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TUETTU ULKOMINISTERIÖN
KEHITYSYHTEISTYÖVAROIN

PÄÄKIRJOITUS

Uudistumisen aika
Kansainvälisen adoption ja kehitysyhteistyön toimintakentillä muutokset ovat
yleisiä sekä kotimaassa että yhteistyömaissa. Vuosi 2015 ei ollut poikkeus.

I

nterpedian adoptiopalvelussa vuosi 2015 muistetaan
isojen muutosten vuotena. Adoptiopalvelussa vuoden
aikana loppui kaksi yhteistyösuhdetta ja alkoi kaksi
uutta. Vaihdoksista huolimatta saapuneiden lasten määrä
pysyi lähes normaalitasolla ja Interpedian toiminta pysyi
vakaana. Tällä hetkellä olemme Suomen suurin adoptiopalvelunantaja ja voimme olla tyytyväisiä yhteistyöhömme
kaikkien kontaktimaidemme kanssa.
Adoption jälkipalvelun tarve jatkaa kasvuaan ja siihen
liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Viime vuoden
aikana toimme yhdessä muiden palvelunantajien kanssa viranomaisten tietoisuuteen huolemme jälkipalvelun
rahoituksesta. Mielestämme kansainvälisesti adoptoidut
ansaitsevat ammatillista jälkipalvelua ja tukea juurtensa
ja taustansa tutkimisessa.
Kehitysyhteistyöhömme toi vastatuulta uuden hallituksen kehitysyhteistyöleikkaukset. Säästötoimet ovat
ymmärrettäviä, mutta olisimme toivoneet asteittaista
ja hallittua vähennystä äkkileikkausten sijaan. Pikaisten
päätösten seuraukset jäivät nyt erityisesti yhteistyökumppaneidemme kannettaviksi ja työn pitkäjänteisyys vaarantui.
Leikkausten vuoksi kehitysyhteistyön tulevaisuutta
suunniteltiin uudestaan toiminnan sopeuttamiseksi ja
jatkuvuuden takaamiseksi. Jatkamme edelleen työtämme
ammattitaitoisten paikallisten yhteistyökumppaniemme
kanssa tuhansien lasten koulutuksen ja suojelun kehittämi-

seksi. Kehitysyhteistyön tulevaisuuden kannalta kummien,
lahjoittajien ja jäsenten tuki on entistäkin tärkeämpää.
Globaalikasvatuksen merkitys työssämme on kasvanut
ja jatkoimme Mitä opin tänään? -hankkeen myötä kouluvierailuja eri puolilla Suomea. Oppimisen merkitys ja laatu
ovat tärkeitä pohdinnan aiheita koululaisille ja samalla
he voivat tutustua nepalilaisten koululaisten ajatuksiin
ja arkeen. Vieraaseen kulttuuriin tutustuminen vähentää
ennakkoluuloja ja lisää lasten ja nuorten ymmärrystä
kehitysmaiden todellisuudesta.
Haluaisin kiittää kuluneesta vuodesta erityisesti kaikkia
lapsia: adoptiolapsia, kummilapsia sekä globaalikasvatuspajoihin osallistuneita koululaisia. Kiitos, että teette tästä
työstämme niin merkityksellistä ja palkitsevaa. Lämmin
kiitos myös kaikille jäsenillemme, asiakkaillemme, kummeillemme, adoption ja kehitysyhteistyön kumppaneillemme, rahoittajillemme, yhteistyöverkostoillemme sekä
Interpedian sitoutuneelle hallitukselle ja henkilökunnalle
luottamuksesta ja yhteistyöstä.
Anja Ojuva
Toiminnanjohtaja
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ADOPTIOPALVELUT

Interpedian adoptiopalvelun
asema säilyi vahvana
V

uoden 2015 aikana kansainvälisen adoptiopalvelun yhteistyösuhteissa tapahtui merkittäviä muutoksia. Yhteistyö Etiopian ja
Kenian kanssa päättyi ja uudet yhteistyösuhteet Bulgarian ja Taiwanin
kanssa avattiin. Kohdemaiden määrä
säilyi näin seitsemänä. Vuoden aikana adoptiotilanteessa siirryttiin kohti
positiivisia näkymiä. Loppuvuodesta
kaikkiin Interpedian kontaktimaihin
oli mahdollista lähettää uusia hakemuksia ja joissakin kontakteissa odotusajat lyhenivät.
Kansainvälisessä adoptiopalvelussa
Suomeen tulleiden lasten lukumäärä
laski hieman edellisestä vuodesta kuten kokonaistilanne yleisestikin Suomessa. Kauttamme saapui Suomeen
58 adoptiolasta (2014: 71 ja 2013: 64).
Vuodesta 1985 lähtien Interpedian
kautta on tullut Suomeen yhteensä
2 076 adoptiolasta.
Interpedian osuus adoptiopalvelunantajana kuitenkin kasvoi jälleen.
Järjestömme osuus oli 62 % kaikista
Suomeen palvelunantajien kautta kansainvälisesti adoptoiduista lapsista
(vuonna 2014: 50 %). Vahva asema
säilyi ja pohjoismaisessa kansainvälisten adoptiopalvelunantajien tilastojen
vertailussa Interpedia oli vuonna 2015
viidennellä sijalla.

INTERPEDIAN VAHVUUDET MUUTTUVALLA ADOPTIOKENTÄLLÄ OLIVAT:
1. RÄÄTÄLÖITY ADOPTIOTYÖ JA TIIVIIT
YHTEYDET ASIAKKAISIIN
Interpedian adoptiopalvelun työntekijät ovat yhteydessä hakijoihin
mahdollisimman säännöllisesti odotuksen aikana. Adoptioprosessit ovat
tällä hetkellä hyvin räätälöityjä, joten
hakijoiden tunteminen auttaa adoptiopalvelun työntekijöitä tekemään

laadukasta työtä. Asiakkaiden palvelusuunnitelman käyttö tukee myös tätä.
Adoptiokontaktit arvostavat hyvin valmistautuneita hakijoita. Kontaktimaissa on tarvetta ensisijaisesti
hakijoille joilla on valmiuksia antaa
koti lapselle, jolla on jokin erityistarve.
Tämä on lisännyt myös adoptiopalvelun tarvetta tehdä tiivistä yhteistyötä
konsultoivien lääkäreiden kanssa.

Tiivis pohjoismainen ja eurooppalainen
yhteistyö adoptiojärjestöjen kesken
tuo työhömme syvyyttä, tehokkuutta ja säästöjä tietojen, kokemusten
ja kustannusten jakamisen kautta.
Useimmat viranomaisvierailut adoptiokontaktimaista tapahtuvat nykyisin
yhteistyössä Pohjoismaiden kesken ja
yhteistyö onkin laajentunut monella
tavalla myös käytännön tasolle.

2. VAHVAT YHTEISTYÖSUHTEET SEKÄ
KOTIMAASSA ETTÄ KANSAINVÄLISESTI

Adoptiopalvelun työntekijät tapasivat
työmatkoillaan kontaktimaissa olevien
Suomen lähetystöjen henkilökuntaa ja
myös yhteistyömaiden lähetystöihin
Suomessa tehtiin vierailuja.

Suomessa toimivat kolme adoptiopalvelunantajaa, Interpedia, Pelastakaa
Lapset ry sekä Helsingin kaupungin
sosiaalivirasto tekevät kansainvälisesti
katsoen poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä. Palvelunantajilla oli vuoden
aikana säännöllisiä tapaamisia sekä
yhteisiä työryhmiä. Yhteistyötä tehtiin
myös työmatkoilla ja vieraiden vastaanottamisessa. Muiden adoptiotoimijoiden
kanssa järjestettiin infotilaisuuksia.
Interpedian adoptiopalvelun työntekijät kävivät useissa kontaktimaissa
ja tapasivat adoptioita hoitavia yhteistyökumppaneita ja viranomaisia. Myös
yhteistyökohteista käytiin vierailulla
Suomessa. Tapaamiset vahvistavat
yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta. Keskustelu lisää ymmärrystä toinen
toistemme toimintatavoista ja molempia
osapuolia ympäröivästä todellisuudesta.
”Olennaista on toimijoiden ammatillisuus ja sydämellä tehtävä
työ. ”Jos kumppaneiden välillä on
yhteinen luottamus, uskalletaan
ottaa vaikeitakin asioita puheeksi,
vaikka oltaisiin asioista eri mieltä.
Se on dialogia yhteisen hyvän eli
lasten puolesta”, Elmeranta lisää.”

3.SITOUTUNUT HENKILÖKUNTA

Adoptiotyö on vaativaa kansainvälistä
lastensuojelu- ja sosiaalityötä, johon ei
ole valmistavaa koulutusta. Kokenut ja
sitoutunut henkilökunta on olennainen osa korkeatasoista adoptiotyötä.

4.TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI
JA SUUNNITTELU
Kansainvälisen adoption kenttä on
jatkuvien muutosten alla. Kontaktimaiden tilanteet muuttuvat joskus nopeastikin esimerkiksi poliittisista syistä.
Toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus
vaativat resursseja ja joustavuutta.
”Vaikka kansainvälisten adoptioiden määrän lasku on yleismaailmallinen ilmiö, olemme pystyneet
jatkamaan hyviä suhteitamme ja
uudistamaan toimintaamme siellä
missä tarvetta on ollut.”
– Anja Ojuva

– Inkeri Kantolan kirjoituksesta
Interpedian blogissa 9.7.2015
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ABBAN JOHTAJAT EUROOPAN-VIERAILULLA
Eteläafrikkalaisen yhteistyökumppanimme Abba Adoptionsin johtajat Katinka Pieterse ja Rene Ferreira kävivät
huhtikuussa 2015 työmatkalla Suomessa. Pieterse ja
Ferreira tapasivat toimistollamme Interpedian työntekijöiden lisäksi myös yhteistyökumppaninsa Hollannista,
Norjasta, Ruotsista ja Saksasta. ”Abba on meille hyvä
kumppani ja yhteistyömme on erittäin toimivaa”, kertoi
toiminnanjohtaja Anja Ojuva.

Rene Ferreira kuvassa toinen oikealta ja Katinka Pieterse viides oikealta.

ADOPTIOYHTEISTYÖ ETIOPIAN KANSSA PÄÄTTYI
Kansainväliset adoptiot Etiopiasta Interpedian kautta Suomeen loppuivat keväällä 2015. Etiopian adoptiot olivat muutosten keskellä useita vuosia ja adoptioiden määrät olivat vähentyneet huomattavasti.
Järjestömme suhde pitkäaikaiseen yhteistyömaahamme säilyy kuitenkin tiiviinä kehitysyhteistyön ja
kummitoiminnan jatkuessa ennallaan. Seuraamme
edelleen myös adoptiotilanteen kehitystä maassa ja
osallistumme Etiopiasta käytävään keskusteluun EurAdoptin verkostossa. Adoption jälkipalvelua tarvitsevat
voivat myös kääntyä puoleemme entiseen tapaan.

TYÖMATKA KENIAAN
Adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari ja adoptiovastaava Eija Kiiskinen kävivät toukokuussa 2015 työmatkalla Keniassa. He tapasivat adoptiojärjestö Little Angeles
Networkin henkilökuntaa, muita yhteistyötahoja sekä
viimeisiä maassa olevia adoptioperheitä. Kenian hallitus
keskeytti kansainväliset adoptiot vuoden 2014 lopussa.
Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, mikä on kansainvälisten
adoptioiden tulevaisuus Keniassa.
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KIINAN CCCWA:N EDUSTAJAT TYÖMATKALLA SUOMESSA

Interpedian adoptioyhteistyökontaktin ja Kiinan adoptioasiain keskusviranomaisen China Centre for Children’s
Welfare and Adoptionin (CCCWA) edustajat vierailivat
Suomessa kesäkuussa 2015. CCCWA:n edustajat ovat
olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Suomen kanssa.
He iloitsivat myös mukavasta perhekokoontumisesta
Interpedian toimistolla, jossa he tapasivat tyytyväisiä ja
onnellisia lapsia.

TYÖMATKALLA KOLUMBIASSA
Interpedian toiminnanjohtaja Anja Ojuva ja adoptiovastaava Marika Elmeranta kävivät marraskuussa 2015 työmatkalla Kolumbiassa. He neuvottelivat matkansa aikana
yhteistyökumppaneidemme kanssa ja vierailivat lastenkodeissa. ”Yhteistyö erityisesti yksityisten lastenkotien
kanssa toimii tällä hetkellä hyvin”, kertoi Marika Elmeranta.

TYÖMATKA THAIMAAHAN
Interpedian adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari ja adoptiovastaava Eija Kiiskinen olivat työmatkalla Thaimaassa
marraskuussa 2015. He kävivät tapaamassa yhteistyökumppaneita DCY:n adoptiokeskuksessa sekä lastenkodissa. Thaimaan adoptiotilanne näyttää positiiviselta ja
odotusajat ovat lyhentyneet.
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Interpedian kautta saapuneet adoptiolapset
vuosina 2006–2015
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Päättyneistä kontakteista (Etiopia ja
Kenia) saapui lapsia vielä vuoden 2015
aikana. Uusista kontakteista (Bulgaria
ja Taiwan) ei vielä toistaiseksi ole saapunut adoptiolapsia Suomeen.

ADOPTIOPALVELUT

Kuva: Petri Koivisto
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Asiakkaiden
tyytyväisyyttä mitattiin
I

nterpedia keräsi adoptiopalvelun asiakaspalautetta
keväällä 2016. Kohderyhmänä oli vuoden 2015 aikana
lapsen tai lapsia Interpedian kautta adoptoineet perheet
sekä näiden perheiden lisäksi myös kaikki prosessissa
olevat hakijat.
Adoptiopalvelulla on kyselyn mukaan edelleen parannettavaa erityisesti sähköposteihin vastaamisessa. Kokonaisarvio
nousi kuitenkin edellisvuodesta ja suurin osa vastanneista
(84 %) antoi Interpedialle yleisarvosanan oikein hyvä tai hyvä.

”Kiitos myötätuntoisesta ja asiakasläheisestä palvelusta”
”Ni gör ett mycket gott jobb och vi är många som
är tacksamma! Dock kan det ibland vara lätt
frustrerande när det är så svårt att få tag på er... :)”

Yhteydenpito ja
infotilaisuudet
A

doptioon ja kohdemaihin liittyvät infotilaisuudet olivat
keskeinen osa adoptiopalvelun toimintaa. Vuoden
2015 aikana Interpedian adoptiopalvelun työntekijät
jatkoivat adoptioinfojen järjestämistä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella: Joensuussa ja Pietarsaaressa. Keväällä 2015 järjestettiin ensimmäistä kertaa hakumatkainfo
lapsiperheille. Vuoden aikana hakijoille järjestettiin 30
suomenkielistä infotilaisuutta sekä yksi kaksikielinen info.
Interpedia järjesti yhdessä muiden adoptiotoimijoiden
kanssa adoptiopäivän, johon sisältyi lääkäriluento. Lisäksi
yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa järjestettiin
Jälkipalvelu-koulutus sekä perinteinen koulutustilaisuus
adoptiolasten isovanhemmille ja muille läheisille.
”Puhujat tuntuivat olevan yhtä mieltä siitä, että
lähisuku ja ystävät voivat olla adoptioperheen tukena
alusta asti, mutta lapsen perushoito on hyvä pitää
aluksi vain vanhempien tehtävänä, jotta lapsi kiintyisi
ensin vanhempiinsa.
’Mummon kanssa yhdessä leivottujen karjalanpiirakoiden kautta liityin osaksi sukuni tarinaa, osaksi
sukupolvien ketjua’, kuvasi adoptoitu Anju kokemuksiaan. Yhteiset kokemukset, tuki ja huolenpito liittävät
adoptoidun osaksi lähipiiriä, perheyhteisöä. Tässä
isovanhemmilla kuin perheen muillakin läheisillä on
valtavan tärkeä tehtävä.”
– Minna Ala-Orvola Interpedian blogissa 25.3.2015 läheisten
iltapäivästä kertovassa kirjoituksessa
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Kuva: Pieta Turkka
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Interpedian
jälkipalvelu
J

älkipalvelussa olevien asiakkaiden määrä
kasvaa jatkuvasti tarpeen lisääntyessä. Laadukas kansainvälisten adoptioiden jälkipalvelu tarvitsee aika- ja henkilöstöresursseja.
Asiakkaat ottavat yhteyttä jälkipalveluun, kun
he haluavat saada uutta tietoa taustoistaan tai
kaipaavat apua juurimatkajärjestelyissä. Toimistotapaamisessa voi tutustua ohjatusti Interpedian arkistossa oleviin asiakirjoihin. Tarvittaessa
pyydetään lisätietoa ja selvitetään taustatietoja
adoptoidun synnyinmaasta.
Jälkipalvelussa vastataan myös lasten synnyinmaasta tuleviin yhteydenottoihin. Tällöin
otetaan yhteyttä adoptoituun ja tuetaan häntä tiedon vastaanottamisessa. Jos kohdemaan
käytännöissä on muutoksia, jotka vaikuttavat
aiemmin maasta adoptoineisiin perheisiin, tiedotetaan heille muutoksista.
Vuoden aikana jälkipalvelussa jatkettiin asiakastyön lisäksi tilastoinnin kehittämistä sekä arkistointityötä. Adoptiolautakunnan tietoisuuteen
tuotiin yhdessä muiden palvelunantajien kanssa
jälkipalvelun rahoituksen perusongelma eli se,
ettei jälkipalvelun kustannuksia voida uudistetun
adoptiolain perusteella periä asiakkailta.
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Interpedian kesäleiri
kansainvälisesti adoptoiduille
lapsille ja nuorille

Leirimarkkinakojuissa oli tarjolla erilaisia
palveluita ja tuotteita, jotka leiriläiset olivat itse
suunnitelleet. Maksuna käytettiin ”akkirahaa”.

I

nterpedian kesäleiri kansainvälisesti adoptoiduille lapsille ja nuorille
järjestettiin 29.6.–4.7.2015. Leirille
osallistui yhteensä 81 lasta ja nuorta
(vuonna 2014: 72 lasta ja nuorta). Leiriläiset olivat iältään 8–17-vuotiaita.
Interpedian leiritoiminta tavoittaa
kansainvälisesti adoptoituja lapsia
ja nuoria laajasti, sillä noin puolet
leiriläisistä on adoptoitu Suomeen
Interpedian kautta ja puolet muiden
suomalaisten palvelunantajien kautta.
Leiri järjestettiin neljättä kertaa
yhteistyössä Lasten Kesä ry:n kanssa
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Hauhon lomakeskuksessa. Kesäleirillä
oli yhteensä 13 ohjaajaa sekä leirijohtaja. Leiri onnistui hyvin ja lapsilta ja vanhemmilta saatu palaute oli
positiivista ja jatkoa leirille toivotaan
myös tulevina vuosina. Interpedia
pyrkii myös edelleen kehittämään
leiritoimintaa, jotta se vastaisi entistä paremmin adoptoitujen tarpeita.
Interpedian jälkipalvelutoiminnasta
vastaavat sosiaalityöntekijä Malla Jauhiainen ja järjestösuunnittelija Minna
Ala-Orvola vierailivat leirillä.
”Koin leirillä vierailun merkittäväksi
myös oman työni kannalta – oli
mukava jutella adoptoitujen kanssa
ja seurata heidän leiripuuhiaan.
Myös leirin innostuneet ja motivoituneet ohjaajat tekivät vaikutuksen!”
- Malla Jauhiainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Interpedian leiritoimintaa. Leirit
mahdollistavat kohtaamisen ja vertaistuen eri puolilla Suomea asuville
kansainvälisesti adoptoiduille lapsille
ja nuorille ja ne ovat erittäin tärkeä
osa adoptoitujen jälkipalvelua.
”Haluan tulla Interpedian leirille,
koska saan uusia ystäviä ja voin
tutustua muihin. Näen myös kauempana asuvia kavereita leirillä.”
- leiriläinen 2015

ADOPTIOPALVELUT

Kotimaiset ja
kansainväliset jäsenyydet
I

nterpedia on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Valviran alaisen adoptiolautakunnan täysistunnon jäsen. Täysistunnon tehtävänä on seurata kehitystä adoptioasioissa sekä
tehdä tarvittaessa aloitteita adoptiota koskevissa kysymyksissä.
Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) Ehkäisevän työn -neuvottelukunnassa Interpediaa edustaa toiminnanjohtaja. Yhteiset
Lapsemme -järjestön adoptiokuraattoritoiminnan ohjausryhmässä on myös Interpedian edustus.
Interpedian toiminnanjohtaja jatkoi Suomen varaedustajana
EurAdoptin neuvostossa. Interpedian edustajat osallistuivat
Nordic Adoption Councilin seminaariin syyskuussa 2015 Oslossa.

Interpedian edustaja
NAC:n hallitukseen
P

ohjoismaisten adoptiojärjestöjen kattojärjestö NAC eli
Nordic Adoption Council järjesti seminaarin Oslossa 25.26.9.2015. Tapaamisen teemana oli tänä vuonna erityistarpeisten lasten adoptio. Seuraava NAC:n avoin seminaari
järjestetään Suomessa vuonna 2017.
Seminaarin jälkeen järjestetyssä NAC:n yleiskokouksessa
valittiin neuvoston uusi hallitus. Suomen edustajaksi valittiin
Interpedian adoptiovastaava Marika Elmeranta ja varajäseneksi Pelastakaa Lapset ry:n adoptiopalvelun päällikkö Irene
Pärssinen-Hentula.
Kuvassa vasemmalta NAC:n uusi
hallitus: sihteeri Ole Bergmann
Tanskasta, Kristinn Ingvarsson Islannista,
Stig Flesland Norjasta, Charlotta
Cop Ruotsista, Sten Juul Petersen
Tanskasta, Mona Berglund Ruotsista,
Elina Helmanen Adoptioperheet ry:stä,
puheenjohtaja Mona Arfs Ruotsista,
Michael Paaske Tanskasta, Marika
Elmeranta ja Irene Pärssinen-Hentula
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KEHITYSYHTEISTYÖ

Interpedian
kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyössä alkoi sopeutumisen aika

V

uoden 2015 aikana Interpedia tuki 21 lasten asemaa
parantavaa ja lapsen oikeuksien toteutumista edistävää ohjelmaa ja hanketta seitsemässä eri maassa.
Toiminnasta näissä maissa vastasi 15 yhteistyöjärjestöä.

KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET
Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön hanketukea sai
kuusi hanketta, joista kolme alkoi vuoden alusta. Nämä olivat vahvasti keskittyneitä Nepaliin ja Etiopiaan. Hankkeissa
edistettiin lasten oikeuksia ja erityisesti lasten oikeutta
koulunkäyntiin. Interpedia sai vuodelle 2015 ulkoasiainministeriön hanketukea yhteensä 513 000 euroa.

KOULUMATKALLA NELJÄ TUNTIA PÄIVÄSSÄ
Etelä-Lalitpur on monella tapaa katvealue. Alue ei
houkuttele kehityshankkeita, mutta avun tarve on
kuitenkin suuri. Interpedian ja Loo Nivan hankkeessa kehitetään lapsiystävällistä koulutusta. Samalla
pyritään vaikuttamaan kouluhallintoon, kitkemään
korruptiota ja kertomaan kouluille niiden oikeudesta
saada muualta tukea esimerkiksi rakennustöihin.
Loo Nivan kenttätyöntekijät työskentelevät yhdessä
perheiden kanssa. Lasten koulunkäynti onkin yleistynyt alueella ja vanhemmat ovat aktivoituneet. Myös
lapset on otettu mukaan päätöksentekoon. Lapset
kysyvät usein: ”Miksi opettaja ei tullut tänään kouluun?” Jos lapsen koulumatka kestää päivittäin yhteensä neljä tuntia, on kohtuutonta, jos opettaja
ei saavukaan paikalle.
– Kehitysyhteistyöpäällikkö Sara Alanen Interpedian blogissa
16.3.2015

Vuonna 2015 ulkoasiainministeriöön jätettiin neljä hankesuunnitelmaa, joista kolme oli kehitysyhteistyöhankkeita ja
yksi viestintä- ja globaalikasvatushanke. Rahoitusta saatiin
ainoastaan globaalikasvatushankkeelle 2015–2016, sillä
vuoden hankehakukierros peruttiin hallituksen kehitysyhteistyöleikkausten vuoksi. Hylätyt hankkeet sijoittuivat
Nepaliin, Etiopiaan ja Bangladeshiin.

VUODEN 2015 AIKANA TOTEUTETUT HANKKEET:
MAA

KUMPPANIJÄRJESTÖ JA HANKKEEN NIMI

KESTO

ETIOPIA MAEDOT: HAAVOITTUVASSA ASEMASSA
OLEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ
RUOKATURVAN JA KOULUTUKSEN
PARANTAMINEN

2015

ETIOPIA BERHAN LEHETSANAT: KOULU KAIKILLE –
VAMMAISTEN LASTEN KOULUTUKSEN
EDISTÄMINEN

2014–
2016

NEPAL

CWISH: LAPSEN OIKEUKSIEN EDISTÄMINEN
KOULUTUKSEN AVULLA

2014–
2016

NEPAL

CWISH: LASTENSUOJELUN VAHVISTAMINEN
NEPALISSA

2015–
2017

NEPAL

LOO NIVA: LAADUKASTA KOULUTUSTA LÄNSI- 2015–
NEPALIN LAPSILLE
2017

NEPAL

LOO NIVA: KOULUJEN HYVÄ HALLINTO
– OPETUSHALLINNON KEHITTÄMINEN
LALITPURIN MAASEUDULLA

2014–
2016

Leikkausten vuoksi kehitysyhteistyön tulevaisuutta
suunniteltiin uudestaan toiminnan sopeuttamiseksi ja
jatkuvuuden takaamiseksi. Jatkamme työtämme ammattitaitoisten paikallisten yhteistyökumppaniemme
kanssa tuhansien haavoittuvassa asemassa olevien lasten
koulutuksen ja suojelun kehittämiseksi.
Kehityskriittisessä keskustelussa puhutaan usein myös
siitä, kuinka ensin pitäisi auttaa ”omia”. Meille maailma ei ole vain Suomi. Hyvä lapsuus on lapsen oikeus
myös muualla. Suomessa kaikilla lapsilla on mahdollisuus koulutukseen. Kaikissa maissa näin ei ole, joten
meidän työllämme on oma paikkansa.”
– Anja Ojuva ja Sara Alanen Interpedian blogissa 10.3.2015
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Nepalin maanjäristys keväällä 2015
V
uoden 2015 aikana Nepalissa
sattui kaksi tuhoisaa maanjäristystä, ja maa julistettiin hätätilaan. Maanjäristyksen myötä hankebudjetteja muokattiin niin, että ne
sisälsivät enemmän humanitaarista
apua maanjäristyksen uhreille. Humanitaarinen apu sisälsi mm. järistyksessä tuhoutuneiden koulumateriaalien
uudelleen hankkimista, perheiden
materiaalista tukemista sekä tuhoutuneiden koulujen infrastruktuurin
tukemista. Tämän lisäksi opettajille
tarjottiin psykososiaalista konsultaatiokoulutusta, jotta heillä olisi
riittävästi työkaluja kohdata lasten
traumoja. Myös kehitysyhteistyötiedotuksessa keskityttiin Nepalin tilanteesta tiedottamiseen.

Joukko julkisuuden henkilöitä lupautui mukaan auttamaan Nepalia. He vetosivat muun
muaassa videolla ja sosiaalisessa mediassa
kampanjoitiin Nepalin hyväksi hashtagillä
#yhdessänepalinlapsille.
Kuvat: Sami Sallinen
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Kuvat: Tuukka Ervasti

”Maanjäristyksen uhreja autetaan ja tuhon jälkiä korjataan parhaillaan Nepalissa.
Avustustyöntekijöitä virtaa maahan, kadonneita etsitään, kenttäsairaaloita pystytetään
ja teitä raivataan. Tilanne on silti edelleen
hyvin kaoottinen. Vedestä alkaa olla pulaa
ja ruoka on loppumassa kaupoista. Köyhällä
maalla on hyvin vähän resursseja saada apua
syrjäseuduille.
Kartoitamme tällä hetkellä kumppaniemme
tilannetta. Kummilasten tilannetta selvitetään heti, kun yhteistyökumppanimme ovat
toimintakykyisiä ja kyliin on mahdollista
päästä. Katastrofiapua tarvitaan heti, mutta
me jatkamme pitkäjänteistä työtämme
tukemalla lapsia ja perheitä, infrastruktuurin
jälleenrakennusta sekä koulutuksen jatkuvuutta. Nepal tarvitsee apua vielä pitkään ja
me olemme siinä mukana.”
Interpedia www-sivut 27.4.20015

”Ja sitten maanjäristys laittoi päiväjärjestyksen
uusiksi. Järistyksen jälkeen seurasin Nepalissa
mm. väliaikaisten koulujen rakentamista ja lasten
psykososiaalisen toipumisen tukemista käytännössä, vastasin lukemattomien toimittajien
kysymyksiin eri medioissa ja kiersin kauppoja
ostaen vedenpuhdistustabletteja, kuivamuonaa,
saippuaa ja nesteytysliuoksia lahjoitustarpeisiin.
Ja ennen kaikkea, näin millaista tuhoa luonnonkatastrofit voivat saada aikaan maassa, jossa
resurssit ovat jo lähtökohtaisesti tiukassa. Kovia
oppitunteja, joita voi oppia vain paikan päällä.”
– Pauliina Savola, Etvo-vapaaehtoisemme Nepalissa vieraili
Interpedian blogissa
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Interpedian 16 kummiohjelmaa
Vuoden 2015 aikana Interpedia toteutti kuukausilahjoittajien ja kummien tuella 16 kummiohjelmaa seitsemässä
eri maassa. Ohjelmissa tuettiin pääsääntöisesti lasten
mahdollisuutta koulunkäyntiin. Lisäksi kunkin kumppanin ohjelmasta riippuen kummiohjelmiin sisältyi lapsille,
vanhemmille ja koko yhteisölle kohdistuvaa koulutusta
esimerkiksi vammaisuudesta, hygieniasta ja lapsen oikeuksista. Myös pienyrittäjyyttä ja erilaisia tulonhankintamenetelmiä tuettiin. Joissakin kummiohjelmissa
perheille tarjottiin terapia- ja sosiaalipalveluja, järjestettiin
erilaista vapaa-ajantoimintaa ja hoitopalveluja. Viidessä

kummiohjelmassa tuettiin lastenkodin toimintaa, jolloin
tuesta hyötyvät kaikki lastenkodissa asuvat lapset.
Yhteistyö Kolumbian Popayanissa sijaitsevan San Pablo
-päiväkodin kanssa päättyi loppuvuodesta 2015. Paikallinen
lastensuojeluviranomainen ICBF otti päiväkodin toiminnan
suojiinsa, joten ulkopuolisen tuen tarve päättyi. San Pablo
loi ja vakiinnutti moniongelmaiselle alueelle rakenteen,
joka on nyt liitetty osaksi valtion varhaiskasvatusohjelmaa. Suurin osa San Pablon kummeista siirtyi tukemaan
Interpedian toista kolumbialaista kohdetta Jardín de la
Niña Mariaa.

Kuukausilahjoittajat ja kummit
Interpedian kummiohjelmia tukevia kuukausilahjoittajia
ja kummeja oli vuoden 2015 lopussa 1 344. Kummeille
lähetettiin vuoden aikana kaksi kertaa ohjelmien kuulumiset ja lasten tervehdykset. Nepalin maanjäristyksen takia
monet Nepalin kummeista saivat ylimääräisen kirjeen,
jossa kerrottiin maan tilanteesta.
Kevään aikana kehitysyhteistyötiimi osallistui opetusalan Educa-messuille sekä Maailma kylässä -festivaaleille.
Myös kouluyhteistyö jatkui. Kehitysyhteistyötiimin jäseniä
vieraili kouluilla esittelemässä Interpedian kummitoimintaa
ja kertomassa kummikohteiden kuulumisia.
”Tämä onkin varmasti yksi kummitoiminnan suurimmista anneista: oivallus siitä, että elämä täällä Suomessa on hyvin erilaista kuin jossain toisaalla, mutta
ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia.”
– Eestinkallion koulun opettaja Iisa Mäkinen vieraili Interpedian
blogissa kertomasta koulukummiudesta 20.10.2015

1.

7.

6.
2.

KUMMIT JA KUUKAUSILAHJOITTAJAT
MAITTAIN 2015

5.
3.
4.
Interpedian kummit maittain.
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SA CARESIN JOHTAJA TYÖMATKALLA SUOMESSA
Interpedian Etelä-Afrikan kehitysyhteistyökumppanin
SA Cares for Lifen johtaja Sylvi Bodemer vieraili Suomessa heinäkuussa 2015. ”SA Cares siirtyi reilu vuosi
sitten siihen, että perheet ovat tuen piirissä yleensä 12
kuukautta. Useimmille tämä on riittävä aika saada elämä
paremmin hallintaan. Ensimmäinen vuosi on osoittanut,
että konsepti toimii”, tiivisti tapaamisen aiheen Interpedian kummityövastaava Elsa Korhonen.
Suurimpia vaikutuksia on naisten voimaantuminen
ja sitä kautta positiiviset muutokset lasten elämässä,
elinympäristössä ja turvallisuudessa. ”Tällaisia tuloksia
ja vaikutuksia on joskus vaikea mitata tarkasti”, pohti
Bodemer

MAEDOTIN TUEN AVULLA IHMISISTÄ, JOILLA EI OLE
MITÄÄN, VOI TULLA VAIKKA MITÄ.
”Gennet (etiopialaisen Maedot-jäjeston johtaja Gennet
Mengistu, joka vieraili Interpediassa syyskuussa 2015)
kertoi meille pojasta, jonka äiti tuli kriisin keskellä
heidän luokseen pyytämään apua:
’Poika oli aliravittu, hänellä ei ollut kenkiä, hänellä ei
ollut mitään. Hänen isänsä oli kuollut ja äitikin sairasteli. Kukaan ei uskonut hänen pääsevän kouluun. Me
pystyimme kuitenkin auttamaan häntä. Nyt poika on
21-vuotias ja opiskelee lääketiedettä Mekelen yliopistossa. Hän aikoo valmistuttuaan auttaa köyhimmistä
köyhimpiä.’
Tuen vaikutukset voivat siis olla moninkertaiset.”
– Marja Utela Interpedian blogissa 9.9.2015
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Hankkeet &
kummiohjelmat
vuonna

2015
ETIOPIA
PERHETUEN AVULLA POIS ÄÄRIMMÄISESTÄ KÖYHYYDESTÄ
Bethlehem Family Development Programme (BFDP),
Debre Zeit
BFDP:n työn painopiste on perheiden tukemisessa ja
ohjaamisessa selviytymään itsenäisesti. Perhetuki mahdollistaa myös lasten koulunkäynnin.

BANGLADESH
KOTI JA KOULUTUSTA DHAKAN LAPSILLE
Families for Children (FFC), Dhakan lastenkoti

Lastenkodissa on yli 120 lasta, joista osa on vammaisia.
FFC huolehtii koulunkäynnin kuluista ja auttaa lapsia
opiskelemaan heille sopivan ammatin.

KOULUTUSTA KÖYHIEN ALUEIDEN LAPSILLE
Promoting Human Rights and Education in Bangladesh
(PHREB), Chittagong
PHREB tekee työtä erityisesti tyttöjen aseman ja koulutuksen paran¬tamiseksi Bangladeshin rannikkoalueilla,
missä heidän asemansa on poikkeuksellisen huono.

TUKEA KOULULLE JA PERHEILLE
German Church School & Social Center (GSC),
Addis Abeban koulu- ja sosiaalikeskus
Addis Abeban koulukeskuksen oppilaat tulevat köyhistä
perheistä, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta kouluttaa
lapsiaan. Lasten perheet saavat myös tukea vaikeissa
tilanteissa.

KOULU KAIKILLE – VAMMAISTEN LASTEN KOULUTUKSEN
EDISTÄMINEN 2014–2016
Berhan Lehetsanat (ent. Handicap National),
Debre Zeit
Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen vammaisten
lasten koulutusmahdollisuuksia. Berhan Lehetsanat tekee
myös valistustyötä esimerkiksi vammaisuuden todellisista
syistä, niiden ennaltaehkäisystä ja HIV:sta.

KOULUTUSTA JA KOULURUOKAA LAPSILLE SEKÄ TUKEA
PERHEILLE
Maedot, Addis Abeba
Maedotin vaihtoehtoisessa oppimiskeskuksessa tarjotaan
köyhille lapsille tilaisuus saada ikäryhmänsä kiinni koulunkäynnissä, jotta he pystyvät aloittamaan opiskelun valtion
koulussa. Oppimista tukee jokapäiväinen kouluateria.

HAAVOITTUVASSA ASEMASSA OLEVIEN LASTEN JA
HEIDÄN PERHEIDENSÄ RUOKATURVAN JA KOULUTUKSEN
PARANTAMINEN 2015
Maedot, Addis Abeba
Hankkeessa tuettiin köyhien alueiden perheiden tulonhankkimismahdollisuuksia ja sitä kautta lasten koulutusta.
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ETELÄ-AFRIKKA
TURVALLINEN KASVUYMPÄRISTÖ MABOPANEN LAPSILLE
SA Cares for Life, Pretoria

Mabopanen perhetukiohjelmassa tuki käytetään koko perheen hyväksi. Useimpien perheiden kohdalla 12 kuukauden intensiivinen tuki riittää auttamaan heidät jaloilleen.

INTIA
KOULUTUSTA DELHIN SLUMMIEN LAPSILLE SEKÄ
VAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUSTA
Delhi Council for Child Welfare (DCCW)

DCCW tukee köyhien perheiden lasten koulutusta antamalla stipendejä, tukiopetusta ja neuvontaa. DCCW:n
Bal Chetna -keskus tarjoaa kuntoutusta ja erityisopetusta
vammaisille lapsille sekä tukea heidän vanhemmilleen.

TURVALLINEN KASVUYMPÄRISTÖ HYLÄTYILLE LAPSILLE
Families for Children (FFC), Podanurin lastenkoti,
Coimbatore

KOLUMBIA
TYTÖILLE KOULUTUSTA JA TURVALLINEN
KASVUYMPÄRISTÖ
Jardín de la Niña María (JNM), lastenkoti Bogotássa

Lastenkodin tavoitteena on tarjota suojaa tarvitseville
tytöille mahdollisuus turvalliseen ja kehittävään kasvuympäristöön sekä koulunkäyntiin. Tytöt tulevat levottomista
oloista Bogotán köyhistä kaupunginosista.

Lastenkodissa on noin 480 eri-ikäistä lasta, heidän joukossaan yli sata vammaista lasta. Ohjelmassa tuetaan
myös lasten koulunkäyntiä.

TUKEA VAMMAISTEN LASTEN HOITOKODILLE
Sabera Foundation, Kolkata

Saberan vammaisten hoitokodissa asuu pysyvästi yli 20
lasta ja nuorta. Heistä useimmat ovat vaikeavammaisia.
Lapset saavat asiantuntevaa hoitoa ja mahdollisuuden
oppimiseen oman tasonsa mukaan.
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Kuva: Tuukka Ervasti

NEPAL

THAIMAA

LAPSEN OIKEUKSIEN EDISTÄMINEN KOULUTUKSEN
AVULLA 2014-2016
Children and Women in Social Services and Human
Rights (CWISH)

ULOS KÖYHYYDEN KIERTEESTÄ KOULUTUKSEN AVULLA
Project L.I.F.E. Foundation

Hankkeen avulla edistetään koulutuksen ja vaikuttamistyön kautta lasten oikeuksien toteutumista. Tukea annetaan erityisesti opetusalalle. CWISH on pitkään työskennellyt myös lapsityöläisten oikeuksien puolesta.

LASTENSUOJELUN VAHVISTAMINEN NEPALISSA 2015–
2017
Children and Women in Social Services and Human
Rights (CWISH)
Hankkeen tavoitteena on tukea Nepalin lastensuojelutoimijoiden kapasiteettia ja luoda paikalliselle tasolle toimiva
lastensuojelumekanismi.

KÖYHIEN PERHEIDEN LAPSILLE MAHDOLLISUUS
KOULUNKÄYNTIIN
Loo Niva Child Concern Group Nepal

Ohjelmassa tuetaan vähäosaisten perheiden lasten koulunkäyntiä. Lasten osallistumismahdollisuuksia parannetaan myös tukemalla koulujen lapsikerhoja.

LAADUKASTA KOULUTUSTA LÄNSI-NEPALIN LAPSILLE
2015–2017
Loo Niva Child Concern Group Nepal

Hankkeessa parannetaan lasten asemaa Dadeldhuran
alueella tukemalla heidän koulunkäyntiään ja kehittämällä
peruskoulutuksen laatua ja kouluympäristöä.

KOULUJEN HYVÄ HALLINTO – OPETUSHALLINNON
KEHITTÄMINEN LALITPURIN MAASEUDULLA 2014–2016
Loo Niva Child Concern Group Nepal

Hankkeen tavoitteena on parantaa Nepalin koulujen hallintoa ja sen kautta koulutuksen laatua ja kouluympäristön
lapsiystävällisyyttä.
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Project L.I.F.E. auttaa köyhiä perheitä alueilla, joissa ei
toimi muita avustusjärjestöjä. Lasten koulunkäyntiä ja
heidän perheitään tuetaan, jotta lapsen ei tarvitsisi jäädä
pois koulusta mennäkseen töihin.

TURVALLINEN ASUNTOLA VUORISTON KOULULAISILLE
Hallelujah Dormitory, Phitsanulok

Hallelujah-asuntola tukee vaikeakulkuisella vuoristoseudulla asuvan hmong-kansan lasten koulunkäyntiä.

Kuva: Tuukka Ervasti

Globaalikasvatusta kouluihin
I

nterpedian kaksivuotinen viestintä- ja globaalikasvatushanke Mitä
opin tänään? alkoi. Syksyllä 2015
järjestettiin valokuvaaja Tuukka Ervastin vetämänä yksi valokuvatyöpaja Nepalissa Kokhanan kylässä
Shree Rudrayanee Secondary School
-koulussa. Tämän lisäksi järjestettiin kaksi työpajaa Kokkolassa; yksi
suomenkielisessä koulussa ja toinen
ruotsinkielisessä koulussa. Työpajat
kahdessa suomalaisessa koulussa
sekä yhdessä koulussa Nepalissa
pureutuivat oppimisen sisältöön ja
laatuun. ’
”Työpaja järjestetään Khokanan
historiallisessa newarikylässä,
joka tuhoutui pahoin kevään
maanjäristyksissä. Ajankohta
muutti hanketta paljon. Digitarinoiden teemana on korostaa oppimisen tärkeyttä, mutta luulen,
että näille lapsille työpaja merkitsee myös muuta. Hengähdystä
arjesta, mahdollisuutta ilmaista

itseään kuvien kautta, muistutusta siitä, kuinka elämä jatkuu sillä
hetkellä, kun tuntuu, että kaikki on
menetetty.”
Kehitysyhteistyöpäällikkö Sara Alanen
Interpedian blogissa 16.9.2015

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa oppimateriaalia vuoden 2016 aikana toteutettaville kouluvierailuille. Materiaali
tulee myös Interpedian verkkosivuille
vapaasti ladattavaksi koulujen globaalikasvatuksen käyttöön. Tarkoituksena
on tuoda esiin laadukkaan koulutuksen
ja jatkuvan oppimisen tärkeyttä alakouluikäisille suomen- ja ruotsinkielisille
lapsille. Hanke toteutetaan ulkoasiainministeriön tuella.
Vuoden aikana osallistuttiin myös kahteen Maailma
Koulussa -tapahtumaan,
jossa Interpedia veti globaalikasvatusharjoituksia
opettajaopiskelijoille.
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Viestintä
Vuoden 2015 alussa julkaistiin Interpedian uudet verkkosivut. Uudet verkkosivut mahdollistavat Interpedian
blogin ja kehitysyhteistyön sähköisen uutiskirjeen sekä
nykyaikaisen verkkokaupan.

SOSIAALINEN MEDIA
Sosiaalisen median merkitys Interpedian viestinnässä
kasvoi. Viestiminen Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa oli aktiivista. Varainhankinnan kampanjan yhteydessä käytössä oli myös YouTube-kanava.

JÄSEN-, ASIAKAS- JA KUMMIVIESTINTÄ

Loppuvuodesta jäsenille ja kummeille lähetettiin vuoden
2016 seinäkalenteri, jonka aiheena oli Lapsi ja luonto.

VUOSIKIRJA
Vuosikirja 2014 ilmestyi kesällä 2015 suomeksi, ruotsiksi
ja englanniksi. Vuosikirja lähetettiin Interpedian jäsenille
ja yhteistyökumppaneille.

facebook.com/interpedia
twitter.com/interpedia_ry
instagram.com/interpedia
www.youtube.com ➞ Interpedia
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Interpedian organisaatio
31.12.2015

YHDISTYSKOKOUS
Jäsenet

Hallitus
Toiminnanjohtaja
Anja Ojuva
VTM, psykoterapeutti

ADOPTIOPALVELU

TUKIPALVELUT

KEHITYSYHTEISTYÖ

Adoptiopalvelun päällikkö

Järjestökoordinaattori
Annariina Seppä
FM

Kehitysyhteistyöpäällikkö
Sara Alanen
TK, VTM

Tiedottaja
Marja Utela
FM

Kummityövastaava
Elsa Korhonen
FK

Salla Hari
VTM
Adoptiovastaavat:
Marika Elmeranta
KK
Eija Kiiskinen
FM

Järjestösuunnttelija
Minna Ala-Orvola
YTM

Sosiaalityöntekijä
Malla Jauhiainen
YTM
Adoptiosihteeri
Wilma Pomell
FM
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INTERPEDIAN MAATOIMISTOT JA YHTEYSHENKILÖT
Kolumbiassa yhteyshenkilönä jatkoi lakimies Ana Maria
Fernandez ja Intiassa yhteyshenkilönä jatkoi Gireeja Rajesh.
Interpedian maatoimisto Addis Abebassa lakkautettiin
adoptiotoiminnan päättyessä Etiopian kanssa.

INTERPEDIAN HALLITUS 2015
PUHEENJOHTAJA:
Leila Andersin
valtiotieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari, kaupunginlakimies, Raaseporin kaupunki

HALLITUKSEN JÄSENET:
Anu Kallio
valtiotieteen maisteri, hoito- ja kuntoutumispalvelujen
johtaja, Ylöjärven kaupunki
Eija Littunen
valtiotieteen maisteri, sosiaalityöntekijä, Loimaan kaupunki
Lasse Rantala
yleislääketieteen tohtori, lääkäri, Salon terveyskeskus
Markku Riissanen
yo-merkonomi, yksikön päällikkö, OP-Pohjola Osk
Viola Storbacka
teologian maisteri, uskonnon ja psykologian aineenopettaja sekä opinto-ohjaaja, opinto-ohjaaja, Kruunupyyn
kunta, lukio
Ari Turunen
valtiotieteen lisensiaatti, viestintäpäällikkö, Digile,
N4S-ohjelma

VARAJÄSENET:
Ursula Helsky-Lehtola
tradenomi (ylempi AMK), hankeviestinnän suunnittelija,
Tampereen ammattikorkeakoulu, Viestintäpalvelut
Jyri Kemppainen
filosofian tohtori (tietojenkäsittelytiede), automaatioinsinööri, kehitysyhteistyökoordinaattori (Tansania), Suomen
Lähetysseura

JÄSENET 2015
Yhdistyksen jäsenmäärä laski hieman, ja vuoden lopussa
jäseniä oli 1036 (2014: 1166). Ruotsinkielisten jäsenten
osuus kasvoi 19 %:iin (2014: 18,1 %).
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Interpedian talous
Vuonna 2015 Interpedian adoptiotoiminta rahoitettiin
adoptionhakijoiden maksamilla palvelumaksuilla ja adoptiokulukorvauksilla sekä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY)
adoptiotoimintaan kohdennetulla toiminta-avustuksella.
Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin vuonna 2015 toiminta-avustusta 226 000 euroa.
Interpedian kehitysyhteistyötoimintaa rahoitetaan yksityisten tahojen kuukausi- ja kummilahjoituksilla, yksittäisillä
lahjoituksilla sekä ulkoasiainministeriön hankerahoituksella.
Vuonna 2015 ulkoasiainministeriö myönsi hankkeille tukea
yhteensä 513 000 euroa. Kummitoiminnan keräystuotto
oli 343 100 euroa ja muita tuottoja saatiin 16 000 euroa.
Kulunut vuosi oli yhdistyksen talouden tasapainottamisen vuosi. Taloustilanteen vaatimat säästötoimenpiteet
jatkuvat, sillä yhdistyksen molemmat päätoiminta-alueet
kansainvälinen adoptio ja kehitysyhteistyö ovat tulevinakin
vuosina monien haasteiden edessä. Yhdistyksen taloudelle
Raha-automaattiyhdistyksen avustus adoptiotoimintaan ja
ulkoasiainministeriön hanketuki kehitysyhteistyöhankkeiden
toteuttamiseksi ovat merkittäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriön taloudellinen tuki mahdollistaa Interpedian
järjestämän adoptoitujen lasten ja nuorten leiritoiminnan.
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Suomalaiset
yhteistyökumppanit
RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS
Raha-automaattiyhdistys (RAY) jakaa avustuksia yleishyödyllisille
yhteisöille ja säätiöille. RAY tukee toimintaa, joka edistää terveyttä
ja sosiaalista hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan järjestöjen toimintaa, kokeilu- ja kehittämisprojekteja, käyttöomaisuushankintoja
sekä rakentamishankkeita. RAY:n hallituksen ehdotuksen pohjalta
avustusten jaosta päättää sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä
valtioneuvosto. Raha-automaattiyhdistyksen Interpedialle vuodelle
2015 myöntämä 226 000 euron kohdistettu avustus suunnattiin
adoptiotoiminnan kulujen kattamisen.

ULKOASIAINMINISTERIÖ
Vuonna 2015 Interpedialla oli yhdessä yhteistyökumppaneidensa
kanssa käynnissä kuusi ulkoasiainministeriön tukemaa hanketta,
joihin saatiin tukea yhteensä 513 000 euroa. Hankkeita oli Nepalissa
sekä Etiopiassa.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTO VALVIRA
Valviran alainen adoptiolautakunta toimii Suomen adoptioasioiden
keskusviranomaisena. Lautakunnan täysistunto seuraa kehitystä
adoptioasioissa sekä tekee tarvittaessa aloitteita adoptiota koskevissa kysymyksissä. Adoptiolupajaosto käsittelee adoptionhakijoiden
lupahakemukset sekä muutosilmoitukset.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
Interpedia järjestää leirejä adoptoiduille lapsille ja nuorille. Vuonna
2015 järjestettiin adoptoitujen kesäleiri. Opetus- ja kulttuuriministeriö
myönsi tukea leirin järjestämiseen.

INTERPEDIA ON SEURAAVIEN YHTEISÖJEN JÄSEN:
EURADOPT
(eurooppalaisten adoptiojärjestöjen yhteistyöjärjestö)
www.euradopt.org
Nordic Adoption Council (NAC)
www.nordicadoption.org
Kehitysyhteistyön palvelukeskus (KEPA)
www.kepa.fi
Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL)
www.lskl.fi
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Suomen adoptiolautakunnan
hyväksymät interpedian
ulkomaiset palvelunantajat
BULGARIA:

KOLUMBIA:

• Family National Association (FNA), Sofia

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Bogotá
• La Casa de la Madre y el Niño (LCMN), Bogotá
• La Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitines, Cali

ETELÄ-AFRIKKA
• Apostolic Faith Mission Executive Welfare Council /
Abba Adoptions (Abba), Pretoria

INTIA:
• Central Adoption Resource Agency (CARA), New Delhi

KIINAN KANSANTASAVALTA:
• China Centre for Children’s Welfare and Adoption
(CCCWA), Beijing

TAIWAN:
• Christian Salvation Service (CSS), Taipei

THAIMAA:
• Department of Children and Youth (DCY), Bangkok
(ent. Department of Social Development and Welfare DSDW)

Interpedian kehitysyhteistyön
ja kummitoiminnan ulkomaiset
yhteistyöjärjestöt
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BANGLADESH:

INTIA:

• Families for Children (FFC), Dhaka
• Promoting Human Rights and Education in
Bangladesh (PHREB), Chittagong

• Delhi Council for Child Welfare (DCCW), New Delhi
• Families For Children (FFC), Tamil Nadu
• Sabera Foundation, Kolkata

ETELÄ-AFRIKKA:

KOLUMBIA:

• SA Cares for Life, Mabopane

• Jardín de la Niña María (JNM), Bogota

ETIOPIA:

NEPAL:

• Betlehem Family Development Programme (BFDP),
Debre Zeit
• German Church School (GCS), Addis Abeba
• Berhan Lehetsanat (ent. Handicap National),
Addis Abeba ja Debre Zeit
• Maedot, Addis Abeba

• Children & Women in Social Service and Human Rights
(CWISH), Kathmandu
• Loo Niva Child Concern Group, Kathmandu

THAIMAA:
• Hallelujah Dormitory (HAL), Phitsanulok
• Project LIFE Foundation (LIF), Buriram, SaKaeo

INTERPEDIAN YHTEYSTIEDOT
Toimisto
Osoite:
Asemamiehenkatu 4 B, 00520 Helsinki
Puhelin
(09) 2727 060
Tiedotus:
050 4141 452
e-mail: tiedotus@interpedia.fi
Kehitysyhteistyö ja kummitoiminta:
(09) 2727 0630
e-mail: kummi@interpedia.fi
www.interpedia.fi
Kuva: Tuukka Ervasti
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TUE TYÖTÄMME:

KUMMINA tai
KUUKAUSILAHJOITTAJANA
tuet lasten pääsyä kouluun. Tuellasi
edistetään erityisesti tyttöjen, vammaisten
ja lapsityöläisten koulutusta. Lastensuojelun
kehittäminen sekä perheiden tukeminen ovat
osa työtämme.

Interpedian JÄSENENÄ
edistät työtämme, voit osallistua
päätöksentekoon ja saat alennusta
tuotteistamme sekä kesäleireistä. Huom!
Adoptioasiakkaat tai kummit eivät ole
automaattisesti Interpedian jäseniä.

Hyvä lapsuus
on lapsen oikeus.

EETTISTEN LAHJOJEN

YRITYSTUKIJANA
tuet haavoittuvassa asemassa
olevien lasten pääsyä kouluun ja
toteutat yhteiskuntavastuuta.

MERKKIPÄIVÄNÄSI

avulla tuet lapsia ja perheitä
Interpedian kumppanimaissa.

voit toivoa, että ystäväsi tukevat
Interpedian tuen piirissä olevia
lapsia tavaralahjan sijaan.
Voit jättää perinnöksi
mahdollisuuden hyvään
lapsuuteen tekemällä

TESTAMENTTIlahjoituksen
työhömme.

Rahankeräysluvan numero POL-2014-12804

Voit myös tukea työtämme

KERTALAHJOITUKSELLA!

www.interpedia.fi

