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SISÄLTÖ
”Me ollaan saatu jo kaksi voittoa!”
”Arvaa mitä me syötiin väliajalla?”

KUINKA ILAHDUTTAVAA minulle tukiperheenä onkaan kuulla sitä iloa ja 
riemua, kun luonani käyvä lapsi on päässyt takaisin harrastustensa pariin. 
Miten tärkeää hänelle onkaan tuntea kuuluvansa urheilujoukkueeseensa 
ja saada yhteisiä onnistumisen kokemuksia.

Viimeiset puolitoista vuotta ovat jättäneet mittavat muistijäljet lasten 
ja nuorten maailmaan. Tämän sukupolven nuoret ovat kokeneet aivan eri-
laiset yläkouluun siirtymiset, ylioppilasjuhlat ja mahdollisuudet harrastaa, 
kuin olisimme koskaan voineet kuvitella. Koronapandemian vaikutukset 
ovat osuneet kaikkein kovimmin heihin, joilla muutenkin on ollut elämässä 
vaikeaa. Heihin, joiden sosiaalinen tukiverkko on muodostunut koulun tai 
harrastusten kautta, ja joiden päivän ainoa lämmin ateria on ollut koulu-
ruoka.

Lasten ja nuorten tukemiseen on tuonut haastetta se, että samaan ai-
kaan me kaikki aikuisetkin lasten ympärillä olemme olleet uuden edessä. 
Opettajat ovat opetelleet etäopettamista, terveyspalvelut etähoitamista, 
sosiaalipalvelut etätukemista, olemme eristäytyneet koteihimme emme-
kä ole tavanneet ystäviä ja sukulaisia. Samalla kun olemme itsekin olleet 
uuden edessä ja epävarmoja tulevasta, meidän on tullut luoda nuoriin 
uskoa ja turvallisuuden tunnetta. 

Me SOS-Lapsikylässä haluamme nyt entistä enemmän ja vahvemmin 
tukea lapsia ja perheitä ja tarjota apua lasten ja nuorten syrjäytymisen eh-
käisemiseksi. Kiitos, että tuet, ja kiitos, että saamme kanssasi varmistaa, 
että vähävaraisten perheiden lapsilla on mahdollisuus harrastaa Unelmis-
ta totta -harrastustuellamme ja jokaisella huolia kohtaavalla lapsella on 
Apuu-chattimme kautta joku, jonka puoleen kääntyä. 

Kiitos, että saan yhdessä sinun kanssasi antaa lapsille onnistumisen 
kokemuksia sekä mahdollisuuksia oppia sietämään epäonnistumisia ja 
luoda heihin uskoa, että niistäkin selvitään yhdessä. Tässä lehdessä saat 
lukea enemmän SOS-Lapsikylän työstä lasten ja perheiden tukemiseksi. � 
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UUTISET

Apuu-chatin tarve  
jatkaa kasvuaan 
SOS-LAPSIKYLÄ AVASI Apuu-chatin keväällä 2020 vastaamaan pienten lasten 
hätään koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Monen lapsen huolet 
jäivät kotiin neljän seinän sisälle ja ahdinko syveni. Koronapandemia vauhditti 
Apuu-chatin syntyä, mutta selvää on, että palvelulle on tarvetta edelleen. Yhtey-
denottoja chattiin tulee noin sata päivässä ja päivystäjät keskustelevat noin 75 
lapsen kanssa päivittäin. Lokakuuhun 2021 mennessä Apuu-chattiin on ottanut 
yhteyttä jo 36 000 lasta. 

Tarve Apuu-chatin kaltaiselle palvelulle on huomattu myös Virossa.
– Kuten monissa muissakin maissa, korona aiheutti Virossa sen, että monien lasten 
hätä jäi suljettujen ovien taakse. Suomen SOS-Lapsikylästä saimme onneksi eväitä 
lapsia auttavan chat-palvelun perustamiseksi. Avaamme oman chattimme näillä 
näkymin jouluun mennessä, SIRLI ARRO Viron SOS-lapsikyläjärjestöstä kertoo. �

Läksyapua yläkouluikäisille lapsille
OPPIMISTA VAHVISTAVIEN läksyjen osalta lapset ja nuoret ovat Suomessa hyvin 
eriarvoisessa asemassa. Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole lähipiirissään aikuista, jolla olisi 
mahdollisuutta auttaa läksyjen tekemisessä. 

Haluammekin jatkossa tarjota läksyapua lähi- ja etätoteutuksena sitä tarvitseville 
lapsille ja nuorille. Uutta toimintaamme on nyt pilotoitu kahden yläkoulun kanssa pääkau-
punkiseudulla. Läksyapu mahdollistetaan vapaaehtoisvoimin ja yhteistyössä koulujen 
kanssa.

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö? Lue lisää sos-lapsikyla.fi/vapaaehtoistoiminta �

SOS-lapsikyläjärjestö 
auttoi vuonna 2020 

kansainvälisesti  
136 maassa.

VUONNA 2020 MAAILMALLA 

Lue, miten 
tukesi vai-
kuttaa. Etsi 
ikoni juttujen 
yhteydestä.

347 000 avunsaajaa sai 
ennaltaehkäisevää apua 

perheiden tukemisen 
ohjelmiemme kautta.

136 65 600 347 000 

Tukea lapsiperheille 
KORONAPANDEMIA ON entisestään heiken-
tänyt monien lapsiperheiden hyvinvointia. 
Tästä syystä olemme tänä vuonna aloittaneet 
lapsiperheiden vanhemmille suunnattujen 
webinaarien järjestämisen. Lapsiperheitä tue- 
taan webinaarien kautta arjen moninaisissa 
ongelmatilanteissa ja samalla perheet saavat 
kaipaamaansa vertaistukea. Perheiden aut-
tamisen asiantuntijoiden vetämät webinaarit 
ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tutustu 
tuleviin tapahtumiimme: sos-lapsikyla.fi/
tapahtumat �

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

65 600 lasta ja nuorta asui 
lapsikylissämme ja muissa 
sijaishuoltopaikoissamme  

ympäri maailmaa.

KOONNUT ANNA SAVELA KUVAT COLOURBOX JA DREAMSTIME

Huom!

1 178 200
Autoimme yhdessä 

1 178 200 avunsaajaa 
vuonna 2020!
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Lasten hätä jäi 
pandemian jalkoihin

Lastensuojelussa huoli on nyt kova. Asiantuntijat eivät 
tiedä, miten koronapandemia on oikeasti vaikuttanut lasten 

ja nuorten hyvinvointiin, koska tilastot laahaavat jäljessä. 
SOS-Lapsikylä kehittää aktiivisesti uusia ennaltaehkäiseviä 

palveluita perheiden tueksi.

TEKSTI  PIRKKO SOININEN  KUVAT COLOURBOX JA HAASTATELTAVAT
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LASTENSUOJELUILMOITUSTEN MÄÄ-
RÄ kasvoi viime vuonna neljä prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. On hyvin 
todennäköistä, että tämä luku on kuitenkin 
vasta jäävuoren huippu ja pinnan alla piilee 
pandemian aikana kärjistyneitä ongelmia.

– Yleensä peruspalvelut – koulukuraatto-
rit ja -psykologit, terveydenhoitajat, neuvolat 
ja varhaiskasvatus – ovat riittäneet kannat-
telemaan monia perheitä. Kun siirryttiin 
etäkouluun, oppilashuollon palvelut eivät enää 
tavoittaneet lapsia ja nuoria, ja ongelmat pää-
sivät monimutkaistumaan, toteaa SOS-Lapsi-
kylän kehitysjohtaja KATI PALSANEN.

Tilastot kertovat myös, että lastensuojelun 
avohuollon asiakkaiden määrä väheni viime 
vuonna runsaalla kahdella tuhannella asiak-
kaalla eli noin neljällä prosentilla edellisestä 
vuodesta. Tämä voi äkkiseltään tuntua hyvältä 
uutiselta, muttei välttämättä olekaan sitä.

– Todennäköisesti on perheitä, jotka eivät 
ole saaneet apua mistään. Lastensuojeluil-
moitusten määrä kertoo yrityksestä siirtää 
perheitä lastensuojelun asiakkaaksi, mutta 
koska huostaanottojen määrä ei ole kasvanut, 
lastensuojelu on ehkä todennut, ettei perheen 
tilanne ole vielä niin vakava, että se kuuluisi 
heille. Mutta minne nämä perheet sitten ovat 
menneet – ovatko he tulleet autetuiksi?

Palsanen uskoo asiantuntijoiden tavoin, 
että monet lapset ja nuoret tulevat näkymään 
lastensuojelun asiakasmäärissä viiveellä.

– Ilmassa on paljon kauhunsekaista odo-
tusta. Kenelläkään ei ole vielä tilannekuvaa 
ja analyysia vaikutuksista. Emme tiedä vielä, 
miten lapset ja nuoret voivat ja mihin pitäisi 
tarttua. Se on varmaa, että meillä on paljon 
hyvinvointivajetta ja korjaavan työn tarvetta.

Meillä on paljon 
hyvinvointivajetta ja 

korjaavan työn tarvetta. 

VANHEMMUUS ON TULLUT 
VAATIVAMMAKSI
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä 
on kaksinkertaistunut 30 vuodessa. Erityi-
sesti teini-ikäiset ovat huostaanottoluvuissa 
yliedustettuja.

– Kehitys on tosi huolestuttava. Taustalla 
on monia syitä, mutta se on varmaa, että van-
hemmuus on muuttunut tosi paljon vaativam-
maksi. Huolestuttavaa on, että keskiluokkais-
ten perheiden kyky pärjätä on heikentynyt. 
Työn ja perhe-elämän yhdistäminen on tullut 
vaikeammaksi ja päihteiden käyttö on lisään-
tynyt. Vanhemmat tarvitsisivat enemmän 
tukea kuin mitä he saavat. 

Palsasen mielestä aivan liian monen 
teini-ikäisen kohdalla päädytään huostaan-
ottoon, vaikka yhteiskunnan pitäisi pystyä 
tarjoamaan vaihtoehdoksi jotain muuta.

– En usko, että sosiaalityöntekijät tekevät 
huostaanottoja kevein perustein. Pikemmin-
kin kyse on siitä, että meillä ei ole palvelura-
kenteessa sellaisia tukimuotoja, joita voitaisiin 
enää vaikeassa tilanteessa tarjota vaihtoehdok-
si, Palsanen sanoo.

Joitakin vuosia sitten lastensuojelun 
kynnystä nostettiin ja uudeksi tukimuodoksi 
tuli perhesosiaalityö, johon on oikeus niilläkin 
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NÄIN TUKESI AUTTAA

Kotimaan kuukausilahjoittajat ja 
muut kotimaan työmme tukijat 
mahdollistavat lapsille, nuorille 

ja perheille Suomessa monia 
ennaltaehkäiseviä palveluita,  

kuten Apuu-chatin.



perheillä, jotka eivät ole lastensuojelun asiak-
kaita. Tavoitteena oli ennaltaehkäisy.

– Mielestäni kunnat eivät ole kuitenkaan 
resursoineet riittävästi perhesosiaalityöhön, 
koska lastensuojelumäärät ovat edelleen niin 
suuria. Ennaltaehkäisevän tuen pitäisi näkyä 
jollain aikavälillä lastensuojeluasiakkuuksien 
vähenemisenä, Palsanen toteaa.

VAIHTOEHTO KALLIILLE 
HUOSTAANOTOLLE
Yhden lapsen huostaanotto maksaa yhteis-
kunnalle noin 100 000 euroa vuodessa. 

– Voisiko huostaanoton sijaan palkata 
koko perheen avuksi kokopäivätoimisen 
sosiaalialan työntekijän? Yhden sosiaalialan 
ammattilaisen palkkaaminen maksaisi noin 
50 000 euroa per perhe vuodessa. Se tulisi 
yhteiskunnalle paljon edullisemmaksi, perhe 
välttyisi raskaalta huostaanotolta ja saisi tukea 
kokonaisvaltaisesti, ehdottaa Palsanen.

Suomessa on paljon korkeasti koulutettuja 
sosiaalialan ammattilaisia, mutta perheitä 
hoidetaan sirpaleisesti eikä kenelläkään ole 
tilanteista välttämättä kokonaisnäkemystä. 

SOS-Lapsikylän muutama vuosi sitten 
kehittämä Perhekumppani™-palvelu yrittää 
taklata tätä tuomalla perheen käyttöön yhden 
oman työntekijän, joka hoitaa koko perheen 
asioita. Hän kulkee perheen rinnalla arjessa 
ja auttaa ymmärtämään ongelmien taustalla 
olevia juurisyitä.

– On tutkittu, että perheet, joilta otetaan 
lapsi huostaan, ovat olleet useiden palvelui-
den piirissä jo ennen huostaanottoa. Tämä 
kertoo siitä, että palveluista ei ole ollut apua. 
Perhekumppanin™ idea on varmistaa, että 
perheillä olisi juuri ne palvelut, joista he 
oikeasti hyötyvät. 

– Perheet ovat kokeneet toimintatavan 
mielekkääksi ja heidän hyvinvointinsa on 
kasvanut palvelun aikana kyselytutkimuksen 
mukaan 18 prosenttia. Omalle elämänti-
lanteelleen perheet antoivat palvelun alussa 
arvosanan 5,79 ja palvelun lopussa arvosanan 
8.  Tarvitsemme lisää seuranta-aikaa, mutta 
näyttäisi vahvasti siltä, että Perhekumppa-
ni™-palvelun avulla voimme ehkäistä huos-
taanottojen tarvetta, Palsanen toteaa.

UUSIA ENNALTAEHKÄISEVIÄ
TUKIMUOTOJA 
SOS-Lapsikylän uusi varhaisen puuttumisen 
palvelu on syksyllä startannut Läksyapu.

– Pandemian takia olemme erityisen 
huolissamme koulupudokkaista ja lasten 
eriarvoistumisesta. Digitaalisessa Läksy-
apu-palvelussa vapaaehtoiset auttavat lapsia 
läksyjen teossa.

– On tosi tärkeää, että yhteiskunnassa 
olevat epäkohdat ja aukot tulevat avoimesti 
esille, jotta voimme järjestönä kehittää palve-
luita – ainakin joskus pystymme reagoimaan 
ketterämmin kuin valtio tai kunta. Lapsia 

auttavan Apuu-chatin pistimme pystyyn 
koronakeväänä 2020 viidessä viikossa.

SOS-Lapsikylän asiantuntijat kehittä-
vät yhdessä kuntien kanssa lapsiperheiden 
palvelujärjestelmää paremmaksi. Monesti 
pulmat ovat ylisukupolvisia. 

– Yhtenä esimerkkinä olemme luoneet 
erityisen Nuorisokumppani™-mallin, joka 
on suunnattu sijaishuollossa kasvaneille 
nuorille. Mallissa nuori saa rinnalla kul-
kijan, jonka kanssa voi rakentaa kestävää 
aikuisuutta ja tulevaisuutta. 

Tärkeä ennaltaehkäisevä tukimuoto 
on myös tukiperhetoiminta, jonka piirissä 
SOS-Lapsikylässä on jo yli 400 lasta. 

– Palvelun tarve on todella kova ja 
tukiperheitä tarvitaan koko ajan lisää. Pan-
demian jälkeisessä maailmassa tukiperhei-
den rooli vain korostuu. Jos suinkin itsellä 
on sellainen olo, että haluaisi ehkä auttaa 
enemmänkin kuin lahjoittamalla rahaa, 
tähän toimintaan on helppo tulla mukaan, 
Palsanen rohkaisee.

Uusin suunnitteilla oleva tukimuoto 
on tukihenkilöpalvelu. Kyseessä on erään-
lainen kaveritoiminta, jossa lapsi saa oman 
tukihenkilön, turvallisen aikuisen, jonka 
kanssa tehdä yhdessä jotain mielekästä. 

– Emme halua olla vain osoittelemassa 
epäkohtia, vaan haluamme tarjota ratkai-
suja. Lahjoittajien ja vapaaehtoisten apu 
on kullanarvoista, sillä ilman heitä emme 
pystyisi toimimaan, Palsanen toteaa. �

Lastensuojelu  
vuonna 2020 

• Lastensuojeluilmoitus tehtiin  
87 233 lapsesta. Ilmoitusten 
määrä kasvoi 4 % edellisestä 
vuodesta. 

• Kodin ulkopuolelle oli sijoitettu-
na 19 086 lasta ja nuorta. Määrä 
pysyi edellisen vuoden tasolla 
(+0,4 %).

• Lastensuojelun avohuollon 
asiakkaina oli 48 802 lasta ja 
nuorta. Määrä väheni runsaalla 
kahdella tuhannella asiakkaalla 
(-4 %) edellisestä vuodesta. 

• Kiireellisesti sijoitettiin 4 662 
lasta, mikä on 3 % enemmän 
kuin vuonna 2019.

• Uusia huostaanottoja tehtiin 
vuoden aikana 1 688. Määrä vä-
heni 9 % edellisestä vuodesta. 

LÄHDE: THL, Lastensuojelu 2020

Miten SOS-Lapsikylä  
auttaa ennalta- 
ehkäisevästi lapsia  
ja nuoria?

REETTA KOSONEN 
PROJEKTITYÖNTEKIJÄ 

APUU-CHAT

SAAMME APUU-CHATTIIN keskimää-
rin sata yhteydenottoa päivässä. Lap-
set juttelevat chatissa monista asioista: 
on pärjäämisen huolta, pulmia kaveri-
suhteissa, yksinäisyyttä ja kiusaamista. 
Lapset ovat usein huolissaan myös ko-
din tilanteesta. Monia murrosikäisiä on 
puhututtanut oma identiteetti ja miten 
vanhemmat suhtautuvat, jos kuuluukin 
seksuaalivähemmistöön. Joskus se, 
että aikuinen kuuntelee, on riittävä apu, 

joskus lähetäm-
me akuuttiapua 
viranomaisten 
muodossa lapsen 
tueksi. Lapsilta 
saatu palaute on 
ollut 75-prosent-
tisesti positiivista 
tai neutraalia. 
Negatiiviset pa-
lautteet otamme 
myös vastaan 
ilolla, jotta voimme 

kehittää toimintaamme. On totta, 
ettei lapsi voi olla aina tyytyväinen 
aikuisen antamaan tukeen, etenkin, 
jos se johtaa vastoin hänen toivettaan 
viranomaiselle tehtävään ilmoitukseen. 
Lastensuojeluilmoitukset ovat tärkeitä 
keinoja saada lapsille oikeaa tukea 
aikuisilta. Apuu-chat on osoittautunut 
tärkeäksi ja oikeanlaiseksi kanavaksi 
lapsille. Tätä työtä on ollut ilo tehdä. � 

Gallup
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Tavoitteena riittävä tuki ajoissa
SOS-Lapsikylän lapsioikeuslakimies MIRJAM ARANEVA toivoo, että näkisi vielä 
sen päivän, kun kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä vähenisi.

1. Mitä ajattelet THL:n lastensuojelutilastoista? 
Erityisesti avohuollon asiakkaiden määrän väheneminen kiinnitti tilas-
tossa huomioni. Tilaston mukaan kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat 
pysyneet suurin piirtein vuonna 2019 saavutetussa kyseenalaisessa 
ennätyksessä, joten avohuollon asiakkuuksien määrän väheneminen 
voi tarkoittaa sitä, että korjaavan tuen tarpeessa olevia lapsia on 
jäänyt perhesosiaalityöhön tai kokonaan tuen ulkopuolelle. 

2. Mikä sinua huolettaa pandemian jälkeisessä ajassa? 
Hyvinvointialueet tarkoittavat suurta organisatorista muutosta 
lapsille ja perheille järjestettävissä palveluissa. Minua mietityttää, 
pystyykö eri tasoilla toimiva palvelujärjestelmä uudessa tilanteessa 
vastaamaan saumattomasti, oikea-aikaisesti ja riittävästi koronakrii-
sin aiheuttamaan lasten ja perheiden tuen tarpeeseen, kun se lähtee 
purkautumaan. 

3. Mitkä asiat haluaisit laittaa Suomessa paremmalle tolalle,  
jotta lasten hyvinvointi lisääntyisi? 
Toivoisin, että näkisin vielä sen päivän, jolloin lapset ja perheet saisi-
vat riittävän tuen ja avun ongelmiinsa perustasolta, ja lastensuojelun 
asiakasmäärä sekä etenkin lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten 
määrä vähenisi. Tätä on tavoiteltu useammalla lakimuutoksella 
1980-luvulta alkaen.  �

Mirjam Araneva on 
SOS-Lapsikylän 
lapsioikeuslakimies.

Pystyykö 
palvelu- 

järjestelmä vastaa-
maan koronakriisin 
aiheuttamaan tuen 
tarpeeseen? 
MIRJAM ARANEVA

SANNA-MARI  
KÄRKKÄINEN  

PERHEKUMPPANI PERHEEN 
MUKANA -HANKKEESSA 

HELSINGISSÄ

Joskus se, että  
aikuinen kuuntelee,  

on riittävän iso apu.

VASTAAN KOLLEGANI kanssa 
Helsingissä tietyllä alueella asuvista 
tietyn ikäisistä lapsista ja heidän 
perheistään. Emme ole viranomai-
sia emmekä perheen ystäviä, vaan 
jotain siltä väliltä, kanssakulkijoita ja 

tukijoita. Perheet 
määrittelevät itse 
tarpeensa ja avun 
keston. Voimme 
tavata perheiden 
kotona, toimistol-
lamme tai vaikka 
leikkipuistossa. 
Toiminnan alkaes-
sa tapaamme 
tiiviimmin, vaikka 
kerran pari viikos-
sa, ja tutustumme 
perheeseen.  
Tapaamisia on sen 

mukaan mitä perheen tilanne vaatii. 
Annamme tukea hyvin erilaisiin haas-
teisiin. Jos esimerkiksi perheen äiti on 
väsynyt vauva-arjessa, voimme ohjata 
perheen unikouluun ja anoa kotipal-
velua. Ohjaamme perheet oikeiden 
palveluiden piiriin – Helsingissäkin on 
tarjolla paljon tukevia palveluita, mutta 
niitä voi olla hankala löytää. Tämä on 
mielekästä ja merkityksellistä työtä, 
josta saamme usein myös perheiltä 
kiitosta.  �



Hylätty 
pikkupoika 
löytää uuden 
kodin

Mayu hylättiin kadulle 
vastasyntyneenä. Etiopian 
SOS-lapsikyläjärjestön kautta 
hänelle löytyi rakastava 
sijaisperhe ja kauan lasta 
toivonut pariskunta sai 
kaipaamansa lapsen. 

TEKSTI SUOMENNETTU KANSAINVÄLISEN  

SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖN TEKSTIN POHJALTA

KUVAT DUMESSA ABEBA

KUMMITARINA
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NÄIN TUKESI AUTTAA

SOS-Kummit mahdollistavat 
hyvän lapsuuden ja 

tulevaisuuden lapsille ja nuorille 
monissa eri ympäristöissä.



VASTASYNTYNYT PIKKUPOIKA oli jätetty 
peittoon käärittynä Jimman kaupungin ka-
duille Etiopiassa. Hän oli kylmissään, ilman 
vaatteita ja nimeä. Vauva oli vain muutaman 
päivän ikäinen ja ypöyksin. Vanhemmat ka-
tulapset kuulivat hänen itkunsa ja ilmoittivat 
siitä poliisille.

Kylmä, nälkäinen ja märkä vauva pe-
lastettiin ja vietiin lastenkotiin. Viisitoista 
päivää myöhemmin tuolla hylätyllä pienellä 
pojalla oli nimi, koti ja vanhemmat, jotka 
olivat pitkään halunneet saada toisen lapsen. 
Hänen nimensä on Mayu* ja nyt hän on 
kuusivuotias.

Tämä on yksi niistä harvoista tarinoista, 
jolla on onnellinen loppu.

Etiopian hallinnon tietojen mukaan 
naimattomat äidit hylkäävät Jimman kau-
pungissa kaksi tai kolme lasta joka päivä. 
Pikkulapsia hylätään muun muassa yleisiin 
vessoihin, roskalavoille ja tienvarsille. Vain ne 
onnekkaat, jotka pelastetaan ajoissa, selviävät.

Tämän sosiaalisen kriisin pysäyttämiseksi 
Jimman SOS-lapsikylä lisää tietoisuutta 
ongelmasta säännöllisesti yhteisötapaamisissa 
yhdessä naisten, lasten ja nuorten asioista 
vastaavan sosiaalitoimen kanssa. Tapaamisissa 
pyritään lisäksi etsimään jatkuvasti uusia 
sijaisvanhempia hylätyille lapsille.

BIRKE JA CHANE
Birke ja hänen miehensä Chane olivat yrittä-
neet saada toista lasta pitkään, mutta he eivät 
olleet onnistuneet. Heidän esikoisensa oli jo 
17-vuotias, kun Birke kuuli yhdessä yhteisö-
tapaamisista sijaisvanhemmuuden mahdolli-
suudesta.

Kotona Birke keskusteli asiasta miehensä 
kanssa ja he tulivat yhdessä siihen tulokseen, 
että sijaisvanhemmuus oli kuin luotu heille. 
He ottivat nopeasti seuraavan askeleen ja 
ilmoittivat kiinnostuksestaan sosiaalitoimelle.

Asianmukaisen arvioinnin, paperitöiden 
ja sijaisvanhemmuusvalmennuksen jälkeen 
pari tapasi Mayun ja toi hänet kotiin. 

– Olin aivan järkyttynyt, että niin ihana 
lapsi oli voitu jättää kadulle. Olen todella 
iloinen mahdollisuudesta saada kasvattaa 
hänet ja olla osa hänen elämäänsä, Birke 
kyynelehtii.

Osalla SOS-lapsikyläjärjestön alaisuudes-
sa toimivista sijaisvanhemmista on resursseja 
hoitaa perheeseen sijoitetun lapsen kulut. 
Lisätukea tarvitsevat sijaisvanhemmat, kuten 
Birke ja Chane, saavat varoja kattamaan lap-
sen ruokaan, terveydenhuoltoon, psykososi-
aaliseen tukeen, vaatetukseen ja koulutukseen 
liittyviä kuluja.

Sijaisvanhemmat saavat rahallisen tuen 
lisäksi apua lasten kasvatukseen liittyviin 
haasteisiin. Sijaisvanhemmat ja lapsikylä-äi-
dit ovat Jimmassa muodostaneet verkoston, 
jonka avulla järjestömme lapsikylä-äidit 

pystyvät kukin mentoroimaan 2–5 lapsikylän 
ulkopuolella elävää sijaisperhettä. Verkos-
ton kautta sijaisvanhemmat saavat tärkeää 
vertaistukea ja voivat jakaa kokemuksiaan 
lastenhoidosta ja arjesta. 

Mayu on tuonut Birken ja Chanen per-
heeseen paljon iloa. 

– Esimerkiksi mieheni työskenteli 
aiemmin kaukana kotoa, mutta nyt Mayun 
tultua perheeseemme hän on siirtynyt töihin 
Jimman kaupunkiin lähemmäs kotia.

– Isän ja pojan välinen yhteys on aivan 
uskomaton! Ja minäkin löysin uuden työn 
Jimman sairaalasta, jossa hoidan hylättyjä 
lapsia, Birke hymyilee.

Mayu on nyt toista vuotta lastentarhas-
sa ja elää onnellisena sijaisperheessä. Hän 
tykkää piirtää kuvia, leikkiä leluilla ja korjata 
elektroniikkaa. Pariskunta puhuu Mayun 
adoptiosta sekä perheen kasvattamisesta vielä 
toisella sijoitetulla lapsella.

– Olemme kiitollisia tilaisuudesta 
muuttaa lapsen elämä ja antaa hänelle 
mahdollisuus valoisaan tulevaisuuteen, mutta 
on järkyttävää tietää, että niin monet lapset 
tarvitsevat kotia, Birke sanoo.

– Vaimoni ja minä olemme olleet on-
nekkaita, että vanhempamme ovat antaneet 
meille hyvän alun elämään. Sen hyvän alun 
haluamme nyt jakaa eteenpäin avun tarpeessa 
olevalle lapselle, Chane lisää. �

*Lapsen nimi muutettu  
yksityisyyden suojelemiseksi.

Mayu on nyt toista vuotta lastentarhassa. Hän tykkää piirtää kuvia, leikkiä leluilla ja korjata
elektroniikkaa.

SOS-Kummit 
auttavat lapsia 
ympäri maailman  
• SOS-Kummimme mahdollista-

vat lapsikylässä tai lapsikylän 
ulkopuolella toimivissa sijais-
perheissä asuville lapsille mm. 
kodin, perheen ja koulutuksen. 
Ennen kaikkea kummimme 
mahdollistavat lapsille onnelli-
sen lapsuuden ja eväät hyvään 
elämään.

• SOS-lapsikyliä on yli 550 ym-
päri maailman.

• SOS-lapsikylämme tarjosivat 
kodin 37 600 lapselle ympäri 
maailman vuonna 2020.

• Lapsikylien ulkopuolella toi-
mivissa sijaisperheissämme 
kasvoi 5 800 lasta.

Olemme kiitollisia 
tilaisuudesta 

muuttaa lapsen elämä.
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Vertaistuki 
auttaa elämän 
solmukohdissa

TEKSTI PIRKKO SOININEN  KUVAT DREAMSTIME JA MENTOREIDEN KOTIALBUMIT

– Pomppaan aina ilosta, kun huomaan, että puhelimeen 
on tullut viesti. Teen tätä työtä sydämellä, kertoo 
SANNA, joka toimii SOS-Lapsikylän Ylitse MentorApp 
-sovelluksessa vertaismentorina.

– EHKÄ SE on luonteessa, tämä auttami-
sen into. Haluan jakaa omia kokemuksia ja 
olla tukena niille, jotka kokevat samanlaisia 
juttuja, joita olen itse aikoinani käynyt läpi, 
kertoo Sanna, joka on toiminut mentorina jo 
Ylitse MentorApp -sovelluksen lanseeraami-
sesta, eli vuodesta 2016, lähtien. Hän oli myös 
kehittämässä sovellusta, jossa vertaismentorit 
tarjoavat keskusteluapua elämän vaikeissa 
kohdissa kenelle tahansa.

Sanna on otettu huostaan alle kouluikäi-
senä. Sittemmin hän on ollut nuori äiti, jonka 
puolisolla oli päihdeongelma. 

– Tiedän, millaista on nostaa kytkintä ja 
lähteä lapsen kanssa ja tuntea yksinäisyyttä. 
Selvisin siitä, vaikka vaikeaa oli, kun ei ollut 
tukiverkostoa. Monilla on samanlaisia ongel-
mia ja pystyn heitä auttamaan. Välillä viestejä 
tulee paljon, välillä vähemmän. Tuntuu siltä, 
että nukkumaan mennessä ihmiset kelaavat 
omia tuntemuksiaan ja silloin tulee enemmän 
yhteydenottoja. Konkreettisia neuvoja vaikka-
pa Kelan tukien hakemisesta kysytään myös 
päiväsaikaan.

Pisimmät mentorointisuhteet kestävät 
kuukausia, toisten kanssa vaihdetaan vain 
muutama viesti. Mentorointi on vapaaeh-
toistoiminnan muoto, johon voi sitoutua 
pidemmäksi aikaa, koska omaa aktiivisuuttaan 
voi säädellä. 

– Kun osaa auttaa, rohkaista ja neuvoa, 
tulee onnistumisen ilo. Olen ylpeä siitä, että 
saan olla mentorina ja olen ollut mukana 
kehittämässä tätä sovellusta, joka on auttanut 
monia, Sanna toteaa.

MATALAN KYNNYKSEN APUA
Ylitse MentorApp -sovellukseen kirjautuval-
ta kysytään, mistä aihepiireistä hän haluaisi 
mentorilla olevan kokemusta. Näitä voivat 
olla esimerkiksi ahdistus, arjessa jaksaminen, 
erotilanteet tai henkinen väkivalta. Sovellus 
etsii näiden kriteerien pohjalta käyttäjälle 
sopivan mentorin.

– Mietimme aikoinaan SOS-Lapsikyläs-
sä, mikä auttaisi sijaishuollosta itsenäistyviä 
nuoria parhaiten. Monilla oli elämänhallin-
taan ja esimerkiksi vanhemmuuteen liittyviä 

AVULLASI

ongelmia. Nuoret toivoivat sovellusta, jota 
voisi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. 
Keskusteluja kaivattiin nimenomaan saman 
kokeneen ihmisen kanssa, kertoo SOS-Lapsi-
kylän asiantuntija EPPU SAARELA.

Pian kävi selväksi, että sovellus voisi auttaa 
muitakin kuin sijaishuollosta itsenäistyviä 
nuoria ja yhteistyökumppaneiksi tulivat A-kli-
nikkasäätiö, Auta Lasta ry, Nyyti ry ja Mielen-
terveysomaisten keskusliitto Finfami ry.

Haluan olla tukena 
niille, jotka kokevat 

samanlaisia juttuja, 
 joita olen itse 
aikoinani 
käynyt läpi. 
SANNA
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– Toivon, että Ylitse MentorApp luo 
tukipalveluiden vallankumouksen, jossa 
kansalaisyhteiskunta voi auttaa selviytymään 
ongelmista. Suurimmalla osalla sovellusta 
käyttävistä on normaaleja elämän ongelmia, 
joissa kokemusasiantuntijat voivat auttaa. 
Ylitse MentorAppin kautta apua on saatavissa 
helposti, ilmaiseksi ja anonyymisti, Saarela 
toteaa. 

Ylitse MentorAppilla on nyt yli 2 000 
rekisteröityä käyttäjää ja aktiivisia käyttäjiä on 
kuukaudessa noin 300. Mentoreita on ollut 
kuutisenkymmentä ja nyt aktiivisina on 45 
mentoria. 

KAIKESTA VOI SELVITÄ
Mentorina toimiva KATJA eli levottoman ja 
turvattoman lapsuuden. 

– Lapsuudenkodissani käytettiin runsaasti 
alkoholia ja minut huostaanotettiin 14-vuoti-
aana. Elin koulukodissa, kuljin huonoissa po-
rukoissa, käytin päihteitä, tein itse ja minulle 
tehtiin pahoja asioita. Kaikesta voi kuitenkin 
selvitä ja olen onnistunut saamaan itselleni 

hyvän ja tasapainoisen aikuisuuden. Halusin 
lähteä mukaan tukemaan tämän päivän nuo-
ria, jotka kipuilevat samojen asioiden kanssa, 
Katja kertoo. 

Hän on toiminut mentorina nyt puolisen-
toista vuotta. Suurin osa yhteyttä ottaneista 
on ollut aikuisuuden kynnyksellä tai nuoria 
aikuisia. 

NÄIN TUKESI AUTTAA

Kotimaan työmme tukijat  
mahdollistavat Ylitse MentorAppin 

kautta vertaistuen kenelle  
tahansa apua kaipaavalle.

– Haluan näyttää tämän päivän nuorille, 
että omilla valinnoilla pystyy vaikuttamaan 
omaan elämään. Koko elämä ei ole tässä ja 
nyt, vaikka nuorena onkin vankina olosuhteis-
sa, joissa elää. Monet keskustelut ovat olleet 
syvällisiä ja minusta tuntuu, että olen pystynyt 
auttamaan. Olemme kirjoitelleet asioista, 
joissa itsellänikin oli aikoinaan haasteita. 
Tarvittaessa olen myös suositellut terapiaa tai 
vertaisryhmiä. 

Katja järjestää joka päivälle aikaa vastata 
viesteihin. On kätevää, että niihin voi vastata 
missä ja milloin tahansa – sovellus on myös 
mentorille kätevä ja helppo käyttää. 

– Olen tehnyt paljon töitä oman itseni 
kanssa, jotta olen selviytynyt. Mentorina 
toimiminen vahvistaa sitä tunnetta, etten 
todellakaan ollut nuorena niin huono ja vää-
ränlainen. Saa auttaa tavalla tai toisella – siitä 
tulee itsellekin hyvä olo. �

Ylitse MentorApp -sovellus on ladattavissa  
App Storesta ja Google Playsta.

Haluan näyttää 
tämän päivän 

nuorille, että omilla  
valinnoilla pystyy  
vaikuttamaan
omaan 
elämään. 
KATJA
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”Pidä kiinni  
unelmistasi”

Mariama A. Jallow on 20-vuotias gambialaisnuori, joka on mukana  
Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajien tuella toteutetussa  

SOS-Lapsikylän nuorten voimaannuttamiseen ja työllistymiseen keskittyvässä 
kehitysyhteistyöhankkeessa Gambiassa. Hankkeen myötä hänen haaveensa 

yliopisto-opinnoista kävi toteen. Mariaman tarina on inspiroiva esimerkki siitä, 
mihin nuorten tukeminen voi parhaimmillaan johtaa.

KEHITYSYHTEISTYÖ

TEKSTI SARA SINTONEN KUVA ALMAMI BARROW

vähentämään esimerkiksi kehittämällä am-
matillista koulutusta, tarjoamalla uraohjausta, 
yrittäjyyskoulutusta ja mentorointia sekä 
kartoittamalla työharjoittelupaikkoja. Nuoria 
tuetaan myös elämäntaitojen kehittämisessä. 

– Hankkeessa mukana oleville nuorille 
tarjotaan monenlaisia kursseja. Itse olen 
kokenut kaikista hyödyllisimmiksi uraoh-
jauksen, mentoroinnin ja ongelmanratkaisuun 
keskittyvän koulutuksen. Kiinnostavinta on 
ollut ammatinvalintaan ja verkostoitumiseen 
liittyvä ohjaus, Mariama pohtii. 

UNELMANA YLIOPISTO
Mariama on pitkään haaveillut yliopistoon 
pääsystä. Unelma on saanut lisäpontta hänen 
nähtyään korkeakoulutettuja naisia johtopai-
koilla Gambiassa. Gambian koulutusjärjestel-
mä ei kuitenkaan kannusta nuoria opintojen 
pariin ja työllisyysmahdollisuudet ovat rajal-
liset myös korkeakoulutetuille nuorille. Siksi 
moni nuori saattaa nähdä maasta lähtemisen 
houkuttelevana vaihtoehtona. Myös Mariama 
myöntää joskus pohtineensa lähtemistä, mut-

MARIAMAN LAPSUUS ja nuoruus oli 
monella tapaa haasteellinen. Hän kasvoi 
yksinhuoltajaäitinsä kanssa vaatimattomis-
sa oloissa, sillä vanhemmat erosivat vain 
muutama viikko Mariaman syntymän jälkeen, 
eikä isä halunnut olla millään tapaa mukana 
Mariaman elämässä. Perheellä oli taloudel-
lisesti tiukkaa, sillä lyhyitä työjaksoja lukuun 
ottamatta Mariaman äiti oli työttömänä. 
Äiti sai onneksi sukulaisilta tukea pitääkseen 
huolta Mariamasta ja tämän sisaruksista, ja 
myöhemmin hän meni uusin naimisiin. 

Koulunkäynti ei ole ollut Mariamalle kos-
kaan itsestäänselvyys. Pitkä koulumatka piti 
taittaa kävellen ja koulumaksut olivat korkeat. 
Mariaman isäpuoli pystyi kuitenkin onneksi 
kattamaan koulunkäynnin kulut, ja Mariama 
sai lukion päättötodistuksen. Mariama kertoo 
tehneensä kaikkensa tukeakseen nuorempien 
sisarustensa koulunkäyntiä, jotta he pääsisivät 
edes hiukan helpommalla kuin hän itse.

UUTTA KOHTI
Mariaman elämässä tapahtui käänne maalis-
kuussa 2021, kun hän kuuli SOS-Lapsikylän 
nuorten voimaannuttamiseen ja työllistymi-
seen keskittyvästä hankkeesta. Mariama otti 
viipymättä yhteyttä hankkeen henkilökuntaan 
ja ilmoitti olevansa kiinnostunut. Muutaman 
päivän päästä hän olikin jo toimistolla rekiste-
röitymässä mukaan. 

– En ole katunut päivääkään hankkeeseen 
liittymistä, Mariama sanoo tyytyväisenä. 

Gambian hankkeessa keskitytään 
heikoimmassa asemassa olevien nuorten 
työllistymiseen. Nuorisotyöttömyyttä pyritään 

Näen tulevaisuuteni 
valoisana. Joskus 

aiemmin mietin jopa 
luovuttamista.
MARIAMA

tei ole kuitenkaan toteuttanut ajatusta.
Tultuaan mukaan SOS-Lapsikylän hank-

keeseen Mariama pääsi askeleen lähemmäksi 
haavettaan yliopisto-opinnoista. SOS-Lapsi-
kylän työntekijöiden rohkaisemana Mariama 
haki yliopistoon ja pääsi sisään. Ongelmaksi 
muodostuivat kuitenkin kalliit lukukausi-
maksut. Mariama haki opintojensa rahoitta-
miseen stipendiä, sai myöntävän päätöksen ja 
pääsi kuin pääsikin aloittamaan tänä syksynä 
opinnot. 

– Olen kiitollinen Gambian SOS-lap-
sikyläjärjestön työntekijöille sekä äidilleni, 
ilman heidän kannustustaan en olisi tässä, 
Mariama iloitsee.

HYVÄ KIERTÄMÄÄN
Kun Mariamalta kysytään, millaisena hän nä-
kee tulevaisuutensa tällä hetkellä, hän vastaa 
hymyillen: 

– Näen tulevaisuuteni valoisana. Joskus 
aiemmin mietin jopa luovuttamista.

Mariama haluaisi tulevaisuudessa 
työskennellä haavoittuvassa asemassa olevien 
gambialaisten hyväksi ja puuttua Gambian 
yhteiskunnassa vallitseviin epäkohtiin. Yhtenä 
esimerkkinä Mariama mainitsee nuorten 
työmarkkinoilla kohtaaman syrjinnän. Hän 
uskoo, että nuoret tarvitsevat tukea, jolla 
heidät saadaan sitoutettua yhteiskuntaan – 
sellaista, jota SOS-Lapsikylän hanke tällä 
hetkellä tarjoaa.

Jos Mariama saisi antaa kaltaisilleen nuo-
rille yhden neuvon, olisi se seuraava: 

– Pidä kiinni unelmistasi, sillä elät nyt 
tulevaisuutesi kannalta tärkeää aikaa. �
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NÄIN TUKESI AUTTAA

SOS-Kummimme ja muut kansain-
välisen työmme tukijat mahdollis-

tavat hankkeemme Gambiassa,  
Etiopiassa ja Tansaniassa.  

Hankkeemme tähtäävät kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien 

lasten, nuorten ja perheiden hyvin-
voinnin pysyvään paranemiseen.
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"Vapaus keskittyä 
tulevaisuuteen  
saa sydämeni  

laulamaan ilosta"
Ghanalainen Abena*, 17, on onnekas. Hänen ei tarvitse enää  

tehdä töitä kaduilla ja hän on päässyt takaisin kouluun.

TEKSTI KÄÄNNETTY KANSAINVÄLISEN SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖN AINEISTON POHJALTA KUVAT NANA SAMPSON

Abenan ei tarvitse enää kantaa 
vastuuta perheensä elättämisestä, 
vaan hän voi nyt keskittyä opintoi-
hinsa saavuttaakseen unelmansa 
tulla sairaanhoitajaksi.

AVULLASI
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LÄHES VUODEN ajan Abena heräsi aina 
aamuvarhain. Hän ei ollut menossa kouluun, 
vaan kaupittelemaan paahdettuja pähkinöitä 
Ghanassa sijaitsevan Ejisun pikkukaupungin 
kaduille. Aamiaiseksi hänellä ei ollut koskaan 
mitään, edellisenä iltana syödyllä pienellä 
aterialla piti pärjätä koko raskas työpäivä.

Kuluneet ruskeat sandaalit jaloissaan 
Abena vaelsi kaduilla joka päivä, aamusta 
iltaan. Työskentely vilkkailla teillä altisti hänet 
monille vaaroille. Kotona nälkäisinä odottavat 
sisarukset saivat hänet silti palaamaan työhön 
päivästä toiseen.

– Näin kaduilla ihmisiä mukiloituina ja 
hakattuina. Minun oli silti uskallettava mennä 
sinne myymään pähkinöitä. Olin peloissani, 
turhautunut, pölyinen ja uupunut. Kaikki oli 
kuitenkin sen arvoista, kun näin pikkuvelje-
ni ja -sisareni syövän pienen aterian päivän 
päätteeksi, Abena muistelee. 

Abenan isän jätettyä perheensä Abenan 
äiti, Helena, ei enää kyennyt surultaan työs-
kentelemään. 

– Elämä kotona oli vaikeaa jo ennen äitini 
sairastumista, mutta siitä tuli sietämätöntä 
sairauden jälkeen. Ei ollut ruokaa eikä rahaa 
ostaa mitään. Olimme jonkin aikaa riippuvai-
sia isoäitini ja naapureidemme meille lahjoit-
tamasta ruuasta. Sitten äiti pyysi, että menisin 
töihin, koska hän itse ei pystynyt. Tiesin, että 
koulun keskeyttäminen vaikuttaisi koko lop-
puelämääni, mutta jonkun oli huolehdittava 
äidistäni, pikkuveljestäni ja -sisarestani. Se oli 
minulle vaikea päätös, Abena kertoo.

– Taakka siitä, etten tiennyt miten ruok-
kia lapseni tai hankkia heille koulutarvikkeita, 
oli minulle erittäin raskas. Pahinta oli, etten 
tiennyt mistä olisin voinut saada apua. Se oli 
aivan kamalaa. Lapseni olivat avuttomia ja 
niin olin minäkin, Helena sanoo.

PERHEIDEN TUKEMINEN  
MUUTTAA ELÄMÄN
Helena tarvitsi apua pystyäkseen tarjoamaan 
lapsilleen turvallisen ja huolehtivan kodin. 
Paikallisen kirkkoneuvoston jäsen suositteli 
perhettä SOS-lapsikyläjärjestön perheiden 
tukemisen ohjelmaan. Ohjelmassa paikalli-
nen tiimi pyrkii ratkomaan haavoittuvassa 
asemassa olevien perheiden ongelmia. Näin 
voidaan estää lapsia menettämästä vanhem-
piensa huolenpidon, ja viime kädessä välttää 
perheiden hajoaminen.

Vuonna 2019 Helena sai SOS-lapsikylä-
järjestöltä avustuksen sikojen kasvattamiseen. 
Hän osti emakon, joka Helenan iloksi sai 
paljon porsaita. Porsaiden myynnistä Helena 
sai vihdoin tarpeeksi rahaa huolehtiakseen 
lapsistaan.

SOS-lapsikyläjärjestön tiimi koulutti hä-
net, jotta hänellä olisi riittävät tiedot ja taidot 
sikojen kasvatuksesta ja maissinviljelystä sekä 
niihin liittyvästä taloudenpidosta. Helena 
sai valmennusta myös lapsista huolehtimi-

seen, vanhemmuuteen ja lapsen oikeuksiin 
liittyen, jotta hän voisi olla parempi vanhempi 
lapsilleen. 

Tämän tuen mahdollistamana Abena 
lopetti pähkinöiden myynnin ja pääsi takaisin 
kouluun koulupuvun, oppi- ja harjoituskirjo-
jen, koululaukun ja kenkien kera. 

Kun koronakriisi iski Ghanaan maalis-
kuussa 2020, kaikki koulut suljettiin. Abena 
jatkoi silti opiskelua yhdessä SOS-lapsikylä-
järjestön perustamista opetuskeskuksista, jotka 
oli tarkoitettu lapsille, joilla ei ollut kotonaan 
radiota, televisiota tai internetiä.

Lukion toista vuotta käyvä Abena palasi 
hiljattain koulunpenkille. 

– Ajattelen usein tulevaisuuttani. En ole 
enää kahlittu huoleen ja työhön. Olen vapaa 
ja sydämeni laulaa ilosta, Abena kertoo.

– Olen iloinen, että elämänlaatumme on 
parantunut ja omanarvontuntoni äitinä on pa-

lannut. Perhe merkitsee minulle paljon. Ilman 
perhettäni ja lapsiani minulla ei oikeastaan 
ole mitään merkityksellistä elämässäni, sanoo 
Helena ruokkiessaan kahtatoista sikaansa.

– Elämäni oli hyvin vaikeaa sen jälkeen, 
kun mieheni hylkäsi meidät. Tunsin häpeää. 
Ihmiset nauroivat minulle, ja se sai minut 
tuntemaan itseni aivan toivottomaksi. Sai-
rastuin niin pahasti, etten voinut tehdä töitä 
ruokkiakseni omat lapseni. Nykyään minulla 
on paljon sikoja ja maissitilani menestyy. 
Tämä on suuri edistys. Olemme erittäin on-
nellisia ja hyvinvoivia, ja lapsillani on toivoa ja 
jopa unelmia tulevaisuuden suhteen, Helena 
hymyilee. �

*Nimi muutettu yksityisyyden suojelemiseksi.

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelman kautta Abenan perhe on saanut apua. 
Nyt heillä on jälleen uskoa elämään ja tulevaisuuteen.

NÄIN TUKESI AUTTAA

SOS-Kummien ja kansainvälisen 
työmme tukijoiden avulla 

toteutetut perheiden tukemisen 
ohjelmat ennaltaehkäisevät 

perheiden hajoamista ja parantavat 
vanhempien mahdollisuuksia ja 

kykyä huolehtia lapsistaan.

Olemme erittäin 
onnellisia ja 

hyvinvoivia, ja lapsillani 
on toivoa ja jopa unelmia 
tulevaisuuden suhteen.
ABENAN ÄITI HELENA



PINNALLA

Maailman  
siisteimmät sossut

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden julki-
suuskuva on melko ristiriitainen: Mediassa 
heistä puhutaan yleensä siinä vaiheessa, 
kun joku lapsi on tullut kaltoin kohdelluksi. 
Tällöin lastensuojelua syytetään siitä, että 
viranomaiset eivät ole tehneet tarpeeksi suo-
jellakseen lasta. Toinen ääripää ovat tilanteet, 
joissa uutiskynnys ylittyy silloin, kun joiden-
kin mielestä lastensuojelu on toiminut ihan 
syyttä suotta ja vienyt mielivaltaisesti lapset 
pois hyviltä vanhemmilta.

Sosiaalityöntekijät Maija Haapala ja 
Camilla Jokela ovat lähteneet tietoisesti pur-
kamaan näitä mielikuvia. Kuuluisia ”anarkis-
tisossuja” heistä tuli, kun he menivät nuorten 
suosimaan TikTokiin ja perustivat sinne 
Sossut-nimisen tilin.

EX TEMPORE TIKTOKIIN
Haapalan tyttärellä oli TikTok ja äiti seuraili 
vierestä, kunnes innostui lataamaan sovelluk-
sen itselleen.

– Huomasin, että siellähän oli valtavan 
paljon ammattilaistilejä, muttei yhtään sosi-
aalityöntekijöitä. Heitinkin sitten Camillalle 
idean TikTokista, hän innostui ja lähdimme 
heti kuvaamaan ensimmäistä videota, Haapala 
muistelee vuoden takaista aikaa. 

Kummankaan työnantaja ei ole mukana 
videoiden tuottamisessa muutoin kuin peu-
kuttamassa. Kaksikko tekee sisältöä toistai-
seksi omalla ajallaan.

– Ajattelen, että sosiaalityöntekijän am-
matti on niin siisti, että se riittää, että teemme 
tätä sosiaalityöntekijöinä, meidän ei tarvitse 
mennä organisaation taakse, Jokela sanoo.

Ensimmäinen video, joka lähti viraaliksi 
oli aiheeltaan: Mitä tapahtuu, kun lastensuo-
jeluilmoitus tulee lastensuojeluun? Anarkis-

tisossut näyttelivät tilanteen, latasivat videon 
palveluun ja hetkessä se meni viraaliksi. 
Videolla on jo yli 300 000 näyttökertaa.

Aihe selvästi askarrutti lapsia ja nuoria. 
Viimeistään tuossa vaiheessa Haapala ja 
Jokela ymmärsivät, että heidän tuottamalleen 
sisällölle on oikeasti kysyntää ja tarvetta. On 
arvokasta, että sossut ovat siellä missä lapset ja 
nuoret muutenkin viettävät aikaansa. 

ARJEN TYÖ TUTUKSI
– Pyrimme avoimeen dialogiin seuraa-
jien kanssa. Nuoret laittavat kysymyksiä ja 
kommentteja ja vastaamme niihin videoilla, 
kaksikko kertoo.

Muilla somealustoilla ei niin aktiivisesti 
kommentoida kuin TikTokissa, jossa käydään 
aktiivisesti keskustelua ja sossut saavatkin 
paljon kysymyksiä ja palautetta.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että olemme 
saaneet tuotua esiin sitä, kuinka paljon asioita 
lastensuojeluun liittyy. Olemme kertoneet 
myös hyvistä asioista ja onnistumisista, joista 
harvemmin näkee juttuja julkisuudessa. Nuor-
ten tieto omista oikeuksista on lisääntynyt, 
Haapala toteaa.

MAIJA HAAPALA ja CAMILLA JOKELA ovat jalkautuneet nuorten suosimaan 
sosiaalisen median palveluun TikTokiin kertomaan, millaista 

lastensuojelutyö oikeasti on. Anarkistisossuista on tullut supersuosittuja.

TEKSTI PIRKKO SOININEN KUVA MAIJA HAAPALA JA CAMILLA JOKELA
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Tavoitteena on  
vähentää lastensuojeluun

liittyvää stigmaa. 
MAIJA HAAPALA JA CAMILLA JOKELA

– Tavoitteena on vähentää lastensuojeluun 
liittyvää stigmaa. Koska tili on ollut suosittu, 
olemme saaneet palstatilaa myös muissa me-
dioissa. Kollegoiden palaute on ollut positii-
vista ja kannustavaa. 

Kaksikko ei tee videoita tosikkoina, vaikka 
aiheet voivat olla vakavia. He ovat tehneet 
jopa tanssivideoita ja laittaneet itsensä koko-
naan peliin. 

– Meillä on hauskaa, kun teemme videoi-
ta. Itse video ei ole välttämättä hauska, mutta 
sen tekeminen voi olla.

SOSSU TUTUKSI NUORILLE
Haapala ja Jokela elävät ja hengittävät 
lastensuojelua. He uskovat lastensuojeluun ja 
parempaan tulevaisuuteen.

– Parasta lastensuojelussa ovat kohtaami-
set lasten ja nuorten kanssa. Palkitsevinta on, 
kun näkee miten vaikeista olosuhteista tulleet 
lapset voivat lopulta paremmin ja saavat kiinni 
arjesta. Sen näkeminen muistuttaa aina siitä, 
miksi tätä työtä haluaa tehdä, Jokela toteaa.

Naisilla on myös unelmia. Mitä he toivo-
vat lastensuojelun tulevaisuudelta?

– Olisi tärkeää, että ihan jokaisella lapsella 
ja nuorella olisi yksi luotettava aikuinen. Yhtä 
tärkeää olisi se, että jos lapsella on lastensuo-
jelun asiakkuus, hän tietäisi oman sossunsa 
nimen ja hänellä olisi tälle puhelinnumero. 
Sossulla pitäisi oikeasti olla aikaa tehdä työnsä 
hyvin, Jokela sanoo.

– Haluaisin räjäyttää koko lastensuo-
jelusysteemin. Pois siitä valta-asetelmasta, 
että on sossut vastaan asiakkaat. Työtä pitäisi 
voida tehdä enemmän avoimena dialogina ja 
yhteisenä rintamana. Nuorten tarpeisiin pitäisi 
voida vastata heidän tarpeistaan ja lähtökoh-
distaan käsin, Haapala toivoo. �
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Maija Haapala ja Camilla Jokela 
keskustelevat lastensuojelusta 
myös SOS-Lapsikylän 
podcastissa SOScastissa.

Kuuntele:
www.sos-lapsikyla.fi/soscast



YRITYSTEN TUELLA

Edenred mahdollistaa 
harrastuksen  
sadoille lapsille
ERIARVOISTUMISTA JA syrjäytymistä 
ehkäisevä SOS-Lapsikylän Unelmista totta 
-harrastustuki sai merkittävän lahjoituk-
sen Edenred Finland Oy:n kautta.  
Yrityksen Delicard-lahjakorttipalvelussa 
lahjakortteja lahjoitettiin lasten hyväksi  
189 184 euron arvosta. Lahjakorttinsa 
hyväntekeväisyyteen lahjoittaneiden 
yhteislahjoitus mahdollistaa harrastuksen 
sadoille lapsille vuoden ajaksi. �
 

Yritys, kiinnostuit-
ko lasten ja perhei-
den tukemisesta? 
Ota yhteyttä 
yritysyhteistyö-

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

KOONNEET TARJA REHNSTRÖM, ANNA SAVELA, ANNEMI USVA-VÄNTTINEN 

KUVAT PEKKA LÄHTEENMÄKI, DR. OETKER, ANNIKA PITKÄNEN / KREATOS FILMS JA DREAMSTIME

Luja-yhtiöt auttaa lapsia ja nuoria 
miljoonalahjoituksella 

LUJA-YHTIÖT LAHJOITTAA yhteensä miljoona euroa kolmelle pitkään tukemalleen 
taholle, joista yksi on SOS-Lapsikylä. Luja haluaa tukea erityisesti lapsia ja nuoria, joille 
korona-aika on ollut fyysisesti ja psyykkisesti haasteellinen. Lahjoituksen takana ovat 
kaikki Luja-yhtiöt eli Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy.

Lujan mittavalla lahjoituksella turvataan harrastamisen mahdollisuus taloudellisesti 
haastavassa tilanteessa olevien perheiden lapsille Unelmista Totta -harrastustuen kautta. 

– Harrastustuen tarve on vain kasvanut koronan myötä. Lujan ja muiden lahjoitta-
jien avulla olemme voineet nyt laajentaa harrastustukemme toiminta-aluetta monille 
uusille paikkakunnille, Unelmista Totta -harrastustuen projektisuunnittelija PÄIVI HÄIKIÖ 

toteaa. 
– Syksyyn 2021 mennessä olemme voineet mahdollistaa harrastuksen jo 700 

lapselle ja nuorelle, Häikiö jatkaa iloiten. �

Lapsen elämä ei odota
SOS-LAPSIKYLÄN YRITYSTUKIJAT ovat 
olleet korvaamattoman tärkeitä auttaessam-
me lapsiperheitä koronan aikana. Kiitos! Lisää 
auttajia tarvitaan kuitenkin koko ajan, sillä 
monissa kodeissa haasteet jatkuvat. 

SOS-Lapsikylän kanssa tehtävä yhteis-
työ on oivallinen keino todentaa yrityksen 
arvoja ja muuttaa ne konkreettisiksi ja vai-
kuttaviksi teoiksi. Ota yhteyttä ja jutellaan 
yhdessä eri mahdollisuuksista!

Helppo tapa auttaa apua tarvitsevia 
lapsia juuri nyt on tehdä yrityksenne joulu-
lahjoitus SOS-Lapsikylälle  
www.sos-lapsikyla.fi/yritysjoulu �

Kaveritaidot-
kampanjalla taklataan 
lasten yksinäisyyttä 
KAVERITAIDOT OVAT sosiaalisia taitoja, 
joita täytyy harjoitella pienestä pitäen. 
Nyt näitä tärkeitä lasten yksinäisyyttä ja 
kiusaamista vähentäviä taitoja eka- ja to-
kaluokkalaisille opettaa Dr. Oetkerin Pau-
la-vanukkaat yhteistyössä SOS-Lapsikylän 
kanssa. Tutustu kampanjaan osoitteessa 
kaveritaidot.fi. �
 

Tule
mukaan 

auttamaan!
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KAVERITAIDOT OVAT sosiaalisia taitoja, joita täytyy harjoitella 
pienestä pitäen. Siinä missä yksi lapsi on luontaisesti parempi 
kaveritaidoissa, toinen tarvitsee enemmän aikuisen tukea ja 
apua taitojen kartuttamisessa.
 
Aikuinen voi tukea lasta kaveritaitojen oppimisessa ja myös 
näyttää omaa esimerkkiään siitä, kuinka toisia kohdellaan. 
Lue vinkit!

1 OLE KIINNOSTUNUT. Pysähdy kysymään kuulumisia, älä 
tyydy pelkkään ”hyvin meni”-vastaukseen.

2 SANOITA LAPSELLE, että kaverisuhteissakin voi olla ero-
ja. Kaikkien kanssa ei tarvitse olla kaveri, mutta kaikkien 

kanssa pitää tulla toimeen.

3 KANNUSTA LASTA olemaan aloitteellinen. Oma lapsesi 
saattaa olla juuri se, joka käy pyytämässä muita mukaan 

leikkiin.

4 OPETA LASTA sietämään pettymyksiä. 
Mikään ei synny yhtäkkiä itsestään, ei edes 

kaverisuhteet.

5 SAA PYYTÄÄ APUA. Jos asiat eivät vain suju, 
aikuinen osaa yleensä auttaa. �

TEHTÄVÄ LAPSELLE

VINK VINK

5 VINKKIÄ 

Näin tuet lasta kaveritaidoissa

TEKSTI  ELINA STENVALL  KUVA DREAMSTIME

Unohtavainen 
orava Kalle ei 
millään muista, 
minne piilotti 
herkullisen 
käpysaaliinsa. 

Auta Kallea 
löytämään tie 
kävyn luo. �

Vinkit antoi SOS-Lapsikylän  
erityisasiantuntija Elina Stenvall. 

Lue lisävinkkejä Dr. Oetkerin ja 
SOS-Lapsikylän yhteisestä  
Kaveritaidot-kampanjasta:  
Kaveritaidot.fi

Auta 
Kallea!
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ORON ÄR stor inom barnskyddet just nu. 
Experterna vet inte hur coronapandemin 
faktiskt har påverkat barns och ungas 
välbefinnande, eftersom statistiken släpar 
efter. SOS-Barnbyar tar aktivt fram nya 
förebyggande tjänster till stöd för familjer.

Antalet barnskyddsanmälningar ökade 
med fyra procent i fjol jämfört med året 
innan. Det är mycket sannolikt att denna 
siffra bara är toppen av isberget och att 
det under ytan finns problem som förvär-
rats under pandemin.

– Vanligen har de grundläggande 
tjänsterna – skolkuratorer, psykologer, 
hälsovårdare, rådgivningsbyråer och 
småbarnspedagogiken – räckt till för att 
ge många familjer stöd. När vi övergick 
till distansskola nådde elevvårdstjänster-
na inte längre ut till barn och unga, och 
problemen förvärrades, säger KATI PALSA-

NEN, utvecklingsdirektör på SOS-Barnbyar.

”Håll fast 
vid dina 
drömmar”

MARIAMA A. 
JALLOW är 20 år 

gammal och bor i 
Gambia. Hon hade en 

svår barndom och ung-
dom på många sätt. Hon växte 

upp med sin ensamstående mamma 
under anspråkslösa förhållanden och det 
var ingen självklarhet att Mariama skulle 
få gå i skolan. Hon tvingades gå den långa 
vägen till skolan till fots och skolavgifter-

– Det ligger mycket skräckblandad oro 
förväntningar i luften. Ingen har ännu en 
lägesbild eller analyser av konsekvenser-
na. Vi vet ännu inte hur barn och unga mår 
och vilka åtgärder som behöver vidtas. Det 
råder dock ingen tvekan om att det finns 
ett stort välfärdsunderskott och ett stort 
behov av stödjande arbete.

Omhändertagande av ett enda barn 
kostar samhället cirka 100 000 euro om 
året. 

– Skulle det vara möjligt att i stället 
för att omhänderta barnet anställa en 
socialarbetare på heltid som stöd för hela 
familjen? Att anställa en socialarbetare 
skulle kosta ungefär 50 000 euro per 
familj och år, säger Palsanen.

För några år sedan tog SOS-Barnbyar 
fram tjänsten Perhekumppani™ (Familje-
kompis) i syfte att tackla detta problem 
genom att ge enskilda familjer tillgång 
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• Barnskyddsanmälningar gjordes 
om totalt 87 233 barn. Antalet 
anmälningar ökade med 4 % 
jämfört med året innan. 

• Totalt var 19 086 barn och unga 
placerade utanför hemmet. An-
talet låg på samma nivå som året 
innan (+0,4 %).

• Totalt 48 802 barn och unga 
var klienter i öppenvården inom 
barnskyddet 2020. Antalet mins-
kade med drygt 2 000 klienter 
(-4 %) jämfört med året innan. 

• Brådskande placering gjordes 
av Totalt 4 662 barn placerades 
brådskande, vilket är 3 %  
mer än 2019.

• Totalt 1 688 nya omhändertagan-
den gjordes under året. Antalet 
minskade med 9 % jämfört  
med året innan. 

KÄLLA: THL, Barnskyddet 2020

Barnskyddet 2020

till en egen arbetstagare som sköter hela 
familjens ärenden. Personen finns till 
hands för familjen i vardagen och hjälper 
till att förstå de bakomliggande orsakerna 
till problemen.

SOS-Barnbyar har startat en ny tjänst 
för tidigt ingripande i höst, Läksyapu 
(Läxhjälpen).

– Det är ytterst viktigt att missförhå-
llandena och luckorna i samhället lyfts 
fram i ljuset för att vi som organisation ska 
kunna ta fram tjänster – åtminstone ibland 
kan vi reagera smidigare än staten eller 
kommunen. Chatten Apuu, som hjälper 
barn från 7 tll 15 år, startade vi på fem 
veckor under coronavåren 2020. �

na var höga. Lyckligtvis kunde Mariamas 
styvfar betala kostnaderna för skolgån-
gen, och Mariama fick avgångsbetyg från 
gymnasiet. 

Mariamas liv tog en ny vändning 
i mars 2021. Då blev hon antagen till 
SOS-Barnbyars utvecklingssamarbets-
projekt som fokuserar på att öka ungas 
medverkan och sysselsättning. Projektet 
genomförs med stöd från finska utrikes-
ministeriet och givare.

– Inom projektet erbjuds unga många 
olika slags kurser. Själv har jag haft allra 
störst nytta av utbildningen som foku-
serar på yrkesvägledning, mentorskap 
och problemlösning. Mest intressant har 

handledningen i yrkesval och nätverkande 
varit, säger Mariama. 

Efter uppmuntran från SOS-Barnbyars 
anställda sökte Mariama till universitetet 
och kom in. De höga terminsavgifterna var 
dock ett problem. Mariama ansökte om 
stipendium för att finansiera sina studier, 
fick ett positivt beslut och kunde inleda 
sina studier i höst. 

– Jag är tacksam över stödet från 
SOS-Barnbyars anställda i Gambia och 
från min mamma. Utan dem hade jag inte 
varit här, säger Mariama glatt.

I framtiden skulle Mariama vilja arbeta 
för att stödja utsatta personer och mot-
verka samhällsproblem i Gambia. �

TEXT PIRKKO SOININEN  FOTO COLOURBOX

Barnens nöd hamnade  
i skuggan av pandemin 
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UNDER NÄSTAN ett års tid steg Abena 
upp tidigt om morgnarna. Hon gjorde det 
inte för att gå till skolan, utan för att sälja 
rostade nötter på gatorna i småstaden 
Ejisu i Ghana. Syskonen som väntade 
hungriga hemma fick henne att återvända 
till jobbet dag efter dag.

– Jag var rädd, frustrerad, dammig 
och utmattad. Allt var ändå värt det när 
jag fick se min lillebror och lillasyster äta 
ett litet mål mat på kvällen, säger Abena. 

När Abenas pappa hade övergett 
familjen drabbades Abenas mamma He-
lena av en så stor sorg att hon inte längre 
kunde arbeta. 

– Det var mycket tungt att inte veta 
hur jag ska kunna ge mina barn mat eller 
skaffa skolmaterial till dem. Det värsta var 
att jag inte visste var jag kunde få hjälp, 
säger Helena.

En medlem i ett lokalt kyrkoråd 
rekommenderade familjen för den lokala 
SOS-Barnbyar-organisationens program 
för familjestöd. År 2019 fick Helena 

”Friheten att fokusera på 
framtiden får mitt hjärta att 
sjunga av glädje”

bidrag från organisationen för att föda 
upp grisar. Helena köpte en sugga, som 
till hennes glädje fick många kultingar. 
Genom att sälja kultingarna fick Helena 
äntligen tillräckligt med pengar för att ta 
hand om sina barn.

Teamet inom SOS-Barnbyar gav 
henne utbildning så att hon skulle ha de 
kunskaper och färdigheter som krävdes 
för att föda upp grisar, odla majs och skö-
ta ekonomin. Helena fick också lära sig 
om barnskötsel, föräldraskap och barnets 
rättigheter.

Tack vare detta stöd kunde Abena slu-
ta att sälja nötter och återvände till skolan 
med skoluniform, läro- och övningsböck-
er, en skolväska och skor. 

– Vi är mycket lyckliga och mår bra, 
och mina barn känner hopp och har till 
och med drömmar inför framtiden, säger 
Helena med ett leende. �

Kamratstödet hjälper 
vid kritiska punkter i 
livet

- KANSKE VILJAN att hjälpa ligger i min 
natur. Jag vill dela med mig av mina erfa-
renheter och vara till stöd för dem som 
går igenom liknande saker som jag själv 
en gång i tiden gick igenom, säger Sanna, 
som har varit mentor alltsedan appen 
Ylitse MentorApp lanserades 2016. 

Sanna blev själv omhändertagen inn-
an hon hade nått skolåldern. Sedermera 
har hon varit ung mamma med en make 
som hade missbruksproblem. 

– Många har liknande problem och jag 
kan hjälpa dem. 

– Inom SOS-Barnbyar funderade vi 
över vilken hjälp som skulle vara bäst för 
de unga som var placerade i vård utom 
hemmet och höll på att bli självständiga. 
Många hade problem med livskontrollen 
och problem förknippade med exempelvis 
föräldraskap. De unga efterlyste en app 
som kan användas oberoende av tid och 
plats, säger EPPU SAARELA, sakkunnig på 
SOS-Barnbyar.

Snart stod det klart att en app kunde 
hjälpa även andra än unga som håller på 
att frigöra sig från vård utom hemmet, 
och A-klinikstiftelsen,  Auta Lasta ry,  
Nyyti ry och FinFami –  Anhörigas stöd 
för mentalvården centralförbundet rf kom 
med som samarbetspartner.

– Jag hoppas att Ylitse MentorApp 
skapar en revolution av stödtjänster där 
det civila samhället kan hjälpa människor 
att överkomma problem. Merparten av 
de som använder appen har normala 
problem i livet, där erfarenhetsexperter 
kan hjälpa till, säger Saarela. 

Ylitse MentorApp har nu över 2 000 
registrerade användare och cirka 300 ak-
tiva användare varje månad. Appen Ylitse 
MentorApp kan laddas ned i App Store 
och Google Play. �

*Namnet har ändrats för att 
skydda hennes identitet.

TEXT ÖVERSATT FRÅN INTERNATIONELLA SOS-BARNBYAR-ORGANISATIONENS MATERIAL   
FOTO NANA SAMPSON

TEXT PIRKKO SOININEN 

FOTO DREAMSTIME

Tack vare stödet kunde Abena sluta sälja nötter och återvända till skolan. Nu mår hela 
Abenas familj bra.
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Kysy 
lahjoittamisesta!
Miten apu Suomessa kohdentuu niille, 
jotka sitä eniten tarvitsevat?
Työskentelemme yhdessä lasten ja perhei-
den auttamisen ammattilaisten, asian-
tuntijoiden ja muiden yhteiskunnallisten 
tahojen kanssa löytääksemme ne lapset 
ja perheet, jotka tarvitsevat apuamme 
kaikkein kipeimmin. Esimerkiksi Unelmista 
totta -harrastustukeamme kohdennamme 
apua tarvitseville lapsille yhteistyössä 
koulukuraattoreiden kanssa. Apuu-chatin 
apua tarvitsevat lapset löydämme puoles-
tamme muun muassa koulujen ja sosiaali-
sen median vaikuttajien kanssa tehtävällä 
yhteistyöllä. 

Saavatko kummilapset ulkomailla 
paketteja kummeilta? Kannattaako 
niitä lähettää? Lukeeko kummilapsi 
esimerkiksi kummin lähettämän kirjeen?
Postin kulku eri maihin on korona-aikana 
vaikeutunut entisestään. Pientenkään kir-
jekokoisten pakettien perillemenoa emme 
voi valitettavasti taata. 

Jos kummin kummilapselle lähettämä 
kirje tai paketti kulkeutuu onnistuneesti 
kummikylään asti, voimme sen sijaan 
taata, että se myös löytää tiensä kummi-
lapselle.

Jos haluat muistaa kummilastasi nyt 
joulun alla, on lahjaraha helppo muistami-
sen tapa. Kummilahjarahat ovat korva-
merkittyjä vapaaehtoisia lahjoituksia, joita 
ei käytetä lapsen päivittäisiin elinkustan-
nuksiin. Kummilapsi saa varat käyttöönsä 
vasta muuttaessaan pois lapsikylästä.
Kummilahjarahalla tuetaan yleensä 
esimerkiksi jatko-opintoja, oman kodin 
hankintaa tai oman pienyrityksen perus-
tamista.

Lisätietoa lahjarahasta saat lahjoittaja-
palvelustamme. �

Suomessa autoimme 
vuonna 2020 
12 500 lasta, 
nuorta ja aikuista. 
Maailmalla tuimme
yli miljoonaa avunsaajaa.
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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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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 Suomessa tekstaamalla  
sana SOS numeroon 16155 (10 €).
Auta lapsia maailmalla tekstaamalla  
sana LAPSET numeroon 16155 (10 €).
Tee MobilePay-lahjoitus kansainvälisen  
työmme tueksi numeroon 33010.

LAHJOITA LAPSELLE HARRASTUS
Lahjoita vähävaraisen perheen lapselle harrastus. Apusi 
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  
Aura Yliselältä p. 044 761 4139 tai sähköpostitse  
aura.ylisela@sos-lapsikyla.fi .

RAHANKERÄYSLUVAT
SOS-Lapsikylä ry/Poliisihallitus RA/2021/77 
SOS-lapsikyläsäätiö/Poliisihallitus RA/2021/76 
SOS-lapsikyläsäätiö/Ålands landskapsregering  
ÅLR 2021/5134 1.7.2021–30.6.2022/landskapet Åland

Lahjoittajapalvelumme  
palvelee numerossa  

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

lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi

KUULUMISIA 23



Joka päivä 100 lasta hakee apua 
ahdistukseensa Apuu-chatista.
Apua tarvitsevia lapsia on vielä paljon 
enemmän. Lasten ei kuulu pärjätä 
yksin. Sinun tuellasi varmistamme, että 
jokaisen lapsen hätä tulee kuulluksi! 

Lapsen elämä ei odota.

Anna lapselle tänä jouluna apua.
Tekstaa SOS20 numeroon 16155 (20€)  
tai lahjoita MobilePaylla numeroon 40331. 

Lue lisää: sos-lapsikyla.fi/apuu

Olen pahoillani.      Hyvä, kun tulit Apuu-chattiin.

Päivystäjä:  

Lapsi:

Kukaan ei välitä musta.
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