutom har 
regionförvaltningen höjt budgeten för 
socialtjänster från 25 miljoner tanzaniska 
shilling till 40 miljoner. 

Dessutom upplever kvinnor och barn 
att deras delaktighet har förbättrats och 
att livsmiljön har förändrats till deras för-
del – när projektet inleddes var tillfreds-
ställelsen med livsmiljön 40 procent och 
när det avslutades 92 procent.  

Tack vare projektet har kvinnornas 
förmåga att ta hand om barnens grund-
läggande behov förbättrats betydligt. 
Andelen familjer som kan ge sina barn tre 
mål mat om dagen steg från 19 procent 
till 74 procent. 

Under projektet steg de månatliga 
inkomsterna för hushåll som deltagit i 
projektet från 48 000 tanzaniska shilling 
(17 euro) till 160 000 shilling (64 euro). �

tre år bestämde sig hennes pappa för att 
lämna familjen och gifta om sig för att få 
en son. Kasmithas familj blev helt utan 
inkomst och hem. Kasmithas mamma var 
då gravid med sitt tredje barn. Familjen 
levde i ett tält på gatan i Katmandu. När 
Kasmitha var fem år började hennes 
familj få stöd av SOS-barnbyorganisa-
tionen. Flickorna kunde gå i skolan och 
livets grundläggande behov ordnade upp 
sig. Trots stödet beslutade sig systrarnas 
mamma att lämna barnen och ge sig iväg.

– Hon gjorde säkert sitt bästa, men 
här är livet för en ensamstående mamma 
inte lätt, funderar Kasmitha. 

Kasmithas storasyster var då som 

Obs!

 
• Stugverksamheten är en del av 

SOS-Barnbyars projekt Nära 
– generationer som stöd för 
varandra (Lähellä – sukupolvet 
toistensa tukena).

• Alla barnfamiljer i närområdet 
är välkomna till stugan.

• Stugorna finns i Karabacka och 
Södrik i Esbo samt i Håkans-
böle, Myrbacka och Björkby i 
Vanda. Därtill verkar en  
virtuell stuga.

• Stugorna ordnar verksamhet  
en gång per vecka.

Mormor och  
morfars stuga

tur tillräckligt gammal för att ta hand om 
sina yngre syskon.Inom SOS-barnbyn 
bestämdes det att det skulle vara bäst för 
barnen att hålla ihop i en trygg miljö. De 
fick möjlighet till ett nytt liv i en ny bostad 
bredvid SOS-barnbyn och kunde fortsätta 
att gå i skolan. Kasmitha beslutade sig 
sedan att utbilda sig till sjuksköterska.

– Jag är så tacksam för att vi fick 
stanna tillsammans. Det betydde väldigt 
mycket då, och det gör det än idag, ler 
Kasmitha. �

*Namnet har ändrats för att 
skydda hennes identitet.
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Som sjuksköterska tar Kasmitha till största delen hand om barns besvär, men hon ger 
även barnen goda råd. – Var stark och modig, var flitig och koncentrera dig på dina studier. 
När man tänker att saker och ting ska bli bra, så blir de oftast det också, säger Kasmitha.

 • Hjälp mindre be-
medlade familjer 
så att barnen 
har möjlighet att 
delta i fritidsin-
tressen som är viktiga  
för dem: sos-lapsikyla.fi/ 
lahjoita-harrastus

 • Hjälp barn i Finland genom att 
skicka ett meddelande med tex-
ten SOS till numret 16155  (10€) 
eller donera valfri summa via 
MobilePay på numret 40331.
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Näin voit auttaa
TEE KERTALAHJOITUS
Tee lahjoitus lasten hyväksi Suomessa viitenumerolla 
8015 tai lasten hyväksi maailmalla viitenumerolla 9014.  
Tilinumero: FI27 2386 1800 0100 66.  
BIC-koodi: NDEAFIHH (Nordea). 

Auta lapsia maailmalla tekstaamalla 
LAPSET numeroon 16155 (10€).
Auta lapsia kotimaan työmme hyväksi 
SOS numeroon 16155 (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 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 kotiin. Kysy lisätietoja ja tilaa maksuton  
testamenttiesitteemme varainhankintajohtaja  
Leena Poutaselta p. 040 570 8298 tai sähköpostitse 
leena.poutanen@sos-lapsikyla.fi.

RAHANKERÄYSLUVAT
SOS-Lapsikylä ry/Poliisihallitus RA/2021/77
SOS-lapsikyläsäätiö/Poliisihallitus RA/2021/76
SOS-lapsikyläsäätiö/Ålands landskapsregering ÅLR 2020/4740/ 
1.7.2020–30.6.2021/landskapet Åland

Lahjoittajapalvelumme  
palvelee numerossa  

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

lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi
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Kysy 
lahjoittamisesta!

Olen joutunut taloudellisesti tiukille 
koronan takia. En pysty nyt maksamaan 
kuukausilahjoitustani, mutta en silti 
haluaisi lopettaakaan lasten auttamista. 
Voinko jättää lahjoituksia tekemättä 
ilman, että lopetan kokonaan?
Jos sinulla on maksutapana e-lasku, sinun 
kannattaa olla yhteydessä lahjoittajapal-
veluumme ja pyytää kuukausilahjoituksen 
laittamista tauolle haluamaksesi ajaksi. 
Emme tällöin lähetä e-laskuja sinulle tuona 
aikana, mutta lahjoituksesi ei silti katkea. 
Suoramaksua emme voi valitettavasti lait-
taa katkolle meidän päästämme. Tällöin 
sinun tulee olla yhteydessä pankkiisi. 

Kannattaa käydä tutustumassa myös 
muihin tapoihin auttaa verkkosivuillam-
me.  Voit auttaa esimerkiksi osallistumalla 
vapaaehtoisena tai tukiperheenä. Entä 
oletko miettinyt esimerkiksi keräyksen 
järjestämistä merkkipäivän kunniaksi?

Olen SOS-Kummi. En ole kuullut kum-
milapsestani pitkään aikaan. Miten voin 
varmistaa, että hänellä on kaikki hyvin?
Korona on laittanut viestintäketjumme 
lapsikylistä todella koville. Suurimmalle 
osalle kummeistamme lapsikylistä tulevat 
kirjeet ovat saapuneet perille, mutta jos et 
ole saanut kirjettä pitkään aikaan, olethan 
yhteydessä lahjoittajapalveluumme. 
Meille on toimitettu tänä vuonna poik-
keuksellisesti kirjeet myös sähköisessä 
muodossa Suomen toimistollemme, joten 
ellet ole saanut kirjettä, voimme postittaa 
sen sinulle täältä käsin. �

Suomessa autoimme 
vuonna 2020 
12 500 lasta, 
nuorta tai aikuista. 
Maailmalla tuimme
yli miljoonaa avusaajaa.K
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1/10 lapsesta Suomessa ja 
maailmalla kasvaa ilman 
riittävää huolenpitoa.

Vastaamme mielellämme kaikkiin 
kysymyksiisi lahjoittamisesta.
Lahjoittajapalvelu
lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi 
tai soita 09 4257 9830
(arkisin klo 10.00-15.00)
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Anna lapselle 
apua, jolla on 
elämänmittainen 
vaikutus

Anna lapselle iloa, rohkeutta ja 
ystäviä.

Lahjoita lapselle harrastus.

Yhä useampi lapsi ei pääse 
harrastamaan perheen 
vähävaraisuuden takia.

Koronakriisi iskee erityisesti haavoit-
tuvassa asemassa oleviin lapsiin.
Tuellasi lapset pääsevät vahvistamaan 
itseluottamustaan, kehittämään 
taitojaan ja rakentamaan 
ystävyyssuhteitaan.

Tekstaa SOS (10 €) 
tai SOS20 (20 €) 
numeroon 16155

sos-lapsikyla.fi/lahjoita-harrastus
Rahankeräyslupa RA/2021/76 ja RA/2021/77

(09) 4257 9830 ark. klo 10:00–15:00
lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi


