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Hyvä Lasten Pankin tukija,
Sydämellinen kiitos sinulle lahjoituksistasi Lasten Pankkiin!
Sinun avullasi Lasten Pankki edistää lasten oikeuksien toteutumista eri puolilla maailmaa. Lasten
Pankki edistää lasten hyvinvointia ja antaa mahdollisuuden turvalliseen lapsuuteen ja
kasvuympäristöön. Lastensuojeluun käytetään Lasten Pankin varoja tänä vuonna Angolassa,
Etiopiassa, Nepalissa, Pakistanissa, Senegalissa, Tansaniassa ja Lähi-idässä.
Rauhankasvatus ja pakolaislasten koulunkäynnin tukeminen ovat myös tärkeä osa työtämme.
Lasten Pankin varoin autamme lapsia tänä vuonna yhteensä yli 400 000 eurolla. Kiitos että olet
kanssamme auttamassa vaikeissa oloissa eläviä lapsia.
Tässä joitakin esimerkkejä Lasten Pankin työstä eri puolilla maailmaa tänä vuonna:
Lubangon lasten oikeuksien hanke lähtenyt hyvin käyntiin
Angolassa yleinen koulutustaso on hyvin matala. Yksi este kouluun pääsemisessä on lasten
paperittomuus. Lapsen virallinen rekisteröinti ja henkilötodistus on edellytyksenä koulunkäynnin
aloittamiselle. Arvioidaan että Angolassa 0-5-vuotiaista lapsista 95 %:lla ei ole virallista
henkilötodistusta.

Lubangossa tuemme Lasten Pankin varoin alle kouluikäisten lasten hyvinvointia parantamalla
lasten terveydenhuoltoa ja ennaltaehkäisemällä aliravitsemusta. Hankkeen kolme keskusta
Lubangossa antavat 3 - 5 -vuotiaille lapsille mahdollisuuden päiväkotiin ja uusien asioiden
oppimiseen turvallisessa ympäristössä. Ensisijaisina avun saajina ovat lapset, jotka kuuluvat
riskiryhmään äärimmäisen köyhyyden tai kokemansa väkivallan vuoksi.

Päiväkodeissa kommunikointi ja opetus tapahtuu portugalin kielellä, mikä on suurimmalle osalle
lapsista vieras kieli. Opettajat huomioivat tämän. Uuden kielen oppiminen ja harjoittelu kolme
vuotta ennen kouluun menoa helpottaa lasten koulunkäynnin aloittamista.
”Lapselle päiväkoti tarjoaa päivittäisten aterioiden lisäksi turvallisen ympäristön kasvaa, leikkiä,
oppia ja olla lapsi. Tilat ovat hyväkuntoiset ja hyvin varustellut. Näissä keskuksissa opitaan myös
esikoulun tavoin hyödyllisiä, lapsen tasolle sopivia asioita (esim. kirjaimet, värit), motorisia taitoja
ja kuullaan myös evankeliumia. Kristillinen kasvatus on osa suunnitelmaa. Kun pieni lapsi on
hoidossa koko päivän, se myös mahdollistaa perheen vanhemman/vanhempien työn tekemisen,
mikä on eduksi perheen talouden kannalta.
Päiväkoti 3 - 5 -vuotiaille tähtää siihen, että kaikki päiväkodin lapset pystyvät ongelmitta
aloittamaan koulunkäynnin. Henkilötodistuksen hankkiminen on tärkeä osa hanketta.
Rekisteröitymisen myötä lapsi/aikuinen pääsee valtion palveluiden piiriin – ja ikään kuin tulee
näkyväksi.” kertoo Teija Lievonen, opettaja ja työaluetiedottaja Angolasta.

Yhteisön tuki kannustaa nuoria Etiopiassa
AIDS on yksi suurimmista Etiopian väestöä uhkaavista vaaroista. Ensimmäiset HIV-tapaukset
raportoitiin Etiopiassa vuonna 1986 ja sen jälkeen ilmiö on laajentunut hyvin nopeasti.
Etiopian aids-orpojen tukiohjelma auttaa noin 300 orvoksi jäänyttä lasta etsimällä heille
tarvittaessa rakastavan sijaisperheen ja tarjoamalla heille ja heidän huoltajilleen tukea ruuan,
vaatteiden, lääkkeiden ja koulutarvikkeiden hankintaan. Nuoret saavat koulutusta ammattiin asti
kukin omalla tasollaan. Tavoitteena on, että nuoret pysyvät poissa katulapsielämän vaikutuspiiristä
ja että yksikään lapsi tai nuori ei jäisi pois koulusta siksi, ettei hän olisi saanut tukea
koulunkäyntiinsä. Koulunsa päättävät nuoret elättävät itsensä työntekijöinä tai yrittäjinä.

Nuorimmat kummilapset
ovat alaluokilla.
Nuorimpia dessieläisiä
ovat Eyuel, joka on
toisella luokalla (kuvassa
vas.) ja Feruza, joka käy
neljättä luokkaa (kuvassa
oik.) Molemmat saivat
viime kesänä stipendit
hyvästä
koulumenestyksestään.

Perheitä tuetaan kokonaisvaltaisesti. Sosiaalityöntekijät ja vapaaehtoiset kotikävijät tekevät
kotikäyntejä säännöllisesti lasten koteihin. He yrittävät tarttua mahdollisimman nopeasti
ongelmiin. Tällä hetkellä ongelmina on mm. lasten vaikeudet selvitä englannin kielisestä
opetuksesta. Usein valtion kouluissa opetuksen taso on melko matala, ja luokat liian suuria.
Tukiohjelman toimintakeskuksissa lapset saavat tukiopetusta ja voivat käyttää kirjastoa ja
tietokoneluokkaa. Siellä he tapaavat myös muita lapsia ja voivat harrastaa yhdessä, jotta ei tarvitse
viettää aikaa kadulla.
Projektin työntekijät kertovat, että kaikkien lasten olot ovat nykyään paljon paremmat kuin mitä
ne olivat projektin alkuaikoina. Kummilapsiohjelman kautta perheiden tilanne on parantunut
monilla tavoin, mutta edelleenkään osalla perheistä ei ole mitään omia tulonlähteitä.

Viime kesänä ohjelmasta
valmistui ammattiin yli 20
nuorta. Osa valmistui yliopistoopinnoista, osa ammatillisista
kouluista. Woldiyan
toimintakeskuksessa pidettiin
hieno tilaisuus, jossa kaikkia
valmistuneita nuoria muistettiin
ja he kertoivat omasta alastaan
ja tulevaisuuden
suunnitelmistaan. Kaikki myös
antoivat kiitokset tälle
orpotukihankkeelle, jonka
ansiosta he kaikki ovat voineet opiskella pitkälle ja päästä elämässään eteenpäin. Valmistuneet
nuoret näkevät tulevaisuuden valoisana, ja heillä on monia suunnitelmia ja haaveita elämää
varten.
Rauhankasvatuksella kohti parempaa tulevaisuutta
Lasten Pankki tukee myös lasten rauhankasvatusta Etiopiassa, Kolumbiassa, Lähi-idässä ja
Pakistanissa. Esim. Kolumbian Medellinissä toimiva Rauhan talo toimii rauhan ja sovinnon
koulutuskeskuksena ja antaa tukea väkivallan uhreille. Nuorille järjestetään työpajoja, joissa heille
tarjotaan vaihtoehtoja väkivallan kierteeseen. Työpajojen aiheina ovat olleet mm. rauhanomainen
viestintä, konfliktien rauhanomaiset ratkaisumallit sekä huumeiden ja rasismin vastainen
valistustyö.
Lasten Pankin työstä voit lukea lisää osoitteessa www.suomenlahetysseura.fi/lastenpankki
Vuonna 2019 Suomen Lähetysseuran kummituen piirissä on yli 5 000 kummilasta ja kaikkiaan
tukea saa noin 20 000 ihmistä 15 maassa. Lasten Pankin ja satelliittitelevisio SAT-7:n kautta apu
leviää vielä laajemmalle.
Lämmin kiitos sinulle, että olet mukana
yhteisessä työssä lasten hyväksi!

Yhteistyöterveisin ja kiitoksin,
Maarit Mäenpää
kummitiimi
020 7127 201
kummit@suomenlahetysseura.fi
www.suomenlahetysseura.fi/kummit

