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SISÄLTÖ

TOIMINTAMME ALKOI vuonna 1962 nuoren rohkean opiskelijan Kaija Olk-
kosen vahvasta sitoutumisesta ajatukseen, että lasten tulee saada kasvaa 
perheessä. Silloin hyvin edellä aikaansa oleva lapsia auttava työmme malli 
tuotiin Suomeen Itävallasta. Näiden 60 vuoden aikana toimintamme tavat 
ja maailma, jossa lapsia kasvatamme, ovat muuttuneet paljon niin Suomes-
sa kuin kansainvälisesti. Jotkin asiat silti pysyvät ennallaan kuten vahva 
auttamisen halumme, kyky kehittyä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin 
lastensuojelun tarpeisiin sekä arvoihimme pohjautuvat toimintatavat.

Olemme sitoutuneita koko ajan kehittymään ja seuraamaan aikaam-
me. Olemme sitoutuneita ymmärtämään lasten ja nuorten tapaa nähdä 
ja kokea maailmaa ja auttamaan heitä kasvamaan mahdollisuuksiensa 
mittoihin. Arvomme rohkeus näkyy samalla tavalla tänä vuonna kuin 
perustamisvuotenamme. Perustamme rohkeasti uusia palveluita vastaa-
maan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin ja vastaamme erilaisten kriisien 
aiheuttamaan avun tarpeeseen. 

Nyt 60-vuotisjuhlavuotenamme rohkeus näkyy muun muassa niin, että 
avaamme kaksi uutta lastenkotia, joissa autamme vailla huoltajia tulevia 
lapsia Ukrainasta. Lisäksi avasimme LäksyApuu-palvelun, jonka kautta 
voimme tukea esimerkiksi koronan takia opinnoissaan jälkeen jääneitä 
oppilaita koulunkäynnissä. Pandemian alussa avatun lasten hätäpalvelun 
Apuu-chattimme kautta olemme onnistuneet auttamaan jo yli 40 000 
lasta. Tänä vuonna yhdessä lahjoittajiemme tuella saimme saman palvelun 
avattua myös ukrainankielisten lasten avuksi.

Olemme vastuullisia ja luottamuksen arvoisia. Teemme sen, mitä 
lupaamme. Strategiamme keskiössä on lapsi, joka voi luottaa siihen, että 
hän saa tarvitsemansa tuen. Mittaamme koko ajan palvelujemme vaikut-
tavuutta ja otamme toiminnassa mukana olevat lapset, nuoret ja perheet 
mukaan toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Varmistamme säännölli-
sesti, että palvelujemme piirissä olevat lapset kokevat olevansa turvassa ja 
osallisia heitä koskevissa asioissa. 

SOS-Lapsikylä on kehittynyt 60 vuodessa paljon yhteiskunnan muutos-
ten mukana. Tapamme auttaa ovat monipuolistuneet. Teknologian myötä 
olemme saavuttaneet yhä useamman lapsen hädän ja olemme voineet 
auttaa yhä useampaa lasta.

Mutta vaikka yhteiskunta on kehittynyt ja sosiaalipalvelut monipuolistu-
neet, lasten hätä ei näytä vähenevän. Toimintamme piirissä olevien lasten 
määrä onkin viime vuosien aikana kasvanut moninkertaisesti.

Kiitos siis, että autat. 
Yhdessä voimme varmistaa, että yksikään lapsi ei jää yksin. � 
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UUTISET

Apuu-chatin yhteydenottomäärät 
lisääntyvät jatkuvasti 
MATALAN KYNNYKSEN hätäpalveluumme Apuu-chattiin ottaa yhteyttä joka päivä 
yhä enemmän lapsia. Tilanne on tällä hetkellä kestämätön, sillä pystymme vastaa-
maan vain noin puoleen kaikista yhteydenotoista. 

– Syyskuun puoliväliin mennessä olemme kohdanneet tänä vuonna jo 
22 700 kävijää ja saman verran on jäänyt kohtaamatta. Tarvitsemme nyt lisää 
auttajia mukaan, kertoo Apuu-chatin tiimivastaava Reetta Kosonen.

Lasten hätä näkyy chatissa monella tavalla. Tällä hetkellä muun muassa huo-
li perheen taloudellisesta tilanteesta painaa monen lapsen mieltä.

– Myös kiusaaminen koskettaa todella monia lapsia. Moni kiusattu kokee yksi-
näisyyttä etenkin pitkien lomien aikana kuten nyt tulevana jouluna. Koulujen alkaes-
sa kouluun meno puolestaan pelottaa. Moni lapsi kertoo purkavansa kiusaamiseen 
liittyvää pelkoa itseään vahingoittavalla keinolla kuten viiltelyllä. Tällaisia vakavia, 
jatkotoimenpiteisiin johtavia yhteydenottoja, tulee meille joka päivä, Kosonen kertoo.

Nyt käynnistyvän joulukampanjan ja tukijoidemme avulla voimme auttaa yhä 
useampaa lasta, sillä yhdenkään lapsen elämä ei odota. �

Toteuta lapsen unelma 
neulomalla 
SAAMME ILOKSEMME olla mukana loppuvuoden 
herkullisimmassa yhteistyössä, kun Novitan suositun 
Sukkalehden sivuilla herkutellaan Fazerin rakastettu-
jen makeisbrändien kuoseissa. Jokaisesta myydystä 
lehdestä lahjoitetaan yksi euro SOS-Lapsikylän Unel-
mista totta -harrastustuelle. Osta pian omasi! �

SOS-Lapsikylä tukee 
ukrainaisia lapsia yhä 
monipuolisemmin 
KEVÄÄLLÄ SOS-LAPSIKYLÄN avaama Let’s 
chat -chatpalvelu ukrainankielisille sotaa 
paenneille lapsille on päässyt hyvään alkuun. 
Tieto palvelusta on saavuttanut jo lapset 
Ukrainassakin. 

Kasvavan auttavan chatin lisäksi 
ukrainalaisille lapsille mahdollistetaan nyt 
myös läksyapua chatin kautta sekä Unel-
mista Totta -harrastustukea. �

Apuu-chattiin on tullut jo 
yli 45 000 yhteydenottoa 

7-15-vuotialta lapsilta  
ja nuorilta.

Vuonna 2022 Apuu-chatin yhteydenottojen määrä on lähes 
tuplaantunut edelliseen vuoteen verrattuna (tilanne syyskuussa 2022)

APUU-CHAT LUKUINA

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

Chatissa on käyty 
22 700 aloitettua 

keskustelua.

Palautteen mukaan 65 % 
lapsista kokee saaneensa 

aidosti apua chatin kautta.

Syyskuuhun mennessä 
hälyttäviä jatkotoimenpiteisiin 

johtaneita keskusteluja on 
ollut lähes 500 kertaa.

45 000 500

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

KOONNUT ANNA SAVELA KUVAT NOVITA, DREAMSTIME

Huom!

65 %22 700

Minun pitää 
varmaan nyt 

lähteä mutta kiitos 
oloa helpottaa 
kuulla lohdutusta. 
LAPSEN PALAUTE APUU-CHATISSA
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NÄIN TUKESI AUTTAA

Kotimaan kuukausilahjoittajat ja 
muut kotimaan työmme tukijat 
mahdollistavat lapsille, nuorille 

ja perheille Suomessa monia 
ennaltaehkäiseviä palveluita.  
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Keinot muuttuvat – 
ydin pysyy samana 

SOS-Lapsikylä juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan Suomessa. 
Paljon on lastensuojelussa muuttunut, mutta yksi on pysynyt: 

halu auttaa heikommassa asemassa olevia lapsia. 

TEKSTI  PIRKKO SOININEN  KUVAT DREAMSTIME

– ON KAI NIIN, että ihmiskunta on turvan-
nut jatkuvuutensa aina sillä, että on suojellut 
lapsia. Lasten suojelua on siis tehty aina, 
mutta lastensuojelu on tuoreempi ilmiö. Sillä 
tarkoitamme historiallista taitekohtaa, jossa 
julkinen valta otti tehtäväkseen lasten suo-
jelemisen, toteaa THL:n tutkimusprofessori 
TIMO HARRIKARI. 

Häneltä ilmestyi muutama vuosi sitten 
kirja Lastensuojelun historia, joka paneutuu 
aiheeseen varhaisesta keskiajasta vuoden 2007 
lastensuojelulakiin. 

– Suomessa moderni lastensuojelu sai 
alkunsa 1860-luvun suurien nälkävuosien 
aikana, kun paljon lapsia jäi orvoiksi. Silloin 
alettiin perustaa laitoksia, jotka tarjosivat 
turvaa näille lapsille. Tämä oli lähtölaukaus 
lastensuojelulle ja kasvatuslaitosten synnylle, 
Harrikari sanoo. 

Modernin lastensuojelun syntyminen 
liittyi vahvasti yhteiskunnallisiin muutoksiin 
ja työväenkysymyksen nousuun. Ihmiset 
muuttivat maalta kaupunkeihin ja siirtyivät 
tehdastyöhön.  

– Alettiin miettiä, kuka pitää huolta  
lapsista, joiden vanhemmat ovat töissä 
tehtaissa. Toisaalta pinnalle nousi huoli lasten 
pahantapaisuudesta ja sosiaalisen järjestyksen 
murtumisesta. Koettiin, että lastensuojelu olisi 
erinomainen keino ehkäistä rikollisuutta, hän 
jatkaa. 

 
OPINKAPPALEET OVAT VAIHDELLEET 
Opinkappaleet ja trendit ovat lastensuojelussa 
vaihdelleet.  

Sisälähetyshenkiset teologit johtivat 
lastensuojelua 1800-luvun lopulla ja 1930-lu-
vulla tuli muotiin biologispainotteinen 
degeneraatio-oppi. 1950-luvulla lanseerattiin 
niin kutsuttu bowlbylainen ”äidinriistoteoria”, 
jonka mukaan puutteet äidin ja lapsen varhai-
sessa vuorovaikutuksessa aiheuttivat ongelmia 

myöhemmin. Sosiaalitieteiden valtakautta 
kesti 1960-luvulta 1990-luvulle.  

– Lastensuojelua on aina määritelty 
juridiikan piirissä ja tendenssi on menneinä 
vuosina vain voimistunut. Nyt kaikki maat, 
Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, ovat rati-
fioineet kansainvälisen lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen. Meillä on maailmassa varsin 
yhteinen näkemys lastensuojelun eettisestä 
perustasta ja toimintaperiaatteista.

NELJÄ PERUSPILARIA 
Modernia lastensuojelua ovat määrittäneet 
koko ajan neljä tukipilaria. Näistä ensimmäi-
nen oli yhteiskunnallistuminen. Lastensuojelu 
mahdollistui, kun annettiin julkiselle vallalle 
lupa puuttua yksityisiin suhteisiin, perinteises-
ti perheen isän rooliin, jonka vallassa kasvatus 
oli ollut.  

Toinen pilari on lainsäädännöllinen. On 
ajateltu, että lastensuojelua voidaan kehittää 
lakien avulla. Ensimmäinen lastensuojelulaki 
saatiin säädettyä 1936. Tämän jälkeen laki on 
uudistettu kahdesti, vuosina 1983 ja 2007. 

Pohjoismaissa Norja on kulkenut 
lapsiasioissa etunenässä. Siellä säädettiin jo 
1800-luvun lopulla ensimmäisenä maailmassa 
lastensuojelulaki. Myös lapsiasiavaltuutetun 
toimi perustettiin Norjassa jo vuosikymmeniä 
sitten, kun Suomessa vastaava saatiin vasta 
2000-luvun alkupuolella. 

Vuoden 1983 lastensuojelulaissa lapsesta 
tuli itsenäinen omien oikeuksien subjekti, jota 
käsiteltiin irrallaan perheestä. Vuonna 2007 
siirryttiin suojelutarpeen aineellisten tekijöi-
den täsmentämisestä kohti lapsen subjektii-
visten oikeuksien turvaamista. 

– Nykyistä lastensuojelulakia on muu-
tettu jo noin 30 kertaa ja hiljattain ministeri 
AKI LINDÉN totesi, että nyt on jälleen aika 
lastensuojelulain kokonaisuudistukselle, 
Harrikari kertoo. 

Kolmas lastensuojelun pilari oli, kun 
aiemmin köyhäintaloihin ja vankiloihin sijoi-
tettuja lapsia varten luotiin omia kasvatuslai-
toksia. Nämä laitokset puolestaan tarvitsivat 
koulutettua henkilökuntaa, joten syntyivät 
omat ammattikunnat tekemään lastensuojelua 
kulloinkin vallalla olevan tiedon varassa. Tämä 
on neljäs pilari.  

 
YTIMENÄ HALU AUTTAA 
– Järjestötoimijoilla on aina ollut oma kent-
tänsä lastensuojelussa. Vuonna 1937 perus-
tettiin Suomessa Lastensuojelun Keskusliitto, 
jolloin kaikki lastensuojelujärjestöt asettuivat 
ensimmäistä kertaa saman sateenvarjon alle, 
Harrikari toteaa. 

Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö 
perustettiin Itävallassa toisen maailmansodan 
jälkeen, jolloin kohderyhmänä olivat erityi-
sesti sotaorvot. Yksinäiset lapsettomat naiset 
ryhtyivät lapsikylä-äideiksi ja kasvattivat 
kylissä näitä lapsia. 

Suomeen ideologian toi KAIJA LAITINEN 
(myöh. Olkkonen) ja alkutaivalta lähti talou-
dellisesti tukemaan ALBIN GEBHARD. Suomen 
SOS-Lapsikylä perustettiin 14.4.1962. Pian 
tämän jälkeen valmistui ensimmäinen lapsi-
kylä Tapiolaan. 

– Nähdäkseni SOS-Lapsikylää ajoi eteen-
päin filantrooppinen agenda, halu pitää huolta 
lapsista, toteaa Harrikari. 

Tähän näkemykseen yhtyy myös 
SOS-Lapsikylän laadusta ja ehkäisevästä 
työstä vastaava johtaja KATI PALSANEN. 

– Toimintamme lähti hyväntekeväisyyden 
lähtökohdista ja halusta auttaa heikommassa 
asemassa olevia lapsia. Järjestön visio oli, että 
jokainen lapsi saa kasvaa perheessä rakastettu-
na, arvostettuna ja turvassa.  
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KYLISTÄ KAUPUNKEIHIN 
Lapsikylän toimintamalli oli kuusikymmentä 
vuotta sitten ainutlaatuinen. 

– Se perustui yhteisöllisyyteen. Lapsi-
kylät olivat laitoksen ja yksittäisen perheen 
välimuoto. Kylissä äidit saivat tukea toisiltaan 
ja lapset leikkivät keskenään. Toimintamalli 
mahdollisti isojen sisarusparvien sijoittamisen 
samaan perheeseen, kertoo Palsanen.  

– Tällä vuosituhannella aloimme miettiä, 
että kylissä asuminen saattoi olla lapsille 
stigmatisoivaa. Siksi luotiin uusi malli, jossa 
sijaisperheet ovat osa yhteiskuntaa ja he asuvat 
integroituna ihan kaikenlaisten perheiden 
keskellä. 

Ensimmäinen integroitu lapsikylä aloitti 
toimintansa Tampereella kymmenen vuotta 
sitten. Yhteisöllisyys on edelleen tärkeää, 
mutta se toteutuu eri tavalla. 

Jo parikymmentä vuotta sitten sijaisper-
heiksi alettiin ottaa perheitä, jotka toimivat 
omissa kodeissaan. Tällä hetkellä suurempi osa 
sijaisperheistä asuukin kylien ulkopuolella.  

– Pidämme kuitenkin edelleen tärkeänä 
sitä, että voimme tarjota myös isoja per-
heasuntoja edullisesti vuokralle, jottei asun-
non koko nouse kynnyskysymykseksi 
sijaisvanhemmiksi ryhtymiselle. 

 

SUOMI OLLUT EDELLÄKÄVIJÄ 
Suomi oli edelläkävijä kansainvälisen 
SOS-lapsikyläjärjestön sisällä tuodessaan 
sijaisäitien rinnalle isät vuonna 1990. 

– Olemme toimineet tasa-arvoisen ja 
sukupuolineutraalimman vanhemmuuden 
edelläkävijöinä. Kansainvälisessä järjestössä 
isien rooliin suhtauduttiin vielä silloin varauk-
sellisesti. 

Iso virstanpylväs oli vuosi 2018, jolloin 
korkein hallinto-oikeus totesi, että 
työsuhteisten sijaisvanhempien 
vapaiden sijaistaminen on työ-
aikalain alaista työtä. Sijaista-
maan tarvittiinkin työaika-
lain mukaisesti kolmeen 
vuoroon ihmisiä. Lapsille 
oli hämmentävää, että 
illalla sängyn vieressä 
oli eri aikuinen 
kuin aamul- la 
herätessä.  

Olemme toimineet  
tasa-arvoisen ja

sukupuolineutraalimman 
vanhemmuuden
edelläkävijöinä.
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Osallisuuden vahvistaminen 
edellyttää tietoista työtä   
SOS-LAPSIKYLÄN juhlavuoden teema on osallisuus. Teemaa 
nostaakseen SOS-Lapsikylä päätti tehdä oman tutkimuksen, joka 
selvittäisi sitä, miltä osallisuus näyttää tänä päivänä. 

Kysymykset laadittiin yhteistyössä SOS-Kehittäjänuorien 
kanssa ja ne ryhmiteltiin neljän teeman alle, jotka olivat hyvinvointi 
ja suhteet läheisiin, vaikuttamismahdollisuudet, palveluiden käyt-
tö ja lasten oikeudet. Kysely oli auki verkossa alkuvuoden ja siihen 
saattoivat vastata kaikki 10–18-vuotiaat, olivat he sitten SOS-Lap-
sikylän palveluiden piirissä tai eivät. Vastauksia saatiin 121. 

– Tämä oli hyvä vastaajamäärä, mutta tilastollisen analyysin 
tekemiseen vastauksia on liian vähän. Tuloksia ei voi yleistää, tar-
kentaa SOS-Lapsikylän erityisasiantuntija Elina Stenvall. 

Vastausten perusteella esiin nousi kaksi tärkeää teemaa. 
– Vaikuttaa siltä, että osallisuuteen on hyvä edelleenkin 

kiinnittää huomiota. Lastensuojelutoimenpiteet puuttuvat niin 
kokonaisvaltaisesti ihmisen elämään, että osallisuuden huomi-
oiminen pitää tietoisesti pitää mielessä ja toiminnan keskiössä. 
On pohdittava, mitä päätökset tarkoittavat ihan oikeasti lapsen 
arjessa, millaisiin tilanteisiin hänet laitetaan, millaisiin asioihin hän 
joutuu ottamaan kantaa.  

Toinen esiin noussut näkökulma oli ikä. Mitä pienempiä lapset 
ovat, sitä huonommin he kokevat tulleensa kuulluiksi. 

– Ilmeisesti osallisuuden vahvistaminen on helpompaa 
nuorten kuin lasten kohdalla. Tämä koskee kaikkea lasten kanssa 
tehtävää työtä, ei ainoastaan lastensuojelua. Meillä on velvollisuus 
suojella ja kuulla lasta. Usein nämä tehtävät joutuvat törmäys-
kurssille ja ajavat meidät kaventamaan lasten osallisuutta heidän 
elämäänsä koskevissa päätöksissä. Lapsen pitää saada kokea, 
että hänen kuulemisensa tulee osaksi yhteistä ymmärrystä, jonka 
perusteella päätöksiä tehdään, Stenvall korostaa. 

Kyselyn pohjalta on valmistumassa tieteellinen artikkeli. Tutki-
muksessa esiin tulleita teemoja käydään läpi myös SOS-Lapsiky-
län 60-vuotisjuhlaseminaarissa marraskuussa. �

Elina Stenvall toteaa, 
että kysely nosti 
esiin kaksi teemaa: 
lastensuojelutoimenpiteet 
vaikuttavat kokonais-
valtaisesti ja pieniä lapsia 
tulee kuulla entistäkin 
voimallisemmin.

– Tämä johti siihen, että luovuimme 
työsuhteisesta sijaisvanhemmuudesta ja nyt 
kaikki sijaisvanhemmat ovat toimeksianto-
suhteisia. He tekevät toimeksiantosopimuk-
sen lapsen sijoittavan kunnan kanssa ja me 
tuemme heitä eri tavoin. 

 
LASTENSUOJELU AMMATILLISTUU 
– Pitkään tarjosimme vain perhehoitoa eri 
puolilla Suomea, mutta reilu kymmenen vuot-
ta sitten totesimme, että meillä olisi resursseja 
kehittää myös muita lastensuojelupalveluita, 
esimerkiksi avohuoltoa. Olemmekin lähteneet 
yhdessä kuntien kanssa miettimään keinoja 
siihen, miten perheitä voisi tukea vahvemmin, 
jotta he pystyisivät pitämään lapsensa.  

Tuoreimpia yksikköjä ovat erityistä ja 
vaativaa tukea tarvitseville lapsille perustetut 
lastenkodit, joissa tehdään kuntouttavaa työtä, 
jotta lapsi voisi siirtyä laitoksesta johonkin 
perheeseen.    

Perhekuntoutuksen aloittajana SOS-Lap-
sikylä oli edelläkävijä: vuonna 2016 perustet-
tiin ensimmäinen kahdeksasta perhekuntou-
tusyksiköstä, joihin kuhunkin palkattiin oma 
perheterapeutti.  

– Matkan varrella lastensuojelu on 
ammatillistunut ja muuttunut asiantuntija-
työksi. Suomi on Australian ohella ainoa maa 
maailmassa, jossa sosiaalityöntekijät suoritta-
vat ylemmän korkeakoulututkinnon. Olemme 
tehneet jo pitkään lastensuojelussa moniam-
matillista yhteistyötä, kertoo Palsanen. 

Suomessa lastensuojelu on matkan varrel-
la myös yksityistynyt voimakkaasti: 1980-lu-
vulla yksityinen sektori hoiti sijaishuollosta 
vähän yli 10 % ja nyt noin 80 %. 

Muuttuva maailma muuttaa myös lasten-
suojelun tarpeita. 

– Suomessa olemme saaneet keskittyä 
perinteisiin kysymyksiin eli köyhyyteen, 
oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen, 
mutta nyt uuden maailman ongelmat kosket-
tavat jo Suomeakin. Sota, ilmastokysymykset 
ja pandemia ovat esimerkkejä näkökulmista, 
jotka täälläkin vaativat jo toimia, Harrikari 
toteaa. 

– SOS-Lapsikylä elää nyt ja tulevaisuu-
dessa ajassa. Kuvaavaa on, että tällä hetkellä 
valmistelemme neljää lastenkotiyksikköä 
Suomeen Ukrainasta evakuoitaville huostaan-
otetuille lapsille. Myös vuonna 2015 tartuim-
me toimeen ja perustimme kolme perheryh-
mäkotia yksin maahan tulleille alaikäisille 
turvapaikanhakijoille. Toiminnassamme näkyy 
vahvasti globalisaatio ja sen mukanaan tuomat 
ilmiöt. Tulevaisuudessa työtämme tulee 
varmasti värittämään myös entistä enemmän 
sotien ohella ilmastonmuutoksen mukanaan 
tuomat ilmiöt, kuten ihmisten liikkuminen 
inhimillisempiin olosuhteisiin, Palsanen 
toteaa. �
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AVULLASIKUMMITARINA

24 tuntia 
Sambiassa
TEKSTI ANNE KAHURA  

SUOMENNOS ANNA SAVELA

KUVAT TOM MARUKO

NÄIN TUKESI AUTTAA

SOS-Kummit mahdollistavat  
lapselle turvallisen  ja  

välittävän kodin.
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klo
5.00

klo
5.40

klo
6.30

klo
6.55

klo
7.15

klo
14.30

Robyn on varhain hereillä. – Herään il-
man herätyskelloa. Kehoni tietää joten-
kin, milloin on aika nousta ylös. Mutta 
veljeni ja sisareni on aina herätettävä. 

Keittiössä Robyn kaataa itselleen kupin 
teetä. – Tänään aamupalaksi juomme 
maitoteetä ja syömme voileipää.  
Joskus syömme puuroa maapähkinöi-
den kanssa.

Robyn valmistautuu kouluun.  
– Haluan laittaa hiukseni ylös, jotta ne 
eivät sotkeudu, kun leikimme koulussa.  

On aika mennä kouluun. Robyn ja 
sisarukset hyvästelevät äitinsä. Heidän 
koulunsa on 10 minuutin kävelymat-
kan päässä. Robyn on nyt viidennellä 
luokalla.

Koulun jälkeen syömme aina lounasta. 
Tänään meillä on nshimaa (maissijau-
hoista tehtyä puuroa) papujen ja kaalin 
kera. Lounaan jälkeen Robyn vetäytyy 
huoneeseensa. 

klo
17.00

Robyn auttaa äitiä valmistamaan 
päivällistä. – Rakastan ruoanlaittoa 
äitini kanssa.  – Yhdessä kokkaaminen 
on meille sitä laatuaikaa, lapsikylä-äiti 
hymyilee.

Syömme illallisen aina yhdessä kotona. 
Säännölliset rutiinit ovat tärkeitä 
turvallisen arjen kannalta. Ennen nuk-
kumaanmenoa Robyn katsoo yleensä 
yhden lempisarjoistaan tai piirrettyjä.

klo
19.00

KUULUMISIA 9

Robyn* (10) asuu lapsikylä-perheensä kanssa Kitwessä, Pohjois-Sambiassa. 
Hänellä on yksi veli ja kahdeksan sisarta. Tervetuloa tutustumaan, millainen 
Robynin päivä SOS-lapsikylässä on!

klo
20.00

Pitkän päivän jälkeen Robyn voi 
mennä nukkumaan. – Ennen 
nukkumaanmenoa äitini kuiskaa 
rakastavansa minua. Minäkin 
rakastan häntä. �

Robyn pakkaa eväitä kouluun yhdessä 
lapsikylä-äiti Esmaryn kanssa.
– Robyn on lapsistani vastuuntuntoisin. 
Hän on innokas oppimaan ja autta-
maan kotitöissä, lapsikylä-äiti sanoo. 

*Robynin nimi vaihdettu yksityisyyden suojelemiseksi
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LäksyApuu  
kannustaa  
ja auttaa

TEKSTI JOHANNA PELTO-TIMPERI KUVAT DREAMSTIME JA SOS-LAPSIKYLÄ

SOS-Lapsikylän syyskuussa avaama LäksyApuu/
LäxHjälpen -chattikanava osoitti heti ensimmäisinä 
viikkoina tarpeellisuutensa, kun sadat nuoret halusivat 
saada luotettavan aikuisen tukea läksyjenteossa, 
kokeisiin lukemisessa tai muuten  
vain koulusta puhumisessa. 

SOS-LAPSIKYLÄN KEHITTÄMISSUUN-
NITTELIJAT EMMI REENKOLA ja PIA WIK-

HOLM kertovat innoissaan uuden palvelun 
kokemuksista. Yläkouluikäiset löysivät heti 
syyskuussa chattikanavan, jossa SOS-Lap-
sikylän työntekijät ja vapaaehtoiset auttavat. 
Kanava on avoinna sunnuntaista torstaihin 
kello 14–18. Nuorten pulmiin on ollut 
vastaamassa toisinaan viisikin aikuista, mutta 
silti on syntynyt jonoa.

LäxHjälpen on ensimmäinen SOS-Lap-
sikylän ruotsinkielinen chattipalvelu. Se on 
avoinna samaan aikaan kuin LäksyApuukin. 
Palveluun toivotaan suomen- ja ruotsinkieli-
siä vapaaehtoisia. SOS-Lapsikylä on mukana 
myös Sekasin-chat-toi-
minnassa, joka avasi 
ruotsinkielisen palve-
lunsa 10.10.

LäksyApuuta 
tukee merkittävästi 
SOS-Lapsikylän 
pääyhteistyökumppani 

Paulig. Toiminta on myös saanut suuren 
avustuksen Brita Maria Renlunds minne 
-säätiöltä.

TARVE ON TULLUT NUORILTA
Emmi ja Pia kertovat, että palvelua lähdettiin 
kehittämään, kun korona-aikana huomattiin 
etäkoulun synnyttämät ongelmat. Nuoret 
olivat esimerkiksi eriarvoisessa asemassa etä-
opetuksessa. Keväällä 2020 käynnistyneessä 
Apuu-chatissa on myös tullut esiin tarve läk-
syjen kanssa auttamisesta. SOS-Lapsikylässä 
lasten ja nuorten toiveeseen tartuttiin heti ja 
uusi, valtakunnallinen koulupulmiin vastaava 
chattikanava rakennettiin nopeasti. 

Chattiin pääsee osoitteista laksyapuu.fi 

AVULLASI

ja laxhjalpen.fi. Keskustelu käydään viestejä 
kirjoittamalla, mutta mukaan voi liittää myös 
kuvan esimerkiksi tehtävästä tai koealueesta. 
Viestittely on luottamuksellista, eikä sitä 
käytetä tietojen keräämiseen. IP-osoitteetkin 
poistetaan palvelimelta säännöllisesti.

– Olemme kokeneet hyviä ja merkityk-
sellisiä kohtaamisia. Kohderyhmänä ovat 
yläkouluikäiset, jotka eivät saa apua läksyihin 
esimerkiksi kotona, Emmi kertoo.

– Halusimme alustasta helppokäyttöisen. 
Keskusteluun pääsee nettiselaimen kautta 
kätevästi esimerkiksi puhelimella. Mainos-
timme tätä TikTokissa, koska nuoret ovat 
siellä, Pia toteaa.

 
KANNUSTAA TEKEMÄÄN ITSE
LäksyApuu ei anna nuorille valmiita vas-
tauksia, vaan kannustaa heitä etsimään itse 
ratkaisuja ja saamaan näin onnistumisen 
kokemuksia. Eniten apua tarvitaan matema-
tiikassa ja muissa luonnontieteissä ja kielissä. 
Emmi kertoo, että chatissa nuoria autetaan 

Olemme kokeneet 
hyviä ja merkityk- 

sellisiä kohtaamisia. EMMI
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miettimään, miten tehtävän tekemisessä voisi 
päästä parhaiten alkuun ja avataan yhdessä 
vaikkapa matemaattisen tehtävän termejä tai 
annetaan esimerkkejä vastaavasta tehtävästä. 
Kokeisiin valmistautuessa voidaan taas kysellä 
kysymyksiä aihealueesta.

– Silloin olemme onnistuneet, kun nuoret 
tulevat kanavalle uudelleen, Pia toteaa. Ja 
näin on jo käynytkin. 

 
APUA KOULUPULMIIN 
LäksyApuu-chatissa voidaan jutella myös 
kouluväsymyksestä tai siitä, miksi koulua 
pitäisi käydä, vaikkei millään jaksaisi. Nuori 
saattaa kokea myös menestymisen paineita 

NÄIN TUKESI AUTTAA

Kotimaan työmme tukijat  
mahdollistavat LäksyApuu/LäxHjäl-
pen -chattikanavan kaltaisten ennal-
taehkäisevien tukimuotojen kohdis-

tamisen sitä tarvitseville lapsille.

LäksyApuu on ollut 
positiivinen kokemus 
ja voisin hyvin jatkaa 

vapaaehtoisena myös opintoihini 
kuuluvan vapaaehtoistyöjakson 
päätyttyä. Saan auttaa nuoria 
koulutehtävissä ja jutella muuten 
koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 
Mahdollisuus tehdä vapaaehtois-
työtä chatissa kotoa käsin sopii 
aikatauluihini pienen lapsen kans-
sa. Vaikuttaa, että nuoret ovat ihan 
hyvin löytäneet palvelun ja kokevat 
chatin matalan kynnyksen paikka-
na, johon on helppo poiketa. 

Nuorten kanssa on pohdittu 
yhdessä esimerkiksi hankalia 
matematiikan tehtäviä tai käyty läpi 
kertaustehtäviä englannin koetta 
varten. Osa nuorista puolestaan on 
enemmänkin halunnut jonkun, jolle 
kertoa, miten läksyjen aloittaminen 
ylipäänsä on hankalaa ja koulu 
tuntuu vaikealta esimerkiksi ylä-
asteelle siirtymisen myötä. Jotkut 
nuorista myös vain pistäytyvät kat-
somassa, minkälaisesta palvelusta 
onkaan kyse. Ja kuten perehdy-
tyksessäkin todettiin, tärkeintä on 
kuitenkin tsempata nuoria ja olla 
kuuntelevana aikuisena sen sijaan, 
että antaisimme valmiita ratkaisuja 
tehtäviin.

LÄKSYAPUU-VAPAAEHTOINEN

Olemme 
onnistuneet, 

kun nuoret tulevat 
kanavalle uudelleen. PIA

ja alkaa vaatia itseltään liikaa. 
Kun tavoitteet ja työmäärä 
ovat liian raskaita kantaa, voi 
aikuinen kannustaa nuorta 

etsimään apua uupumukseen 
ja puhumaan asiasta vaikka kou-

luterveydenhoitajan tai opettajan 
kanssa. 

Yläkoulun päättävät nuoret tuskailevat 
usein myös ammatinvalinnan kanssa. Yh-
deksännellä tehdään isoja valintoja, ja välillä 
voi tuntua, että vaihtoehtoja on liikaakin ja 
toisaalta taas omaa alaa ei tunnu löytyvän 
mistään. Emmi ja Pia tietävätkin, että nuo-
rilla on paljon asioita mielessä, joten sopivasti 
ulkopuolisen aikuisen kanssa keskustelulle on 
tarvetta. �
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KEHITYSYHTEISTYÖ

Mariama opiskelee räätäliksi 
kehitysyhteistyöhankkeen 
tuella. Hän haluaa avata 
tulevaisuudessa oman 
räätäliliikkeen.

Vaikeiden kokemusten 
jälkeen olen saanut 

valtavasti itseluottamusta 
onnistumisistani ja 

uskallan unelmoida. 
MARIAMA
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Määränpäänä 
parempi tulevaisuus

Nuorisotyöttömyys ajaa monet gambialaiset nuoret vaaralliselle matkalle kohti 
"parempaa tulevaisuutta". 27-vuotiaan gambialaisen Mariaman tarina osoittaa,  

että laittomalle maahanmuutolle on vaihtoehto, kunhan nuoret saavat  
tarvitsemaansa tukea ja mahdollisuuksia. 

TEKSTI JESSICA TRADATI HAASTATTELU, EDITOINTI & KÄÄNNÖS SARA SINTONEN KUVA JESSICA TRADATI

olosuhteiden sekä henkisen ja fyysisen stressin 
uuvuttama ja joutui palaamaan takaisin 
Gambiaan ilman haaveilemaansa taloudellista 
turvaa.

– Olin uupunut, ja kaikki rahat, jotka mi-
nulla oli lähtiessäni, olivat menneet, Mariama 
sanoo.

– Jotkut kanssani olleet ihmiset onnistui-
vat jatkamaan Libyan suuntaan, mutta mi-
nulla ei ole aavistustakaan, ovatko he koskaan 
saapuneet perille.

UUSIA TUULIA JA TOIVOA PAREMMASTA 
Paluun jälkeiset kuukaudet olivat Mariamalle 
haastavia:

– Elämä tuntui raskaalta, laihduin 10 
kiloa, enkä tunnistanut enää itseäni.

Eräänä päivänä Mariama kuitenkin näki 
nuorten osaamiskeskuksen ilmoituksen, jossa 
kerrottiin mahdollisuudesta opiskella räätä-
liksi. Mariama pääsi opiskelemaan ja aloitti 
puolen vuoden opinnot 2021 tammikuussa. 

Mariaman sai opintoihinsa tukea Suomen 
ulkoministeriön rahoittamasta SOS-Lapsiky-
län kehitysyhteistyöhankkeesta. Vuonna 2019 
käynnistyneessä nelivuotisessa hankkeessa 
tuetaan 600 haavoittuvassa asemassa olevaa 
nuorta Gambian maaseudulla. Nuoria tuetaan 
ammatilliseen koulutukseen pääsyssä ja heille 
tarjotaan uraohjausta, yrittäjyyskoulutusta ja 
mentorointia. Lisäksi nuorten kanssa kar-
toitetaan harjoittelu- ja työssäoppimismah-
dollisuuksia ja heitä tuetaan elämäntaitojen 
kehittämisessä. 

Mariama on iloinen uudesta suunnasta, 

KUN GAMBIALAINEN Mariama valmistui 
koulusta vuonna 2016, tulevaisuus näytti 
epävarmalta. Työmahdollisuuksia oli tarjolla 
vähän, eikä työttömyys ollut vaihtoehto, sillä 
Mariaman perhe tarvitsi tyttärensä panosta 
riittävän toimeentulon turvaamiseksi. 

Nuorisotyöttömyys on yksi Gambian 
suurimmista sosiaalisista haasteista – vuoden 
2018 työvoimatutkimuksen mukaan 41,5 
prosenttia nuorista on työttömänä.

– Olin turhautunut, joten turvauduin 
laittomaan maahanmuuttoon. Ajattelin, että 
jos pääsisin ulkomaille, voisin tehdä jotain 
hyödyllistä ja auttaa perhettäni, Mariama 
kertoo. 

Vuosina 2014–2017 gambialaiset olivat 
Eurostatin mukaan yksi suurimmista Euroop-
paan saapuvista siirtolaisryhmistä, ja tuhansia 
gambialaisia matkusti Välimeren yli parem-
man tulevaisuuden toivossa. Gambiassa reittiä 
kutsutaan nimellä “Back Way” – matka kulkee 
yleensä Saharan aavikoiden ja Libyan kautta 
Välimerelle, josta määränpäänä on Eurooppa. 

Mariama tiesi matkan olevan kallis ja 
vaarallinen, mutta hänen halunsa tarjota 
parempi tulevaisuus perheelleen oli suurempi 
kuin matkaan liittyvä pelko.  

TOIVEISTA TULI PETTYMYKSIÄ

Mariama lähti matkalleen täynnä suuria toi-
veita, mutta neljän kuukauden jälkeen matka 
päättyi pettymykseen. Hän oli tässä ajassa 
päässyt Nigeriin, mutta siellä hänen rahansa 
loppuivat kesken. Mariama oli kuukausia 
kestäneen matkustamisen, epävarmojen 

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.

joka hänen elämällään on – siitäkin huolimat-
ta, että opiskelu on vaatinut häneltä suuria 
ponnisteluja.

– Heräsin aamuviideltä ja kävelin 
puolitoista tuntia bussille päästäkseni ajoissa 
kouluun, Mariama kertoo. 

Tällä hetkellä Mariama tekee kahden 
vuoden työssäoppimisjaksoa räätäliliikkeessä. 

Vaikeiden kokemustensa jälkeen Mariama 
on saanut valtavasti itseluottamusta onnistu-
misistaan ja hän uskaltaa unelmoida.

– Isälläni on ollut vaikeuksia ostaa sis-
kolleni vaatteita, mutta nyt minä teen siskon 
vaatteet, Mariama sanoo ylpeänä. 

– Olen luottavainen, että avaan tulevai-
suudessa oman räätäliliikkeen ja että teen sen 
täällä, kotimaassani Gambiassa. �
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Shruti on matkalla 
kohti unelmaansa 

SHRUTI on rauhallinen 22-vuotias Intian Brimtalin SOS-lapsikylästä 
kotoisin oleva nuori, joka rakastaa matkustamista, uusien asioiden 

oppimista, lukemista ja kirjoittamista. Ei siis ole yllättävää, että 
Shrutista on tulossa toimittaja.
TEKSTI JA KUVAT PEARL SANDHU SUOMENNOS ANNA SAVELA

AVULLASI

Shruti pitää tiiviisti yhteyt-
tä lapsikylä-perheeseensä 
ja vierailee heidän luonaan 
aina viikonloppuisin.
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BHIMTALIN SOS-LAPSIKYLÄSSÄ kuk-
kuloilla kasvanut Shruti harrasti nuorena 
aktiivisesti koulun ulkopuolista toimintaa, 
joka auttoi häntä pääsemään hieman ulos 
kuorestaan. 

– Olen introvertti, joten minun on hie-
man vaikea olla luontevasti vieraiden ihmisten 
kanssa, mutta kylän yhteisö ja sen asukkaiden 
kokemukset ovat auttaneet minua eteenpäin, 
ja nyt ne auttavat minua, kun lähden raportoi-
maan juttuja ja puhumaan lähteiden kanssa, 
Shruti kertoo.

Koska mikään SOS-lapsikylän lähellä 
sijaitseva yliopisto ei tarjonnut Shrutin halua-
maa opintolinjaa, hän haki Jaipurissa sijaitse-
vaan Banasthali Vidyapeeth -yliopistoon. 

– Lapsesta lähtien SOS-lapsikylän 
työntekijät ja lapsikylä-äitini auttoivat minua 
valmistautumaan henkisesti ulkomaailmaan ja 
elämään itsenäisesti. Minulle on aina sanottu, 
että aikuisena minun on taisteltava itseni puo-
lesta, minun on mentävä kylän ulkopuolelle 
hakemaan korkeampaa koulutusta ja tavoitte-
lemaan unelmiani. Olin siis alitajuisesti aina 
valmis ottamaan tämän haasteen vastaan.

KOHTI ITSENÄISTYMISTÄ
Päästyään haluamaansa yliopistoon Shruti  
muutti Jaipuriin, joka sijaitsee yli 500 kilo-
metrin päässä Bhimtalista. Tämä tarkoitti 
sitä, ettei hän voinut käydä kotonaan usein, 
ja hänen oli hankittava uusi ystäväjoukko tai 
ratkaistava itse ongelmia, kun sellaisia tuli 
vastaan. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän 
muutti pois mukavasta kylästä, joka oli ollut 
hänen kotinsa siitä lähtien, kun hänet tuotiin 
sinne vauvana.

– Vaikeinta itsenäistymisessä ja kylätalosta 
lähtemisessä oli hyvästellä oma perhe, tutut 
paikat ja ystävät kylässä, sillä tiesin, että asiat 
eivät koskaan palaa ennalleen. Vaikka nyt olen 
oppinut tekemään kaiken itsenäisesti, kodin 
jättäminen ensimmäistä kertaa oli vaikeaa. En 
ollut koskaan ollut ilman vanhemman ohjaus-
ta, poissa lapsikylä-äitini ja sisarusteni luota. 

Yhtäkkiä heitä ei enää ollutkaan lähellä ja 
kaikki ihmiset ympärilläni olivat uusia. Siihen 
sopeutuminen vei aikaa.

KOHTI KANSALLISTA TELEVISIOTA
Askel kerrallaan Shruti sai lisää varmuutta 
itsenäiseen elämään. Kandidaatin tutkintonsa 
viimeisellä neljänneksellä Shruti varmisti it-
selleen myös harjoittelupaikan kaapeliuutiska-
navalla lähellä Bhimtalin SOS-lapsikylää. Nyt 
hän voi asua tunnin matkan päässä vanhasta 
kodistaan ja käydä siellä viikonloppuisin.

Harjoittelussaan uutiskanavalla asiat 
sujuivat Shrutin kannalta hyvin. Koska hän on 
nopea oppimaan, hän eteni nopeasti. Häntä 
on pyydetty tekemään jo omia juttuja ja juon-
tamaan aamu-uutisia. Hänen lapsikylä-sisa-
ruksensa ja -äitinsä ovat haltioissaan aina, kun 
he näkevät Shrutin juontamassa.

– Hän näyttää julkkikselta, kun näemme 
hänet televisiossa. On vaikea kuvitella, että 
tämä on sama ujo Shruti, joka oli tuskallisen 
ujo pienenä, sanoo Shrutin lapsikylä-äiti.

Harjoittelun päätyttyä Shruti aikoo hakea 
Delhin pääkaupunkiseudun parhaisiin jour-
nalistisiin korkeakouluihin. Vaikka hän tietää, 
että hän kohtaa paljon paineita ja kilpailua 
päästäkseen maisterikurssille, Shruti on päät-
tänyt saavuttaa suuren unelmansa ja päästä 
kansallisen television toimittajaksi.

– SOS-lapsikyläjärjestö on tukenut minua 

– Lapsikylä-äitini on ollut tukenani koko elämäni ajan. Vaikka nyt asunkin jo omillani, en voisi 
kuvitellakaan elämääni ilman perhettäni lapsikylässä. Soittelemme paljon ja käyn vierailulla 
kylässä aina kun minulla on aikaa ”, Shruti sanoo.

Lasten tilanne 
Intiassa
Intiassa on yli 447 miljoonaa alle 
18-vuotiasta lasta. Viime vuosi-
kymmeninä tapahtuneista paran-
nuksista huolimatta noin puolet 
intialaisista lapsista joutuu edelleen 
kohtaamaan monia vaikeuksia.

Tytöt ovat erityisen haavoit-
tuvassa asemassa, sillä he ovat 
tilastollisesti todennäköisemmin 
köyhiä, kodittomia tai joutuvat 
väkivallan uhreiksi. Erityisesti 
maaseudulla tytöillä ei ole riittäviä 
mahdollisuuksia saada peruster-
veydenhuoltoa tai koulutusta. 

NÄIN TUKESI AUTTAA

SOS-Kummien tuella Shrutin 
kaltaiset lapset ympäri maailmaa 

saavat turvallisen lapsuuden  
ja mahdollisuuden  

toteuttaa unelmiaan.

siitä lähtien, kun olin pieni lapsi enkä edes 
tiennyt, miten unelmoida, joten olen melko 
varma, että lapsikylä-perheeni tukee minua 
nytkin riippumatta siitä, kuinka suuren unel-
man asetan itselleni. Voin kertoa, että olen nyt 
melko innoissani, sillä minusta tuntuu, että 
olen todella matkalla kohti unelmani toteutta-
mista, Shruti hymyilee. � 
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PINNALLA

Konstaapeli Daniel 
kuulee nuoren äänen

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN vanhem-
pi konstaapeli Daniel Kalejaiye tutkii työssään 
alaikäisten rikoksia, mutta on omistautunut 
myös alaikäisten laillisuuskasvatuksen edistämi-
seen nettipoliisina esimerkiksi TikTokissa ja 
Instagramissa. Lisäksi hän vierailee kouluissa 
ja tapahtumissa kertomassa ihan yksikertaisesti 
siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, mikä 
on näpistämistä tai milloin voi esimerkiksi 
sosiaalisessa mediassa sortua kunnianlouk-
kaukseen sekä muistakin sosiaalisen median 
vaaranpaikoista.

– Haluan nuorten tietävän nämä kolme 
asiaa eli tuomion voi saada teon lisäksi yllytyk-
sestä ja avunannosta. Monelle tulee yllätyksenä 
se, että muustakin kuin teosta rangaistaan, 
Kalejaiye tiivistää.

Jos Kalejaiye tekisi vain videoita, olisi se 
hänen mielestään aika yksipuolista. Vastaamalla 
viesteihin hän saa suoran kontaktin lapsiin ja 
nuoriin – kysymykset voi esittää anonyymisti, ja 
nettipoliisilla on vaitiolovelvollisuus. Kons-
taapeli Daniel saa satoja viestejä kuukaudessa, 
joten työlle on selvästi tarvetta.

Kalejaiyelta ilmestyi keväällä tietokirja, 
jossa kerrotaan nuorille rikoksista esimerkkien 
avulla. Aikuiset taas saavat kirjasta vinkkejä 
somemaailman kiemuroista ja haasteista. Kirjan 
nimi on sama kuin hänen jo tavaramerkiksi 
muodostuneella tervehdyksellään: Konstaapeli 
Daniel tässä, moro!.

NUORET TAPAA SOMESSA
Kalejaiye haluaisi keskittyä työssään nykyistä 
enemmän nettipoliisina oloon, koska hän kokee 
sen keskeiseksi ja yhä enemmän myös tarpeel-
liseksi tavaksi tavoittaa lapsia ja nuoria ja myös 
vanhempia. Poliisin kenttätyö vie kuitenkin 
valtaosan ajasta, mutta hän yrittää vastata ka-
navien kautta tulleisiin kysymyksiin mahdolli-

simman usein ja tehdä myös videoita. Kalejaiye 
on mukana Pohjois-Savon Ankkuri-ryhmässä, 
jossa tehdään ennalta estävää työtä nuorten ja 
heidän perheidensä kanssa puuttumalla nuor-
ten rikolliseen käyttäytymiseen.  

– Sosiaalinen media on nuorille tuttu, 
eikä se tunnut niin viralliselta, jos haluaa siellä 
vaikka kysyä, kuinka rikollista on ajaa alle 
15-vuotiaana mopoa. Olisi paljon vaikeam-
paa lähteä soittamaan viranomaiselle samasta 
asiasta. Kysyjä myös tietää, kuka kysymykseen 
vastaa. Siitäkin tulee turvallinen olo, ettei vas-
taaja ole robotti tai automaatti. Näin poliisiin 
saa yhteyden helposti, Kalejaiye kertoo.

Somekanavista tunnetuksi tullut konstaapeli Daniel eli Daniel Kalejaiye korostaa 
avoimuuden ja kuuntelun tärkeyttä nuorten kanssa työskentelyssä. Hän on huomannut, 
että sosiaalisen median kautta nuorten on helppo lähestyä poliisia ja kysyä arkisistakin 

ongelmista. Konstaapeli Danielilla on somessa yli 190 000 seuraajaa.

TEKSTI JOHANNA PELTO-TIMPERI KUVA JARMO AHONEN

Siitäkin tulee turvallinen 
olo, ettei vastaaja

ole robotti tai automaatti.

LAILLISUUS TUTUKSI
Kalejaiyen tavoitteena on ensisijaisesti kertoa 
laillisuusperiaatteista ja rikosvastuusta nuorille 
heidän ymmärtämällään tavalla. Arjen lailli-
suusongelmien lisäksi vastaan tulee synkkiä 
aiheita, kuten kiusaamista ja groomingia. Ker-
ran esimerkiksi nuori kertoi tulleensa raiska-
tuksi. Kalejaiye on huolissaan siitä, että nuoret 
julkaisevat sosiaalisessa mediassa ihan mitä vain 
ajattelematta sen seurauksia itselle ja muille.

–  Nyt on esimerkiksi trendinä se, että nuo-
ri saa vaikkapa Snapchatin kautta alastonkuvan 
ja häntä pyydetään lähettämään myös itsestään 
sellainen, ja jos sen lähettää, aletaan nuorta 

kiristää kuvan julkaisemisella. Nuorilla tietysti 
kaikki alastomuuteen viittaava tuntuu jännittä-
vältä, mutta heidät pitäisi saada sisäistämään se, 
että tuntemattomalle alastonkuvan lähettämi-
sessä piilee erittäin suuri riski tulla huijatuksi. 
Tässä asiassa pää ja mieli pitäisi pitää kirkkaana.

Noin kaksi viidesosaa konstaapeli Danieliin 
yhteyttä ottavista on yli 25-vuotiaita. Vanhem-
mat ovat kysyneet apua esimerkiksi siihen, että 
mitä voi tehdä, kun lasta kiusataan koulussa ja 
somessa, eikä mistään ole saatu apua.

Kalejaiye saa kiitosta työstään suoraan nuo-
rilta ja myös opettajilta, jotka näkevät, kuinka 
paljon videoilla on merkitystä. Koska Kalejaiye 
laittaa itsensä sataprosenttisesti likoon, näkyy 
se lopputuloksessa. Hän on saanut työstään 
myös Nuorten kotkien Vuoden 2021 lapsiteko 
-palkinnon, Creator Awards Vuoden opetus 
-palkinnon ja Tubecon awards Vuoden aihevai-
kuttaja -palkinnon.

SOMEALUSTAT TUTUKSI
Nuorten arki pyörii sosiaalisen median 
ympärillä, ja yleensä se myös liittyy nuoren 
vaikeuksiin ja rikolliseen käyttäytymiseen tai 
uhriksi joutumiseen. Kalejaiye toivookin, että 
vanhemmat seuraisivat, mitä sosiaalisen median 
alustoja lapset käyttävät ja ottaisivat selvää, 
miten nämä alustat toimivat. Tämä vaatii van-
hemmilta opiskelua, mutta näin on mahdolli-
suus päästä vaikuttamaan nuoren tekemisiin jo 
ennakkoon tai estää rikoksen uusiminen.

– Työssäni olen nähnyt sen, että vanhem-
pien olisi hyvä kasvattaa avoimesti ja vastuut-
tamalla, eikä niinkään rankaisemalla. Parhaiten 
nuoriin saa yhteyden, kun heitä kuuntelee ja 
ihan kasvotusten. Vanhempien tulisi luoda 
turvallinen kasvuympäristö ja seurata nuoren 
käyttäytymistä ja vetää liinat kiinni, kun tulee 
se kohta. �
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Daniel Kalejaiye on huolissaan siitä, 
että nuoret julkaisevat sosiaalisessa 
mediassa ihan mitä vain ajattelematta sen 
seurauksia itselle ja muille. Vanhempia 
hän kehottaa tutustumaan nuorten 
käyttämiin sosiaalisen median alustoihin, 
jotta tarvittaessa voi vaikuttaa nuoren 
käyttäytymiseen siellä.

Konstaapeli Danielin ja nettipoliisin 
kanavien lisäksi nuoret voivat kysyä 
apua eri järjestöjen ja yhteisöjen 
neuvonta-, apu- ja keskusteluka-
navien kautta. SOS-Lapsikylän 
Apuu-chat on tarkoitettu 7–15-
vuotiaille lapsille, jotka kokevat 
olonsa turvattomaksi tai 
uhatuksi ja tarvitsevat apua.
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YRITYSTEN TUELLA

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

yritysyhteistyöpäällikkö ANNEMI  

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

KOONNUT ANNA SAVELA KUVAT SOS-LAPSIKYLÄ, PEKKA LÄHTEENMÄKI, ESSITY FINLAND JA KREATOS FILMS

IKEA Suomi jatkaa SOS-Lapsikylän ja Apuu-
chatin pääyhteistyökumppanina
KODIN JA perheen merkitys yhdistävät SOS-Lapsikylän ja yritysyhteistyökumppanim-
me IKEA Suomen arvomaailmat. Yhteistyö alkoi vuonna 2018 SOS-Lapsikylän toimin-
taan liittyvien tilojen sisustamisella, mutta on sen jälkeen laajentunut ja syventynyt.

Olemme nyt solmineet uuden kolmivuotisen jatkosopimuksen yhteistyöllemme. IKEA 
on jatkossakin Apuu-chatin pääyhteistyökumppani. Jatkamme myös kalusteisiin liittyvää 
yhteistyötä sekä paikallisia tempauksia eri tavaratalojen kanssa.

Lasten hätään vastaaminen sopii IKEA-arvomaailmaan täydellisesti, kertoo IKEA 
Suomen vastuullisuuspäällikkö Pirjo Pyykkö-Tuominen.

– Lapset ovat perheen peili, ja hyvän kodin mahdollistaminen on meille tosi tärkeää. 
Tavoitteenamme on tarjota hyvää arkea mahdollisimman monelle lapselle, Pyykkö-Tuomi-
nen kiteyttää. �

Oriflamella hyväntekeväisyys 
kuuluu jokaiseen jouluun
ORIFLAMEN KAMPANJAT ovat jo yli kymmenen vuoden ajan tuottaneet merkittäviä 
summia SOS-Lapsikylän tekemän työn hyväksi. Perinteisessä joulukampanjassa tänä 
vuonna jokaisesta jouluesitteen tuotesetin ostosta lahjoitetaan  
1,50 euroa SOS-Lapsikylälle. �

 Kekkilä tarjosi  
kasvun ihmeitä
YRITYSKUMPPANIMME KEKKILÄ lahjoitti 
keväällä 134 Kasvatussäkkiä SOS-Lapsiky-
län sijaisperheisiin ja lastenkoteihin, joissa 
lapset ovat nyt päässeet nauttimaan kasvun 
ihmeistä koko kesän ajan. 

Avomaankurkkua, herneitä ja kukkasia 
on jo sijaisperheissä päästy poimimaan. 
– Oli piristävä ja mieluinen yllätys, sijaisper-
heen äiti toteaa säkeistä. Kiitos Kekkilä! �

Tule
mukaan 

auttamaan!

Lapsen elämä ei odota 
SOS-LAPSIKYLÄN YRITYSTUKIJAT  ovat 
olleet korvaamattoman tärkeitä auttaes-
samme lapsiperheitä taloudellisen tilan-
teen ajaessa perheitä yhä suurempaan 
ahdinkoon. Kiitos! Lisää auttajia tarvitaan 
kuitenkin koko ajan. SOS-Lapsikylän 
kanssa tehtävä yhteistyö on oivallinen kei-
no todentaa yrityksen arvoja ja muuttaa 
ne konkreettisiksi ja vaikuttaviksi teoiksi. 
Ota yhteyttä ja jutellaan yhdessä eri mah-
dollisuuksista! Helppo tapa auttaa apua 
tarvitsevia lapsia juuri nyt on tehdä yrityk-
senne joululahjoitus SOS-Lapsikylälle  
www.sos-lapsikyla.fi/yritysjoulu. �

Kun
 ostat,
 autat.

Ostamalla Lotus-tuotteen nyt,
tuet SOS-Lapsikylän 
toimintaa Suomessa.

Lotus tekee hyvää!
PITKÄAIKAISEN YRITYSYHTEIS-
TYÖKUMPPANIMME Essity Finlandin 
Lotus-kampanja nostaa jälleen esiin 
SOS-Lapsikylän tärkeää työtä. Lotus- 
kampanja näkyy ja kuuluu tänäkin vuonna 
valtakunnallisesti. 
K-Citymarketeis-
sa toteutetaan 
lisäksi myös mui-
den Essityn tuot-
teiden kampanja 
SOS-Lapsikylän 
hyväksi. �
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• Kun yhteiskunnassa tai naapurimaissa tapahtuu vakavia, kan-

nattaa ensin hyväksyä omat reaktionsa ja käsitellä ne, ennen 
kun puhuu lapsen kanssa.

• Lapsen kysymyksiin on tärkeä vastata hänen iälleen sopivalla 
tavalla. Ei kannata kertoa liikaa tietoa kerralla, joskus vähempi-
kin riittää lapselle.

• Rauhoita ja lohduta, jos lapsi on järkyttynyt tai surullinen.
• Jos uutiset huolestuttavat itseä ja/tai lasta, kannattaa rajoit-

taa uutismedioiden ja sosiaalisen median kanavien seuraamis-
ta. Esimerkiksi TikTokissa voi löytää rajuakin materiaalia, joten 
lapsen kanssa kannattaa käydä läpi pelisäännöt.

• Puhuminen läheisten tai työkavereiden kanssa on hyväksi, 
kuten myös itselle hyvää mieltä ja iloa tuovien asioiden teke-
minen.

• Jos huoli ja järkytys jatkuu kauan tai on kovaa – hae apua am-
mattilaisilta koulusta, terveydenhuollosta tai kolmannen sek-
torin toimijoilta. Lapset saavat tukea esimerkiksi Apuu-chatis-
ta (apuu.fi) ja nuoret aikuiset Sekasin-chatista (sekasin.fi).

TEHTÄVÄ LAPSELLE

VINK VINK

Vinkkejä vanhemmille, kun 
yhteiskunnassa kuohuu

LÄHTEET  SOS-LAPSIKYLÄN BLOGI JA ITLA

Löydätkö jouluun liittyvät 
sanat ristikosta?

V S I U V A I B N O X H

P I P A R K A K K U I Y

T Q Y J F N I Z Z U Ä P

E Y P U R P G W H O L H A

G P W F F E E N P J D U T

B J O U L U K U U S I Q A

Z R R R K T U I B I F X P L T

G B W C O T R T J R L T U W U

K T L P O S Q H Z J R O K

G S Ä N K T E N M V Y N K

Y L A H J A P A K E T T I K L

F T Z S T T U O B C M T S U S

U K X A Y I H X V B T U S P T

I N A P A P I I R I X H K I T

K O N V E H T I F T R X L Y H

Joulu- 
ristikko

Joulukuusi 
Piparkakku 
Konvehti 
Tähti 
Lahjapaketti 

Pukki 
Reki 
Poro 
Tonttu 
Napapiiri 
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SOS-BARNBYAR firar 60 år i Finland i år. 
Mycket har förändrats inom barnskyddet, 
men en sak är oförändrad: viljan att hjälpa 
utsatta barn.  

– Det är kanske så att mänskligheten i 
alla tider har tryggat sin fortlevnad genom 
att skydda barnen. Barn har med andra 
ord alltid skyddats, men barnskyddet är 
ett nyare fenomen. Med det avser vi en 
historisk brytningspunkt, där de offentli-
ga myndigheterna tog till sin uppgift att 
skydda barnen, säger Timo Harrikari, 
forskningsprofessor vid Institutet för hälsa 
och välfärd. 

I Finland fick det moderna barnskyd-
det sin början under missväxtåren som 
ledde till hungersnöd på 1860-talet, då 
många barn blev föräldralösa. Då började 
man inrätta anstalter som erbjöd dessa 
barn skydd. Det moderna barnskyddets 
uppkomst var nära förknippat med sam-
hälleliga förändringar och arbetarfrågan. 

 Det moderna barnskyddet har alltid 
definierats av fyra stöttepelare. Den första 
av dessa var socialiseringen. Barnskydd 
blev möjligt när de offentliga myndighe-
terna gavs tillstånd att ingripa i privata 
relationer, av tradition i rollen hos familje-
fadern, som hade haft ansvaret för fostran.  

Den andra pelaren är lagstiftningen. 
– I den nuvarande barnskyddslagen 

har ändringar gjorts redan ett trettiotal 
gånger och nyligen konstaterade minister 
Aki Lindén att det återigen är dags för en 
totalreform av barnskyddslagen, säger 
Harrikari. 

Den tredje pelaren inom barnskyddet 
var att man inrättade separata upp-
fostringsanstalter för barn som tidigare 
placerats i fattighus och fängelser. Dessa 
anstalter behövde i sin tur utbildad perso-
nal. Detta är den fjärde pelaren.  

 Olika organisationer har alltid haft ett 
eget område inom barnskyddet. Organisa-
tionen SOS-Barnbyar grundades i Österri-
ke efter andra världskriget, då målgruppen 
särskilt var föräldralösa barn som hade 
förlorat sina föräldrar i kriget. Ensamstå-
ende barnlösa kvinnor blev barnbymam-
mor och uppfostrade dessa barn i byarna. 
Det var Kaija Laitinen (senare Olkkonen) 
som tog ideologin till Finland och under 
den första tiden fick den ekonomiskt stöd 
av Albin Gebhard. SOS-Barnbyar i Finland 
grundades 14 april 1962. Kort därefter fär-
digställdes den första barnbyn i Hagalund. 

SOS-Barnbyars verksamhetsmodell 
var unik för sextio år sedan. 

– Den grundade sig på social gemen-
skap. Barnbyarna var ett mellanting mellan 
anstalt och enskild familj. I byarna fick 
mammorna stöd av varandra och barnen 
lekte med varandra. Verksamhetsmodellen 
möjliggjorde att stora syskonskaror kunde 
placeras i samma familj, säger Kati Palsa- 
nen, direktör för kvalitet och förebyggande 
arbete inom SOS-Barnbyar. 

Den första integrerade barnbyn inledde 
verksamhet i Tammerfors för tio år sedan. 

Redan för ett tjugotal år sedan intro-
ducerades fosterfamiljer som bor i egna 
hem och inte i byarna. För närvarande bor 

SVENSK RESUMÉ

Vad vill barnen  
prata om?

majoriteten av fosterfamiljerna utanför 
byarna.  Finland var en föregångare inom 
organisationen SOS-Barnbyar när pappor 
introducerades vid sidan av fostermam-
morna 1990. 

– Under en lång tid erbjöd vi enbart 
familjevård på olika håll i Finland, men för 
drygt tio år sedan konstaterade vi att vi har 
resurser att utveckla även andra barn-
skyddstjänster, till exempel öppenvård. 
Tillsammans med kommunerna har vi 
börjat fundera på sätt att stödja familjerna 
bättre så att de kan behålla sina barn.  

De nyaste enheterna är barnhem som 
inrättats för barn som behöver särskilt och 
krävande stöd.    

– SOS-Barnbyarlever i nutiden och i 
framtiden. Utmärkande är att vi för  
närvarande färdigställer fyra barnhems- 
enheter för omhändertagna barn som 
ska evakueras från Ukraina till Finland. 
Globaliseringen och de fenomen som den 
medför avspeglas tydligt i vår verksamhet. 
I framtiden kommer vårt arbete säkerli-
gen i allt större omfattning att präglas av, 
utöver krig, även fenomen som är en följd 
av klimatförändringarna, till exempel att 
människor migrerar till mer mänskliga 
förhållanden, säger Palsanen. � 

TEXT PIRKKO SOININEN  FOTO DREAMSTIME

Metoderna förändras  
– kärnan är densamma 

Medvetet arbete 
krävs för stärkt 
delaktighet   
Temat för SOS-Barnbyars jubi-
leumsår är delaktighet. För att lyfta 
fram temat beslutade SOS-Barnbyar 
att göra en egen undersökning för 
att ta reda på hur delaktighet tar sig 
uttryck i dag. Enkätfrågorna utarbe-
tades i samarbete med ungdoms-
gruppen SOS-Kehittäjänuoret. 

Elina Stenvall, specialsakkunnig 
inom SOS-Barnbyar, berättar att två 
viktiga teman framkom av svaren. 

– Det verkar som att det alltjämt 
är viktigt att fästa uppmärksamhet 
vid delaktigheten. Barnskyddsåt-
gärder utgör ett så övergripande 
ingrepp i en människas liv att beak-
tandet av delaktigheten är någonting 
som vi medvetet behöver tänka på 
och som ska vara en central del av 
verksamheten. 

Den andra faktorn som fram-
trädde tydligt är åldern. Ju yngre 
barnen är, desto sämre upplever  
de att de blir hörda. 
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UNGDOMSARBETSLÖSHET FÅR många 
gambiska ungdomar att ge sig ut på en 
riskfylld resa mot ”en bättre framtid”. Den 
27-åriga gambiskan Mariamas berättelse 
visar att det finns ett alternativ till illegal 
invandring, förutsatt att de unga får det 
stöd de behöver och erbjuds möjligheter. 

– Jag tänkte att jag skulle kunna göra 
nytta och hjälpa min familj om jag tog mig 
till ett annat land, berättar Mariama. 

Mariama åkte iväg fylld av stora 
förhoppningar, men efter fyra månader 
slutade resan i besvikelse. Efter månader 
på resande fot under otrygga förhållanden 
var Mariama utmattad av både psykisk 
och fysisk stress och tvingades återvända 
till Gambia utan den ekonomiska trygghet 

Konstapel Daniel  
lyssnar på de unga

ÄLDRE KONSTAPEL Daniel Kalejaiye 
vid polisinrättningen i Östra Finland 
jobbar med att utreda brott bland 
ungdomar, men är också engagerad i att 

främja rättsfostran bland minder-
åriga som nätpolis exempelvis på 

Tiktok och Instagram. Dessutom 
besöker han skolor och eve-
nemang där han berättar om 
vad man får och inte får göra, 
vad snatteri är eller när man till 

exempel på sociala medier kan 
göra sig skyldig till ärekränkning 

och även om andra risker på soci-
ala medier.
– Jag vill att de unga ska känna till 

följande tre saker du kan dömas för: 
brottsliga gärningar, men också för 
anstiftan till brott och medhjälp till brott. 
För många kommer det som en överras-
kning att du kan straffas även för annat 
än gärningar, säger Kalejaiye.

Konstapel Daniel får hundratals 
meddelanden varje månad, det finns 
med andra ort ett tydligt behov av hans 
arbete.

Kalejaiyes primära mål är att berätta 
för ungdomar om legalitetsprinciperna 
och det straffrättsliga ansvaret på ett 
sätt som ungdomarna förstår. Utöver de 
vardagliga legalitetsproblemen stöter 
han på svåra ämnen som mobbning och 
grooming. En ung flicka berättade till 
exempel att hon hade blivit våldtagen. 
Kalejaiye uttrycker oro över hur ungdo-
mar gör inlägg på de sociala medierna 
utan att tänka på vilka följder de kan ha 
för dem själva och för andra.

Ungdomarnas vardag kretsar kring 
sociala medier, och vanligen har de ock-
så en koppling till ungdomars svårighe-
ter och brottsliga beteende eller till att 
de har utsatts för brott. Kalejaiye önskar 
att föräldrarna skulle hålla koll på vilka 
plattformar för sociala medier barnen 

använder och hur dessa plattfor-
mar fungerar. För detta krävs att 

föräldrarna läser på, men det ger 
dem möjlighet att påverka vad 
ungdomarna sysslar med redan 
i förväg och förhindra att brott 
sker. � 

Målet är en bättre framtid
hon hade drömt om.

På ett kompetenscentrum för unga 
råkade Mariama dock en dag få ögonen på 
en annons med information om möjlig-
heten att studera till skräddare. Mariama 
blev antagen. Mariama fick stöd för sina 
studier via SOS-Barnbyars 
utvecklingssamar-
betsprojekt som 
finansieras av 
finländska utri-
kesministeriet. 
Mariama är 
glad över att 
hennes liv nu 
har tagit en an-
nan riktning. �

I SEPTEMBER öppnade SOS-Barnbyar 
chattkanalen LäksyApuu/LäxHjälpen. 
Att det fanns ett behov av den framkom 
redan under den första veckan, eftersom 
hundratals unga ville få hjälp av en pålitlig 
vuxen med att göra läxorna, läsa till prov 
eller rent generellt bara att prata om sko-
lan. Chatten är öppen klockan 14–18 från 
söndag till torsdag. 

Emmi Reenkola och Pia Wikholm, 
utvecklingsplanerare inom SOS-Barnbyar, 
berättar att LäxHjälpen är SOS-Barnby-
ars första svenskspråkiga chatt. Den är 
öppen vid samma tider som finskspråkiga 
LäksyApuu. Nu fungerar den med hjälp av 
SOS-Barnbyars anställda, men vi söker 
också finsk- och svenskspråkiga frivilli-
ga. SOS-Barnbyar deltar även i chatten 
Sekasin, som öppnade sin svenskspråkiga 
chatt den 10 oktober. Inom SOS-Barnbyar 
ville man utveckla verksamheten, efter-
som man under coronatiden upptäckte 
att distansskolan vållade vissa problem. 
Distansskolan medförde till exempel att 
vissa ungdomar var i en ojämlik ställning. I 
Apuu-chatten som öppnades våren 2020 
har också framkommit ett behov av läx-
hjälp. Inom SOS-Barnbyar reagerade man 
omedelbart på barnens och ungdomar-
nas önskemål, och en ny, riksomfattan-
de chattkanal som löser skolproblem 
inrättades snabbt. 

Chatten finns på adresserna 
laksyapuu.fi och laxhjalpen.fi. Kon-
versationen i chatten förs genom 
att skriva meddelanden, men det 

går också att infoga bilder av till exempel 
en uppgift eller ett provavsnitt. Konversa-
tionen är konfidentiell och den används 
inte för att samla in uppgifter. 

LäxHjälpen ger inte ungdomarna 
färdiga svar, utan uppmuntrar dem att 
själva söka lösningar och därigenom få 
upplevelser av att lyckas. Det är främst i 
matematik och andra naturvetenskaper 
samt i språk som de unga behöver hjälp. 

I LäxHjälpens chatt kan man också 
diskutera skoltrötthet eller varför man 
måste gå i skolan även om man inte alls 
har lust. De unga kanske känner presta-
tionskrav och börjar ställa för höga krav 
på sig själva. När målsättningarna och ar-
betsmängden är för tunga 
att bära kan den vuxna 
uppmana den unga att 
söka hjälp mot utmatt-
ning och att prata om 
saken till exempel med 
skolhälsovårdaren 
eller en lärare. �

LäxHjälpen uppmuntrar och hjälper
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Kysy 
lahjoittamisesta!
Miten voin muistaa lapsia ja nuoria 
kauttanne joulun aikaan?
Mahtava kysymys!

Voit osallistua monella tavalla. Raha-
lahjoituksella voit osallistua helposti joulu-
keräykseemme. Myös joulun hankintojen 
kautta voit tukea toimintaamme. Karto 
myy tänäkin vuonna joulukorttejamme 
hyvin varustelluissa päivittäistavara- ja 
erikoiskaupoissa ympäri Suomea. Lisäksi 
ostamalla pukinkorttiin esimerkiksi 
Novitan ja Fazerin yhteistyössä toteutta-
man sukkalehden, lahjoitat samalla euron 
lasten ja nuorten hyväksi Suomessa. 

Osallistua voit myös lahjoittamalla 
aikaasi. Tutustu vapaaehtoistyöhömme 
sivulla sos-lapsikyla.fi/vapaaehtoiseksi

Kertalahjoituksen joulukeräykseemme  
voit tehdä näin:
• Lähetä tekstiviesti SOSAUTA20  

numeroon 16155 (20€)
• Lahjoita vapaavalintainen summa  

Mobilepaylla numeroon 40331

Miksi lahjoituksestani vähennetään 
hallinnointi- ja keräyskuluja?
Valitettavasti lahjoituksia ei tule pyytämät-
tä ja varainhankintaan syntyy näin kustan-
nuksia uusien lahjoittajien hankinnasta. 

Tärkeää on myös muistaa, että jotta 
lahjoitusvaroja voidaan käyttää vastuul-
lisesti, täytyy varojen käytön seurantaan 
olla hyvät hallinnolliset prosessit olemas-
sa. Tällöin myös lahjoittaja voi olla varma 
siitä, että hänen lahjoituksensa käytetään 
juuri siihen kohteeseen, johon hän on sen 
tarkoittanut.

Toimintaamme valvoo muun muassa 
ulkopuolinen tilintarkastaja, poliisihallitus 
ja kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö.

SOS-Lapsikylässä kuukausilahjoituk-
sien kuluprosentti on vuositasolla noin  
25 % ja SOS-Kummien 20 %. �
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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)

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

Joka kymmenes 
lapsi Suomessa ja 
maailmalla kasvaa 
ilman riittävää 
huolenpitoa.
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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 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 2022/5208 1.7.2022–30.6.2023/landskapet Åland

Lahjoittajapalvelumme  
palvelee numerossa  

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

lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIMME



Arvokas
perintö
lapsille

Tilaa 
maksuton 
testamenttiesite
Haluatko sinäkin varmistaa, että 
perintösi  ohjautuu juuri sinulle 
tärkeille ihmisille tai kohteeseen?

Lue lisää ja tilaa esite
sos-lapsikyla.fi/testamentti

Testamenttilahjoitus SOS-Lapsikylälle 
on arvokas tapa muistaa kaikista 
haavoittuvimmassa asemassa olevia 
lapsia ja nuoria.

Testamenttilahjoituksen voi tehdä myös 
vain osasta omaisuutta.

Maksutonta lainopillista testamentti-
neuvontaa saat hyvatestamentti.fi
-sivuston kautta.


