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Vuonna 2016 olimme Interpediassa jälleen uuden vai-
heen äärellä. Suomeen saapuneiden adoptiolasten 
lukumäärä laski merkittävästi edellisistä vuosista ja 

Suomen kehitysyhteistyöleikkausten vaikutukset näkyivät 
hankehaun tuloksissa. Kaikesta huolimatta järjestöllämme 
on paljon syitä tyytyväisyyteen, ylpeyteen ja kiitollisuuteen.

Adoptiopalvelumme asema suomalaisella adoptiokentäl-
lä vahvistui edelleen. Vahvuutenamme ovat edelleen hyvät 
yhteistyösuhteet adoptiokontakteihimme ja sitoutunut 
henkilökunta. Olemme viime vuosina myös laajentaneet 
adoptioyhteistyömme uusiin maihin ja kontakteihin. Toi-
minnan käynnistäminen vie aikaa, mutta rakennamme 
pitkäjänteisesti työtämme myös tulevaisuuden asiakkaat 
mielessämme. Hyvin toimiva yhteistyö useaan maahan 
vähentää adoptiotoiminnan haavoittuvuutta ja erilaiset 
vaihtoehdot ovat myös adoptionhakijoiden etu.

Joudumme adoptioprosessin yhteydessä puhumaan 
paljon lasten fyysisistä erityistarpeista ja adoptiotaustasta 
johtuvista erityispiirteistä. Meidän on tehtävä työtä sen 
eteen, että tulevat vanhemmat ovat mahdollisimman hyvin 
valmistautuneita. Pohdimme usein sitä, miten takaamme 
tärkeän tiedon välityksen, mutta samalla suojelemme 
tulevia adoptiolapsia leimaamiselta. Kaiken keskellä on 
hyvä muistaa, että lapset ovat aina ennen kaikkea lapsia, 
ja yksilöitä, joilla olisi oltava oikeus itse valita mitä hänen 
erityisyydestään muille kerrotaan. Adoptioperheiden arki 
on kuitenkin useimmiten lapsiperhearkea kuten muillakin 
perheillä ja erityisyys on vain yksi osa lapsen elämään.

Kehitysyhteistyöpuolella haimme ulkoasiainministeriöltä 
rahoitusta seitsemälle eri hankkeelle. Saimme rahoitusta 
vain kahdelle vammaishankkeelle huolimatta siitä, että 
aikaisempien hankkeidemme tulokset olivat erinomaisia. 
Saamme olla erittäin ylpeitä ammattitaitoisista yhteistyö-
kumppaneistamme ja hyvistä hankkeistamme. Voimme 

kuitenkin olla kiitollisia siitä, että pääsemme toteuttamaan 
kahta merkittävää hanketta ja vaikuttamaan niiden kautta 
satojen lasten elämään ja tulevaisuuteen Etiopiassa ja 
Nepalissa. Edessä on nyt sopeutumisen aika ja tulevai-
suudessa yksityisen rahoituksen merkitys kasvaa edelleen. 

Kuukausilahjoittajien ja kummien tuella kehitysyhteis-
työmme jatkuu seitsemässä eri maassa pienimuotoisesti 
mutta vaikuttavasti. Olen vuosien aikana tavannut usealla 
työmatkallani kumppaniemme luona, kouluissa ja las-
tenkodeissa myös aiemmin tukea saaneita kummilapsia 
joko vapaaehtoistyössä tai koulutettuina ammattilaisina. 
Olen kuullut myös tarinoita pitkälle opiskelleista entisistä 
kummilapsista, joilla on tavoitteenaan opettaa, parantaa 
tai muuten tukea vähävaraisia lapsia ja rakentaa omasta 
maastaan parempaa yhteiskuntaa. Hän joka on saanut 
apua, yleensä haluaa myös auttaa muita. Yhden kum-
milapsen tukeminen ei siis tarkoita vain yhden ihmisen 
auttamista eteenpäin vaan yhden lapsen koulutus auttaa 
usein hänen perhettään, yhteisöään ja koko yhteiskuntaa 
laajemminkin. Apu kertautuu moneen suuntaan, joten 
pienelläkin tuella voi olla suuret vaikutukset.

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta kaikille Interpedian 
jäsenille, asiakkaille, kuukausilahjoittajille, kummeille, 
adoption ja kehitysyhteistyön kumppaneille, rahoittajil-
le, yhteistyöverkostoille sekä Interpedian hallitukselle ja 
henkilökunnalle luottamuksesta ja yhteistyöstä. Erityinen 
kiitos kuuluu kaikille lapsille, joita järjestömme toiminta 
koskettaa. Lapset ovat toimintamme ydin, toivo ja tule-
vaisuus.

Anja Ojuva
Toiminnanjohtaja

Uuden ajan kynnyksellä

PÄÄKIRJOITUS
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Kansainvälinen adoptiotoiminta 
vuonna 2016 
Kansainvälisessä adoptiopalvelus-

sa Suomeen tulleiden lasten lu-
kumäärä laski edellisestä vuodes-

ta kuten kokonaistilanne yleisestikin 
Suomessa. Vuonna 2016 Interpedian 
kautta saapui Suomeen 40 adoptio-
lasta (2015: 58). 

Järjestön osuus oli kuitenkin 69 % 
kaikista Suomeen palvelunantajien 
kautta kansainvälisesti adoptoiduista 
lapsista (vuonna 2015: 62 %). Vah-
va asema säilyi ja pohjoismaisessa 
kansainvälisten adoptiopalvelunan-
tajien tilastojen vertailussa Interpedia 
oli kuudennella sijalla (vuonna 2015: 
viidennellä sijalla).

”Samaan aikaan, kun adoptiomäärät 
ovat laskeneet, on meillä kuitenkin 
monia ilon aiheita. Tilanne useissa 
adoptiokontakteissamme on oikein 
hyvä, osassa kontakteista ovat haku-
ajat jopa lyhentyneet. Olemme myös 
saaneet ensimmäisen lapsiesityksen 
Taiwanista ja solmineet uuden yhteis-
työsopimuksen kolumbialaisen Funda-
ción CRAN -järjestön kanssa. Meillä 
on siis monta syytä lähteä uuteen 
vuoteen positiivisella mielellä.”
Interpedian toiminnanjohtaja Anja Ojuva

Adoptiotyö on hyvin räätälöityä ja 
edellyttää adoptiopalvelulta tiivistä 
yhteistyötä yhteistyökontaktien ja 
konsultoivien lääkäreiden kanssa. 
Hakijaperheiden henkilökohtaiset 
tapaamiset painottuvat työssä myös 
entistä enemmän.

Adoptiopalvelu järjesti useita info-
tilaisuuksia Interpedian adoptiokon-
taktien tilanteesta sekä maakohtaisia 
infoja. Työntekijät jatkoivat adoptio-
infojen järjestämistä myös pääkau-
punkiseudun ulkopuolella: tällä kertaa 
Hämeenlinnassa, Turussa ja Vaasassa. 

Bulgaria E-Afrikka Etiopia Intia Kenia Kiina Kolumbia Taiwan Thaimaa  Yht.

2016 Uusi 13 – 5 – 4 9 Uusi 9 40

2015 29 1 5 3 11 5 4 58

2014 20 3 7 2 15 16 8 71

2013 20 3 8 4 19 2 8 64

2012 12 3 8 6 16 7 4 56

2011 19 11 7 8 14 7 1 67

2010 14 10 3 9 11 10 10 67

2009 16 16 7 14 10 15 78

2008 12 14 2 7 13 15 63

2007 11 13 9 19 8 13 73

KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

Kuva: Miia Laurila
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KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

Interpedia on ollut aktiivinen jäsen kansainvälisten adop-
tiojärjestöjen Nordic Adoption Councilin (NAC) ja EurAdop-
tin toiminnassa niiden alkuvaiheista lähtien. Interpedian 
adoptiovastaava Marika Elmeranta valittiin NAC:n Suomen 
edustajaksi ja toiminnanjohtaja Anja Ojuva jatkoi Suomen 
varaedustajana EurAdoptin neuvostossa. 

Pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä on 
tullut välttämättömyys tietojen ja kokemusten vaihtoa 
varten. Tiivis yhteistyö onkin laajentunut monella tavalla 
myös käytännön tasolle. 

Kansainväliset jäsenyydet

Euroopan tuulia
Eurooppalaisten adoptiojärjestöjen kattojärjestö Eur-
Adoptin konferenssi pidettiin Alankomaiden Utrechtissa 
1.–2.6.2016. Teemana oli ”Adoptioiden oikeutus – perhettä 
vailla olevien lasten elämän parantaminen”.

Päivien yhteydessä kokoontuivat myös pohjoismaisten 
adoptiojärjestöjen Nordic Adoption Councilin (NAC) sekä 
EurAdoptin hallitukset. Molempiin kokouksiin osallistui 
myös Interpedian edustajia. 

Aikuiset adoptoidut olivat hyvin esillä EurAdoptin kon-
ferenssissa tänä vuonna. Kuulimme voimakkaitakin 
mielipiteitä adoption oikeutuksesta, puolesta ja vas-
taan. Silti mieleen jäi adoptoitujen enemmistön viesti 
siitä, että antakaa jokaiselle lapselle oikeus omaan, 
pysyvään perheeseen. Kuulimme myös tutkimustietoa 
siitä, mikä merkitys perheellä on lapsen kehityksessä 
verrattuna elämään laitoksessa.

Hyvää keskustelua käytiin myös siitä, kuinka tärkeää 
on tarjota jokaiselle adoptioperheelle ammatillista 
tukea adoption jälkeen. Tuen pitäisi olla kaikille saata-
villa helposti. 

Adoptiopalvelunantajana otimme ilolla vastaan pu-
heenvuorot, joissa korostettiin ammatillisen adoptio-
toiminnan merkitystä. Sen avulla moni asia on kehitty-
nyt parempaan suuntaan viimeisten vuosikymmenien 
aikana. 
Anja Ojuva Interpedian blogissa 7.6.2016

Lisätietoja Euradoptista: Euradopt.org

TAPAAMINEN ABBAN EDUSTAJIEN KANSSA
Adoptiovastaava Marika Elmeranta tapasi eteläafrikka-
laisen yhteistyöjärjestömme Abba Adoptionsin johtaja 
Katinka Pietersen ja perhetyöntekijä Lizl Bezuidenhoutin 
Hollannissa järjestetyn EurAdoptin konferenssin yhtey-
dessä kesäkuun 2016 alussa. Yhteistyö Abban kanssa 
jatkuu hyvänä ja luottamuksellisena. Abba arvostaa suo-
malaisia hakijaperheitä, jotka ovat hyvin valmistautuneita 
adoptioon.
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TYÖMATKA KIINAAN
Interpedian adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari ja so-
siaalityöntekijä, adoptiovastaava Malla Jauhiainen olivat 
työmatkalla Kiinassa huhtikuun 2016 lopussa. He tapasivat 
yhteistyökumppaneitamme, China Center of Children’s 
Welfare and Adoption (CCCWA):n edustajia sekä mm. 
haku- ja juurimatkoja järjestävän China Women Travel 
Servicen (CWTS) henkilökuntaa.

KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

Työmatkoja, tapaamisia 
ja yhteistyötä
Interpedian adoptiopalvelun työntekijät 
kävivät useissa kohdemaissa ja tapasivat 
adoptioita hoitavia viranomaisia. Myös 
yhteistyökohteista käytiin vierailulla 
Suomessa. Tapaamiset vahvistavat keskinäistä 
luottamusta ja edistävät yhteistyötä.

KOLUMBIAN TYÖMATKA –  
ENSIMMÄINEN LATINALAISEN AMERIKAN 
ADOPTIOKONFERENSSI JA YHTEISTYÖNEUVOTTELUITA 

Adoptiovastaava Marika Elmeranta osallistui lokakuun 
lopussa Bogotassa pidettyyn ensimmäiseen Latinalaisen 
Amerikan adoptiokonferenssiin. Konferenssiin osallistui 
useita kansainvälisiä tutkijoita ja asiantuntijoita sekä koko 
Latinalaisen Amerikan adoptiotoimijoita. Pääaiheena oli 
keskustelu siitä, miksi niin moni lapsi Latinalaisessa Ameri-
kassa joutuu kasvamaan laitoksessa ja miksi se on lapsille 
haitallista. Kolumbialaiset asiantuntijat jakoivat konfe-
renssissa hyviä kokemuksiaan oman maansa ratkaisuista. 
Keskustelua käytiin erityisesti siitä, miten adoptiojärjes-
telmiä saataisiin vielä paremmin lapsen edun mukaisiksi.
Konferenssissa oli mahdollisuus tavata Kolumbian adop-
tiotoimijoita aina keskusviranomaisesta adoptiojärjestöihin 
ja tuomareista psykologeihin. Tilaisuudessa käytiin hyviä 
keskusteluja Interpedian yhteistyökumppaneiden kans-
sa. Työmatkansa aikana Elmeranta vieraili myös ICBF:llä 
tapaamassa keskustoimiston adoptiotyöntekijöitä sekä 
jälkipalvelutiimiä, La Casa de la Madre y el Niñon lasten-
kodilla ja Suomen konsulaatissa.

INTERPEDIA ALOITTI YHTEISTYÖN KOLUMBIALAISEN 
FUNDACIÓN CRAN -JÄRJESTÖN KANSSA

Interpedia solmi vuonna 2016 sopimuksen uuden yh-
teistyökontaktin, bogotalaisen Fundación CRAN (Centro 
para el Reintegro y Attención del Niño) -järjestön kanssa. 
CRAN on vuonna 1978 perustettu Kolumbiassa rekiste-
röity voittoa tavoittelematon sosiaalialan järjestö, jolla on 
keskusviranomainen ICBF:n lupa harjoittaa kansainvälistä 
adoptiotoimintaa
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KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

TYÖMATKA ETELÄ-AFRIKKAAN
Adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari ja adoptiovastaa-
va Marika Elmeranta kävivät syys–lokakuun vaihteessa 
työmatkalla Etelä-Afrikassa. He vierailivat Pretoriassa, 
Johannesburgissa sekä Port Elizabethissa ja tapasivat mo-
nipuolisesti viranomaisia sekä lasten kanssa eri vaiheissa 
työskenteleviä ammattilaisia. He keskustelivat keskusvi-
ranomaisen, tuomareiden ja eri ammattilaisten kanssa 
myös Interpedian ja Abban adoptiotyöstä, ja saivat hyvää 
palautetta. ”Saimme hyvin kattavan kuvan Etelä-Afrikan 
adoptiokentän toiminnasta”, kertoo Hari. Yhteistyökump-
pani Abban kanssa käytiin neuvotteluita molempien osa-
puolien käytänteistä ja ohjeistuksista sekä käytiin läpi 
perheiden hakemuksia.

VIERAITA KOLUMBIASTA JA INTIASTA
Marraskuun lopulla saimme vieraita sekä Kolumbiasta 
että Intiasta. Yhteyshenkilömme Ana Maria Fernandez 
Kolumbiasta ja Gireeja Seth Rajesh Intiasta tapasivat toi-
siaan, Interpedian kollegoitaan sekä adoptioperheitä ja 
viranomaisia. Pidämme hyvin tärkeänä sitä, että ulko-
mailla toimivat yhteyshenkilömme saavat säännöllisesti 
koulutusta ja työnohjausta.

Mukana työvierailulla oli kolumbialaisen yhteistyökon-
taktimme La Casa de la Madre y el Niño (LCMN) -järjestön 
edustaja Lorena Vargas.

Kuvassa Lorena Vargas kertoo Interpedian Kolumbia-infossa 
Kolumbian adoptioista, adoptoitavista lapsista sekä LCMN:n 
kriteereistä ja toiveista perheille.

Kuva: Terhi Sainio

HELEN AWOKE VIERAILULLA SUOMESSA
Helen Awoke, Interpedian entinen Etiopian maatoimiston 
johtaja, vieraili Interpedian toimistolla keskustelemassa 
adoptioiden jälkipalvelusta.

Kuvassa vasemmalta Etelä-
Afrikan keskusviranomaisen 
adoptio-osaston johtaja  
Tebogo Mabe, Marika Elmeranta, 
Abban johtaja Katinka Pieterse, 
keskusviranomaisen sosiaali-
työstä vastaava päällikkö  
Kinsey Rasebitse, Abban hal-
lintojohtaja Rene Ferreira sekä 
Salla Hari
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Interpedia on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto Valviran alaisen adoptiolautakunnan täysistunnon 
jäsen. Järjestöä edusti varsinaisena jäsenenä toiminnan-

johtaja Anja Ojuva ja varajäsenenä on adoptiovastaava 
Eija Kiiskinen.

Toiminnanjohtaja Anja Ojuva on Lastensuojelun Kes-
kusliiton (LSKL) ehkäisevän työn neuvottelukunnan jäsen. 
Yhteiset Lapsemme -järjestön adoptiokuraattoritoiminnan 
ohjausryhmässä Interpedian edustajana oli sosiaalityön-
tekijä Malla Jauhiainen.

Kynnys hakea apua on joskus korkea. Kun adoptioku-
raattori rohkaisee tähän, auttaa ymmärtämään oman 
”normaaliuden” ja ohjaa oikeaan palveluun, on se 
sosiaalityötä parhaimmillaan, syvällistä tuntemista ja 
tietämistä vaativa asiantuntijuuden laji.
Sosiaalityöntekijä Kirsi Räsänen vieraili Interpedian blogissa 
26.9.2016 kertomassa adoptiokuraattoritoimintaa käsittelevästä 
opinnäytetyöstään

Suomessa toimivien adoptiopalvelunantajien ja muiden 
adoptiotoimijoiden välinen yhteistyö on tiivistä. Yhdessä 
muiden adoptiotoimijoiden kanssa Interpedia järjesti 
adoptiopäivän, johon sisältyi lääkäriluento. Lisäksi yh-

Yhteistyö Suomessa
teistyössä järjestettiin jälkipalvelukoulutus sekä perin-
teinen koulutustilaisuus adoptiolasten isovanhemmille 
ja läheisille.

Lapsi tulee adoptiossa uuteen sukuun ja osaksi adop-
tiovanhempien ja läheisten joukkoa. Tulevat vanhem-
mat valmistautuvat adoptiovalmennuksen aikana 
tähänkin asiaan. Kaikkina näinä adoptiotyön vuosina 
itselläni on ollut vahva tunne siitä, että myös perheen 
läheiset tarvitsevat tietoa adoptiosta ja tutustumista 
toisiin isovanhempiin, sukulaisiin ja läheisiin. Keskus-
telu tämän isoäidin kanssa vahvisti tätä tunnetta. 
Kuinka tarkasti hän muistikaan tämän adoptioneu-
vonnan aikana järjestetyn tilaisuuden ja sen aikana 
toisten isovanhemmuutta odottavien kanssa käydyt 
keskustelut. Miten tärkeä osa kaikilla näillä ihmisillä 
onkaan adoptioperheen jaksamisessa myös silloin kun 
elämä tuo eteen omia vaatimuksiaan lasten kanssa.
Anja Ojuva Interpedian blogissa 1.8.2016

Yhteydenpito eri kontaktimaiden lähetystöjen sekä Suo-
men kontaktimaissa toimivien edustustojen kanssa oli 
myös aktiivista.
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Adoption jälkipalvelu 
Interpediassa

Asiakkaat ottavat yhteyttä adoption jälkipalveluun, kun 
he haluavat saada tietoa taustoistaan tai kaipaavat 
apua juurimatkajärjestelyissä. Taustaan tutustuminen 

alkaa toimistotapaamisessa, jolloin perehdytään ohjatusti 
Interpedian arkistossa oleviin asiakirjoihin. Tarvittaessa 
pyydetään lisätietoa adoptoidun synnyinmaasta.

Adoption jälkipalvelussa vastataan myös lapsen synnyin-
maasta tuleviin yhteydenottoihin, jolloin otetaan yhteyttä 
adoptoituun. Synnyinmaiden käytännöissä tapahtuneista 
muutoksista tiedotetaan tarvittaessa adoptioperheille. 
Interpedian jälkipalvelussa kehitettiin vuoden aikana ti-
lastointia sekä jatkettiin arkistointia.

Tulevaisuuden haasteena on saada riittävät resurssit 
adoption jälkipalvelun, sillä sitä tarvitsevien asiakkaiden 
määrä kasvaa edelleen.

Usein viimeistään murrosiässä adoptoidulle nousee 
tarve tietää enemmän taustastaan, löytää puuttuvia 
palasia identiteettinsä rakennusaineeksi ja vastauksia 
moniin kysymyksiin. Tutkimusten mukaan noin 70% 
adoptoiduista on kiinnostunut taustastaan. Osaa 
omaan historiaan tutustuminen ei kiinnosta lainkaan 
ja osa taas tutkii taustojaan salaa adoptiovanhem-
miltaankin. Oman taustan pohtiminen on siis aina 
hyvin yksilöllistä, joten yhdenmukaista jälkipalvelun 
malliakaan ei sen vuoksi voi olla.

KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

Kenen avulla saamme vastauksia  
ja rakennamme tarinaa?

Kansainväliselle adoptiolle on luonteenomaista se, 
että läheskään kaikkea tietoa adoptoidun taustasta ei 
saada itse adoptiohetkellä. Osassa tapauksista sitä ei 
voida saada myöhemminkään. Silti pienetkin tiedon 
palaset tai varhaislapsuuteen liittyvät asiat, paikat tai 
tapahtumat voivat antaa adoptoidulle myöhemmissä 
kehitysvaiheissa uudenlaista tietoa rakennusaineiksi 
omaan tarinaan.

Adoption jälkeiset palvelut ja palvelunantajan jäl-
kipalvelu voivat edellyttää yhteistyötä kohdemaan 
viranomaisten kanssa. Laillisesti hoidetuissa adopti-
oissa viranomaiselta löytyy vuosienkin jälkeen jokin 
jälki adoptioon annetusta lapsesta. Joskus tietoa on 
enemmän, joskus vähemmän. Oleellinen palanen 
tässä yhteistyössä on palvelunantajien yhteys adop-
toidun synnyinmaahan. Jos yhteistyösuhteet ovat jo 
loppuneet, yritämme selvittää asiaa pohjoismaisten ja 
muiden eurooppalaisten kollegaverkostojen kautta.
Anja Ojuva Interpedian blogissa 2.12.2016

Kuva: Vectorstate.com 9



Interpedian kesäleiri
kansainvälisesti adoptoiduille lapsille ja nuorille

Leirillä ymmärretään 
kaveria ilman sanojakin

Interpedia järjesti kaksi kansainväli-
sesti adoptoitujen lasten- ja nuor-
ten kesäleiriä yhteistyössä Lasten 

Kesä ry:n kanssa Hauhon lomakes-
kuksessa. Ensimmäinen, 8–12-vuoti-
aille lapsille suunnattu leiri järjestet-
tiin 2.–5.7.2016 ja 13–17-vuotiaiden 
nuorten leiri 5.–10.7.2016. Leireillä oli 
yhteensä 74 osallistujaa.

Leiriläisten kanssa jutellessa kävi 
ilmi, että tärkein syy tulla leirille 
on ehdottomasti kaverit. Erään 
leiriläisen mukaan parasta leirissä 
on se, että kaverit ymmärtävät 
ilman sanojakin, miltä tuntuu olla 
adoptoitu. Lähipiirissä ei välttä-
mättä ole ketään toista adop-
toitua, jolta saisi vertaistukea. 
Leireillä moni kokee, että voi olla 
oma itsensä. 

Toisten adoptoitujen kohtaa-
minen voi joskus herättää myös 
kipeitä pohdintoja omasta taus-

tasta. Leirien ohjaajille on annettu 
tietoa adoptioista ja adoptoitujen 
lasten ja nuorten tarpeista sekä 
asioista, joita adoptoitu saattaa 
elämässään pohtia. Tänä vuon-
na kesäleireillä oli osan aikaa 
mukana myös psykoterapeutti, 
jolta lapset ja nuoret saivat tukea 
tarpeen mukaan. 

Leireiltä saadut ystävät ja yhteiset 
muistot kantavat pitkään ja par-
haimmillaan leirikavereista tulee 
elinikäisiä ystäviä. 
Annariina Seppä Interpedian blogissa 
11.7.2016

Interpedian kesäleirin tavoitteena oli 
tukea kansainvälisesti adoptoitujen 
lasten, nuorten ja varhaisaikuisten 
identiteettiä vertaistuen avulla. Pa-
lautteen perusteella tässä tehtävässä 
onnistuttiin hyvin. Leirit mahdollis-
tavat kohtaamisen ja vertaistuen eri 
puolilla Suomea asuville kansainväli-
sesti adoptoiduille lapsille ja nuorille, 
palvelunantajasta riippumatta, ja ne 
ovat siten erittäin tärkeä osa adop-
toitujen jälkipalvelua.

Interpedia sai kesäleirin järjestämi-
seen tukea opetus- ja kulttuuriminis-
teriöltä. Tuki on tehnyt mahdolliseksi 
leiritoiminnan jatkumisen ja leirioh-
jaajien adoptiokoulutuksen.
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GLOBAALIKASVATUS

Viestintä- ja globaalikasvatushanke 
korosti laadukkaan koulutuksen ja 
oppimisen merkitystä 

Vuoden 2016 aikana toteutettiin 
ulkoasianministeriön rahoituk-
sella viestintä- ja globaalikas-

vatushanke Mitä opin tänään? Al-
kuvuodesta muotoiltiin hankkeen 
oppimateriaali, jota käytettiin ke-
vään ja syksyn kolmella kouluvie-
railukiertueella Pohjanmaalla ja 
Itä-Suomessa. Hankkeen tarkoi-
tuksena oli tuoda esiin laadukkaan 
koulutuksen ja jatkuvan oppimisen 
tärkeyttä alakouluikäisille suomen- 
ja ruotsinkielisille lapsille.

Järjestösuunnittelija Joonas 
Rentola ja järjestöassistentti Linn 
Ahlfors pitivät työpajoja viidessä 
eri koulussa. Alakoulujen oppi-
laat pohtivat nepalilaisten lasten 
koulunkäyntiä, kouluun pääsyn 
esteitä sekä maanjäristykses-
tä selviämistä, ja samalla he 
kävivät läpi omaa oppimistaan 

ja koulutuksen merkitystä. Rentola 
ja Ahlfors kohtasivat innokkaita 
oppilaita ja myös opettajat olivat 
tyytyväisiä toiminnallisiin työpa-
joihin.
Interpedian uutinen ”Mitä opin tänään?” 
-hanke vieraili Pohjanmaalla” 4.10.2016

Interpedian globaalikasvatushan-
ke ”Mitä opin tänään?” päättyy 
samaan aikaan vuoden 2016 
kanssa. Kahden vuoden aikana on 
vierailtu yhteensä 16 koulussa ja 
työpajoihin on osallistunut valtava 
määrä oppilaita muun muassa 
Kokkolan, Pietarsaaren ja Savon-
linnan alueiden kouluissa.  
Erityisen suuret kiitokset kaikille 
Mitä opin tänään? -hankkeeseen 
osallistuneille kouluille ja oppi-
laille! 
Joonas Rentola Interpedian blogissa 
12.12.2016

Uudelle hankkeelle Erilaiset koulut 
– globaalia yhteisöä rakentamassa 
haettiin rahoitusta ulkoasianministeri-
östä, mutta sitä ei myönnetty. Rahoi-
tuksen hakemista muualta jatkettiin.

Vuonna 2016 osallistuttiin myös 
Maailma Koulussa -tapahtumiin, jossa 
Interpedia veti globaalikasvatushar-
joituksia opettajaopiskelijoille. Lisäksi 
Interpedia osallistui Koulu maailmaa 
muuttamaan -hankkeeseen, jossa 
työstettiin Ihmisoikeudet ja lasten 
oikeudet -aiheisia oppimateriaaleja 
yhdessä muiden järjestöjen kanssa. 

Tutustu Interpedian globaalikasvatusmateri-
aaliin: interpedia.fi/globaalikasvatus

Kuvat: Tuukka Ervasti
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Kehitysyhteistyö 

SUOMEN ULKOASIAINMINISTERIÖN TUELLA 
VUODEN 2016 AIKANA TOTEUTETUT 
KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET:

Vuoden 2016 aikana tuettiin 17 lasten asemaa paran-
tavaa ja lapsen oikeuksien toteutumista edistävää 
ohjelmaa ja hanketta seitsemässä eri maassa, 14 yh-

teistyöjärjestön kanssa.
Interpedian kehitysyhteistyö sai ulkoasiainministeriön 

hanketukea 454 500 € vuodelle 2016.

MAA KUMPPANIJÄRJESTÖ JA HANKKEEN NIMI KESTO 

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-NEPALIN LAPSILLE

2015–
2017

NEPAL LOO NIVA:  
KOULUJEN HYVÄ HALLINTO – 
OPETUSHALLINNON KEHITTÄMINEN 
LALITPURIN MAASEUDULLA

2014–
2016

KEHITYSYHTEISTYÖ

Etiopian ja Nepalin hankkeiden lisäksi toteutimme Suo-
messa globaalikasvatushankkeen ”Mitä opin tänään” 
vuosien 2015–2016 aikana.

Ulkoasiainministeriö tiedotti kevään 2016 kansalaisjärjes-
töjen kehitysyhteistyön hankehaun tuloksista juuri ennen 
joulua. Suomen kehitysyhteistyörahoitusta on leikattu 
merkittävästi parin viime vuoden aikana. Vuonna 2015 
koko kansalaisjärjestöhankkeiden hakukierros peruttiin 
ja tästä eteenpäin hakukierroksia järjestetään vain joka 
toinen vuosi, joten päättyneellä hakukierroksella kilpailu 
vähentyneistä varoista oli kovaa.

Vuonna 2016 ulkoasiainministeriöön jätettiin seitse-
män hankehakemusta. Interpedia sai yhteensä 635 000 € 
kahdelle hankkeelle. Etiopiassa jatkuu Berhan Lehetsanat 
-järjestön kanssa hanke, jossa edistetään vammaisten lasten 

koulutusta kaksivuotisella jatkohankkeella. Nepalissa taas 
alkaa uusi yhteishanke vanhan yhteistyökumppanin Loo 
Niva Child Concern Group -järjestön ja uuden kumppanin, 
vammaiskysymyksiin keskittyneen Patan Community Based 
Rehabilitation -järjestön kanssa. Nepalin uusi hanke sai 
suoraan rahoitusta vuoden 2020 loppuun asti.

Vuoden 2017 aikana jatkuvat vielä Nepalin lastensuojelun 
kehittämishanke yhdessä Children and Women in Social 
Services and Human Rights (CWISH) -järjestön kanssa sekä 
koulutuksen kehittämishanke Länsi-Nepalissa yhdessä 
Loo Nivan kanssa. Haimme jatkorahoitusta molemmille 
hankkeille vuodesta 2018 alkaen, mutta sitä ei myönnetty 
hankkeiden hyvistä tuloksista huolimatta. Lisäksi hylättiin 
hakemuksemme pitkäaikaisen etiopialaisen kumppanimme 
Maedotin kanssa sekä bangladeshilaisen PHREB:n (Promo-
ting Human Rights and Education in Bangladesh) kanssa. 
Myöskään Interpedian viestintä- ja globaalikasvatushanke 
ei saanut rahoitusta.

Hankehakemuksemme saivat hyviä arvioita ja asiantun-
tijalausunnot puolsivat rahoituksen myöntämistä, mutta 
kehitysyhteistyörahoituksen leikkausten vuoksi tukea ei 
voitu myöntää.

”Tuloksista huomaamme selvästi sen, että vammais-
hankkeita painotetaan edelleen ja kaksi hyvää vam-
maishankettamme sai rahoitusta. Tulevina vuosina 
yksityisen tuen merkitys niin Interpedialle kuin koko 
järjestökentälle kasvaa entisestään ja ilman kuukau-
silahjoittajia moni lapsi jäisi vaille koulutuksen tuomia 
mahdollisuuksia”
Kehitysyhteistyöpäällikkö Ilona Kalliola Interpedian  
uutisessa 16.1.2016 ”Kehitysyhteistyöleikkaukset näkyvät  
hankehaun ratkaisuissa”

Interpedian kehitysyhteistyöpäällikkö vaihtui vuoden 2016 
alkupuolella ja vuoden lopulla hyväksyttiin uusi kehitys-
yhteistyöohjelma vuosille 2017–2020. Ohjelmaan kirjatut 
kehitysyhteistyömme painopisteet ovat lapsen oikeus 
koulutukseen, suojeluun sekä riittävään elintasoon ruu-
miillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen 
kehityksen kannalta.

Vuoden aikana tehtiin kaksi työmatkaa sekä Nepaliin 
että Etiopiaan. Matkoilla tavattiin yhteistyömaiden kaikki 
kumppanit ja vierailtiin Suomen suurlähetystöissä. Etiopi-
assa ja Bangladeshissa oli vuoden 2016 aikana levotonta, 
mikä vaikeutti toimintaa näissä maissa.
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KEHITYSYHTEISTYÖ

Interpedian kuukausilahjoittajien ja kummien lahjoi-
tuksilla tuettiin pääsääntöisesti lasten mahdollisuutta 
koulunkäyntiin. Lisäksi osaan ohjelmista sisältyi lapsille, 

vanhemmille ja koko yhteisölle kohdistuvaa koulutus-
ta esimerkiksi vammaisuudesta, hygieniasta ja lapsen 
oikeuksista. Myös pienyrittäjyyttä ja erilaisia tulonhan-
kintamenetelmiä tuettiin. Joissakin ohjelmissa perheille 

tukevat lasten koulunkäyntiä ja 
perheiden toimeentuloa

Lahjoittajat

tarjottiin terapia ja sosiaalipalveluja, järjestettiin erilaista 
vapaa-ajantoimintaa ja hoitopalveluja. Toisissa ohjelmissa 
tuettiin esimerkiksi lastenkodin toimintaa. 

Yhteistyö yhden kumppanin, Thaimaan Hallelujah  
Dormitoryn, kanssa päättyi vuoden 2016 aikana järjestön 
tuen tarpeen vähennyttyä.

INTERPEDIAN OHJELMIA TUKEVIEN 
LAHJOITTAJASITOUMUSTEN KOKONAISMÄÄRÄ 
VUODEN 2016 LOPUSSA OLI 1225

1. Bangladesh 9 %
2. Intia 19%
3. Nepal 25%
4. Etelä-Afrikka 4%
5. Etiopia 26%
6. Kolumbia 10%
7. Thaimaa 7%

 Interpedian kuukausilahjoittajat/kummit maittain
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”Tämä oli ensimmäinen matkani Etiopiaan ja vaikka 
tiesin, että maa on köyhä, varsinkin monien lasten 
tilanne pysäytti. Tällaista lasten huonoosaisuutta näin 
samassa mittakaavassa viimeksi Bangladeshissa käy-
dessäni. Samalla sain vahvistuksen sille, että Interpedi-
an kumppanijärjestöt Etiopiassa tekevät oikeita asioita, 
eli vaikuttavat juuri haavoittuvassa asemassa olevien 
lasten elämään ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.”
Ilona Kalliola Interpedian blogissa 8.4.2016

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

TUKEA KOULULLE JA KÖYHILLE 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 ti-
lanteissa.

German Church School (GCS) on ollut Interpedian kum-
mikohde jo vuodesta 1989 ja kummiohjelman kautta 
on, yhdessä saksalaisten kummien kanssa, tuettu satoja 
lapsia alakoulusta yliopistoon asti.

Suuri osa koulun oppilaista päätyy lopulta hyviin 
työpaikkoihin ja ymmärtää saamansa laadukkaan 
koulutuksen ja hyvän kasvuympäristön arvon. Entisiä 
oppilaita käy koulussa auttamassa missä vain osaavat. 
Vierailuni aikana Interpedian entinen kummilapsi oli 
paraikaa avustamassa koulun hallintopuolen tehtävissä 
ja välitti kiitoksensa kaikille kummeille Suomeen.

Sen lisäksi, että GCS tarjoaa laadukasta opetusta köy-
hille lapsille, koulu on myös malliesimerkki vammaisten 
lasten integroimista perusopetukseen. Koulussa on 
panostettu esteettömyyteen ja opiskelijoista lähes 50 on 
jollain tavalla vammaisia. 

2016Interpedian 
kehitysyhteistyön 
kumppanijärjestöt vuonna 

KEHITYSYHTEISTYÖ

Kaikille yhteisen perusopetuksen myötä lapset tottuvat 
jo varhain erilaisiin luokkakavereihin. Välitunnilla oli 
selvästi nähtävissä, että pyörätuolien työntäminen 
ja näkövammaisten ohjaaminen oli lapsille mieluisa 
kunniaasia.
Ilona Kalliola Interpedian blogissa 25.10.2016

KOULUTUSTA JA KUNTOUTUSTA VAMMAISILLE LAPSILLE
Berhan Lehetsanat (ent. Handicap National), Debre Zeit
Berhan Lehetsanatin tavoitteena on parantaa alueen 
vammaisten lasten koulutusmahdollisuuksia. Järjestö tekee 
myös valistustyötä esimerkiksi vammaisuuden todellisista 
syistä ja niiden ennaltaehkäisystä.

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

Etiopialainen yhteistyöjärjestömme Maedot järjestää 
paljon yrittäjyyskoulutuksia köyhien perheiden äideille. 
Kolmen lapsen äiti Hana Kassahun on yksi koulutuk-
seen osallistuneista. Hana on kotiäiti ja täysin riippu-
vainen miehensä tuloista, jotka eivät riitä täyttämään 
perheen perustarpeita.

Lisätäkseen perheensä tuloja Hana osallistui koulu-
tukseen, jossa opetettiin kanojen kasvatusta ja hoitoa. 
Hana kertoo saamastaan koulutuksesta:

ETIOPIA
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KEHITYSYHTEISTYÖ

NEPAL

”Aiemmin en tiennyt, miten perustaa oma yritys. 
Maedotin järjestämän koulutuksen ja sieltä saa-
mieni tarvikkeiden avulla pääsen alkuun ja voin 
perustaa pienen kanalan. Tulevaisuudessa aion 
kasvattaa kanoja enemmän ja myydä kanan-
munia hotelleihin ja toreilla.”

Hana kertoo olevansa hyvin kiitollinen saamas-
taan koulutuksesta ja aikoo jakaa tietotaitoa 
myös eteenpäin. ”Uskon, että tämä voi muuttaa 
elämäni”, Hana toteaa.
Elsa Korhonen Interpedian blogissa 8.3.2016

LASTENSUOJELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ JA 
OPETUSTA
Children and Women in Social Services and  
Human Rights (CWISH)
CWISH edistää koulutuksen ja vaikuttamistyön kautta las-
ten oikeuksien toteutumista. CWISH on pitkään työsken-
nellyt myös lapsityöläisten oikeuksien puolesta. Järjestön 
tavoitteena on tukea Nepalin lastensuojelutoimijoiden 
kapasiteettia ja luoda paikalliselle tasolle toimiva lasten-
suojelumekanismi.

CWISH on painottanut toimintaansa erityisesti kotita-
louksissa käytettävän lapsityövoiman käytön ehkäi-
semiseen ja poistamiseen. Lapsityövoiman käyttö 
kotitalouksissa (child domestic labour) on ihmisoike-
us- ja lapsenoikeusrikkomus ja valitettavan laaja ilmiö 
täällä Nepalissa.

Työskentely kotitalouksien lapsityövoiman käyttöä 
vastaan on äärimmäisen tärkeää, sillä joissakin 
tapauksissa lapsityöntekijöitä hyväksikäytetään ja 
riistetään monin eri tavoin. Alle 14-vuotiaat lapset 
saattavat tehdä raskasta työtä lähes vuorokauden 
ympäri tai ilman korvausta tekemästään työstä. Jotkut 
lapsityöntekijät elävät eristyksissä muulta maailmalta 
ja kohtaavat fyysistä ja henkistä väkivaltaa. Lapsen 
kasvun ja kehityksen kannalta oleelliset emotionaa-
liset ja materiaaliset perustarpeet saattavat puuttua 
täysin eikä lapsella välttämättä ole mahdollisuutta 
käydä koulua. 
Nepalissa Interpedian vapaaehtoisena työskennellyt Anna Tiili 
Interpedian blogissa 28.8.2016

Vierailin syyskuun lopun hankeseurantamatkalla kah-
della Shikhar Amboten alueen ala- ja yläkoululla. Lin-
nuntietä lähimpään kaupunkiin Dhulikheliin on vain 

noin 10 kilometriä. Matka alkoi maasturilla, joka kui-
tenkin juuttui mutaan. Välillä teimme matkaa kävellen 
ja tiellä olleita autoja työnnettiin mudasta irti moneen 
kertaan. Kun autotie loppui, jatkoimme moottoripyöril-
lä, vaikka maanvyörymät olivat tuoreeltaan levittäneet 
kivihaketta poluille. Ylitimme jokia riippusiltaa pitkin 
tai kengät jalassa joessa kahlaten, kun moottoripyörät 
ajettiin näistä vauhdilla läpi.

Voiko myös tällaisen matkan takana saada laadu-
kasta koulutusta? Nepalissa on uskomatonta, miten 
surkeiden yhteyksien takana asuu lopulta melkoinen 
määrä ihmisiä, sillä laskentavasta riippuen jopa 80 
% ihmisistä asuu maaseudulla. Tähän sisältyy paljon 
myös lapsia, joiden on päästävä kouluun. Koulut, joilla 
vierailimme, olivat kaikista helpoimmin saavutettavat 
ja CWISH:n yhden työntekijän tehtävänä on vierailla 
säännöllisesti myös alueen 14 muulla koululla.

Tulokset kouluissa ovat hyviä, sillä tällä hetkellä kaikki 
alueen lapset käyvät koulua ja keskeyttäminen on 
vähentynyt.
Ilona Kalliola Interpedian blogissa 6.10.2016

CWISH ja Interpedia ovat kehittäneet lastensuojelua 
Nepalissa useiden vuosien ajan laatimalla lasten 
oikeuksien monitoroinnin ohjeistukset, kasvattamalla 
tietoisuutta lapsen oikeuksista ja tukemalla kansalais-
järjestöjen ja valtion toimijoiden osaamista. Yhteis-
työstä on syntynyt järjestöjen kansallinen lastensuoje-
lun yhteenliittymä eli National Child Protection Alliance 
(NCPA), jossa kansalaisjärjestöt tarkkailevat lapsen 
oikeuksia.
Ilona Kalliola Interpedian blogissa 20.11.2016  
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KÖYHIEN PERHEIDEN LAPSILLE MAHDOLLISUUS 
LAPSIYSTÄVÄLLISEEN KOULUTUKSEEN 
Loo Niva Child Concern Group Nepal
Loo Niva tukee vähäosaisten perheiden lasten koulunkäyn-
tiä Lalitpurissa sekä Kaukolännen Dadeldhurassa. Lasten 
osallistumismahdollisuuksia parannetaan tukemalla kou-
lujen lapsikerhoja. Lasten asemaa parannetaan tukemalla 
heidän koulunkäyntiään ja kehittämällä peruskoulutuksen 
laatua ja kouluympäristöä. Tavoitteena on myös parantaa 
Nepalin koulujen hallintoa.

Deepi Khadgi ja Shisam Maharjan käyvät Yuwa Prativa 
Vidhya Mandir Secondary 6 -koulua Khokanan kylässä 
Nepalissa. Molempien kodit tuhoutuivat maanjäris-
tyksessä. Tällä hetkellä heidän perheensä kärsivät tilan 
puutteesta väliaikaisissa kodeissa. Talous on tiukalla.

Deepa oli talossa sisällä ensimmäisen järistyksen ai-
kaan. ”Pelottaa, että trauma jää elämään ja muisto ei 
häviä ollenkaan”, hän kertoo. Myös muiden kummilas-
ten tarinoissa toistuu pelko uudesta maanjäristyksestä. 
Vuosipäivä 25.4. ahdistaa monia.

Molemmat korostavat sitä, kuinka tärkeää Loo Nivan 
antama taloudellinen tuki ja koulumateriaalit ovat 
olleet. Tulevaisuudessa Deepa haluaisi olla itsenäinen, 
mutta hän ei ole vielä päättänyt ammattia. Shisam 
taas haluaisi sosiaalityöntekijäksi, koska hän on itse 
saanut tukea ja haluaa myös antaa sitä muille.

Suomalaisille kummeille Deepa ja Shisam halusivat 
kertoa olevansa kiitollisia ja arvostavansa tukea: ”Toi-
vottavasti mahdollisimman moni saisi tukea ja voisi 
opiskella”.
Nepalissa Interpedian vapaaehtoisena työskennellyt Silja Uusikan-
gas Interpedian blogissa 25.4.2016

Loo Nivan tekemää työtä arvostetaan Gimdeen seu-
dulla äärimmäisen paljon. Kolmevuotisen hankkeen 
aikana on koulutettu opettajia, parannettu tietotek-
niikkataitoja, muokattu koulutiloista lapsiystävällisiä 
sekä lisätty vanhempien tietoisuutta koulutuksen 
tärkeydestä. Gimdeen alueella vieraillessa ymmärtää 
entistä selkeämmin sen, ettei koulutuksen takaaminen 
kaikille lapsille ole yksinkertaista.

Monet lapsista kävelevät päivittäin yhdestä kahteen 
tuntiin päästäkseen kouluun, ja toiset kaksi tuntia 
takaisin kotiin. Miten varmistetaan, että kaukaisimmis-
takin kolkista lapset pääsevät kouluun eikä matka ole 
liian pitkä? Miten taataan opettajille tarvittavat taidot 
sekä tuki opettamiseen ja saadaan rakennettua koulut 
syrjäisiin kyliin sekä varmistetaan niiden turvallisuus? 

Kun kävimme Loo Nivan tiimiläisten ja ulkoisten arvi-
oijien kanssa läpi hankkeen saavutuksia, oli asioissa 
selkeästi menty eteenpäin. Vierailumme vahvisti 
ajatusta hankkeen ja sen jatkuvuuden tärkeydestä. Se 
antoi minulle perspektiiviä siihen, miten monipuolista 
työtä Loo Niva tekee kaikkein köyhimpien ja marginali-
soitujen parissa Nepalissa. 
Nepalissa Interpedian vapaaehtoisena työskennellyt Jenni Ahde 
kertoi marraskuun 2016 kenttämatkastaan Interpedian blogissa 
17.1.2017

Loo Niva Child Concern -järjestön toiminnanjohtajan 
Narendra Dangolin mukaan erityisen suuri riski kou-
lupudokkuuteen on lapsityöläisillä, köyhien perheiden 
lapsilla sekä niillä lapsilla, joiden vanhemmat eivät 
välitä lapsensa koulunkäynnistä. 

Narendra kuvaa, kuinka taloudellinen apu yhdessä 
opettajien ja vanhempien tukemisen, kouluttamisen ja 
koulutusmyönteisten asenteiden vahvistamisen kans-
sa ovat keinoja siihen, että jokainen lapsi voi päästä 
kouluun.

Hän kertoo esimerkin entisestä lasten kerhon puheen-
johtajasta, jonka perhe oli hyvin köyhä, mutta joille 
lapsen koulutus oli äärimmäisen tärkeää. Stipendin ja 
perheen tuella lapsi pääsi kouluun, valmistui huippu-
arvosanoin ja sai lopulta täyden stipendin, jotta pääsi 
opiskelemaan lääketiedettä. Nykyään hän on yksi 
Nepalin arvostetuimmista lääkäreistä.
Nepalissa Interpedian vapaaehtoisena työskennellyt Silja Uusikan-
gas Interpedian blogissa 20.6.2016

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.

PAREMPI TULEVAISUUS SLUMMIEN TYTÖILLE
Promoting Human Rights and Education in Bangladesh 
(PHREB), Chittagong
PHREB tekee työtä erityisesti tyttöjen aseman ja koulutuk-
sen parantamiseksi Bangladeshin eteläisillä rannikkoalu-
eilla, missä heidän asemansa on poikkeuksellisen huono.

Bangladesh on Interpedian kehitysyhteistyömaista 
monella tapaa vaativin. Yhteistyössä Interpedian 
kanssa PHREB järjestää väliaikaisissa tulppaanikou-
luissa muutaman tunnin ajan päivässä opetusta 
eri-ikäisille köyhille tytöille, jotka eivät ole päässeet 
aloittamaan koulua. Kouluissa opetetaan perustaitoja 
kuten lukemista ja laskemista.

Toisinaan kuitenkin näiden arvokkaiden perustaitojen 
oppimista halutaan tarkoituksella rajoittaa tytöiltä, 
koska luku ja laskutaidottomaksi jäänyt tyttö on myös 
aikuisena naisena helpommin kontrolloitavissa ja 

KEHITYSYHTEISTYÖ

BANGLADESH

16



Kuva: Hanne Salonen

TURVALLINEN KASVUYMPÄRISTÖ MABOPANEN LAPSILLE
SA Cares for Life, Pretoria
Mabopanen perhetukiohjelmassa tuki käytetään koko per-
heen hyväksi. Useimpien perheiden kohdalla 12 kuukau-
den intensiivinen tuki riittää auttamaan heidät jaloilleen.

KOULUTUSTA DELHIN SLUMMIEN LAPSILLE SEKÄ 
VAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUSTA
Delhi Council for Child Welfare (DCCW)
DCCW tukee köyhien perheiden lasten koulutusta an-
tamalla 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
Lastenkodissa on noin 480 eri-ikäistä lasta, heidän jou-
kossaan 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. 

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

TYTÖILLE KOULUTUSTA JA TURVALLINEN 
KASVUYMPÄRISTÖ
Jardín de la Niña María (JNM), lastenkoti Bogotássa
Lastenkodin tavoitteena on tarjota suojaa tarvitseville 
tytöille mahdollisuus turvalliseen ja kehittävään kasvuym-
päristöön sekä koulunkäyntiin. Tytöt tulevat levottomista 
oloista Bogotán köyhistä kaupunginosista.

toisten armoilla. PHREB:n toiminta-alueilla Chittagon-
gin slummeissa ja läheisen maaseudun köyhillä alueilla 
monet kokevat tyttöjen kouluttamisen suoranaisena uh-
kana. Sama työ, jonka yhteisöt monissa muissa maissa 
ottavat suurella kiitoksella vastaan, kohtaa näillä alueilla 
erityisen paljon vastustusta ja epäluuloja.
Ilona Kalliola Interpedian blogissa 22.8.2016

KEHITYSYHTEISTYÖ

ETELÄ-AFRIKKA

KOLUMBIA

INTIA

THAIMAA
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Kampanjoilla tukea lapsille 

KEHITYSYHTEISTYÖ

Helmikuussa 2016 kerättiin rahaa In-
terpedian Nepalin-työhön Omatunto-
klubilla. Klubilla kerrottiin Interpedian 
kehitysyhteistyöstä ja lasten koulu-
tuksen merkityksestä. Esiintyjinä oli-
vat Kaisa Leskinen sekä Sakari Juntura 
ja Kielo Ilona.

Kevään 2016 aikana aloitettiin so-
siaalisessa mediassa #kaikkikouluun-
kampanja, jossa viestittiin Interpedian 
kehitysyhteistyön tavoitetta edistää 
vammaisten, tyttöjen ja muiden haa-
voittuvassa asemassa olevien lasten 
koulutusta. Kampanja oli keräys-
kohteena huhtikuun ajan Yle Radio 

Suomen Entisten nuorten sävellahja 
-ohjelmassa sekä Radio Vegan Ton-
gåvan-ohjelmassa.

Keväällä 2016 muisteltiin myös 
vuoden 2015 tuhoisaa maanjäristys-
tä Nepalissa ja julkaistiin järistyksen 
jälkeisistä oloista kertova video Inter-
pedian Youtube-kanavalla.

Kesällä 2016 Interpedia toi esiin 
kehitysyhteistyön saavutuksia #ke-
hitystulos-kampanjalla sosiaalisessa 
mediassa.

Syksyllä kansainvälisenä lukutaito-
päivänä avasimme kouluille suunnatun 
Lue ja lahjoita lukutaito -kampanjam-

me, jonka tavoitteena on tukea las-
ten luku- ja kirjoitustaidon oppimista 
Länsi-Nepalissa sekä kannustaa suo-
malaisia lapsia lukemaan.

Kummiohjelmista ja kehitysyh-
teistyöstä tiedotettiin verkkosivujen 
ja sosiaalisen median lisäksi Educa-
messuilla, Maailma kylässä -festivaa-
leilla sekä kummityön kouluvierailujen 
yhteydessä.
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interpedia.fi/blog_post

facebook.com/interpedia

twitter.com/interpedia_ry

instagram.com/interpedia

www.youtube.com ➞ Interpedia

Viestintä 
Adoptionhakijoille lähetettävä hakijatiedote uudistettiin 
vuoden 2016 aikana. Lyhyempi sähköpostitiedote ilmes-
tyy nyt aiempaa useammin. Kaikki tärkeimmät tiedotteet 
ilmestyivät sekä suomeksi että ruotsiksi.

Julkaisusarjassa ilmestyi uusi julkaisu ”Mallan pals-
ta – näkökulmia adoptioon”, joka koostuu Interpedian 
sosiaalityöntekijän kirjoituksista.

Loppuvuodesta jäsenille ja kummeille lähetettiin vuoden 
2017 seinäkalenteri, jonka aiheena oli Lapsi ja luovuus.

Vuosikirja 2015 ilmestyi kesällä 2016 suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi Interpedian verkkosivuilla sekä printtijul-
kaisuna.

Sosiaalisen median merkitys Interpedian viestinnässä 
kasvoi edelleen. Erityisesti blogin aktiivisuus lisääntyi 
vuoden aikana.

Kepan vetämän Etelän vapaaehtoisohjelman kautta lähti 
Interpedian Nepalin kohteisiin vuonna 2016 vielä kolme 
vapaaehtoista. Ohjelman päätyttyä Interpedia jatkoi it-
senäisesti vapaaehtoisohjelmaa ja avasi vuoden lopulla 
haun uusille vapaaehtoisille.

Vuonna 2016 Interpedian adoptiotoiminta rahoitettiin 
adoptionhakijoiden maksamilla palvelumaksuilla ja adop-
tiokulukorvauksilla sekä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) 
adoptiotoimintaan kohdennetulla toiminta-avustuksella. 
Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin vuonna 2016 toi-
minta-avustusta 226 000 euroa.

Interpedian kehitysyhteistyötoiminta rahoitettiin yksi-
tyisten tahojen kuukausi- ja kummilahjoituksilla, yksittäisillä 
lahjoituksilla sekä ulkoasiainministeriön hankerahoituksella. 
Interpedian kehitysyhteistyö sai ulkoasiainministeriön 
hanketukea 454 500 € vuodelle 2016. Kummitoiminnan 
keräystuotto oli 306 114 euroa ja muita lahjoituksia saatiin 
12 962 euroa.

Yhdistyksen taloudelle Raha-automaattiyhdistyksen 
avustus adoptiotoimintaan ja ulkoasiainministeriön han-
ketuki kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamiseksi ovat 
merkittäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriön taloudellinen 
tuki mahdollistaa Interpedian järjestämän adoptoitujen 
lasten ja nuorten leiritoiminnan.

Interpedian talous

Vapaaehtoishaku 
jatkui
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YHDISTYSKOKOUS
Jäsenet

Hallitus

Toiminnanjohtaja
Anja Ojuva

VTM, psykoterapeutti

ADOPTIOPALVELU

Adoptiopalvelun päällikkö
Salla Hari

VTM

Adoptiovastaavat:

Marika Elmeranta
KK

Eija Kiiskinen
FM

Sosiaalityöntekijä
Malla Jauhiainen

YTM

Adoptiosihteeri
Wilma Pomell

FM

Järjestöassistentti
Linn Ahlfors

VTK

TUKIPALVELUT

Järjestökoordinaattori
Annariina Seppä

FM

Tiedottaja
Marja Utela

FM

Järjestösuunnittelija
Minna Ala-Orvola

YTM 
(vanh.vapaa)

Järjestösuunnittelija
Joonas Rentola

VTM

KEHITYSYHTEISTYÖ

Kehitysyhteistyöpäällikkö
Ilona Kalliola

VTM

Kummityövastaava
Elsa Korhonen

FK

Interpedian organisaatio
31.12.2016

TIETOA INTERPEDIASTA
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Jäsenet 2016 
Yhdistyksen jäsenmäärä laski 
hieman, ja vuoden lopussa jäse-
niä oli 940 (2015: 1036). Ruot-
sinkielisten jäsenten osuus oli 
20 %: (2015: 19 %).

Interpedian hallitus

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

Thomas Nukarinen
kasvatustieteen maisteri, 
varhaiskasvatusvastaava,  
Liperin kunta

Lasse Rantala
yleislääketieteen tohtori, lääkäri,  
Salon terveyskeskus

Markku Riissanen
yo-merkonomi, yksikön päällikkö,  
OP-Pohjola Osk

Ari Turunen
valtiotieteen lisensiaatti, 
viestintäpäällikkö, Digile, N4S-ohjelma

VARAJÄSENET:
Ursula Helsky-Lehtola
tradenomi (ylempi AMK),  
hankeviestinnän suunnittelija,  
Tampereen ammattikorkeakoulu, 
viestintäpalvelut

Interpedian  
maatoimistot ja  
yhteyshenkilöt
Interpedian yhteyshenkilöinä 
jatkoivat Kolumbiassa lakimies 
Ana Maria Fernandez ja Intiassa 
psykologi Gireeja Rajesh.

TIETOA INTERPEDIASTA
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Yhteistyökumppanit
ULKOASIAINMINISTERIÖ
Vuonna 2016 Interpedialla oli käynnissä kuusi ulkoasi-
ainministeriön tukemaa hanketta, joihin saatiin tukea 
yhteensä 454 500 euroa. Hankkeista viisi oli Nepalissa sekä 
Etiopiassa. Suomessa toteutettiin globaalikasvatushanke.

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS
Raha-automaattiyhdistys (RAY) jakaa avustuksia yleis-
hyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. RAY tukee toimintaa, 
joka edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Raha-
automaattiyhdistyksen Interpedialle vuodelle 2016 myön-
tämä 226 000 euron kohdistettu avustus suunnattiin 
adoptiotoiminnan kulujen kattamisen.
 
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA  
VALVONTAVIRASTO VALVIRA
Valviran alainen adoptiolautakunta toimii Suomen adop-
tioasioiden keskusviranomaisena.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
Interpedia on järjestänyt leirejä adoptoiduille lapsille ja 
nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 
2016 tukea leirien järjestämiseen.

Suomen adoptiolautakunnan 
hyväksymät interpedian 
ulkomaiset palvelunantajat
BULGARIA:
• Family National Association (FNA), Sofia

ETELÄ-AFRIKKA
• Abba Specialist Adoption & Social Services (Abba),  
  Pretoria

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

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

KOLUMBIA:
• 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
• La Fundación CRAN (Centro para el Reintegro y Attención  
  del Niño), Bogotá

TAIWAN:
• Christian Salvation Service (CSS), Taipei

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

INTERPEDIA ON SEURAAVIEN YHTEISÖJEN JÄSEN:

EURADOPT  
(eurooppalaisten adoptiojärjestöjen yhteistyöjärjestö)  
www.euradopt.org

Kehitysyhteistyön palvelukeskus (KEPA)  
www.kepa.fi 

Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL)  
www.lskl.fi

Nordic Adoption Council (NAC)  
www.nordicadoption.org

TIETOA INTERPEDIASTA
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YHTEYSTIEDOT

Toimisto:
Asemamiehenkatu 4 B 
00520 Helsinki
(09) 2727 060
toimisto@interpedia.fi

Tiedotus:
050 4141 452
tiedotus@interpedia.fi

Kehitysyhteistyö ja kummitoiminta:
(09) 2727 0630
kummi@interpedia.fi

www.interpedia.fi

Interpedia – Maailman kaikki lapset
Interpedia on 1974 perustettu uskon-
nollisesti ja poliittisesti sitoutumaton 
suomalainen kansalaisjärjestö, jonka 
toiminta perustuu YK:n Lapsen oikeuk-
sien sopimuksen ja Haagin yleissopi-
muksen periaatteisiin. Interpedialla on 
noin 1000 jäsentä.

Vuoden 2016 alusta alkaen järjestön 
toimintaa ohjaa Interpedian tavoitteet 
2016–2020, jonka päänäkemys on edis-
tää lapsen oikeuksia tasapainoiseen 
kehitykseen ja turvalliseen kasvuym-

päristöön adoptiotoiminnan, kehitysyh-
teistyön ja globaalikasvatuksen keinoin.

Interpedialla on kansainvälisessä 
adoptiotoiminnassa pitkäaikainen ko-
kemus sekä laajat yhteydet ulkomaille. 
Interpedia tekee adoptioyhteistyötä Bul-
garian, Etelä-Afrikan, Intian, Kiinan, Ko-
lumbian, Taiwanin ja Thaimaan kanssa.

Interpedia toteuttaa Suomen ulko-
asiainministeriön tukemia kehitysyh-
teistyöhankkeita Etiopiassa ja Nepalissa 
yhdessä kumppanijärjestöjensä kanssa. 
Lisäksi yhdistyksen yli 1200 kuukausi-

lahjoittajaa ja kummia tukee vuosit-
tain noin 4000 lasta Bangladeshissa, 
Etiopiassa, Etelä-Afrikassa, Intiassa, 
Kolumbiassa, Nepalissa ja Thaimaassa. 

Interpedia pyrkii edistämään su-
vaitsevaisuutta tuomalla esille tietoa 
kehityskysymyksistä sekä kehitysyh-
teistyön mahdollisuuksista. Yhdistyksen 
tuottamaa globaalikasvatusmateriaalia 
voi käyttää esimerkiksi koulutuksissa 
tai opetuksessa.
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KUMMINA tai 
KUUKAUSILAHJOITTAJANA 
tuet lasten pääsyä kouluun. Tuellasi 
edistetään erityisesti tyttöjen, vammaisten 
ja lapsityöläisten koulutusta. Lastensuojelun 
kehittäminen sekä perheiden tukeminen ovat 
osa työtämme.

Rahankeräysluvan numero RA/2016/819

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

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

MERKKIPÄIVÄNÄSI
voit toivoa, että ystäväsi tukevat 
Interpedian tuen piirissä olevia 
lapsia tavaralahjan sijaan.

EETTISTEN LAHJOJEN 
avulla tuet lapsia ja perheitä 
Interpedian kumppanimaissa.

Voit jättää perinnöksi 
mahdollisuuden hyvään 
lapsuuteen tekemällä

TESTAMENTTIlahjoituksen 
työhömme. Voit myös tukea työtämme 

KERTALAHJOITUKSELLA!

Hyvä lapsuus
on lapsen oikeus.

TUE TYÖTÄMME:

www.interpedia.fi


