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Maailmassa on
paljon lapsia, jotka
eivät saa ansaitsemaansa
lapsuutta. Minä sain.
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De bästa bitarna
på svenska.

VIETÄMME SOS-LAPSIKYLÄN juhlavuotta juhlistamalla lasten ja nuorten
osallisuuden kehittymistä 60 toimintavuotemme aikana. Juhlavuoden
kunniaksi teemme tutkimusta, jolla pyrimme selvittämään sijaishuollossa
kasvavien nuorten kokemusta osallisuudesta sekä kehitämme yhä uusia
keinoja osallisuuden lisäämiseksi.
Viimeisen 60 vuoden aikana SOS-Lapsikylä on kasvanut ja kehittynyt
lasten ja nuorten maailman mukana. Tämä on ollut mahdollista vain ottamalla nuoret mukaan toimintamme suunnitteluun ja kuuntelemalla heitä
aidosti.
Meille on tärkeää, että nuorilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteitään
ja näkemyksiään ja vaikuttaa toimintaamme sekä osallistua työhön, jolla
pyrimme saamaan aikaan yhteiskunnallisia muutoksia. SOS-Kehittäjänuoret ovat esimerkiksi ansiokkaasti vieneet tärkeitä viestejä eteenpäin aina
päättäjille asti.
Yhdessä lahjoittajiemme ja tukijoidemme avulla meillä on ollut 60-vuotisen taipaleemme aikana mahdollisuus kehittyä perinteisestä toimijasta
organisaatioksi, joka ketterästi tavoittaa nuoret myös etäpalvelujen avulla.
Esimerkiksi Apuu-chatista on tullut nopealla vauhdilla tunnettu auttamisen malli Suomessa sekä palvelu, jossa lapset ja nuoret voivat keskustella
huolistaan ja peloistaan aidosti läsnä olevan vapaaehtoisemme tai ammattilaisemme kanssa.
Apuu-chat on viime vuonna tuonut apua ja turvaa lähes 26 000 lapselle, jotka ovat kokeneet olonsa turvattomaksi tai uhatuksi. Ukrainalaiset
lapset tarvitsevat nyt saman mahdollisuuden.
Kaltaistesi tukijoidemme avulla olemme ketterästi kyenneet mahdollistamaan tämän tärkeän keskusteluavun myös sodasta traumatisoituneille
ukrainalaisille lapsille heidän omalla äidinkielellään.
Yksikään lapsi ei saa jäädä yksin. Tähän tavoitteeseen pyrimme
etsimällä jatkuvasti uusia keinoja lasten auttamiseksi ja vaikuttamalla
yhteiskunnallisella tasolla, jotta lasten ja nuorten tarpeet eivät jää näkymättömiksi.
Kiitos, että autat meitä tässä arvokkaassa työssä. Yhdessä teemme
lapsille ja nuorille paremman tulevaisuuden. 

JULKAISIJA SOS-Lapsikylä

Kumpulantie 3, 00520 Helsinki,
puh. (09) 5404 880
info@sos-lapsikyla.fi, www.sos-lapsikyla.fi,
www.sos-childrensvillages.org
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MIKAELA WESTERGÅRD

SOS-Lapsikylän
toimitusjohtaja ja äiti

UUTISET

KOONNUT ANNA SAVELA KUVAT COLOURBOX JA SOS-LAPSIKYLÄ

Miten voin auttaa
ukrainalaisia lapsia?
Sotaa paenneiden lasten chattia voit tukea
tekemällä lahjoituksen hätäaputyöhömme:
• Lähetä tekstiviesti SOSAUTA20
numeroon 16155 (20 €)
• Tee lahjoitus Mobilepaylla
numeroon 27065

SOS-Lapsikylä tarjoaa keskustelutukea ukrainalaisille lapsille
APUU-CHATTIMME tarjoaa apua ja tukea lapsille, jotka kokevat olonsa turvat-

tomaksi tai uhatuksi ja tarvitsevat apua. Nyt haluamme tarjota saman mahdollisuuden myös ukrainalaisille lapsille.
Olemme avanneet 20.4.2022 ukrainankielisen version Apuu-chatista, jotta
sotaa paenneet lapset voivat saada tukea omalla kielellään.
– Tavoitteenamme on, että voimme tukea sodan keskeltä tulleita lapsia heidän
omalla kielellään ja tarjota keskusteluapua chatissa. Toki verkkoauttaminen ei ole
paikkaan sidottua, joten chattiin voivat olla yhteydessä ukrainalaislapset mistä päin
tahansa, sanoo ehkäisevän digityön päällikkö Johanna Virtanen. 

Huom!

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

SOS-Lapsikylä 60 vuotta Suomessa

SOS-LAPSIKYLÄN 60-vuotista taivalta juhlitaan tänä vuonna. Yksi osa juhlallisuuksia

on syyskaudella järjestettävä lasten ja nuorten osallisuutta käsittelevä juhlaseminaari.
Haluamme kutsua myös sinut mukaan juhlaan verkon välityksellä! Tilaisuuden
ohjelma nivoutuu lasten ja nuorten osallisuuden ja toivon ympärille. Ilmoittaudu
ennakkoon mukaan osoitteessa sos-lapsikyla.fi/osallisuusseminaari. Ilmoitamme
seminaarin ajan ilmoittautuneille mahdollisimman pian. 

VUONNA 2021 AUTOIMME SUOMESSA

40 000

25 621

10 000

Tukemme tavoitti
yhteensä yli 40 000
lasta, nuorta ja aikuista.

Apuu-chatissa
vastattiin 25 621 lapsen
yhteydenottoon.

Suomen SOS-Lapsikylän
kehitysyhteistyöhankkeissa oli yli
10 000 hyödynsaajaa.

Lue, miten
tukesi vaikuttaa. Etsi
ikoni juttujen
yhteydestä.
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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.
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Mitä Suomen
lapsille kuuluu?

Apuu-chat on lunastanut paikkansa merkittävänä matalan kynnyksen
keskustelukanavana. Apuu-aikuiset kävivät lasten kanssa yli 25 000 keskustelua
viime vuonna. Eniten lapsia huolestuttavat ihmissuhteet ja koulukiusaaminen.
Monet lapset ovat myös ahdistuneita.
TEKSTI PIRKKO SOININEN KUVAT SOS-LAPSIKYLÄ

MITÄ KUULUU Suomen lapsille, SOS-Lapsikylän ehkäisevän digityön päällikkö JOHANNA
VIRTANEN?
– Voisin vastata, että ihan hyvää ja toisaalta myös, että tosi monenlaista. Apuu-chatin
perusteella tiedämme, että lapset osaavat hakea apua, kunhan he vain tietävät, että tällainen palvelu on olemassa. Tämä on ilahduttavaa ja merkitsee sitä, että lapset ovat valmiita
ottamaan ensimmäisen tärkeän askeleen.
– Monet lapset kertovat arkisista huolistaan, mutta toisaalta on myös niitä lapsia,
jotka tarvitsevat akuutisti paljonkin apua.
Erityisen hälyttävää on ollut se, kuinka lapset
ovat jo itsekin tietoisia kuntien ruuhkautuneista sosiaali- ja terveyspalveluista, ja odotusaika avun piiriin tuntuu kestämättömältä,
Virtanen jatkaa.
NÄKÖALAPAIKKA LASTEN MAAILMAAN

Aiemmin SOS-Lapsikylä teki työtä lähinnä
lastensuojelun asiakkaina jo olevien lasten
kanssa, mutta viime vuosina painopistettä on
siirretty voimallisesti myös ennaltaehkäisevän
työn puoleen.
Apuu-chat on tarkoitettu 7–15-vuotiaille
lapsille tilanteisiin, joissa lapsi kokee olonsa
huolestuneeksi, turvattomaksi tai uhatuksi ja
tarvitsee apua. SOS-Lapsikylän ammattilaiset
ja koulutetut vapaaehtoiset ovat chatissa joka

päivä kello 9–22 varmistamassa, ettei yksikään
lapsi jää ilman apua. Apuu-chattiin lapset
osallistuvat anonyymeinä.
Apuu-chattiin tuli viime vuonna yhteensä
36 134 yhteydenottoa, joista 71 prosenttiin
kyettiin vastaamaan. Vuoden aikana käytiin
yhteensä 25 621 keskustelua lasten ja nuorten
kanssa. Keskimääräinen keskusteluaika
Apuu-chatissa oli viitisentoista minuuttia.
Vapaaehtoisia Apuu-aikuisia on jo yli sata.
KAVERISUHTEET MIETITYTTÄVÄT

Yhteydenottojen syyt tilastoidaan. Kaikista
eniten lapset halusivat puhua ihmissuhteista.
– On tosi tärkeää, että pystymme viestimään lapsille, ettei heidän tarvitsekaan vielä
osata hoitaa ihmissuhteita aikuisten lailla.
Aikuisten tehtävä on huolehtia ja auttaa, että
lasten kaveritaidot kehittyvät, ettei ketään
jätetä ryhmien ulkopuolelle ja että erimielisyydet voidaan sopia. Hienoa on, että lapset,
jotka kokevat, että he ovat itse toimineet väärin, ottavat hekin yhteyttä meihin ja pyytävät
apua.
Toiseksi yleisin teema keskusteluissa oli
mielen hyvinvointi. Lapsilla on ahdistusta,
jonka taustalla on erilaisia syitä.
– Siellä on yhtä lailla arkisia sattumuksia,
esimerkiksi koulusta myöhästymisiä kuin
traumaattisia kokemuksiakin. Apuu-aikui-

set miettivät yhdessä lapsen kanssa, kuinka
vakavasta ahdistuksesta on kyse. Lapsille on
tärkeää kertoa, että elämään kuuluu aina tietty
määrä ahdistusta ja erityisesti kasvuun ja murrosikään. Yhdessä pohdimme myös toimenpiteitä, joilla ahdistusta voi lievittää.
Kolmanneksi tärkeimmäksi yhteydenoton
syyksi nousee kiusaaminen, vaikka kiusaamisen vastaista työtä on tehty kouluissa jo
pitkään.
Helmikuun lopulla yhteydenotoissa oli
selvä piikki, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.
Yhteydenottoja tuli ensimmäisen vuorokauden aikana yli 500.
– Vapaaehtoiset tulivat silloin sankoin
joukoin päivystämään palveluun. Linjoilla oli
25 aikuista vastaamassa lapsille, kun normi-iltana vastaajia on viidestä kahdeksaan.
Yhteydenottojen määrä kertoi siitä, että lapset
jakavat toisilleen tietoa myös keskusteluapua tarjoavista kanavista. Yhdistävä tunne
yhteydenotoissa oli pelko. Joku pelkäsi, että
Suomeen hyökätään, joku toinen taas, että tulee venäläisen taustansa takia kiusatuksi. Moni
on paljon somessa, ja siellä pelot tarttuvat ja
leviävät. Unohdetaan, että lähin turva löytyy
usein kotoa.
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KESKUSTELUYHTEYTTÄ VAALITTAVA

MYÖS VANHEMMAT TARVITSEVAT TUKEA

Usein lapset eivät uskalla tai halua puhua
vanhemmille ongelmistaan.
– Lapsella saattaa olla aivan hyvät ja
kuuntelevat vanhemmat, mutta hän vain
kaipaa toisen aikuisen näkökulmaa. Tämä
on luonnollista erityisesti murrosiässä, kun
omista vanhemmista otetaan etäisyyttä.
Onkin tärkeää, että lapsella on muitakin
turvallisia aikuisia ympärillään kuin omat
vanhemmat. Tämä ei kerro mitään huonoa
vanhemmista, vaan se kertoo lapsen
kasvusta.
– Ihan kaikesta voi ja kannattaa puhua, jopa omille vanhemmille, mikä ei aina
tule lapsille mieleen. Reilussa kolmanneksessa yhteydenotoista ohjaammekin lasta
kääntymään omien vanhempien puoleen.
On lapsia, joille vuorovaikutus aikuisen
kanssa on hankalaa ja jotka esimerkiksi
käyttävät epäasiallista kieltä. Me emme
kuitenkaan lopeta sen takia keskustelua,
vaan yritämme luoda heihin yhteyden.
Toisaalta on myös tilanteita, joissa
lapset säästelevät vanhempiaan, joilla on
muita huolia.
– Tämä tuntuu erityisen surulliselta.
Silloin mietimme lapsen kanssa, mitä
voisimme tehdä koko perheen auttamiseksi, voisiko esimerkiksi perheneuvolasta
olla apua.

SOS-Lapsikylä aikoo kasvattaa Apuu-chatin
vapaaehtoisten määrää edelleen.
– Apuun kautta bongasimme esimerkiksi
tarpeen koulunkäynnin tuelle. Toteutimme
digitaalista läksyapua tarjoavan pilotin, jossa
vapaaehtoiset auttoivat lapsia läksyjen teossa.
Pilotin jälkeen kehittämistä on päätetty jatkaa
ja tavoitteena on käynnistää palvelu, jolla voidaan valtakunnallisesti auttaa yläkouluikäisiä
lapsia läksyissä.
– Pyrimme auttamaan myös vanhempia.
Teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja mietimme, voisimmeko yhdistää
tässä kohtaa voimavaramme. Vanhemmille on
jo hyviä chat-kanavia, mutta niiden löydettävyys voi olla heikko tai ne eivät ole avoinna
aina. Tähän etsimme ratkaisuja. Aikuisillekin
pitäisi olla kanava, josta avun saa heti ja anonyymisti, Virtanen toteaa. 

LASTEN OSALLISUUS KESKIÖÖN

Lapsen osallisuus on kaikessa SOS-Lapsikylän toiminnassa tärkeä tavoite.
– Apuu-chatin olemassaolo voi jo vahvistaa lapsen osallisuuden kokemusta. Olemme
havainneet, että lapsilla ei ole vielä riittävästi
tietoa oikeuksistaan ja toisaalta vanhempien
rooli sopivan avun löytymisessä on merkittävä.
Haluamme olla auttamassa lapsia ja vanhempia yhteyden löytymisessä. Meille välittyy
lasten kertomuksista viesti, että kodeissa on
epätietoisuutta ja kuormittuneisuutta, mutta
myös paljon välittämistä ja halua tukea lasta.
– Tärkeä tavoite on avoimen keskustelukulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen. Haluamme opettaa lapsille, että kaikista asioista
voi puhua. Vanhempien kannattaa pitää niin
sanotusti linjat auki. Heidän pitäisi pystyä
viestimään lapsille, että he ovat kiinnostuneita
lastensa asioista ja haluavat jutella heidän
kanssaan.
Esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvät
kysymykset askarruttavat monia nuoria ja aihe
saattaa olla vanhemmille syystä tai toisesta
hankala – tietoa ja tukea on kuitenkin paljon
saatavilla ja on tärkeää, että vanhemmat puhuvat avoimesti myös aiheista, jotka tuntuvat
vaikeilta.
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Mistä aiheista lapset
haluavat puhua?

1. Ihmissuhteet (24 % yhteydenotoista). Nämä yhteydenotot
liittyivät pääasiassa kaverisuhteisiin (53 %), jolloin lapset
kaipasivat apua niihin liittyviin
ristiriitoihin tai kaverisuhteen
päättymiseen.
2. Mielen hyvinvointi (20 %). Näistä yhteydenotoista 53 % kosketti ahdistunutta mielialaa.Sitä
aiheuttivat esimerkiksi kiusaaminen, tulevaisuuden näkymät,
läheisen kuolema, kehonkuva
sekä erilaiset arjen vastoinkäymiset. Lisäksi kolmannes keskusteluista koski masentunutta
mielialaa, viidennes itsetuhoisuutta ja 17 % viiltelyä.
3. Kiusaaminen (18 %). Näistä
selvä valtaosa (80 %) kosketti
koulukiusaamista. Keskusteluissa käsiteltiin myös kiusaamista
vapaa-ajalla ja netissä sekä
rasismia tai syrjintää.
4. Kotiin ja perheeseen liittyvä
huoli (18 %). Tähän kategoriaan
kuuluvista keskusteluista 60 %
liittyi vuorovaikutusongelmiin
vanhempien kanssa ja reilu
viidesosa vanhempiin liittyviin
huolenaiheisiin.
5. Koulu ja oppiminen (9 %).
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Kiitos vielä, sait
minut tajuamaan,
että saatan olla vaarassa.
En ole uskonut ystäviäni,
että kannattaisi mennä
juttelemaan aikuisille.
Täällä jutteleminen
on oikeasti
auttanut. Helpottuneempi
olo. Teette tärkeää työtä!
Kiitos siitä :)
Olit ihan super hyvä
tuki mulle ja tiedän
nyt mistä saa apua ja
miten jatkaa eteenpäin.
Kiitos että saan
jutella, se auttaa,
hengitys on jo vähän
tasaantunut ja
ahdistus laantunut.

TikTokissa voi nostaa esiin
myös vakavampia teemoja
YLÄKOULUN MUSIIKINOPETTAJA Jan Nyberg (TikTok-tili

Kiitos niin paljon,
vaikka et varmaan
itse huomannut niin
rauhotuin tosi paljon
tässä. Tulin chattiin ihan
itkien mutta enää en itke.

@jannyberg) meni mukaan TikTokiin kolmisen vuotta sitten, kun
palvelun suosio Suomessa räjähti. Hän halusi nähdä, millaista
sisältöä alustalla on. Silloin TIkTokin sisällöntuottajissa ei ollut vielä
paljonkaan aikuisia – nyt vastuullista sisältöä tuottavia tahoja on jo
paljon enemmän.
Nybergillä on tätä nykyä jo yli 120 000 seuraajaa. Hän postaa
keskimäärin muutaman videon viikossa. Videoiden perusvire on
positiivinen ja mukana on paljon huumoria. Ideat syntyvät arjessa,
huomioista oppitunneilla ja muutenkin koulumaailmasta.
– Videoiden tekeminen on luovaa ja sykäyksittäin etenevää. Kun
saan impulssin, saatan kuvata videon heti purkkiin. Näin tehden
videot ovat ainakin aitoja.
Viime syksynä Jan aloitti vaikuttajayhteistyön SOS-Lapsikylän
kanssa. Hän kertoo kanavallaan Apuu-chatista.
– Etäopetusaika oli lapsille ja nuorille haastavaa. Erityisesti
yksinäisyys korostui, kun kavereita ei enää nähnytkään koulussa ja
harrastuksissa. Kaikissa perheissä ei ollut voimavaroja tukea nuoria
ja tämä heijastui heihin. Toisaalta TikTok ja some muutenkin saattoivat myös tuoda uudenlaista vuorovaikutusta nuorten elämään.
Kaverit eivät olleet fyysisesti läsnä, mutta he olivat langoilla. Vaikka
tekniikkaa usein parjataan, se on tuonut nuorten elämään myös paljon hyvää. Ilman somea pandemia-aika olisi ollut vielä rankempi.
Yksinäisyyden lisäksi nuoria puhuttavat stressi ja koulukiusaaminen.
– On hyvä, että tarjolla on Apuu-chatin kaltaisia matalan kynnyksen kanavia, joista voi hakea apua. Apuu-chat ja muut auttamisen väylät ovat tosi tärkeitä meille, jotka teemme somea, koska ne
antavat paikan, johon ohjata niitä lapsia ja nuoria, jotka haluavat
keskustella huolistaan. Ilman tämän tyylisiä kanavia olisimme aika
avuttomia vakavampien ongelmien edessä.
Nyberg kannustaa vanhempia mukaan TikTokiin. On tärkeää, että
turvalliset aikuiset ovat siellä missä nuoretkin ovat. Näin vanhemmat pysyvät myös kärryillä siitä, minkälaisessa maailmassa nuoret
elävät. 

Jan Nyberg vinkkaa
kanavallaan Apuuchatista.
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UKRAINA
TEKSTI KANSAINVÄLINEN SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖ,
SUOMENNOS ANNA SAVELA KUVAT SOS-LAPSIKYLÄ

Seisomme
ukrainalaisten
lasten ja
perheiden
rinnalla
Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön
toimitusjohtaja Ingrid Johansen
vieraili Puolassa Siedlcen SOS-lapsikylässä
maaliskuun lopussa tapaamassa
Ukrainasta paenneita lapsia,
perheitä ja kollegoita.

Hei,
Nimeni on Ingrid Johansen. Olen SOS-lapsikyläjärjestön toimitusjohtaja ja olen tällä hetkellä täällä
Siedlcen SOS-lapsikylässä Puolassa.
Olemme työskennelleet tässä SOS-lapsikylässä jo
monta vuotta vanhempiensa huolenpidon menettäneiden lasten kanssa. Ja nyt tästä on tullut uusi sijaiskoti
lapsille ja perheille, jotka pakenevat sotaa Ukrainasta.
Meillä on täällä myös lapsia lastensuojelulaitoksista
Ukrainasta. Lapsia, jotka ovat paenneet rajan yli ja
löytäneet täältä turvan.
Näiden kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten
auttaminen on koko identiteettimme järjestönä. Se on
meidän toimintamme ydin ja siksi olemme mobilisoimassa joukkojamme kautta Euroopan, kautta koko
järjestömme ja koko maailman, jotta voimme tehdä
kaikkemme auttaaksemme näitä lapsia ja perheitä,
jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.
Avustustyömme on aina pitkäjänteistä. Toivomme,
että sota loppuisi mahdollisimman pian, mutta mitä
tahansa tapahtuukin, olemme täällä auttamassa.
Olemme kansainvälisesti yli 70-vuotias organisaatio
ja olemme valmiita seisomaan Ukrainan rinnalla niin
kauan kuin meitä tarvitaan.
Juuri nyt, tämän sodan seurauksena, Ukraina on menettänyt ison osan lapsistaan heidän paetessa turvaan
muihin maihin ympäri Eurooppaa.
Me olemme valmiita varmistamaan, että kaikista
heikoimmassa asemassa olevat lapset saavat mahdollisimman hyvän kodin ja sijaishuollon, missä tahansa he
ovatkin. Ja kun sota on ohi, varmistamme, että lapset
pääsevät turvallisesti palaamaan Ukrainaan.
Kiitos kaikille teille, jotka olette jo tukeneet hätäaputyötämme. Lahjoituksenne ovat mahdollistaneet
kaiken jo tekemämme työn, emmekä voisi tehdä tätä
ilman teidän apuanne.
Kiitos.

Ingrid Johansen
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Hätäaputyömme ukrainalaisten
lasten ja perheiden hyväksi
SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖ ON auttanut
lapsia ja perheitä Ukrainassa vuodesta
2003 lähtien.
Ukrainassa noin 98 000 lasta on sijoitettuna joko sijaisperheeseen, sukulaisten
hoitoon tai laitoshoitoon. Kansainvälinen
SOS-lapsikyläjärjestö keskittyy hätäaputyössään erityisesti auttamaan näitä ilman
vanhempien huolenpitoa kasvavia lapsia,
yksin maasta paenneita lapsia, lapsia, jotka ovat joutuneet erilleen vanhemmistaan
sekä äitejä, jotka ovat joutuneet pakenemaan maasta yksin lastensa kanssa.

Näin kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö
auttaa:
•
Estämme perheitä hajoamasta (mm.
tarjoamalla ruokaa, hygieniatarvikkeita, oikeudellista neuvontaa, terveydenhoitopalveluita, psykososiaalista
tukea ja taloudellisia avustuksia).
•
Suojelemme ja hoidamme lapsia ja
perheitä ohjelmissamme.
•
Tarjoamme majoituksen ja suojelua
lapsille ja perheille, jotka ovat joutu-

•
•

•

•
•

neet pakenemaan kodeistaan.
Yritämme yhdistää sodan kaaoksessa
erilleen joutuneet perheenjäsenet.
Tuemme viranomaisia sijaisperheissä
ja -laitoksissa asuvien lasten suojelun
varmistamiseksi.
Tarjoamme lapsille lapsiystävällisiä
tiloja, jossa he voivat olla lapsia ja
unohtaa hetkeksi sodan kauhut.
Tarjoamme apua trauman käsittelyyn
ja psykososiaalista tukea.
Tuemme pakoon lähteneiden lasten ja
nuorten integroitumista uusiin koulutusjärjestelmiin tai muihin vaihtoehtoisiin siirtymäkauden ratkaisuihin. 

Ukrainassa noin
98 000 lasta on
sijoitettuna joko sijaisperheeseen, sukulaisten
hoitoon tai laitoshoitoon.

Näin autamme
Suomessa:
• Kehitämme Suomessa ukrainankielisen lasten ja nuorten
chatin antamaan tärkeää
keskusteluapua sodan vuoksi
kärsivien lasten tueksi.
• Vapaaehtoistemme avulla
tarjoamme sotaa paenneille
lapsille mahdollisuuden leikkiä, levätä ja kehittyä.
• Teemme vaikuttamistyötä
kaikkein heikoimmassa
asemassa olevien lasten
auttamiseksi.

Näin sinä voit auttaa:
• Lähetä tekstiviesti
SOSAUTA20 numeroon 16155
• Lahjoita haluamasi summa
Mobilepaylla numeroon
27065

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön toimitusjohtaja Ingrid Johansen vieraili Siedlcen SOS-lapsikylässä Puolassa ja tapasi Ukrainasta paenneita lapsia, perheitä ja kollegoita.
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AVULLASI

Lahjoittajien
avulla teemme
lasten unelmista
totta
Unelmista totta -harrastustuki tuo helpotusta lasten
ja nuorten elämään. Lahjoittajien avulla moni lapsi on
saanut mieluisan harrastuksen, jolla on iso merkitys
ei vain lapsen, vaan koko perheen hyvinvointiin.
TEKSTI SANNA KARLSSON JA PIRKKO SOININEN KUVA DREAMSTIME

JOPA 70 PROSENTTIA SOS-Lapsikylän
Unelmista totta -harrastustukea saaneista perheistä sanoo, että lapsi ei voisi harrastaa ilman
tukea. Harrastustuen avulla ehkäistään lasten
vapaa-ajanvieton eriarvoistumista ja tarjotaan
haastavassa elämäntilanteessa elävien perheiden lapsille mahdollisuus päästä mieluisan
harrastuksen pariin.
– Myönnämme harrastustukea lahjoitusvaroista, joten lahjoittajiemme merkitys on
ollut elintärkeä. Lahjoittajien avulla olemme
voineet auttaa monia lapsia ja nuoria sekä
haastavissa tilanteissa olevia perheitä, toteaa
SOS-Lapsikylän projektipäällikkö PÄIVI
HÄIKIÖ.
Viime vuonna 901 lasta sai Unelmista
totta -tukea harrastamiseen. Mukana oli 45
eri harrastusmuotoa. Suosituimpia lajeja olivat
jalkapallo, ratsastus, soittotunnit, koripallo ja
jääkiekko.
Lapsia tuettiin 12 eri kunnassa ja yli 400
järjestäjän harrastustoiminnassa.
– Muodostamme yhdessä auttamisketjun,
jonka alkupäässä ovat arvokkaat tukijamme
ja loppupäässä lapset ja nuoret. Siinä välissä
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koulukuraattorit ja sosiaalityöntekijät tekevät
arvokasta työtä, sillä he voivat ohjata avun sitä
tarvitseville. Jos perheellä on haastava tilanne
ja rahasta tiukkaa, usein ensimmäiseksi joudutaan karsimaan lapselle tärkeistä harrastuksista, Häikiö sanoo.
MERKITTÄVÄ APU PERHEILLE

Kyselyn mukaan 97 prosenttia perheistä koki
harrastustuen joko merkittävänä tai erittäin
merkittävänä. Jopa 83 prosenttia sanoi, että
tuki oli erittäin merkittävää.
– Lapsiperheköyhyys on todellisuutta.
Vähävaraisuuden lisäksi taustalla voi olla
yksinhuoltajuutta, suurperhe, vanhempien
työttömyyttä tai sairautta. Yhdenvertaisuuden
ajatus on ohjenuoramme: haluamme taata
kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden
harrastaa. Harrastustuki tuo lapsen elämään
lisää välittäviä ihmisiä, jotka kysyvät, mitä
kuuluu ja kuinka voit.
Esteitä harrastamiselle voivat olla myös
vaikeus löytää sopivaa harrastusta tai seuraa,
kulkeminen harrastuksiin, vanhempien voimavarojen riittämättömyys, asenteet tiettyjä

harrastuksia kohtaan, lapsen pelko uutta
sosiaalista tilannetta kohtaan tai perheen
puutteellinen kielitaito.
Yksi vanhempi kuvaa harrastustuen
merkitystä näin: ”Kahden erityislapsen yksinhuoltajana tämä on ollut meidän perheen
unelmien täyttymys ja olemme todella kiitollisia saamastamme tuesta. Lasten unelmista
tuli totta, kun pääsivät mukaan jo pitkään
toivomaansa harrastukseen.”
Harrastustuki voi myös olla voimakas
kotouttamisen keino.
HYVINVOINTI KASVAA SELKEÄSTI

Se, että lapsi pääsee mieluisaan harrastukseen,
vaikuttaa kyselyyn vastanneiden mukaan paitsi lapsen hyvinvointiin, myös koko perheen
hyvinvointiin. Kyselyssä moni arvioi, että lapsi
on myös oppinut uusia taitoja ja saanut uusia
kavereita. Harrastaminen on myös vaikuttanut
myönteisesti koulunkäyntiin.
– Harrastustuella on ollut suora vaikutus lapsen elämään. Harrastuksen merkitys
korostuu kriisitilanteessa. Perheet kuvaavat
esimerkiksi, kuinka lapsi on saanut itseluot-

NÄIN TUKESI AUTTAA
Kotimaan työmme tukijat
mahdollistavat Unelmista totta
-harrastustuen kaltaisten ennaltaehkäisevien tukimuotojen kohdistamisen sitä tarvitseville lapsille.

Unelmista totta
-harrastustuki
tamusta ja että harrastamisen myötä ahdistus,
univaikeudet ja paniikkikohtaukset ovat
vähentyneet. Taitojen karttuminen parantaa
myös itsetuntoa, itseluottamusta ja elämänhallintaa. Harrastamisen kautta lapsi oppii
myös sitoutumista, sinnikkyyttä, rohkeutta,
vastuullisuutta, sääntöjen noudattamista ja
sosiaalisia taitoja.
Yksi perhe kommentoi näin: ”Harrastaminen on auttanut jaksamaan, kun koulussa
oleminen on kuormittavaa”. Toinen perhe
taas toteaa, että harrastus on tuonut tekemistä
koulunjälkeiseen arkeen, joka ennen harrastusta on ollut hyvin yksinäistä.
Yhden lapsen perhe kuvaa, kuinka lapsi
on urheiluharrastamisen aloittamisen jälkeen
päässyt erityisluokalta tavalliselle ja arvosanatkin ovat parantuneet.
LAPSEN KUULEMINEN ON TÄRKEINTÄ

– Koulukuraattorit kokevat kyselyn mukaan
tärkeäksi sen, että Unelmista totta -harrastustuki mahdollistaa heille konkreettisen ja
ennaltaehkäisevän työkalun, jolla voi helposti
auttaa lasta – mukana ei ole ylimääräistä

byrokratiaa ja apu tulee nopeasti.
Tärkeintä meille on, että lapsi tulee
kuulluksi ja autetuksi. Kyselyyn vastanneista
kuraattoreista 89 prosenttia olikin sitä mieltä,
että tämä toteutuu harrastustuen avulla.
Yksi kuraattori kommentoi harrastustukea näin: ”Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden tarkoitus on juuri ennakoiva ja tukeva
apu lapsille ja perheille. Siispä harrastustoiminnan tukeminen sopii työnkuvaan hyvin.”
Toinen totesi, että osattomuus on käsinkosketeltavaa, kun vähävaraisten perheiden
lapset eivät pääse harrastamaan. ”Harrastustuki mahdollistaa osallistumisen muiden lasten
tavoin ja auttaa lasta ja perhettä.”
– Tässä korostuu se, että lapsi saa harrastaa haluamaansa harrastusta ja sillä tasolla,
joka on hänelle sopiva. Siksi esimerkiksi
harrastamisen Suomen mallin mukainen
maksuton harrastus ei aina ole ratkaisu, jos
koululla ei ole oman toiveen mukaista harrastusta. Tälle tuelle on kasvava tarve ja tämä on
konkreettinen tapa auttaa, Häikiö toteaa. 

• Unelmista totta -harrastustukea voidaan myöntää haasteellisessa elämätilanteessa
olevien perheiden 7–17-vuotiaille lapsille.
• Tukea tarvitsevia perheitä etsitään yhdessä perhesosiaalityön
ja koulukuraattorien kanssa.
Tukea jaetaan tällä hetkellä
12 paikkakunnalla: Espoossa,
Helsingissä, Jyväskylässä,
Jämsässä, Kaarinassa, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä,
Tampereella, Turussa, Vantaalla
ja Varkaudessa.
• Harrastustukea saaneille
perheille ja tuen hakijoina
toimiville kuntien työntekijöille
tehtiin palautekyselyt
tammikuussa 2022.
• Unelmista totta -alusta
löytyy osoitteesta:
unelmista.fi
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KEHITYSYHTEISTYÖ

NÄIN TUKESI AUTTAA
SOS-Kummimme ja muut kansainvälisen työmme tukijat mahdollistavat hankkeemme Gambiassa,
Etiopiassa ja Tansaniassa.
Hankkeemme tähtäävät kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin pysyvään paranemiseen.

Hankkeen myötä Happyn itsetunto on parantunut, ja hän on saanut lisää rohkeutta tarttua
haasteisiin. Hän toivoo, että on joskus tulevaisuudessa vielä omavarainen ja voi tarjota
lapselleen hyvät eväät tulevaisuuteen.
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Nuorten äitien
tukena Tansaniassa
Teiniraskauksien määrä on Tansaniassa yksi Itä-Afrikan korkeimpia.
Raskaus vaikuttaa teinityttöjen elämään radikaalilla tavalla, sillä se
keskeyttää usein heidän koulunkäyntinsä ja heikentää merkittävästi
tulevaisuuden työllisyysnäkymiä ja toimeentuloa.
TEKSTI SARA SINTONEN KUVA TANSANIAN SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖ

SUOMEN SOS-LAPSIKYLÄ työskentelee

Tansanian Iringassa yhteistyössä paikallisen SOS-lapsikyläjärjestön kanssa nuorten
tyttöjen ja äitien oikeuksien ja hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä teiniraskauksien vähentämiseksi ja eriarvoisuuden juurisyihin
puuttumiseksi.
18-vuotias HAPPY joutui keskeyttämään
koulunkäynnin tullessaan raskaaksi 16-vuotiaana. Hän pääsi viime vuonna mukaan Suomen SOS-Lapsikylän ja Tansanian SOS-lapsikyläjärjestön toteuttamaan hankkeeseen.
Saamansa tuen avulla Happy on päässyt
palaamaan kouluun ja aloittanut pienen hedelmäbisneksen. Koulunkäyntiä ja toimeentulon turvaamista ei ole aina pienen lapsen
äitinä helppo yhdistää, mutta Happy jaksaa
silti olla toiveikas. Happy kertoo itsetuntonsa
parantuneen ja saaneensa lisää rohkeutta
tarttua haasteisiin. Tulevaisuudessa Happy
haaveilee olevansa taloudellisesti omavarainen
ja pystyvänsä tarjoamaan lapselleen hyvät
eväät tulevaisuuteen.
VERTAISTUKI LISÄÄ ITSELUOTTAMUSTA

19-vuotias kahden lapsen äiti AVIVA on iloinen
hankkeen kautta saamastaan vertaistuesta.
Aviva sanoo elämänsä olleen stressin ja huolen sävyttämää ennen hankkeeseen liittymistä.
Hänellä ei ollut juuri ketään, jolle puhua
tilanteestaan ja huolistaan.
Avivalle on ollut tärkeää tavata muita
nuoria äitejä, jotka ovat samassa tilanteessa
kuin hän itse. Heidän kanssaan Aviva on
saanut jakaa kokemuksiaan, ja he ovat voineet
oppia toinen toisiltaan.
Aviva kokee edelleen välillä yksinäisyyttä, mutta hankkeen kautta muodostettuun
naisten ryhmään kuuluminen on helpottanut
Avivan kokemaa stressiä. Ryhmä on perusta-

nut avokadoviljelmän toimeentulon saamiseksi, minkä lisäksi Aviva käy töissä maatiloilla.
Aviva kertoo oppineensa hankkeessa sellaisia
tietoja ja taitoja, joita jokainen nuori tarvitsisi
aikuisuuden kynnyksellä.
Myös hankkeessa mukana oleva 17-vuotias LEILA on joutunut keskeyttämään koulunsa
Avivan ja Happyn tapaan tultuaan raskaaksi.
Hankkeen kautta Leila on päässyt mukaan
nuorten naisten säästämistä ja lainaamista
edistävään osuuskuntatoimintaan, jonka avulla
hän pystyi hankkimaan itselleen viime vuonna
viljelysmaata, jolla hän viljelee maissia.
Kylvö on sujunut hyvin ja nyt Leila
odottaakin sadonkorjuuta, jotta voisi myyntitulojen avulla hankkia itselleen lisää maata.
Nuorten naisten ryhmä on myös saamassa
paikallishallinnolta lainan, jonka avulla he
aikovat aloittaa kanojen kasvattamisen. Tulevaisuudessa Leila haluaisi avata ravintolan ja
olla “suuri bisnesnainen”.
JUURISYIHIN PUUTTUMINEN TÄRKEÄÄ

Sen lisäksi, että paikallinen hanketiimi tukee
600 nuoren äidin toimeentuloa ja hyvinvointia, edistetään hankkeessa myös 15 000
nuoren tietoisuutta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista kouluissa järjestettävien koulutusten avulla.
Lisäksi hanketiimi tekee vaikuttamistyötä
niin paikallishallinnon tasolla kuin kansallisestikin. Tansanian SOS-lapsikyläjärjestön
paikallinen tiimi on ollut esimerkiksi mukana
raskaana olevien ja jo synnyttäneiden tyttöjen
kouluun paluuta edistävissä kampanjoissa
sekä tehnyt viranomaisten kanssa yhteistyötä
kansallisen, nuorten hyvinvointia edistävän
toimintasuunnitelman levittämiseksi.
Tansaniassa on ollut voimassa vuodesta
2017 käytäntö, joka on kieltänyt raskaana

Kolmivuotinen
hanke
Tansanian kolmivuotinen kehitysyhteistyöhanke alkoi vuonna
2021 ja se perustuu vuosina
2017–2020 käynnissä olleesta,
naisten ja lasten voimaannuttamiseen keskittyneestä hankkeesta saatuihin oppeihin. Hanketta
toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella.
Työllä edistetään seuraavia
kestävän kehityksen tavoitteita:
tavoite 1: ei köyhyyttä;
tavoite 4: hyvä koulutus;
tavoite 5: sukupuolten tasa-arvo;
tavoite 8: ihmisarvoista työtä
ja talouskasvua sekä
tavoite 10: eriarvoisuuden
vähentäminen.

olevien tyttöjen koulukäynnin ja synnyttäneiden palaamisen koulunpenkille. Marraskuussa
2021 asiaan tuli kuitenkin muutos, kun maan
koulutusministeri ilmoitti, että käytäntöä
muutetaan ja raskaana olevien ja synnyttäneiden tyttöjen koulukäynti sallitaan jälleen.
Teiniraskauksien ja eriarvoisuuden juurisyihin puuttumisen parissa riittää kuitenkin
vielä töitä, jotta nuorten tyttöjen oikeudet
toteutuisivat täysmääräisesti ja ennenaikaisista raskauksista johtuva koulupudokkuus
vähenisi. 
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AVULLASI

SOS-lapsikylä antoi
minulle lapsuuteni
FAITH WARIARA tuli Eldoretin SOS-lapsikylään ollessaan

vain pari kuukautta vanha. Nyt hän käy koulua Tanskassa ja
unelmoi sairaanhoitajan ammatista.
TEKSTI PERNILLE YDE HONORÉ, SUOMENNOS BEATA GRÖHN KUVAT MATHILDE MEYER

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.

– Nyt olen kahden lapsen äiti ja
ymmärrän, kuinka haastavaa mutta
palkitsevaa lapsikylä-äitinä oleminen on, Faith sanoo.
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FAITH WARIARA ei olisi osannut arvata,

että asuisi jonain päivänä Tanskassa. Hänen
äitinsä jätti hänet vastasyntyneenä Kenian
pääkaupungin Nairobin sairaalaan, jossa hän
vietti elämänsä ensimmäiset viikot. Hänen
nimeksensä annettiin Faith. Häntä hoitaneet
ihmiset sanoivat, että Faith kyllä selviää, ja
niin hän selvisikin. Faith muutti Eldoretin
SOS-lapsikylään ja varttui siellä yhdessä
perheessä lapsikylä-äitinsä JANEN kanssa.
Faith ei ole vain selvinnyt, vaan hän sai
myös perheen Eldoretin SOS-lapsikylästä
ja lähti au pairiksi Tanskaan. Tanskassa hän
tapasi miehensä JESPERIN. Heidän perheeseensä kuuluu nyt heidän yhteinen tyttärensä
PATRICIA ja Jesperin poika FREDERIK.
– En tiennyt Tanskasta mitään, mutta tiesin, että pärjäisin au pairina. Vartuin
perheessä, jossa olimme tottuneet auttamaan
toisiamme. Olen tottunut huolehtimaan
sisaruksistani, pesemään heidän vaatteensa ja
auttamaan heitä läksyissä. Näin au pairin työn
ponnahduslautana, Faith kertoo.
Keniassa työttömyysaste on erittäin
korkealla, ja työn saaminen on vaikeaa jopa
koulutetuille. Kaksivuotisen yliopistokurssin
jälkeen Faith työskenteli jonkin aikaa vastaanottovirkailijana hotellissa. Hänen kuukausipalkkansa oli 107 euroa, ja sillä oli maksettava
vuokra, ruoka ja kuljetukset.
Kenian työmarkkinoiden huonot olosuhteet saivat Faithin lähtemään Tanskaan
au pairiksi, jossa hän sai työpaikan Køgenissa
asuvasta perheestä. Faith käy nyt yhdeksättä
luokkaa peruskoulussa, ja seuraavaksi hän aikoo opiskella lähihoitajaksi. Hänen unelmansa on olla sairaanhoitaja.
FAITH PITÄÄ TIIVIISTI YHTEYTTÄ
ELDORETIIN

Køge ja Eldoret eivät ole kovin samanlaisia.
Faith kertoo huomanneensa suuria eroja
muun muassa infrastruktuurissa ja teiden
puhtaudessa. Hän kaipaa Keniassa asuvaa
perhettään ja lapsikylä-äitiään Janea, jolle hän
soittaa lähes joka päivä.
– Äitini oli hyvin epäilevä, kun halusin
mennä Tanskaan ja huolestui siitä, miten
selviäisin, kun en tuntenut ketään. Sanoin hänelle, että joskus pitää ottaa riskejä ja ajatella
itseään. Jos en pärjää, voin ainakin sanoa, että
olen yrittänyt, Faith sanoo.
Faith, Jesper ja lapset vierailivat viime
vuonna Eldoretin lapsikylässä, jossa he asuivat
lapsikylä-äiti Janen omassa talossa lapsikylän
ulkopuolella. Heidän vanhin lapsensa Frederik asui kuitenkin mieluummin lapsikylässä koko viikon, koska siellä oli niin paljon
leikkikavereita. He odottavat kovasti uutta
matkaa Eldoretiin ja suunnittelevat viettävänsä joulunsa siellä.

Faith tuli Tanskaan au pairina. Nyt hän on naimisissa Jesperin kanssa ja heidän perheeseensä
kuuluu yhteinen tytär Patricia ja Jesperin poika Frederik.

”MINULLA ON PAIKKA,
JOTA VOIN KUTSUA KODIKSENI”

Faithin kasvatus Eldoretin SOS-lapsikylässä
on antanut hänelle mahdollisuuksia, joita
monet muut lapset Keniassa eivät saa. Vaikka
koulunkäynti olisikin mahdollista, monien
lasten on työskenneltävä kotona koulun
jälkeen tai huolehdittava sairaista vanhemmistaan.
– Kävin koulua, leikin leikkikentällä ja
tein asioita, joita kaikkien lasten pitäisi kokea.
Maailmassa on niin paljon lapsia, jotka eivät
saa ansaitsemaansa lapsuutta. Minä sain sen.
Lapsena halusin tietää, keitä biologiset vanhempani ovat, mutta nyt en välitä siitä enää,
Faith kertoo.
– Minulle ihminen, joka synnytti minut
ei ole vanhempani, vaan hän, joka kasvatti
minut ja piteli minua sylissään, kun itkin,
Faith sanoo.
Faith on hyväksynyt sen, että hän ei tunne
biologista perhettään. Hänellä on sen sijaan
suuri lapsikyläperhe, jonka kanssa hän pitää
tiiviisti yhteyttä. Perhe-elämä Tanskassa on

Minusta ihminen,
joka synnytti minut
ei ole vanhempani, vaan
hän, joka kasvatti minut.

antanut Faithille käsityksen siitä, kuinka tärkeä ja haastava tehtävä on olla vanhempi.
– Nyt olen kahden lapsen äiti ja ymmärrän, kuinka haastavaa mutta palkitsevaa
lapsikylä-äitinä oleminen on, Faith sanoo.
Lapsikylä-äiti Jane asuu vielä Eldoretin
SOS-lapsikylässä, jonne onkin muuttanut paljon uusia lapsia Faithin lähdön jälkeen. 

17 % nuorista
on työttömiä
Eldoret on Kenian nopeimmin
kasvava kaupunki, jossa on yli
400 000 asukasta, ja määrä on
kymmenkertaistunut 40 vuodessa. Vaikka Kenialla on ollut
Itä-Afrikan suurin talous useiden vuosien ajan, maa kamppailee korruption, inflaation ja yli
17 prosentin nuorisotyöttömyyden kanssa. Samalla tapahtuu
kuitenkin myös positiivista
kehitystä, sillä muun muassa
lapsikuolleisuus on laskussa,
yli 95 % kaikista lapsista käy
peruskoulua ja yhä useammat
nuoret suorittavat toisen
asteen koulutuksen.

FAITH WARIARA
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PINNALLA

TEKSTI PIRKKO SOININEN KUVA JUKKA ARO

Tervemenoa
ennakkoluulot!

SOS-Kehittäjänuorten TikTok-kanavalla ääneen pääsevät lastensuojelun
kokemusasiantuntijat. Kanavalla lastensuojelun negatiivinen leima
ja ennakkoluulot saavat kyytiä.

SOS-KEHITTÄJÄNUORET perustivat Tik-

Tok-kanavan reilu vuosi sitten, ja sillä on jo
yli 8000 seuraajaa.
– Sossuilla, poliisilla ja opettajilla oli jo
TikTokissa omat kanavansa, mutta lastensuojelun kokemusasiantuntijoita ei ollut
palvelussa yhtään. Oivalsimme, että tässä olisi
nyt loistava kanava ja tilaisuus saada meidän
äänemme kuuluviin, kertoo SOS-Kehittäjänuorten vetäjä, SOS-Lapsikylän asiantuntija
EVELIINA IKONEN.
Kehittäjänuoret haluavat vaikuttaa
TikTokissa ennen kaikkea lastensuojelun
negatiiviseen leimaan ja ennakkoluuloihin
sekä avata lastensuojelun kysymyksiä ihan
tavallisille nuorille ja aikuisille.
SOS-Kehittäjänuoret ovat lapsikylissä,
laitoksissa ja sijaisperheissä asuvia nuoria,
jotka haluavat kehittää lastensuojelua ja sijaishuoltoa sekä lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskeviin
asioihin.
– Tällä hetkellä 12–20-vuotiaita kehittäjänuoria on vajaat viisikymmentä ja
määrä kasvaa koko ajan. Mukana on nuoria
perhehoidosta, laitospuolelta ja yksin maahan
tulleita nuoria jälkihuollosta, Eveliina kertoo.
AKTIIVISTA KESKUSTELUA

Kehittäjänuorissa nuoret saavat toisiltaan vertaistukea ja pääsevät vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin. SOS-Kehittäjänuoret osaavat
katsoa koko järjestelmää toiselta kantilta kuin
lastensuojelun ammattilaiset.
Eveliina Ikosella on itselläänkin lastensuojelutausta ja hän päätyi kehittäjänuoreksi
kuutisen vuotta sitten. Tänä keväänä hän
valmistuu sosionomiksi. Opiskelun ohessa
hän on jo kahden vuoden ajan tehnyt töitä
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SOS-Lapsikylän asiantuntijana.
– Tämä on unelmaduuni. On ihan mahtavaa, että saan tehdä töitä kavereiden kanssa.
Kavereiden kanssa syntyvät siis myös
TikTok-videot. Aiheita ideoidaan yhdessä
ja Eveliina tekee itsenäisestikin ex tempore
-postauksia.
– Saatan nähdä jonkun trendaavan videon, jossa on hyvä musa ja mietin, että tuohon
sopisikin tällainen juttu tosi hyvin.

Nuoret keskustelevat
kanavalla aktiivisesti
keskenäänkin.
EVELIINA IKONEN

Palaute vaihtelee videosta ja aiheesta
riippuen. Katsotuimpiin videoihin tulee satoja
kommentteja.
– On ollut hauska huomata, että nuoret
keskustelevat kanavalla aktiivisesti keskenäänkin.
Eniten kiinnostusta ovat herättäneet
videot, jotka liittyvät itsenäistymiseen,
raha-asioihin, omiin oikeuksiin ja rajoitustoimenpiteisiin.
– Esimerkiksi video, jossa kerroimme,
kuinka paljon käyttövaroja lastensuojelun
nuoren pitäisi kuukaudessa saada, herätti
valtavasti keskustelua.

OMIA OIKEUKSIA EI TUNNETA

Eveliina on pannut huolestuneena merkille,
että jotkut nuoret ovat edelleen huonosti
perillä oikeuksistaan.
– Osa tuntee toki oikeutensa erittäinkin
hyvin, mutta toisille ne ovat aivan vieraita.
Tämän takia on tosi tärkeää, että kerromme
niistä.
Kehittäjänuoret ovat tehneet yhteistyötä
TikTokissa myös sosiaalityöntekijöiden eli
MAIJA HAAPALAN ja CAMILLA JOKELAN kanssa,
joiden Sossut-kanava on myös hyvin suosittu.
Haastattelua edeltävällä viikolla Eveliina kävi
haastattelemassa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa esittelijäneuvos TAPIO RÄTYÄ.
– Juttelimme oikeusturvasta ja tein aiheesta videoita. Kaikki eivät esimerkiksi tiedä, että
he voivat tehdä kantelun oikeusasiamiehelle,
jos kokevat, että heitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti lastensuojelulaitoksessa.
Olemme myös miettineet, että tekisimme poliisin kanssa yhteistyössä sisältöä esimerkiksi
hatka-teemasta eli tilanteesta, jossa huostaanotettu nuori päättää karata sijoituspaikastaan.
MONESSA MUKANA

Kehittäjänuoret tekevät paljon muutakin
kuin TikTokia. Iso osa kehittäjänuorten työtä
ovat monenlaiset tapahtumat, kuten foorumit, seminaarit, kokoukset ja lastensuojelun
ammattilaisille suunnatut kehittämispäivät.
He kouluttavat myös sosiaalialan opiskelijoita
nuorten kohtaamisesta.
Käynnistymässä on myös kansainvälinen
yhteistyö: Erasmus-nuorisovaihtoa suunnitellaan Kreikkaan ja yhteistyötä Gambian
kanssa. 

Kuuntele SOS-Lapsikylän
podcastia
www.sos-lapsikyla.fi/
soscast

Eveliina Ikonen tekee sisältöä myös
SOS-Lapsikylän SOScastiin. – Haastattelin
juuri äskettäin artisti Mikael Gabrielia, jolla
on myös lastensuojelutausta. Hän totesi,
että pääsi ensimmäistä kertaa juttelemaan
toimittajan kanssa, jolla on itselläänkin lastensuojelutausta. Voitte uskoa, että meillä
riitti paljon juteltavaa, Ikonen kertoo.
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YRITYSTEN TUELLA

KOONNUT TARJA REHNSTRÖM KUVAT SOS-LAPSIKYLÄ, COLOURBOX JA DREAMSTIME

Nyt polkaistaan
kesä käyntiin!
KESÄ TUO tullessaan monen monta
iloista tyttöä ja poikaa, sillä tiedossa
on muun muassa vauhdin huumaa
pihatiellä sekä multaisia pikku sormia.
Iloa lapsille tarjoavat yhteistyökumppanimme Helkama sekä Kekkilä.
Kumppaneidemme lapsikyliimme
lahjoittamilla polkupyörillä
ja kasvusäkeillä
polkaistaan kesä
kunnolla käyntiin ja päästään
kokeilemaan myös
istutushommia
pihapiirissä. 

Kiitos kaikille
yritystukijoillemme ja -kumppaneille! Yhdessä
saamme paljon
aikaan.

Paulig jatkaa lasten ja
nuorten tukemista

Fazer mukana kasvattamassa
lapsiperheiden hyvinvointia

FAZER JATKAA yli 50 vuotta kestänyttä yhteistyötään SOS-Lapsikylän kanssa. Vuoden 2022 alusta lähtien tuen kohteena Suomessa ovat erityisesti Mummun ja vaarin
tuvat, joissa yhdistyvät Fazerille tärkeät ruokaelämykset ja SOS-Lapsikylän yhteiskunnallinen työ.
Eri sukupolvien väliset lämminhenkiset kohtaamiset yhteisen tekemisen ja hyvän
ruuan äärellä tarjoavat mahdollisuuksia vertaistuelle ja vuorovaikutukselle. Tuvilla toimii
vapaaehtoisina myös Fazerilta eläkkeelle jääneitä työntekijöitä.
Yhteistyö mahdollistaa myös Mummun ja vaarin tupa -toiminnan laajentamisen
uusille paikkakunnille.
– Korona on haastanut meitä kaikkia ja etenkin lapsiperheitä ja ikäihmisiä – pandemian jälkeen tarvitaan nimenomaan yhteisiä kohtaamispaikkoja, jotka lisäävät sosiaalisia
suhteita ja osallisuutta ja siten hyvinvointia, Mummun ja vaarin tupa -toiminnan projektipäällikkö Piritta Minkkinen tiivistää. 

– TOIMIMME VASTUULLISUUSTYÖSSÄMME pitkäjänteisesti ja sen vuoksi on

tärkeää, että jatkamme hyvää yhteistyötä
SOS-Lapsikylän kanssa, sanoo Pauligin
vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Lea Rankinen.
Apuu-chatin toiminnan lisäksi Paulig
tukee nyt myös uuden Läksyapu-palvelun
kehittämistä.
Läksyapu auttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien perheiden
yläkouluikäisiä nuoria koulupolulla. Läksyavun tavoitteena on vähentää pandemian
kasvattamaa koulupudokkaiden määrää
Suomessa. 

Tule
mukaan
auttamaan!

Yritys, kiinnostuitko lasten ja perheiden tukemisesta?
Ota yhteyttä
yritysyhteistyöpäällikkö ANNEMI
USVA-VÄNTTISEEN: annemi.usva-vanttinen
@sos-lapsikyla.fi, p. 040 046 5020
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Motonetin työntekijöistä nuorille
Starttikavereita – yhteistyöprojekti
SOS-Lapsikylän kanssa jatkuu
ENSIMMÄISEN TYÖPAIKAN löytäminen on nuorelle usein vaikeaa. Erityisen hankalaa

se on, jos nuorella ei ole lähipiirin tarjoamaa tukea ja työelämäverkostoa. Motonet jatkaa yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa nuorten työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi. Harjoittelupaikkojen ja Tutustu ja tienaa -paikkojen lisäksi Motonetin työntekijät
toimivat nuorten Starttikavereina auttaen esimerkiksi työnhaussa. 

VINK VINK

TEKSTI SANNA KARLSSON KUVA DREAMSTIME

Ben Furmanin käytännön
vinkkejä arkeen
•

ÄLÄN KÄÄNTÖ.

Jos olet sanomassa lapselle älä huuda/juokse/huido –
käännä pois älä-muodosta. Mieluummin vaikka: Muista
puhua tavallisella äänellä/kävellä/kädet.
•

MIKÄ TAITO LAPSEN TARVITSEE OPETELLA?

Jos jokin asia ei lapselta suju, mieti mikä taito häneltä
puuttuu? Pitäisikö opetella vaikka keskittymään. Sen voi
sanoittaa taidoksi ”jaksaa kuunnella satu alusta loppuun”.
•

ONNISTUMISEN SANOITTAMINEN.

Kun lapsi sitten harjoittelee taitoa, on hyvä sanoittaa
onnistumisen hetkiä ja juhlia aina, kun lapsi onnistuu.
•

TUKIJOIDEN TÄRKEYS.

Lapselta voi kysellä, kuka voisi auttaa häntä taidon
opettelemisessa. Voisivatko vanhempien lisäksi myös
opettajat/varhaiskasvatuksen henkilökunta tai mummut
ja vaarit olla mukana kannustamassa ja rohkaisemassa?

Keksi
sanat!

Lisää hyviä vinkkejä voi kuunnella
SOScastin jaksosta Ben Furman
2: Älän kääntö ja muita käytännön
neuvoja arkeen. Kuunneltavissa
SOS-Lapsikylän nettisivuilta:
www.sos-lapsikyla.fi/soscast/
tai Spotifysta.

TEHTÄVÄ LAPSELLE

Mitä ihana asia on jo aivan nurkan takana?
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SVENSK RESUMÉ

Hur mår barnen i Finland?
TEXT PIRKKO SOININEN FOTO SOS-BARNBYAR

Vad vill barnen
prata om?

APUU-CHATTEN HAR hittat sin plats som

en viktig samtalskanal med låg tröskel. De
vuxna på Apuu-chatten förde över
25 000 samtal med barn förra året. Barnen är mest oroade över mänskliga relationer och mobbning i skolan. Många barn
upplever också ångest. Johanna Virtanen,
chef för förebyggande digitalt arbete på
SOS-Barnbyar, hur mår barnen i Finland?
– Jag kunde svara, att helt bra men
å andra sidan också mycket varierande.
Utifrån hjälpchatten vet vi att barnen kan
söka hjälp, om de bara är medvetna om
att den här tjänsten finns. Det här är goda
nyheter och betyder att barnen är beredda
att ta det första viktiga steget.
– Många barn pratar om bekymmer i
vardagen, men det finns också barn som
akut behöver mycket hjälp. Det mest alarmerande har varit att barnen redan själva
är medvetna om den långa väntetiden till
kommunernas social- och hälsovårdstjänster, och väntan på hjälp känns olidlig,
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fortsätter Virtanen.
Hjälpchatten är avsedd för barn i
åldern 7–15 år i situationer, där barnet
känner sig oroligt, otryggt eller hotat och
behöver hjälp. SOS-Barnbyars proffs och
utbildade frivilliga finns på chatten varje
dag klockan 9–22 och ser till att inget barn
lämnas utan hjälp. Barn som kontaktar
hjälpchatten är anonyma.
I fjol tog hjälpchatten emot sammanlagt 36 134 samtal, varav man kunde
svara på 71 procent. Under året förde vi
sammanlagt 25 621 samtal med barn och
unga. Den genomsnittliga samtalstiden i
hjälpchatten var 15 minuter. Vi har redan
över 100 frivilliga vuxna i chatten.
Vi för statistik över orsakerna till att
barn och unga kontaktar oss. Allra mest
ville barnen prata om mänskliga relationer.
Det nästvanligaste temat för samtalen
var mental hälsa. Barn upplever ångest av
många olika orsaker. Den tredje vanligaste orsaken till att barnen tog kontakt

1. Mänskliga relationer (24 % av
samtalen). Här handlar det i
huvudsak om kompisrelationer (53 %). Barnen behöver
hjälp med konflikter kompisar
emellan eller med att avsluta
ett kompisförhållande.
2. Mental hälsa (20 %). 53 % av
samtalen gällde ångest. Ångesten orsakades till exempel av
mobbning, framtidsutsikter, en
närståendes död, kroppsbild
och olika motgångar i vardagen.
Därtill gällde en tredjedel av
samtalen depression, en femtedel självskadebeteende och 17
% skärning.
3. Mobbning (18 %). Här gällde en
klar majoritet (80 %) mobbning i skolan. Under samtalen
diskuterades också mobbning
på fritiden och nätet samt
rasism och diskriminering.
4. Oro för hemmet och familjen
(18 %). 60 % av samtalen i den
här kategorin gällde interaktionsproblem med föräldrarna
och en dryg femtedel orosmoment gällande föräldrarna.
5. Skola och inlärning (9 %).

var mobbning, även om man redan länge
har arbetat med förebyggande arbete i
skolorna.
I slutet av februari var det klart fler
barn som tog kontakt, när Ryssland
angrep Ukraina. Det första dygnet var det
över 500 barn som tog kontakt.
Ofta vågar eller vill inte barnen prata
med sina föräldrar om sina problem.
– Ett barn kan ha helt bra föräldrar
som lyssnar, men hen behöver bara en annan vuxens synvinkel. Det här är naturligt
särskilt i tonåren, när de unga distanserar
sig från sina föräldrar. Det är viktigt att
barn har andra trygga vuxna i sin närhet än
bara de egna föräldrarna. Det här betyder
inte att föräldrarna är dåliga, utan det betyder att barnen håller på att bli stora. 

SOS-Barnbyar främjar
unga mödrars och flickors
rättigheter i Tanzania
TEXT SARA SINTONEN FOTO SOS-BARNBYAR

ANTALET TONÅRSGRAVIDITETER I TANZANIA är ett av de högsta i Östafrika. En

graviditet påverkar tonårsflickornas liv på
ett radikalt sätt, eftersom den ofta avbryter deras skolgång och betydligt försvagar
framtida arbets- och inkomstmöjligheter.
Finlands SOS-Barnbyar samarbetar
med en lokal SOS-barnbyorganisation
i Iringa i Tanzania med att främja unga
flickors och mödrars rättigheter och välbefinnande samt med att minska antalet
tonårsgraviditeter och ingripa i grundorsakerna för ojämlikheten.
18-åriga Happy blev tvungen att avbryta sin skolgång när hon blev gravid vid 16
års ålder. I fjol kom hon med i ett projekt
som arrangeras av Finlands SOS-Barnbyar
och SOS-barnbyorganisationen i Tanzania.
Med hjälp av stödet som hon har fått
har Happy kunnat återvända till skolan
och starta en liten fruktverksamhet. Det
är inte alltid så lätt för en mamma till ett
litet barn att gå i skolan och samtidigt
trygga en inkomst, men Happy orkar ända
vara hoppfull. Happy berättar att hennes
självkänsla har förbättrats och att hon har
fått mer mod för att ta tag i utmaningar.

I framtiden drömmer Happy om att vara
självförsörjande och att kunna ge sitt barn
goda förutsättningar inför framtiden.
Utöver att det lokala projektteamet
stöder 600 unga mödrars inkomst och
välbefinnande, främjar projektet också
15 000 ungas kunskaper om sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter med
hjälp av utbildningar som ordnas i skolor.
Dessutom utför projektteamet påverkansarbete på både lokal och nationell förvaltningsnivå. Det lokala teamet
från SOS-barnbyorganisationen har till
exempel deltagit i kampanjer som främjar
en återgång till skolan bland gravida och
flickor som redan har fött, samt samarbetat med myndigheterna med att sprida en
nationell verksamhetsplan som främjar
ungas välbefinnande.
Sedan 2017 har en praxis varit i kraft
i Tanzania som förbjuder gravida flickor
att gå i skolan och flickor som redan har
fött att återgå till skolbänken. I november
2021 trädde dock en förändring i kraft när
landets utbildningsminister meddelade att
praxisen ändras så att gravida flickor och
flickor som redan har fött får gå i skolan. 

SOS-Barnbyar erbjuder
samtalsstöd för barn
från Ukraina
VÅR HJÄLPCHATT Apuu erbjuder hjälp
och stöd för barn som känner sig otrygga
eller hotade och behöver hjälp. Nu vill vi
erbjuda också barn från Ukraina samma
möjlighet.
Vi har öppnat en version av hjälpchatten på ukrainska, så att barn som har flytt
från kriget kan få stöd på sitt eget språk.
– Vårt mål är att kunna stödja barn
som har flytt från kriget på deras eget
språk och erbjuda samtalshjälp via
chatten. Hjälp via nätet är förstås inte
bundet till en viss plats, så ukrainska barn
kan kontakta chatten varifrån som helst,
säger Johanna Virtanen, chef för förebyggande digitalt arbete. 

Hur kan jag stöda
ukrainska barn via er?
DU KAN stödja ukrainska barn via oss

genom att göra en krishjälpsdonation.
Genom att ge en gåva till vår fond för
krishjälp kan du vara säker på att ditt stöd
av krigets offer i Ukraina används där, var
vi kan hjälpa på bästa sätt. Med ditt stöd
vidtar vi långsiktiga åtgärder för att hjälpa
barn som har förlorat sina föräldrars
omvårdnad samt stöder barn och familjer
som har blivit tvungna att fly både i Finland och Ukrainas grannländer.
En del av krishjälpsdonationerna
används för att upprätthålla och utveckla
en version av Apuu-chatten ukrainska.
Den ukrainska versionen av hjälpchatten
riktar sig till ukrainska barn både i Finland
och andra länder i Europa. Chatten kan ge
viktig samtalshjälp för alla barn och unga
som har drabbats av kriget på deras eget
modersmål. 

I och med projektet har Happys självkänsla förbättrats och hon har fått mer mod för att ta
tag i utmaningar. Hon hoppas att hon kommer att vara självförsörjande i framtiden och att
hon kan ge sitt barn goda förutsättningar inför framtiden.

Så här ger du en krishjälpsdonation:
• Skicka ett textmeddelande med texten
SOSAUTA20 till numret 16155 (20 €)
• Skänk en valfri summa via MobilePay
till numret 27065
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Miten voin tukea kauttanne
ukrainalaisia lapsia?

Voit tukea ukrainalaisia lapsia kauttamme
tekemällä hätäapulahjoituksen. Lahjoittamalla hätäapurahastoomme varmistat, että tukesi Ukrainan sodan uhreille
käytetään siellä, missä kulloinkin voimme
parhaiten auttaa. Tuellasi organisoimme
pitkäjänteisiä toimenpiteitä huolenpidon
menettäneiden lasten auttamiseksi sekä
tuemme pakenemaan joutuneita lapsia
ja perheitä niin Suomessa kuin Ukrainan
naapurivaltioissa.
Osa hätäapulahjoituksista käytetään
ukrainankielisen Apuu-chatin ylläpitoon ja
kehitystyöhän. Apuu-chatin ukrainankielinen versio on suunnattu ukrainalaisille
lapsille sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Chat tarjoaa tärkeää keskusteluapua kaikille sodasta traumatisoituneille
lapsille ja nuorille heidän omalla äidinkielellään.
Voit tehdä hätäapulahjoituksen näin:
• Lähetä tekstiviesti SOSAUTA20
numeroon 16155 (20€)
• Lahjoita vapaavalintainen summa
MobilePaylla numeroon 27065

KUVA DREAMSTIME

Kysy
lahjoittamisesta!

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

Suomessa autoimme
vuonna 2021
40 000 lasta,
nuorta ja aikuista.
Maailmalla tuimme
yli miljoonaa avunsaajaa.

Miten saan tietoa ukrainalaisesta
kummikylästäni tai -lapsestani?

Kummit saavat vuosittain kaksi kirjettä
suoraan lapsikylästä, jotka sisältävät
kummilapsen ja kylän kuulumisia. Vuoden
ensimmäinen kirje lähetetään tyypillisesti
kylästä kesäkuussa ja toinen kirje marraskuussa. Lapsikylämme tekevät kaikkensa,
että kirjeet saadaan lähetettyä haastavienkin olosuhteiden keskellä.
Poikkeuksellisen tilanteen keskellä
emme valitettavasti voi taata kirjeiden
saapumista ajallaan. Myös Ukrainan
ulkopuolelle siirtyneitä kummilapsia koskevat kuulumiset saattavat olla tavallista
suppeampia. Tilanne kuitenkin muuttuu
jatkuvasti, joten pyydämme teiltä kummeilta kärsivällisyyttä.
Voit seurata nettisivuillamme päivittyvää seurantaa, jossa kerromme ajankohtaisia uutisia Ukrainan tilanteeseen liittyen.
Pyrimme tiedottamaan SOS-lapsikyläjärjestön hätäaputoimista sekä tukemiemme lasten ja perheiden tilanteesta
mahdollisimman usein aina, kun tietoa on
saatavilla. Päivittyvän seurannan löydät
osoitteesta: sos-lapsikyla.fi/ukraina-ajankohtaista. 
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Vastaamme mielellämme kaikkiin
kysymyksiisi lahjoittamisesta.
Lahjoittajapalvelu
lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi
tai soita 09 4257 9830
(arkisin klo 10.00–15.00)

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 osoitteessa:
oma.sos-lapsikyla.fi
TESTAMENTTILAHJOITUS

Testamenttilahjoitus on arvokas tapa varmistaa,
että myös tulevaisuudessa lapsilla on mahdollisuus
turvalliseen kotiin. Kysy lisätietoja ja tilaa maksuton
testamenttiesitteemme lahjoittajapalvelustamme
lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi
YRITYSYHTEISTYÖ

Yritys, haluatko lähteä mukaan auttamaan
lapsia ja perheitä Suomessa?
Ota yhteyttä yritykset@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

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIMME

Ukrainan sota
särkee lapsen
mielen

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön
hätäavun lisäksi vastaamme lasten
hätään myös Suomesta käsin
avaamalla uuden lasten chatin
ukrainan kielellä.
Lahjoita nyt ja annat lapselle
apua hädän keskellä.

Tekstaa

SOSAUTA20
numeroon 16155
ja lahjoitat 20 €

Hätäapulahjoituksella annat ukrainalaisille lapsille
pitkäjänteistä tukea, autat sotaa pakenevia lapsia ja
perheitä niin Suomessa kuin Ukrainan naapurivaltioissa sekä mahdollistat lapselle keskusteluapua hänen omalla äidinkielellään.

