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Lapsijärjestön työtä
hyvän lapsuuden puolesta
I

nterpedian vuosi on ollut täynnä arkityötä, iloisia uutisia ja samalla valmistautumista tulevaisuuden vaatimuksiin. Adoptiopalvelussa saapuneiden lasten sekä
adoptionhakijoiden määrät säilyivät ennallaan. Kehitysyhteistyössä valmistauduimme edelleen kehitysyhteistyöleikkausten aiheuttamaan talouden kiristymiseen ja globaalikasvatuksen tiimimme jatkoi kouluvierailuja.
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Syntyvyys on ollut laskussa Suomessa viime vuosien aikana. Samaan aikaan kiinnostus kansainvälistä adoptiota
kohtaan on vähentynyt. Yhteiskunnallinen tilanne heijastuu adoptioihin, ja kansainvälisiin adoptioihin vaikuttavat myös globaalit virtaukset. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kansainvälisten adoptioiden vähentymiseen
ovat vaikuttaneet monen suuren luovuttavan maan yhteiskunnallisen tilanteen kohentuminen tai maan lopetettua kokonaan adoptioyhteistyön.
Samaan aikaan Suomessa kiinnostus perheen perustamiseen on vähentynyt. Nuorten aikuisten epäröinnille on
löydetty monia syitä: Perheen perustaminen ei ole enää
itsestäänselvyys vaan nuorella on valittavanaan monenlaisia elämänpolkuja. On myös epävarmuutta tulevasta,
nuorten syrjäytymistä, kohtaanto-ongelmaa ja negatiivisia käsityksiä perhe-elämästä. Tänä päivänä mediasta tulvii tietoa vanhemmuuden vaatimuksista ja uutta tutkimustietoa. Joskus tieto lisää tuskaa ja vanhemmuudesta
voi helposti tulla suorittamista, jossa paineet ovat valtavat. Myös kansainvälistä adoptiota on tutkittu enemmän
ja erityistarveadoptioiden lisääntyminen on kasvattanut
kuntouttavan vanhemmuuden tarvetta. Kansainväliseen
adoptioon vaikuttavat myös ikärajat, jotka rajaavat yli
50-vuotiaat hakijat pois. Hieman vanhemmilla voisi kuitenkin olla vakaa elämäntilanne, itseluottamusta ja hyviä valmiuksia ottaa vastaan vanhempi lapsi.
Miten voisimme rohkaista perheen perustamista epäröiviä nuoria aikuisia? Tarvitsemme myös niitä onnistumistarinoita, joissa lapsi tuo elämään paljon rakkautta
ja iloa, sekä tietenkin niitä aivan tavallisia tarinoita, joissa eletään lapsiperheen monimuotoista elämää. Elämää,
joka kaiken hulinan keskelläkin antaa arjen turvalliset raamit, elämän tukevan kivijalan ja vanhemmille myös tarkoituksen ja tarpeellisuuden tunteita.

Kannen kuva: Petra Mäkelä

SUOMALAISEN JÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖTÄ

Kuvat: Interpedian arkisto, Petri Koivisto, Jouni Ilvesoksa,
Marjukka Mähönen, Petra Mäkelä,
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Julkisuudessa on jälleen keskusteltu paljon lahjoitusvaroja keräävien toimijoiden luotettavuudesta. Onkin hyödyllistä pohtia, millaista on eettinen varainkeruu. Mikä on
järkevää lahjoitusvarojen käyttöä ja millainen toiminta on
hyvän hallintotavan mukaista?
Etenkin nettikeskusteluissa tuodaan usein esille se,
että halutaan suosia toimijaa, joka välittäisi tukieurot suo-
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raan kohteeseen ilman välikäsiä ja hallintokuluja. Tällaiselle varainkeruulle ja avustustoiminnalle on oma, sopiva paikkansa pienimuotoisena toimintana. Hallinnosta ja
suunnittelutyöstä aiheutuvat kulut kuitenkin puolustavat
paikkaansa silloin, kun tehdään pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja ammattimaista muutostyötä.
Me voimme olla ylpeitä Interpedian kehitysyhteistyöstä
ja osaavista kumppaneistamme. Olemme täysin suomalainen järjestö eikä meillä ole kansainvälistä kattojärjestöä. Syksyllä 2017 Interpedia ja Etiopian vammaishanke
Berhan Lehetsanat -järjestön kanssa valittiin mukaan ulkoministeriön tilaamaan ja tilintarkastusyritys KPMG:n toteuttamaan toiminnantarkastukseen, josta saimme hyvää
palautetta järjestöjen toiminnasta ja hankkeen tuloksista.
Globaalikasvatuksemme on saanut jatkaa säätiörahoituksen turvin ja vierailimme erityisesti Pohjanmaan
kouluissa pitämässä työpajoja lapsen oikeuksista, koulutuksen merkityksestä ja nepalilaisten lasten elämästä.
Tämä osa järjestöämme sitoo hienosti yhteen työmme
sekä suomalaisten perheiden kanssa että kehitysmaiden lasten parissa.
Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta kaikille Interpedian
jäsenille, asiakkaille, kuukausilahjoittajille, kummeille,
adoption ja kehitysyhteistyön kumppaneille, rahoittajille, yhteistyöverkostoille sekä Interpedian hallitukselle ja henkilökunnalle luottamuksesta ja yhteistyöstä. Kiitos erityisesti niille kaikille lapsille, joita olemme saaneet
kohdata työssämme, sekä toimistolla että työmatkoilla.
Te teette työstämme merkityksellistä!
Anja Ojuva
Toiminnanjohtaja

3

KANSAINVÄLINEN ADOPTIO
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Kansainvälinen
adoptiotoiminta vuonna 2017

Infoja, koulutuksia,
viestintää

Interpedian vahva asema kansainvälisen adoption palvelunantajana
säilyi. Järjestön kautta adoptoitiin Suomeen 40 lasta eli saman
verran kuin edellisenä vuonna, ja järjestön osuus oli 57 % kaikista
Suomeen palvelunantajien kautta kansainvälisesti adoptoiduista
lapsista (vuonna 2016: 69 %). Interpedian kautta on tullut
Suomeen yhteensä 2 196 adoptiolasta.

Adoptioon ja kohdemaihin liittyvät infotilaisuudet olivat keskeinen osa adoptiopalvelun
toimintaa. Vuoden 2017 aikana infoja
järjestettiin Helsingin lisäksi Ahvenanmaalla,
Pietarsaaressa, Tampereella ja Oulussa:

”Vaikka noin 60 % Suomeen tulevista lapsista on viime
vuosina tullut Interpedian kautta, niin jokaisen yhteistyösuhteen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Siinä keskinäinen luottamus on tärkeässä osassa. Vuoden 2018
aikana voimme jatkaa yhteistyötämme hyvillä mielin,
sillä meillä on toimivat ja luottamukselliset suhteet
kaikkiin kohdemaihimme ja adoptiokontakteihimme”,
sanoo Interpedian toiminnanjohtaja Anja Ojuva.

jät tapaavat myös hakijoita henkilökohtaisesti mahdollisimman säännöllisesti odotuksen aikana.

”Tämä tilaisuus on adoptiolapsen ydinperheen
ympärillä oleville ihmisille mahdollisuus osallistua
odotukseen. Adoptio muuttaa monen ihmisen elämää,
joten tieto lisää ymmärrystä tässä uudessa tilanteessa.
Syvempi ymmärrys, tieto ja yhteys ovat kaikin tavoin
tärkeitä tulevan adoptiolapsen kannalta.”

Interpedian uutinen 2.1.2018 ”Vuonna 2017 Suomeen saapui Interpedian kautta 40 adoptiolasta”

Kohdemaissa tarvitaan nykyisin erityisesti hyvin valmistautuneita adoptionhakijoita, joilla on valmiuksia antaa koti
erityistarpeiselle lapselle. Adoptiopalvelu on hyvin räätälöityä, mikä on lisännyt adoptiopalvelun tarvetta tehdä tiivistä yhteistyötä lähettävän maan viranomaisten ja
kumppaneiden kanssa sekä Suomessa konsultoivien lääkäreiden kanssa. Interpedian adoptiopalvelun työnteki-

Malla Jauhiainen Interpedian blogissa 13.4.2017

Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi lukuisat vapaaehtoiset kutoivat
sinivalkoisia sukkia, joita lähetimme kaikille saapuville adoptiolapsille.

Toimintavuoden lopussa oli yhteensä 127 asiakkuutta. (v. 2016 yhteensä 127 asiakkuutta).
Vuoden 2017 lopussa Interpedian kohdemaissa oli yhteensä 58 hakemusta (2016: 50).
SUOMEEN INTERPEDIAN KAUTTA SAAPUNEET ADOPTIOLAPSET 2008–2017
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Interpedia järjesti yhdessä muiden adoptiotoimijoiden kanssa
adoptiopäivän, johon sisältyi lääkäriluento sekä jälkipalvelukoulutuksen ja -infon. Jälkipalvelusta tiedotettiin myös
neljässä eri infossa adoptioperheiden maatapaamisissa.
Perinteinen Läheisten iltapäivä adoptiolasten isovanhemmille ja muille läheisille oli edelleen suosittu ja osallistujat kokivat sen hyvin tarpeelliseksi.
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Adoptionhakijoille lähetettiin vuoden 2017 aikana sähköpostitse 8 hakijatiedotetta, adoptiokontaktiesite sekä
maakohtaisia ja tapahtumatiedotteita. Lisäksi adoptionhakijoille lähetettiin 2 toiminnanjohtajan kirjettä (juhannuksena ja jouluna).
Vaikka tietoa olisi kerätty talteen kuinka paljon,
murrosikä voi silti yllättää hyvinkin valmistautuneen
perheen. Tärkeää on kuitenkin muistaa sama oppi
kuin ennenkin: lapsen käytökseen on aina syynsä, ja
niin nytkin. Vaikka ympärillä myllertäisi, tärkeää tässä
vaiheessa olisi säilyttää sama entinen uteliaisuus
lasta kohtaan sekä ajatuksissa se perheen perusta,
se yhteys, joka on ollut olemassa aiempina vuosina.
Ymmärrystä tarvitaan molemmin puolin. Vanhempien
on hyvä säilyttää tuntuma lapsen ja nuoren näkökulmaan. Tunteet nousevat yleensä peruskysymyksistä,
kuten vaikka: Kelpaanko tällaisena kuin olen? Mitä
adoption taustalla onkaan? Rakastetaanko minua?

30 suomenkielistä infotilaisuutta
1 ruotsinkielinen
2 kaksikielistä infoa (ruotsi ja englanti)
Osallistujia näissä infoissa oli yhteensä noin 240

”Täytin syyskuussa 50 ja isäksi tuleminen nyt juuri
isäinpäivän aattona tuntuu ihmeelliseltä ja ihanalta.
Ei ollut mitenkään selvää adoption onnistumisesta
ennen ikätakarajani täyttymistä. Oma isäni oli 47 minun syntyessä joten uskon että olen parhaassa iässä
ollakseni yhtä hyvä isä kuin omani oli.”
Kalle.
Kokosimme adoptioisien tunnelmia blogiimme
isänpäiväksi 10.11.2017

”Toivon, että adoptiolapsi nähtäisiin mahdollisista
erityispiirteistään huolimatta ennen muuta lapsena.
Adoptiolapsen näkeminen erityisyyden kautta voi
suunnata vanhemmuutta väärille urille. Mikäli lapsen
kuntouttamisen näkökulma painottuu, voivat vanhemmuuden paineet kasvaa kohtuuttoman suuriksi.
Lapsi tarvitsee ennen kaikkea vanhemman.”
Interpedian hallituksen jäsen Thomas Nukarinen käsitteli eheyttävää vanhemmuutta Interpedian blogissa 23.3.2017

”Lapsettomuuteen liittyvät menetyksen tunteet ovat
voimakkaasti läsnä ja adoptioprosessin epävarmuus
on edelleen muistuttamassa tästä elämän tosiasiasta.
Adoptiota edeltävä asioiden työstäminen on sen vuoksi kullan arvoista: se antaa lapselle tilaa tulla omien
menetystensä kanssa perheeseen.”
Anja Ojuva kirjoitti Interpedian blogiin lapsettomuuden työstämisestä adoptioprosessin osana 29.6.2017

Malla Jauhiainen pohti murrosikää Interpedian blogissa 26.9.2017
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Tapaamisia ja verkostoja

Pohjoismainen ja
eurooppalainen yhteistyö
P

Adoptiopalvelun työmatkat kohdemaihin
sekä kohdemaista tulevat vierailut Suomeen
ovat tärkeitä yhteistyön ja luottamuksen
lujittamiseksi. Vuoden aikana työmatkoja
tehtiin Taiwaniin, Thaimaahan ja Kolumbiaan.
Lisäksi toiminnanjohtajamme osallistui
EurAdoptin neuvoston kokoukseen
Luxemburgissa maalis–huhtikuun vaihteessa.

I

nterpedian adoptiopalvelun työntekijät tapaavat työmatkoillaan kohdemaissa olevien Suomen lähetystöjen henkilökuntaa ja myös kohdemaiden lähetystöihin
Suomessa tehdään vierailuja.

ohjoismaisesta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä on
tullut välttämättömyys adoptiotyössä tietojen ja kokemusten vaihdon vuoksi sekä käytännön tasolla. Interpedia on ollut aktiivinen jäsen kansainvälisten adoptiojärjestöjen Nordic Adoption Councilin (NAC) ja EurAdoptin
toiminnassa niiden alkuvaiheista lähtien.
Interpedian adoptiovastaava Marika Elmeranta valittiin
NAC:n Suomen edustajaksi ja toiminnanjohtaja Anja Ojuva
jatkoi Suomen varaedustajana EurAdoptin neuvostossa.

NAC:N SEMINAARI HELSINGISSÄ
Passi- tai viisumiasioiden hoitaminen Suomen lähetystössä on osa
adoptioperheiden hakumatkaa. Adoptiopalvelun työntekijät tapaavat
työmatkansa aikana myös lähetystöjen henkilökuntaa.

Suomessa toimivat kolme adoptiopalvelunantajaa (Interpedia, Pelastakaa Lapset ry sekä Helsingin kaupunki)
tekivät vuoden 2017 aikana tiivistä yhteistyötä. Yhteiset
Lapsemme -järjestön Adoptiokuraattoritoiminnan ohjausryhmässä Interpedian edustajana oli sosiaalityöntekijä Malla Jauhiainen.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran alainen adoptiolautakunta toimii Suomen adoptioasioiden keskusviranomaisena. Interpedia on adoptiolautakunnan täysistunnon jäsen. Toiminnanjohtaja Anja
Ojuva on myös Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) Ehkäisevän työn -neuvottelukunnan jäsen.

Syksyllä 2017 NAC:n suomalaiset jäsenjärjestöt järjestivät
menestyksekkäästi Helsingissä kokouksen ja seminaarin
Current Phenomena in Intercountry Adoptions, joka kokosi yhteen adoptiokentän toimijoita kaikista Pohjoismaista.
”Pohjoismaisilla adoptiojärjestöillä on pitkä kokemus sekä korkeatasoista asiantuntemusta, mikä on
tiivistetty toimintaohjeeseemme ’Nordic Adoption
Approach’ (Pohjoismainen lähestymistapa adoptioon).
Meillä on hyvät resurssit, toimivat rakenteet ja pitkät
yhteistyöperinteet kansainvälisessä adoptiossa, joka
on nykyäänkin erinomainen ratkaisu perhettä vailla
oleville lapsille”, kertoo NAC:n puheenjohtaja Mona
Arfs Ruotsista.
Konferenssissa julkistetaan myös suuren suomalaisen
adoptiotutkimuksen FinAdo:n tutkimustuloksia. Tutkimuksen mukaan valtaosa adoptiolapsista sopeutuu
hyvin uusiin olosuhteisiinsa ja voi hyvin.
Suomessa tapahtumaa ovat olleet järjestämässä
NAC:n suomalaiset jäsenjärjestöt Adoptioperheet ry,
Interpedia, Helsingin kaupunki, Pelastakaa Lapset ry
sekä Yhteiset Lapsemme ry.
Interpedian uutinen 28.9.2017 ”Pohjoismailla on hyvät edellytykset vastaanottaa adoptiolapsia – Pohjoismainen adoptiokonferenssi Helsingissä 29.9.2017”
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Konferenssin kaikille avoimen seminaarin aiheena
olivat kansainvälisen adoption ajankohtaiset ilmiöt,
erityisesti sosiaalinen media ja miten se vaikuttaa
vaikkapa juurien etsintään. NAC-konferenssi saikin
paljon kiitosta paitsi hienosti sujuneista järjestelyistä
myös laadukkaasta ja ajankohtaisesta ohjelmasta.
”Pohjoismainen yhteistyö auttaa minua ihan jokapäiväisessä työssäni. Kokemuksia ja tietoja eri kontaktimaiden tilanteesta vaihdetaan hyvässä hengessä
ja samalla voidaan oppia toisilta järjestöiltä. Vuosittaisissa tapaamisissa on hienoa nähdä kollegoita ja
kuulla muiden Pohjoismaiden adoptiotilanteesta”,
kertoo Interpedian adoptiovastaava ja NAC:n hallituksen tuore varapuheenjohtaja Marika Elmeranta.
Interpedian uutinen 20.10.2017 ”Pohjoismainen adoptiokonferenssi keräsi asiantuntijat yhteen”

”Antoisan ja ajatuksia herättäneen seminaaripäivän
päätti adoptoitujen aikuisten paneelikeskustelu,
jonka moderaattorina toimi seminaarinkin juontanut
adoptiokuraattori Anja Wikstedt. Paneeli summasi
yhteen päivän aikana käsiteltyjä teemoja, erityisesti
millaisia mahdollisuuksia ja riskejä sosiaalinen media
tarjoaa omien juurien selvittelyyn. Panelistit olivat
yhtä mieltä siitä, että keskustelussa juurien etsinnästä
on otettava huomioon, että se vaikuttaa paitsi adoptoituun itseensä niin myös adoptioperheeseen sekä
biologisiin sukulaisiin. Toisin sanoen etsintäyritykset
vaikuttavat koko ”adoptiokolmioon”. Panelistit pitivät
erittäin tärkeänä myös avointa keskusteluyhteyttä
adoptoidun ja vanhempien välillä. Ilman avoimuutta
ja luottamusta adoptoitu saattaa jättää kertomatta
kokemuksensa juurien selvittelystä ja pahimmassa
tapauksessa verkossa koetut uudelleen hylkäämiset
tai väärinkäytökset.”
Minna Ala-Orvola Interpedian blogissa 19.10.2017
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Adoption jälkipalvelu Interpediassa

J

J

älkipalvelussa olevien asiakkaiden määrä kasvoi edelleen. Vuoden 2017 aikana jälkipalvelutyön rakenteita
sekä asiakastyötä kehitettiin ja arkistointia jatkettiin
edelleen. Suurena haasteena tulevaisuudessa on saada
riittävät resurssit laadukkaan jälkipalvelun toteuttamiselle asiakasmäärien kasvaessa.
Asiakkaat ottavat yhteyttä jälkipalveluun, kun he haluavat saada tietoa taustoistaan tai kaipaavat apua juurimatkajärjestelyissä. Taustaan tutustuminen tapahtuu
toimistotapaamisessa asiakkaan kanssa ja tarvittaessa
pyydetään lisätietoa adoptoidun synnyinmaasta. Jälkipalvelussa vastataan myös lasten synnyinmaasta tuleviin yhteydenottoihin. Tällöin otetaan yhteyttä adoptoituun ja tuetaan häntä tiedon vastaanottamisessa. Myös
lähettävien maiden käytäntöjen muutoksesta tiedotetaan adoptioperheille.
Juurien etsimisen tarve jo kokemus ovat aina yksilöllisiä, joten myös tuen tarve vaihtelee. On hyvä, että
adoption jälkipalvelusta keskustellaan nyt paljon ja
tukimuotoja kehitetään sekä meillä vastaanottavissa
maissa että lähettävissä maissa adoptiokolmion kaikki
osapuolet huomioon ottaen.

ärjestimme ensimmäistä kertaa yhdessä muiden adoptiotoimijoiden kanssa #Adoptionilo/#Adoptionsglädjekampanjan Adoptoitujen päivän yhteydessä maaliskuussa 2017. #Adoptionilo-kampanjalla muistuttiin, että
adoptioperheet ja adoptoidut elävät suureksi osaksi ihan
tavallista arkea. Viikon aikana adoptiojärjestöt, -perheet
ja adoptoidut jakoivat sosiaalisessa mediassa tarinoita
adoptioarjesta. Kampanja onnistui hyvin, joten sitä päätettiin jatkaa myös seuraavana vuonna.
”En ole kokenut adoptiovanhemmuutta mitenkään
erityisen raskaaksi, vaikka monenlaista meillekin on
tapahtunut. Tämä on sama asia kuin muiden tärkeiden asioiden kanssa: Jos koen, että tämä on minun
juttuni, ei siihen ajan ja vaivan uhraaminen tunnu
vaikealta”.
Interpedian adoption jälkipalvelun työntekijä kävi työmatkalla Etiopiassa loka–marraskuun vaihteessa 2017. Hän tutustui matkallaan
erityisesti lastenkoteihin ja niiden työntekijöihin.

Marja Utela Interpedian blogissa 9.1.2018

Interpedian kesäleirit – kohtaamisia ja
vertaistukea adoptoiduille lapsille ja nuorille
Kesäleirit ovat tärkeä osa adoptoitujen
jälkipalvelua. Interpedia järjesti kansainvälisesti
adoptoitujen lasten- ja nuorten kesäleirin
yhteistyössä Lasten Kesä ry:n kanssa Hauhon
lomakeskuksessa 30.6.–4.7.2017.
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”Elämme iloista ja vauhdikasta elämää. Voisimme
jäädä murehtimaan niin monenlaista, mutta otamme
vastaan sen mitä tulee, huumorilla, ja elämme tässä
ja nyt.”

SUOMEN ADOPTIOLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT
INTERPEDIAN ULKOMAISET PALVELUNANTAJAT

Adoptioäiti Tarja Koiviston haastattelusta Interpedian blogissa
#adoptionilo-kampanjan aikana 13.3.2017

BULGARIA:
• Family National Association (FNA), Sofia

”Noin 15 vuotta sitten puhelin soi. Olin kotona kaksosveljeni ja isoäitini kanssa, kun äitini soitti ja kertoi, että
meistä oli tullut isosisko ja isoveli. Aloin itkeä onnesta
kuullessani, että olimme saaneet pikkusiskon Kiinasta
ja saisimme pian lähteä hakemaan häntä. Lopultakin!”

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

Leirin tavoitteena oli tukea eri puolilla Suomea asuvien
adoptoitujen lasten ja nuorten identiteettiä vertaistuen
avulla. Palautteen perusteella tässä tehtävässä onnistuttiin hyvin. Noin puolet leiriläisistä on adoptoitu Suomeen
Interpedian kautta ja puolet muiden suomalaisten adoptiopalvelunantajien kautta.

Kesäleiriläinen Loviisa Mäenpää Interpedian blogissa 9.8.2017

Vertaistuki on ollut todella tärkeää Koivistoille: ”Tämä
porukka oikeasti ymmärtää mistä on kyse. Vaikka
elämme tavallista perhearkea, vain toiset adoptioperheet todella ymmärtävät mistä adoptiovanhemmuudessa on kyse.”

Linn Ahlfors kirjoitti Interpedian blogiin adoptiosisaruudesta
#adoptionilo-kampanjan aikana 17.3.2017

63 lasta ja nuorta osallistui Interpedian kesäleirille.

”Ystävien näkeminen pitkästä aikaa oli ihanaa. Oli
taas mukava tutustua uusiin ihmisiin ja myös nähdä
vanhoja tuttuja. Nämä leirit ovat minulle tärkeitä,
koska näen kavereita, joita ei tule nähtyä muuten kuin
kerran vuodessa.”

#Adoptionilo-kampanja

• 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

Leirit eivät vuonna 2017 saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta, joten Interpedia pyrkii löytämään uusia
rahoituslähteitä tälle tärkeälle jälkipalvelun muodolle.

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

9

KEHITYSYHTEISTYÖ

KEHITYSYHTEISTYÖ

Kehitysyhteistyö
Vuoden 2017 aikana tuettiin 16 lasten asemaa parantavaa ja lapsen
oikeuksien toteutumista edistävää ohjelmaa ja hanketta seitsemässä eri
maassa, 14 yhteistyöjärjestön kanssa. Interpedia sai Suomen ulkoministeriön
hanketukea 407 375 € vuodelle 2017.
”Ulkoasianministeriö kutsui 1.2.2017 kansalaisjärjestöjä keskustelemaan aiheista, jotka vaativat suomalaisilta toimijoilta yhteisiä ponnisteluja tulevina vuosina.
Keskustelu palasi yhä uudelleen hiertävään kysymykseen: tekemämme kehitysyhteistyö on yhä laadukkaampaa, mutta rahoitusta on silti leikattu rankasti.
Tilaisuudessa pohdittiin yhdessä, millä saadaan näkyvyyttä ja positiivisuutta kehitysyhteistyötä kohtaan.
Meidän kaikkien on kerrottava työmme tuloksista,
jotta suomalaiset voisivat olla aidosti ylpeitä kehitysyhteistyön saavutuksista.
Nämä samat kysymykset ovat pohdinnassa myös
Interpediassa, kun kehitysyhteistyömme täyttää 40
vuotta vuonna 2018 ja samalla valmistaudumme
työmme ja rahoituksemme radikaaleihin leikkauksiin
tänä ja ensi vuonna.”

Lahjoittajien tuella työtä
hyvän lapsuuden puolesta

Ilona Kalliola Interpedian blogissa 2.2.2017

Vuonna 2017 alkoi kaksi uutta hanketta Nepalissa ja Etiopiassa. Yksi uusista on nelivuotinen kehitysyhteistyöhanke
Patanin syrjäisellä maaseutualueella uuden yhteistyöjärjestön Patan Community Based Rehabilitation Organisation eli Patan CBR:n sekä vanhan kumppanimme Loo

SUOMEN ULKOMINISTERIÖN TUELLA
VUODEN 2017 AIKANA TOTEUTETUT
KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET:
MAA

KESTO

ETIOPIA BERHAN LEHETSANAT:
KOULU KAIKILLE – VAMMAISTEN LASTEN
KOULUTUKSEN EDISTÄMISEN JATKOHANKE

2017–
2018

NEPAL

LOO NIVA & PATAN CBR:
KOULU KUULUU KAIKILLE –
KOULUYMPÄRISTÖN
KEHITTÄMISHANKE NEPALISSA

2017–
2020

NEPAL

CWISH:
LASTENSUOJELUN VAHVISTAMINEN
NEPALISSA

2015–
2017

LOO NIVA:
LAADUKASTA KOULUTUSTA
LÄNSI-NEPALIN LAPSILLE

2015–
2017

NEPAL
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KUMPPANIJÄRJESTÖ JA HANKKEEN NIMI

Nivan kanssa. Uusi kumppanijärjestömme tuo hankkeeseen tärkeää vammaisosaamista. Patan CBR on voittoa
tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan
järjestö, joka perustettiin vuonna 1999 tarjoamaan kuntoutusta erityislapsille.
Syksyllä 2017 Interpedia ja Etiopian vammaishanke Berhan Lehetsanat -järjestön kanssa valittiin mukaan ulkoministeriön tilaamaan ja tilintarkastusyritys KPMG:n toteuttamaan toiminnantarkastukseen, josta saatiin hyvää
palautetta järjestöjen toiminnasta ja hankkeen tuloksista.
Vuoden aikana tehtiin kaksi työmatkaa sekä Nepaliin
että Etiopiaan. Matkoilla tavattiin yhteistyömaiden kaikki kumppanit ja vierailtiin Suomen suurlähetystöissä. Interpedian kohdemaista Etiopiassa ja Bangladeshissa oli
vuoden 2017 aikana levotonta, mikä vaikeutti toimintaa
näissä maissa. Bangladeshin eteläosiin saapui syksyllä
2017 rohingya-pakolaisia rajan yli Myanmarista ja Interpedia keräsi varoja pakolaisten auttamiseen.
Vuonna 2017 Interpedian kautta lähti kaksi vapaaehtoistyöntekijää Nepaliin.

Interpedian 1 142 kummin ja kuukausilahjoittajan tuella
toteutimme vuoden 2017 aikana 11 ohjelmaa 7 eri maassa.
Ohjelmissa tuettiin pääsääntöisesti lasten mahdollisuutta
koulunkäyntiin. Lisäksi osaan ohjelmista sisältyi lapsille,
vanhemmille ja koko yhteisölle kohdistuvaa koulutusta
esimerkiksi vammaisuudesta ja lapsen oikeuksista. Myös
pienyrittäjyyttä ja erilaisia tulonhankintamenetelmiä tuettiin. Joissakin ohjelmissa perheille tarjottiin terapiaja sosiaalipalveluja, järjestettiin vapaa-ajantoimintaa ja
hoitopalveluja. Toisissa ohjelmissa tuettiin esimerkiksi
lastenkodin toimintaa.
Yhteistyö Intian Saberan kanssa päättyi vuoden 2017
aikana.
Tällaisina aikoina, kun julkisen talouden tilanne kiristyy
ja oma mukavuutemme on uhattuna, me käännymme
usein sisäänpäin ja solidaarisuutemme vähenee. Jos
kuitenkin haluamme, että asiat muuttuisivat paremmaksi, paras sijoitus mitä voimme tehdä, on edelleen

pyrkiä turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisuus
turvattuun kasvuun ja kehitykseen. Sillä he ovat niitä,
joille pallo jää.
Interpedia tekee kumppanijärjestöjensä kanssa työtä
kaikkein haavoittuvaisimpien ihmisten puolesta. Tuetut lapset ovat köyhiä ja marginalisoituja, eikä monilla
ole mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tilanteeseensa
vaikka halua olisi. Nämä lapset ovat kuitenkin myös
tulevaisuus ja heissä on potentiaalia mihin tahansa.
Koulunkäynnin mahdollistaminen tytölle Bangladeshissa tai kyynärsauvojen antaminen koululaiselle
Etiopiassa ovat yksinkertaisia asioita, mutta ne ovat
myös sijoittamista tulevaisuuteen.
Kehitysyhteistyön harjoittelijana Interpediassa keväällä 2017 työskennellyt Saana Hokkanen Interpedian blogissa 19.6.2017
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Interpedian
kehitysyhteistyön
kumppanijärjestöt vuonna
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2017

Kävin matkani aikana katsomassa myös Addis Abeban
vuosi sitten käynnistynyttä päiväkotia. Keteman
päiväkodin lapset ovat aloittaneet noin vuosi sitten.
Uudet valitaan nykyisten lasten siirtyessä kouluun.
Lapset saavat päivän aikana välipalan lisäksi ravinteikkaan lämpimän aterian, joka ostetaan köyhien
yksinhuoltajien perustamalta osuuskunnalta. Näin
tuetaan myös naisten toimeentuloa.”
Ilona Kalliola Interpedian blogissa 15.11.2017

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.

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 PÄIVÄKOTEJA JA VARHAISKASVATUSTA
lapsiaan. Lasten perheet saavat myös tukea vaikeissa KÖYHIMMILLE LAPSILLE
elämäntilanteissa.
Maedot, Addis Abeba
Maedot tekee vaikuttavaa työtä köyhien perheiden lasten
KOULUTUSTA JA KUNTOUTUSTA VAMMAISILLE LAPSILLE
parissa Addis Abebassa ja sitä ympäröivällä maaseudulla.
Yhdessä Maedotin kanssa olemme perustaneet yhteensä
Berhan Lehetsanat, Debre Zeit
Berhan Lehetsanatin tavoitteena on parantaa alueen vam- kolme päiväkotia Addis Abeban köyhälle alueelle sekä
maisten lasten koulutusmahdollisuuksia. Järjestö tekee Wolisoon ja Dilelaan.
myös valistustyötä esimerkiksi vammaisuuden todellisista
syistä ja niiden ennaltaehkäisystä.
’Maedotin työssä lapsia puhutteli se, että etiopialaiset
lapset saavat kunnon ruokaa varhaiskasvatuskeskuk”Tapasin huhtikuun 2017 seurantamatkallani monia
sessa. Ajatus siitä, että joutuisi olemaan koko päivän
eri tavoin vammaisia lapsia ja heidän vanhempiaan,
nälkäisenä, kosketti lapsia erityisesti.’
jotka olivat kerääntyneet alueen koululle kertomaan,
– Lahjoittajaperheen äiti
miten Berhan Lehetsanatin työ oli muuttanut heidän
Marja Utela kertoi suomalaisen perheen lahjoituksesta Maedotin
elämäänsä. Aiemmin vammaisten lasten perheitä oli
päiväkodille Interpedian blogissa 28.4.2017
avoimesti syrjitty ja jopa haukuttu, sillä vammaisuuden ajateltiin johtuvan perheiden pahoista teoista tai
”Tänä syksynä saimme kerätyksi tarpeeksi varoja
kirouksesta.
toisen päiväkodin perustamista varten. Yhteistyökumppanimme Maedot avasi lokakuun alussa uuden
Abush, 19 vuotta, opiskelee it-alaa ammattikoulussa.
päiväkodin Wolison kapunkiin Addis Abebasta länteen.
Hän puhui tilaisuudessa paljon ja syvällä itseluottamuksella. Hän haluaa toimia mallina ja esikuvana
Maedotin entiset opettajat ovat saaneet lisäkoulutusta
nuoremmille eri tavoin vammaisille lapsille ja varmisvarhaiskasvatukseen ja päiväkodin lapset on valittu
taa, että muutkin voivat saada tukea. ”Vammaisia on
ympäröivältä köyhältä alueelta paikallisen sosiaalitoimonenlaisia, mutta monet voivat saavuttaa kaiken
miston esittämistä perheistä. Näiden 30 eniten tukea
minkä muutkin ihmiset”, hän sanoi painokkaasti.”
tarvitsevan lapsen äidit ovat pääosin köyhiä yksinhuoltajia.
Ilona Kalliola Interpedian blogissa 21.4.2017
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LASTENSUOJELUJÄRJESTELMÄN JA KOULUJEN
KEHITTÄMISTÄ
Children and Women in Social Services and Human
Rights (CWISH)
CWISH edistää koulutuksen ja vaikuttamistyön kautta lasten oikeuksien toteutumista. CWISH on pitkään työskennellyt myös lapsityöläisten oikeuksien puolesta. Järjestön
tavoitteena on tukea Nepalin lastensuojelutoimijoiden
kapasiteettia ja luoda paikalliselle tasolle toimiva lastensuojelumekanismi

KÖYHIEN PERHEIDEN LAPSILLE MAHDOLLISUUS
LAPSIYSTÄVÄLLISEEN KOULUTUKSEEN
Loo Niva Child Concern Group Nepal

hon järjestämän ohjelman, jossa käsiteltiin näytelmän
avulla lapsiavioliittojen haittoja. ’Nuorisokerhossa olen
oppinut auttamaan muita ja ratkaisemaan ongelmia’,
kertoi Harish.”
Ilona Kalliola Interpedian blogissa 8.3.2017

”Monet nuoret haluavat aidosti vaikuttaa nyt ja
tulevaisuudessa yhteisönsä sekä kylänsä asioihin. Loo
Nivan avulla monet nuoret ovat löytäneet oman tiensä
ja saaneet tarvittavaa tukea. Nepalin lapsille ja nuorille
oman polun löytäminen on tärkeää, jotta heidän motivaationsa käydä koulussa säilyy.”
Nepalissa Interpedian vapaaehtoisena työskennellyt Reetta Turpeinen Interpedian blogissa 4.8.2017

Loo Niva tukee vähäosaisten perheiden lasten koulunkäyntiä Lalitpurissa sekä Kaukolännen Dadeldhurassa.
Lasten osallistumismahdollisuuksia parannetaan tukemalla
koulujen lapsikerhoja. Lasten asemaa parannetaan tukemalla heidän koulunkäyntiään ja kehittämällä peruskoulutuksen laatua ja kouluympäristöä. Tavoitteena on myös
parantaa Nepalin koulujen hallintoa.
”Koulujen laadun kehittäminen on tärkeää, sillä vaikka
Nepalin koulunkäyntitilastot näyttävät jo lupaavilta,
kouluissa ei välttämättä opita. Moni oppilas kävelee
kouluun monta tuntia säässä kuin säässä, joten on
toivottavaa että vastineeksi saisi laadukasta opetusta.
Loo Nivan toiminnalla alueen valtiollisten koulujen
opetuksen laatua ja läsnäololukuja on saatu nostettua.
Tapasin matkallani 13-vuotiaan Harish-pojan, joka
opiskelee kahdeksannella luokalla ja toimii nuorisokerhon puheenjohtajana koulussaan Ajayamerun alueella. Vieraillessamme koululla Harish juonsi nuorisoker-
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KUNTOUTUSTA JA KOULUTUSTA VAMMAISILLE LAPSILLE
Patan Community Based Rehabilitation Organization
(Patan CBR), Nepal
Patan CBR tekee valistustyötä, jotta vanhemmat ovat
valmiita hakemaan lapsilleen kuntoutusta ja turvaamaan
lastensa koulutuksen. Lapsille tarjotaan myös päivähoitoa, kouluopetusta ja käden taitojen kehittämistä sekä
fysioterapiaa.
”Nepalin kaltaisessa kehittyvässä maassa, jossa köyhyys ja eriarvoisuus ovat edelleen laajalle levinneitä
ongelmia, vammaisten lasten tilanne on paikoitellen
todella vaikea. Teoriassa lainsäädäntö tarjoaa lapsille
yhtäläisen oikeuden maksuttomaan peruskoulutukseen.
Näin teoriassa. Todellisuus on kuitenkin varsin toisenlainen.
Vammaiset lapset jäävät muita useammin koulutuksen ulkopuolelle, koska tukea ei myönnetä, koska koulu ei ole esteetön tai ei ota vastaan vammaisia lapsia –
tai koska vanhemmat eivät tiedä lastensa oikeudesta
koulutukseen tai halua viedä heitä kouluun.
Olen ollut Nepalissa vasta muutaman viikon, mutta
tiedän jo, etteivät nämä tarinat vammaisten lasten
oloista ole pelkkiä tarinoita. Näiden ohelle mahtuu
kuitenkin onneksi myös ihania kertomuksia, onnistumisia ja kohtaloita, jotka antavat toivoa paremmasta
huomisesta.”
Nepalissa Interpedian vapaaehtoisena työskennellyt Anna Kylmänen Interpedian blogissa 23.11.2017

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 parantamiseksi Bangladeshin eteläisillä rannikkoalueilla, missä heidän asemansa on poikkeuksellisen huono.
Syksyn aikana noin 600 000 rohingya-pakolaista on
paennut Myanmarin väkivaltaisuuksia Bangladeshiin.
Suurin osa pakolaisista on lapsia. Kumppanijärjestömme PHREB toimii Bangladeshin eteläosassa Cox’s
Bazaarin alueella, jonne on saapunut paljon pakolaisia
rajan yli. Pakolaiskriisin alettua PHREB on alkanut
toimia myös pakolaislasten oikeuksien turvaamiseksi.
Perustarpeiden turvaamisen ohella PHREB pyrkii
ehkäisemään lasten hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa
valvomalla lasten oikeuksien toteutumista ja luomalla
turvallisia kohtaamispaikkoja, joista lapset löytävät
luotettavia aikuisia ja saavat myös psykososiaalista
tukea.
Kerroimme Instagramissa pakolaiskriisin vaikutuksista PHREB:n
toimintaan 24.10.2017

KOLUMBIA

THAIMAA

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

ULOS KÖYHYYDEN KIERTEESTÄ KOULUTUKSEN AVULLA
PROJECT L.I.F.E. FOUNDATION

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

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.

INTIA

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

ETELÄ-AFRIKKA

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.
”Perheet kertoivat lastensa koulunkäynnin esteistä ja
pitkästä koulumatkasta hikisessä bussissa. Isoisä olisi
voinut kuljettaa lapsen kouluun mopolla, mutta se oli
mennyt rikki eikä korjaamiseen ollut varaa. Naapurista
livahti vieraita tapaamaan tyttö, joka kertoi odottavansa kovasti kummiohjelmaan pääsyä.

TURVALLINEN KASVUYMPÄRISTÖ MABOPANEN LAPSILLE
SA Cares for Life, Pretoria

Thaimaan yhteiskunnan eriarvoisuus todella näkyi
köyhällä alueella. Maassa on kuitenkin hyvät mahdollisuudet ponnistaa keskiluokkaan koulutuksen avulla.
Joskus siihen riittää pienikin tuki.

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

’Haluaisin sanoa kiitos suomalaisille tuesta ja mahdollisuudesta opiskella’, sanoi Wannapa tapaamisemme
lopuksi.”
Anja Ojuva Interpedian blogissa 23.5.2017
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Kehitystuloksia ja
kummiviestintää

Interpedia 2016

SUOMI

2018

Kesällä 2017 toimme esiin kehitysyhteistyön saavutuksia
sosiaalisen median #Kehitystulos-kampanjalla sekä sarjalla blogikirjoituksia kummitukea saaneista nepalilaisista
nuorista aikuisista.

Kalenteri-Kal
ender

”Näen edelleen niin monia lapsia, jotka käyvät läpi
samoja haasteita, joita minäkin kävin.

Lapsi ja eläin
Barn och dju
r
Child and An
imals

Nämä lapset tarvitsisivat saman mahdollisuuden,
jonka minä sain, kun olin nuori. ”
Lasta, 21 v., Khokanan kylä, Interpedian blogissa 12.7.2017

”Ilman Loo Nivan tukea eläisin varmasti hyvin erilaista
elämää. Luulen, että ilman sitä olisin mennyt naimisiin
ja saanut lapsia hyvin nuorena, niin kuin niin monet
naiset, joilla ei ole ollut mahdollisuutta opiskella.”
Asleen, Khokanan kylä, Interpedian blogissa 10.10.2017

Kummeille lähetettiin kahdesti kummikirjeet ja yksittäisten lasten kummeille lasten terveiset. Lisäksi kummeille
lähetettiin kaksi kehitysyhteistyön yleistiedotetta. Vuoden
aikana päivitettiin myös useita kehitysyhteistyön esitteitä. Interpedian kehitysyhteistyön sähköisen uutiskirjeen
tilanneille lähetettiin viisi kirjettä vuoden aikana.

Viestintä
Vuoden 2017 aikana laadittiin Interpedian viestintäsuunnitelma 2018–2020. Tärkeimmät viestintäkanavat olivat
verkkosivujen lisäksi sosiaalisen median kanavamme.
Loppuvuodesta jäsenille ja kummeille lähetettiin vuoden
2018 seinäkalenteri, jonka aiheena oli Lapsi ja eläin.

Tapahtumia ja globaalikasvatusta
Vuoden 2017 aikana tehtiin globaalikasvatuksen kouluvierailuja Pohjanmaalle ja osallistuttiin Kepan Koulu maailmaa
muuttamaan -hankkeeseen, jossa hyödynnettiin aiemmin
työstettyä Ihmisoikeudet ja lasten oikeudet -aiheisia oppimateriaaleja yhdessä muiden järjestöjen kanssa.
”'Att alla inte har det lika bra som vi', 'Alla barn ska
få växa'. Det här är bara några av de fina saker som
barnen sade"
Linn Ahlfors kirjoitti Interpedian kouluvierailuista Vaasassa blogissamme 11.12.2017

Kehitysyhteistyöstä ja globaalikasvatuksesta kerroimme
kiinnostuneille myös vuoden alussa opetusalan Educamessuilla ja toukokuussa Maailma kylässä -festivaaleilla.
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Vuosikirja 2016 ilmestyi kesällä 2017 suomeksi, ruotsiksi
ja englanniksi Interpedian verkkosivuilla sekä printtijulkaisuna.

facebook.com/interpedia
twitter.com/interpedia_ry
instagram.com/interpedia
www.youtube.com ➞ Interpedia
interpedia.fi/blog_post

Talous
Vuonna 2017 Interpedian adoptiotoiminta rahoitettiin
adoptionhakijoiden maksamilla palvelumaksuilla sekä
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n
adoptiotoimintaan kohdennetulla toiminta-avustuksella
(226 000 euroa). STEA hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista
sotejärjestöille kohdistuvia avustuksia.
Toimintavuonna Interpedian kehitysyhteistyötoiminta rahoitettiin yksityisten tahojen kummilahjoituksilla,
yksittäisillä lahjoituksilla sekä Suomen ulkoministeriön
hankerahoituksella.
Interpedia sai ulkoministeriön hanketukea 407 375 €
vuodelle 2017. Kummitoiminnan keräystuotto oli 284 279 €
ja muita lahjoituksia saatiin 13 297 €. Hankerahoituksen

pienentyessä järjestön kehitysyhteistyön toimintaa joudutaan sopeuttamaan.
Yhdistyksen taloudelle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEA:n avustus adoptiotoimintaan ja ulkoministeriön hanketuki kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamiseksi ovat merkittäviä.
Lisäksi järjestö sai Brita Maria Renlundin ja Otto Malmin säätiöiltä avustusta muun muassa globaalikasvatustyöhön suomenruotsalaisissa kouluissa.

17

TIETOA INTERPEDIASTA
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Interpedian organisaatio
31.12.2017

Interpedia on 1974 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton
suomalainen kansalaisjärjestö, jonka
toiminta perustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen ja Haagin yleissopimuksen periaatteisiin. Interpedialla on noin 900 jäsentä.
Vuoden 2016 alusta alkaen järjestön toimintaa ohjaa Interpedian tavoitteet 2016–2020, jonka päänäkemys on edistää lapsen oikeuksia
tasapainoiseen kehitykseen ja turvalliseen kasvuympäristöön adoptio-

YHDISTYSKOKOUS
Jäsenet

Hallitus
Toiminnanjohtaja
Anja Ojuva
VTM, psykoterapeutti

ADOPTIOPALVELU

TUKIPALVELUT

KEHITYSYHTEISTYÖ

Adoptiopalvelun päällikkö
Salla Hari
VTM

Tiedottaja
Marja Utela
FM

Kehitysyhteistyöpäällikkö
Ilona Kalliola
VTM

Adoptiovastaavat:

Järjestösuunnittelija
Minna Ala-Orvola
YTM

Kummityövastaava
Elsa Korhonen
FK

Marika Elmeranta
KK

Interpedia – Maailman kaikki lapset
toiminnan, kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen keinoin.
Interpedialla on kansainvälisessä adoptiotoiminnassa pitkäaikainen
kokemus sekä laajat yhteydet ulkomaille. Interpedia tekee adoptioyhteistyötä Bulgarian, Etelä-Afrikan, Intian, Kiinan, Kolumbian, Taiwanin ja
Thaimaan kanssa.
Interpedia toteuttaa Suomen ulkoministeriön tukemia kehitysyhteystyöhankkeita Etiopiassa ja Nepalissa yhdessä kumppanijärjestöjensä

kanssa. Lisäksi yhdistyksen yli 1100
kuukausilahjoittajaa ja kummia tukee vuosittain noin 4000 lasta Bangladeshissa, Etiopiassa, Etelä-Afrikassa, Intiassa, Kolumbiassa, Nepalissa
ja Thaimaassa.
Interpedia pyrkii edistämään suvaitsevaisuutta tuomalla esille tietoa
kehityskysymyksistä sekä kehitysyhteistyön mahdollisuuksista. Yhdistyksen tuottamaa globaalikasvatusmateriaalia voi käyttää esimerkiksi
koulutuksissa tai opetuksessa.

Interpedian hallitus
PUHEENJOHTAJA:

Leila Andersin
valtiotieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti
ja varatuomari, kaupunginlakimies, Raaseporin
kaupunki

Eija Kiiskinen
FM

HALLITUKSEN JÄSENET:

Sosiaalityöntekijä
Malla Jauhiainen
YTM

Jonathan Andersin
oikeustieteen maisteri, Senior Legal Counsel,
Fondia Oyj

Adoptiosihteeri
Wilma Pomell
FM

Anu Kallio
valtiotieteen maisteri, hoito- ja
kuntoutumispalvelujen johtaja, Ylöjärven kaupunki

Järjestöassistentti
Linn Ahlfors
VTK

Thomas Nukarinen
kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatusvastaava,
Liperin kunta
Lasse Rantala
yleislääketieteen tohtori, lääkäri, Salon
terveyskeskus

Jäsenet 2017

Markku Riissanen
yo-merkonomi, eMBA, Vice President, OP

Yhdistyksen jäseniä oli vuoden lopussa 853 (2016: 940). Ruotsinkielisten
jäsenten osuus oli 19 % (2016: 20 %).

Ari Turunen
Valtiotieteiden lisensiaatti, päätoimittaja, Le
Monde Diplomatiquen Suomen editio

VARAJÄSENET:

Interpedian maatoimistot ja
yhteyshenkilöt
Interpedian yhteyshenkilöinä jatkoivat Kolumbiassa lakimies Ana Maria Fernandez ja Intiassa
Gireeja Rajesh.
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Ursula Helsky-Lehtola
tradenomi (ylempi AMK), hankeviestinnän
suunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu,
viestintäpalvelut
Eija Littunen
valtiotieteen maisteri, sosiaalityöntekijä, Loimaan
kaupunki
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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 RA/2016/819

Voit myös tukea työtämme

KERTALAHJOITUKSELLA!

www.interpedia.fi

