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SUOMI

PÄÄKIRJOITUS

Osana maailman lasten yhteisöä

• Kansainvälinen adoptio
• Kehitysyhteistyö
• Globaalikasvatus

”Pieni lapsi saa kasteessa nimen ja suku on kokoontunut yhteen sitä juhlistamaan.
Olen saanut kutsun tähän herkkään juhlaan suvun ulkopuolisena henkilönä, sillä
olen kauan sitten ollut mukana adoptiotyöntekijänä prosessissa, jonka tuloksena
lapsen isä saapui Suomeen. Olen otettu tästä kunniasta, siitä, että saan olla
mukana pienenä osana tätä yhteisöä, joka on ottanut lapsen vastaan.”
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uhuimme viime vuonna paljon yhteisöllisestä vanhemmuudesta. Adoptiolapsi ei tule vain ydinperheen
osaksi vaan hänen elämäänsä ja kasvuunsa vaikuttavat sukulaiset ja perheystävät, opettajat ja muut ammattilaiskasvattajat sekä joskus myös terveydenhuollon
työntekijät. Miten tärkeää lapselle onkaan tulla osaksi suurempaa kokonaisuutta, tulla nähdyksi monelta taholta. Lastenpsykiatri Jukka Mäkelä on puhunut hyväksyvän katseen merkityksestä. Sitä me kaikki tarvitsemme
ja lapset aivan erityisesti.
Adoptiotyöntekijä on ammattilainen, joka vastaa siitä, että prosessi sujuu lain mukaisesti ja lapsen edun
huomioon ottaen. Työn ammatillinen tekeminen ei tarkoita sitä, että kaikki tunteet on työnnetty sivuun. Tässä työssä on se erityisyys, että jokainen lapsi jättää jäljen
myös meihin työntekijöihin. Se konkretisoituu esimerkiksi silloin, kun saamme lapsen vieraaksemme toimistolle, näemme omin silmin sen pienen lapsen, josta olemme nähneet vain tietoja paperilla, kuvia ja/tai videon.
Näemme lapsen, joka tunnistaa vanhempansa ja osaa
hakeutua hänen suojiinsa, silmissään ehkä aivan uusi
kirkkaus. Silloin tiedämme olevamme oikeilla jäljillä. ”Tässä työssä on taikaa”, kiteytti Intian yhteyshenkilömme
Gireeja Rajesh haastattelussaan.

KUMMIT MUUTTAVAT MAAILMAA
Taikaa näemme usein myös kehitysyhteistyössämme. Viime vuonna keskityimme tutkimaan erityisesti lapsityöläisten asemaa Nepalissa hankkeessamme Kenen äänellä?
Näkökulmia eettiseen kehitysviestintään. Hankkeen myötä olemme nähneet, miten pitkäjänteinen vaikuttaminen
yhteiskunnallisiin epäkohtiin on mahdollista. Lapsikotiapulaisten määrä Kathmandun laaksossa on vähentynyt
merkittävästi ja heitä autetaan monin tavoin. Nepalilaiset järjestöt ovat yhdistäneet voimansa ja vaikuttaneet
maan uuteen perustuslakiin, jossa lapsen oikeudet näkyvät nyt hyvin.
Kummiohjelmissa näemme jatkuvasti esimerkkejä siitä, miten koulutus voi muuttaa lapsen ja koko hänen perheensä elämää tai miten tuki ja neuvot tulonhankintaan
auttavat yksinhuoltajan pois köyhyyden kierteestä. On ilo
olla mukana tässä työssä, jota Interpedia on tehnyt jo 40
vuotta eli siitä lähtien, kun ensimmäinen kummiohjelma
aloitettiin Intiassa 1978.

hannella. Interpediakin on muuttanut muotoaan perheiden perustamasta yhdistyksestä ammatilliseksi järjestöksi, jolla on viranomaisvelvoitteita. Miten tähän yhtälöön
sopivat jäsenet? Miten voisimme kertoa siitä, miten valtava merkitys jäsenillä on toiminnallemme?
Vaikka osallisuus tarkoittaisi vain vuotuista jäsenmaksun maksamista, se tieto, että meillä on tuo yhteisö takanamme, tuo meille turvaa ja motivaatiota. Jäsenmaksujen
avulla voimme esimerkiksi taata suhteiden ylläpitämisen
yhteistyömaihimme myös vaikeina aikoina, kun rahoitus
on epävarmaa tai yhteiskunnalliset olosuhteet aiheuttavat hiljaisen kauden yhteistyöhön. Yhteyden jatkuvuus
tällaisina aikoina on tärkeää, jotta säilytämme ne suhteet,
jotka auttavat meitä jatkamaan työtämme olosuhteiden
muuttuessa. Yhteydet kannattelevat myös jatkuvasti kasvavaa jälkipalvelutoimintaamme sekä pitkäjänteistä muutostyötämme kehitysyhteistyössä. Tämä kaikki työ on työtä hyvän lapsuuden puolesta. Kiitos, että olette mukana!
Suuret kiitokset kuluneesta vuodesta myös kaikille
Interpedian asiakkaille, kuukausilahjoittajille, kummeille,
adoption ja kehitysyhteistyön kumppaneille, rahoittajille,
yhteistyöverkostoille sekä Interpedian hallitukselle ja henkilökunnalle. Kiitos erityisesti kaikille lapsille, joita työmme koskettaa. Teidän tarinanne koskettaa myös meitä ja
olen iloinen siitä, että saan olla tässä tarinassa mukana.
Anja Ojuva
Toiminnanjohtaja

JÄSENET OVAT YHDISTYKSEN KIVIJALKA
Kansalaisjärjestöjen jäsenyys on muuttanut muotoaan
vuosikymmenten aikana. Järjestöissä keskustellaan nyt
siitä, mikä olisi mielekäs jäsenyyden muoto tällä vuositu-
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Kansainvälinen
adoptiotoiminta vuonna 2018
Interpedian vahva asema kansainvälisen adoption palvelunantajana säilyi, vaikka järjestön
kautta adoptoitiin Suomeen vähemmän lapsia
kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2018 aikana
kauttamme tuli Suomeen 28 adoptiolasta
(2017: 40). Interpedian osuus oli 54 % kaikista
Suomeen palvelunantajien kautta kansainvälisesti adoptoiduista lapsista (yhteensä 52 lasta,
vuonna 2017: 70/57 %). Interpedian kautta on
tullut Suomeen 2 184 adoptiolasta.

Vuoden 2018 aikana Suomeen adoptoidut lapset olivat
iältään 0–6-vuotiaita. Suurin osa eli 22 oli kaksivuotiaita
tai sitä nuorempia. Suurin ikäryhmä oli yksivuotiaat (11)
ja toiseksi suurin alle yksivuotiaat (6). Poikia oli saapuneista 13 ja tyttöjä 15.
Toimintavuoden lopussa Interpedialla oli yhteensä 120
asiakkuutta. (v. 2017 yhteensä 127 asiakkuutta). Vuoden
2018 lopussa Interpedian kohdemaissa oli yhteensä 73
hakemusta (2017: 58).

”Palvelunantajien kautta saapuneiden adoptiolasten määrät ovat laskeneet 1990-luvun alun tasolle.
Samaan aikaan Suomessa on keskusteltu vilkkaasti
syntyvyyden hälyttävästä alenemisesta, ja nämä
yleistyneet perheellistymisen esteet ulottuvat nyt myös
kansainväliseen adoptioon”, toteaa toiminnanjohtaja
Anja Ojuva.
Interpedian uutinen 3.1.2019 ”Vuonna 2018 Suomeen saapui
Interpedian kautta 28 adoptiolasta”

Toimintavuoden lopussa Interpedialla oli yhteensä 120 asiakkuutta. (v. 2017 yhteensä 127 asiakkuutta).
Vuoden 2018 lopussa Interpedian kohdemaissa oli yhteensä 73 hakemusta (2017: 58).
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Itsearviointia,
infoja ja
kohtaamisia
Adoptiotyö on nykyään entistä yksilöllisempää ja räätälöidympää. Adoptiopalvelumme työntekijät tapaavat
hakijoita mahdollisimman säännöllisesti odotuksen aikana sekä tekevät tiivistä yhteistyötä konsultoivien lääkäreiden kanssa.
Adoptioon ja kohdemaihin liittyvät infotilaisuudet olivat jälleen tärkeä osa adoptiopalvelun toimintaa. Vuoden
aikana järjestimme 43 infotilaisuutta, joista osa pidettiin
ruotsiksi tai englanniksi. Näihin infoihin osallistui noin 430
henkilöä. Järjestimme adoptioinfoja jälleen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella: Jyväskylässä, Oulussa, Pietarsaaressa, Tampereella ja Turussa.
Jatkoimme toiminnan aktiivista itsearviointia sekä kehittämistä asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saatua
palautetta hyödyntämällä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEAn rahoittama ARTSI-toiminta oli tässä työssä hyvänä tukena.
Järjestimme yhdessä muiden adoptiotoimijoiden kanssa adoptiopäivän, joka sisälsi muun muassa asiantuntijaluentoja. Perinteinen adoptiolasten isovanhemmille ja läheisille järjestettävä koulutus oli edelleen suosittu.
Suomessa toimivien kolmen adoptiopalvelunantajan,
Interpedian, Pelastakaa Lapset ry:n sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston välinen yhteistyö jatkui tiiviinä.
Yhteiset Lapsemme -järjestön Adoptiokuraattoritoiminnan ohjausryhmässä Interpedian edustajana oli sosiaalityöntekijä Malla Jauhiainen.
Interpedia on yhdessä muiden adoptiotoimijoiden
kanssa jo vuosien ajan pyrkinyt vaikuttamaan adoptiotukien nostoon. Nyt korotus viimein toteutuu ensi
vuoden alusta alkaen. Uusi tuki koskee perheitä, joille
nimetään lapsi 1.1.2019 jälkeen. Interpedian kohdemaista adoptoiville tuet nousevat 2000−6000 €.

Kiitos Oulu ja Pelastakaa Lapset ry:n Pohjois-Suomen
aluetoimisto mukavasta infopäivästä ja hyvästä yhteistyöstä!
(Interpedia Instagramissa 17.9.2018)

Interpedia on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran alaisen adoptiolautakunnan täysistunnon
jäsen. Järjestöä edusti varsinaisena jäsenenä adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari ja varajäsenenä toiminnanjohtaja Anja Ojuva. Anja Ojuva oli myös Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) Ehkäisevän työn -neuvottelukunnan jäsen.
Adoptionhakijoille lähetettiin vuoden 2018 aikana sähköpostitse kahdeksan hakijatiedotetta, kaksi kertaa adoptiokohdemaaesite sekä maakohtaisia ja tapahtumatiedotteita.
Lisäksi adoptionhakijoille lähetettiin kaksi toiminnanjohtajan kirjettä (juhannuksena ja jouluna).
”Tapasin lapseni lastenkodin leikkihuoneessa vapun
jälkeisenä keskiviikkona. Minä ja mieheni istuimme
lattialle lasten keskelle, ja aivan heti meidän oma lapsemme tuli meidän luoksemme. Meitä jännitti ja lasta
jännitti. Sen päivän aikana nauroimme ja itkimme
monta kertaa.
Illalla hotellissa lapsi nukahti rintani päälle ja nukkui
siinä koko yön. Seuraavana päivänä tuomioistuimessa
me kaikki liikutuimme uuden perheen uudesta alusta.
Tätä kirjoittaessani olen ollut äiti viisi päivää. Viisi
elämäni onnellisinta päivää.”
Noora Friman vieraili Interpedian blogissa 13.5.2018
kirjoituksellaan ”Viisi päivää äitinä”

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
sr -säätiön apuraha mahdollisti ruotsinkielisen materiaalin tuottamisen
adoptioviestintään.

Interpedian uutinen 20.12.2018 ”Adoptiotuki nousee”
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Tiivistä yhteistyötä ja työmatkoja
Interpedian adoptiopalvelun työntekijät kävivät vuoden aikana useissa
kohdemaissa, neuvottelivat yhteistyökumppaniemme kanssa ja tapasivat
adoptioita hoitavia viranomaisia. Myös kohdemaiden yhteistyötahojen
työmatkat Suomeen ovat tärkeitä ja vahvistavat keskinäistä luottamusta.

Terveisiä Intiasta! Adoptiopalvelumme työntekijät ovat työmatkallaan
Intiassa tavanneet maan keskusviranomaista ja yhteyshenkilöämme
sekä vierailleet lastenkodeissa. (Interpedia Instagramissa 11.1.2018)

Etelä-Afrikan työmatka jatkuu: eilen vuorossa adoptioperheen passin
hakeminen Suomen Pretorian lähetystöstä sekä tapaaminen passivirkailijan kanssa (Interpedia Instagramissa 17.5.2018)

Thaimaan yhteistyökumppanimme Department of
Children and Youthin eli DCY:n delegaatio vieraili Suomessa kaikkien adoptiopalvelunantajien vieraana
Adoptiopalvelumme tekee myös tiivistä yhteistyötä kohdemaissa olevien Suomen lähetystöjen kanssa sekä kohdemaiden lähetystöjen kanssa Suomessa.

palvelun päällikkö Salla Hari valittiin Suomen varaedustajaksi EurAdoptin neuvostossa.
Vuoden aikana NAC:n Tanskassa järjestetty kokous keskittyi adoption jälkipalvelutyöhön ja sen parissa tehtävään
pohjoismaiseen yhteistyöhön. EurAdoptin kokous pidettiin puolestaan Italiassa ja jälkipalvelutyö oli myös siellä
keskeisenä aiheena.

Marraskuun lopulla saimme vieraaksemme Kolumbian yhteyshenkilömme Ana Maria Fernandezin ja Jairo Correa Meijan sekä adoptioyhteistyökumppanimme La Casa de la Niño y la Madren (LCMN)
adoptiovastaava Lorena Vargasin. Vieraamme tapasivat Interpedian
henkilökunnan lisäksi Kolumbiasta adoptoineita perheitä sekä
Kolumbia-hakijoita ja pitivät infotilaisuuden Kolumbian adoptioista.
Kolumbian suurlähetystön järjestämässä fiestassa Fernandez, Meija
ja Vargas sekä interpedialaiset saivat mahdollisuuden tavata monia
tuttuja perheitä ja iloisia lapsia. Lapset saivat myös tilaisuuden tavata
toisiaan ja leikkiä ja riehua lämpimällä hiekkarannalla.

Euradoptin 13. kokoukseen osallistui 24 maata. Luennot käsittelivät
muun muassa adoption jälkipalvelua ja adoptoidun oikeutta juuriin.

’Oli tosi hyvää ruokaa ja kiva kun sai pelata fudista. Oli
kiva nähdä etten ole ainoa tummaihoinen. Hyvä että
Jairo puhui espanjaa kun se on se kieli mitä Kolumbiassa puhutaan, se jäi mulla niistä puheista mieleen.’
– Karen 10 v.

Pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä on tullut
välttämättömyys tietojen ja kokemusten vaihtoa varten.
Tiivistä yhteistyötä tehdään monella tapaa myös käytännön tasolla, esimerkiksi viranomaisvierailuja adoptiokohdemaista järjestetään yhdessä.

Tapaaminen on pitkään ollut Kolumbian suurlähettiläs Mrs Betty Escorcia Baqueron haaveena. Juhlat
onnistuivat hienosti ja jättivät lämpimät muistijäljet
osallistujille. Lämmin kiitos Kolumbian suurlähetystölle hienon tilaisuuden järjestämisestä, toivottavasti
voimme kokoontua joskus uudestaan yhtä iloisissa
merkeissä!”
Interpedian uutinen 5.12.2018 ” Interpedian Kolumbia-vieraiden
työmatka huipentui iloiseen fiestaan”

Terveisiä Etelä-Afrikasta! Takana on ensimmäinen työpäivä Abban
toimistolla: kävimme hyviä ja tärkeitä keskusteluita.
(Interpedia Instagramissa 15.5.2018)
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Adoptiopalvelumme yhteyshenkilö Delhissä, Gireeja Seth Rajesh, saapui
elokuun alussa työmatkalle Suomeen ja vietti kanssamme intensiivisen
viikon, joka sisälsi infoja, perhetapaamisia, keskusteluita henkilökunnan
kanssa ja pikavierailun Lappiin Intia-perheiden kesätapaamiseen.

Interpedia on ollut aktiivinen jäsen kansainvälisten adoptiojärjestöjen Nordic Adoption Councilin (NAC) ja EurAdoptin toiminnassa niiden alkuvaiheista lähtien. Interpedian adoptiovastaava Marika Elmeranta toimi NAC:n
Suomen edustajana ja varapuheenjohtajana, ja adoptio-

Antoisa verkostoituminen NAC:n (Nordic Adoption Council) jäsenkokouksessa. Tak, det var dejligt! (Interpedia Instagramissa 29.9.2018)
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Adoption jälkipalvelu Interpediassa

#Adoptionilo-kampanja

Adoptoitujen jälkipalvelun tarve kasvoi edelleen ja tähän työhön Interpedia sai muiden
suomalaisten adoptiopalvelunantajien kanssa
tukea valtion Valviralle (Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto) osoittamasta jälkipalvelun määrärahasta. Tämän tuen avulla voimme tehdä jälkipalvelutyötä entistä laajemmin
ja kehittää siihen uusia muotoja.

Adoptioviestinnässä järjestimme jo toista kertaa
yhdessä muiden adoptiotoimijoiden kanssa
#Adoptionilo/#Adoptionsglädje -kampanjan
maaliskuussa Adoptoitujen päivän yhteydessä.
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
jälleen hyvin ja sitä päätettiin jatkaa myös
seuraavana vuonna.

Adoptoidut ja adoptioperheet ottavat yhteyttä adoption jälkipalveluun, kun he haluavat saada tietoa taustoistaan tai kaipaavat apua juurimatkajärjestelyissä. Taustaan
tutustuminen tapahtuu toimistotapaamisessa asiakkaan
kanssa, ja tarvittaessa pyydämme lisätietoa adoptoidun
synnyinmaasta.
Jälkipalvelussa vastaamme myös lasten synnyinmaasta tuleviin yhteydenottoihin. Tällöin otamme yhteyttä
adoptoituun ja tuemme häntä tiedon vastaanottamisessa. Tiedotamme myös lähettävien maiden käytäntöjen muutoksista adoptioperheille ja huolehdimme lakisääteisestä arkistointivelvoitteesta.
Vuoden 2018 aikana kerroimme adoption jälkipalvelusta neljässä eri infossa adoptioperheiden maatapaamisissa. Lisäksi järjestimme yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden kanssa jälkipalveluinfon adoptoiduille.
Vuoden aikana järjestimme infon Etiopiasta adoptoiduille sekä jälkipalvelun pikkujoulut, johon kutsuimme
adoptioperheitä. Jaoimme tietoa adoption jälkipalvelusta myös Kolumbia-perheiden fiestassa.

Kolumbia Fiestassa Ruoholahden Biitsillä oli iloinen tunnelma, kiitos
paljon kaikille järjestäjille ja osallistujille hienosta päivästä! Interpedian
jälkipalvelutiimi oli paikalla kertomassa halukkaille jälkipalvelun mahdollisuuksista (Interpedia Instagramissa 2.12.2018)

Hanne-Kaisa Mikola vieraili kampanjan aikana Interpedian blogissa 15.3.2018 kirjoituksellaan ”Adoption ilo ja suuri salaisuus”

#ADOPTIONILOA FREDRIKAGRUPPENISSA

Interpedian jälkipalvelutiimi järjesti pikkujoulutapaamisen adoptioperheille 11.12.2018. Ohjelmassa oli tietoisku jälkipalvelun mahdollisuuksista sekä tutustumista eri tapoihin, joilla voi tukea lapsen tunteiden
käsittelyä eri tilanteissa ja ikävaiheissa.

Interpedian kesäleiri

kansainvälisesti adoptoiduille lapsille ja nuorille

Interpedia järjesti kansainvälisesti adoptoitujen ruotsinkielisen lasten- ja nuorten kesäleirin Pörkenäsin leirikeskuksessa Pietarsaaressa. Yhteensä seitsemän adoptoitua
osallistui leirille, joka järjestettiin 30.7.–1.8.2018.
Interpedian kesäleirin tavoitteena oli tukea kansainvälisesti adoptoitujen lasten, nuorten ja varhaisaikuisten
identiteettiä vertaistuen avulla. Palauteen perusteella tässä tehtävässä onnistuttiin hyvin.
Leiri mahdollisti kohtaamisen ja vertaistuen eri puolilla Suomea asuville adoptoiduille ja oli tärkeä osa adoptoitujen jälkipalvelua.
Leiri toimi ruotsinkielisenä pilottiprojektina.
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”Ystävät, ne muut adoptiovanhemmat. He tajuavat
puolesta sanasta, mitä on onni. Se on lupa saada olla
äiti ja isä. Se on jotain niin huikeaa, ettei sitä voi sanoin
kuvata. Jos maailmassa voi olla kirkasta, puhdasta
onnea, se tuntuu tältä. Adoption ilo.”

“Tack till Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne som
möjliggjorde förverkligandet av detta läger.
Under lägret fick vi åka linbana, hålla balansen på en
rep-bana i träden, äta våfflor, bada bastu, simma,
spela volleyboll på stranden och mycket mer.”
Linn Ahlfors 7.8.2018 blogikirjoituksessaan
“Interpedias sommarläger 2018 för internationellt adopterade
barn och unga”

Fredrikagruppen on epävirallinen ryhmä, joka on avoin
kaikille parhaillaan adoptioprosessissa oleville tai sen
jo läpikäyneille. Ryhmän aloitti vuonna 2011 ryhmä
Pietarsaaren alueen adoptioäitejä, jotka halusivat
vaihtaa kokemuksiaan odotusaikana. Nykyään ryhmä
on alueen adoptioperheiden sosiaalinen verkosto, jossa on parikymmentä jo lapsen saanutta tai odottavaa
adoptioäitiä. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Vuosittain järjestämme myös iloisia perhetapaamisia, joissa lapset nopeasti löytävät toisensa ja
uppoutuvat leikkien maailmaan.

Tapaamisillamme ja verkostollamme on ollut iso merkitys monelle adoptioprosessin läpikäyneelle. Ryhmän
yksi vahvuus on se, että jäsenet ovat eri vaiheissa
prosessia, joten ryhmässä on paljon kokemusta ja sitä
kautta mahdollisuus laajaan tukeen. On suuri rikkaus
elää yhdessä prosessin edistysaskeleet ja vastoinkäymisten sattuessa lohduttavaa jakaa tapahtunut
ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät ilman selityksiä.
Kohokohtia ovat niin sanotut lapsiesitystapaamiset.
Juhlimme jokaista lapsiesitystä ja näiden tapaamisten
jaettua iloa on vaikea kuvailla! Toistemme prosessien
seuraaminen alusta loppuun saakka on hieno elämys
ja sitoo meidät yhteen erityisellä tavalla. Kun näemme
odotetut lapset leikkimässä yhdessä perhetapaamisissamme, vahvistuu yhteisöllisyytemme entisestään.
Iloitsemme saadessamme olla osa Fredrikagruppenia ja toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi. Jaettu
adoption ilo on moninkertainen #adoptionilo!
(Pietarsaaren alueen perheet Interpedian
Instagramissa 14.3.2018)

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)
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Kummien tuella kohti
hyvää lapsuutta
Vuoden 2018 aikana toteutimme 993 kummin
ja kuukausilahjoittajan tuella 12 ohjelmaa
seitsemässä eri maassa.
Ohjelmissa tuettiin pääosin 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 terapia- ja
sosiaalipalveluja, järjestettiin erilaista vapaa-ajantoimintaa ja hoitopalveluja tai tuettiin esimerkiksi lastenkotien
toimintaa.

Kehitysyhteistyö
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Meneekö lahjoitukseni perille ja
käytetäänkö se järkevästi?

Vuoden 2018 aikana Interpedia tuki 15 lasten
asemaa parantavaa ja lapsen oikeuksien
toteutumista edistävää ohjelmaa ja hanketta
seitsemässä eri maassa 14 yhteistyöjärjestön
kanssa. Vuoden aikana jatkui kaksi Suomen
ulkoministeriön kehitysyhteistyön hanketukea
saavaa hanketta Nepalissa ja Etiopiassa.
Ulkoministeriön hanketukea vuodelle 2018
myönnettiin 206 766 €.

SUOMEN ULKOMINISTERIÖN TUELLA
VUODEN 2018 AIKANA TOTEUTETUT
KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET:

Koulu kuuluu kaikille – kouluympäristön kehittämishanke Nepalissa on Loo Niva Child Concern Group:n, Patan
Community Based Rehabilitation -järjestön ja Interpedian yhteistyöhanke marginaaliryhmiin kuuluvien lasten
kouluun pääsemisen ja koulussa pysymisen edistämiseksi Etelä-Lalitpurin alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti vammaiset lapset, kastittomat ja tytöt.
Koulu kaikille - vammaisten lasten koulutuksen edistämisen jatkohanke puolestaan on Berhan Lehetsanat -järjestön ja Interpedian yhteishanke Etiopiassa. Hankkeen
päätavoite on parantaa vammaisten lasten pääsyä peruspalveluiden ja koulutukseen piiriin Debre Zeitin kaupungin alueella. Hanke tähtää erityisesti vammaisten lasten
laadukkaaseen inklusiiviseen koulunkäyntiin.
Interpedia laati ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden kevään 2018 hakukierroksella
neljä hankehakemusta.

Rahoitusta saimme kahdelle hankkeelle:
• Berhan Lehetsanat – vammaisten lasten tuen ja koulutuksen kehittämisen jatkohanke, Etiopia (2019–2021)
• Loo Niva – koulutuksen kehittäminen ja vaikuttamistyö Länsi-Nepalissa, Nepal (2019–2022)
Kehitysyhteistyöpäällikkö teki keväällä 2018 työmatkat
Etiopiaan ja Nepaliin sekä Intiaan ja syksyllä Nepaliin ja
Bangladeshiin. Matkoilla seurattiin kehitysyhteistyöhankkeiden etenemistä, tavattiin yhteistyömaiden kumppaneita ja vierailtiin Suomen suurlähetystöissä.
Interpedian kohdemaista Etiopiassa ja Bangladeshissa oli vuoden 2018 aikana levotonta, mikä vaikeutti toimintaa näissä maissa. Työ Rohingya-pakolaisten hyväksi
jatkui Bangladeshissa. Etiopiaan avattiin Dilellan kaupunkiin kolmas päiväkoti yhdessä Maedot-järjestön kanssa.
Vuoden alussa Interpedialla oli yksi vapaaehtoistyöntekijä
Nepalissa vammaisjärjestö Patan CBR:n luona.

MAA

KUMPPANIJÄRJESTÖ JA HANKKEEN NIMI

KESTO

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

2017–
2018

NEPAL

2017–
2020

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

Monia mietityttää, mistä tietää meneekö oma lahjoitus perille kohteeseen, käytetäänkö raha järkevästi ja
miten tätä seurataan. Miten varmistamme työmme
laadun ja varojen järkevän käytön sekä miten varainkäyttöämme seuraavat esimerkiksi järjestömme
hallitus, tilintarkastajat, viranomaiset ja rahoittajat.
Tehokas ja tuloksellinen työ vaatii toiminnan huolellista suunnittelua ja seurantaa sekä monenlaista
ammattitaitoa. Esimerkiksi työmme Etiopiassa vaatii
maan kontekstin ja valitsevan tilanteen tuntemusta sekä työmme painopisteiden kuten koulutuksen,
lastensuojelun ja vammaistyön osaamista. Toimimme
aina paikallisten kumppanijärjestöjen kautta ja asiantuntemus näissä perustuu paljon myös heidän osaamiseensa. Toiminta suunnitellaan yhdessä ja työtä
seurataan säännöllisten raporttien, seurantamatkojen
ja toisinaan ulkopuolelta tilattujen arviointien avulla.
Ilona Kalliolan blogikirjoitus 2.3.2018
”Eettinen varainkeruu ja hyvä hallinto”

Lahjoittajille lähetimme vuoden aikana kaksi kertaa kehitysyhteistyön yleistiedotteen, ohjelmien kuulumiset ja
lasten terveiset. Interpedian kehitysyhteistyön sähköisen uutiskirjeen tilanneille lähetimme kuusi kirjettä vuoden aikana.
Kehitysyhteistyön tuloksista tiedotettiin seurantamatkojen aikana sosiaalisessa mediassa ja matkojen jälkeen
blogikirjoituksissa. #Etelänvahvatnaiset-blogikirjoitussarjassa kerroimme myös yhteistyökumppaneiden työstä.

Mappeja, raportteja, suunnittelua, arviointia, byrokratiaa.
Tarvitaanko niitä?

”Myös opettajat ovat olleet tärkeitä vaikuttajia elämässäni. Tiivis yhteisö antaa minulle voimaa. Minusta
jokaisen olisi annettava jotain yhteisölleen. Minä haluan, että lapsilla olisi hyvä elämä. Äitini opetti minulle,
että ihmisen ei tarvitse olla rikas auttaakseen”
Berhan Lehetsanatin johtaja 15.2.2018 #Etelänvahvatnaiset-sarjan blogikirjoituksessa ”Etenesh Wondmagegnehu haluaa edistää
vammaisten lasten asemaa Etiopiassa”
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Interpedian
kehitysyhteistyön
kumppanijärjestöt vuonna

PÄIVÄKOTEJA JA VARHAISKASVATUSTA
KÖYHIMMILLE LAPSILLE
Maedot, Addis Abeba

Maedot tekee vaikuttavaa työtä köyhien perheiden lasten
parissa Addis Abebassa ja sitä ympäröivällä maaseudulla.
Yhdessä Maedotin kanssa olemme perustaneet yhteensä
kolme päiväkotia Addis Abebaan, Wolisoon ja Dilelaan.

2018

“Disability is not inability”
Interpedia ja Berhan Lehetsanat ovat työskennelleet eri tavoin
vammaisten lasten oikeuksien puolesta Debre Zeitin kaupungissa ja
sen ympäristössä lähes kymmenen vuoden ajan. Paljon edistystä on
tapahtunut tänä aikana.

ETIOPIA

Tutustuimme viime viikolla Debre Zeitissä erityisopetusta antavaan
kouluun, jonka toimintaa olemme tukeneet vuosien varrella.
(Interpedia Instagramissa 19.3.2018)

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.

NEPAL
LASTENSUOJELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTYÖTÄ
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.

Päiväkodin lapset ovat siirtyneet sisätiloihin päiväunille Wolisossa

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

Loo Niva tukee vähäosaisten perheiden lasten koulunkäyntiä pääkaupunki Katmandun lähellä 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.

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
elämäntilanteissa.
”Sihum on onnekas, sillä Etiopiassa vain noin neljä
prosenttia vammaisista lapsista pääsee kouluun. Vielä
harvinaisempaa on, että koulussa saa oikeanlaista
tukea oppimiseen. Sihumia kuunnellessani ymmärrän
entistä konkreettisemmin, miten tärkeää on edistää
vammaisten ja tyttöjen koulutusta. Paljon potentiaalia
valuu hukkaan ilman työtä tasa-arvoisen ja inklusiivisen koulutuksen puolesta.”
Marja Utelan blogikirjoitus 8.3.2018
”Sokeasta feminististä tulee lakinainen”

KOULUTUSTA JA KUNTOUTUSTA VAMMAISILLE LAPSILLE
Berhan Lehetsanat, Debre Zeit

Berhan Lehetsanatin tavoitteena on parantaa alueen
vammaisten lasten koulutusmahdollisuuksia. Järjestö tekee
myös valistustyötä esimerkiksi vammaisuuden todellisista
syistä ja vammaisten oikeuksista.
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Kuulovammaisen 17-vuotiaan Aberan isä kuoli pari vuotta sitten ja äiti
on kuollut jo aiemmin. Isosisko meni vuosi sitten naimisiin ja muutti
pois, jolloin Abera jäi kahdestaan pikkuveljensä kanssa. Hän on nyt
perheensä vastuunkantaja.
Abera on juuri päättänyt kymmenennen luokan. Koulunkäynti ei ollut
pojalle helppoa, sillä kuulovamman vuoksi hänen piti istua aina luokan
edessä ja yrittää lukea huulilta opettajan puhetta. Opiskelu helpottui
muutama vuosi sitten, kun hän sai Interpedian ja Berhan Lehetsanatin
hankkeen avulla kuulolaitteen. Nyt Abera on rekisteröitynyt ammattiopistoon ja odottaa opintojen alkua. Hänestä tulee sähköasentaja.
Abera viljelee veljensä kanssa vanhemmilta perittyä maata ja pitää
pientä kioskia. Elämä näyttää nyt hyvältä: hänellä on mahdollisuus
tulonhankintaan, hankkeen tuki takanaan sekä tulevaisuus opiskelijana
ja yhteisön täysivaltaisena jäsenenä edessään.

Interpedian kevään 2018 seurantamatka Nepaliin alkoi vierailulla
Chandi Devin koululla, joka on osa Loo Niva -järjestön ja Interpedian
kummiohjelmaa.
Interpedian seurantamatka Nepalissa jatkui pitkäaikaisen kumppanimme CWISH:n luona. Kävimme läpi viime vuonna päättyneen lastensuojelujärjestelmän kehittämishankkeemme saavutuksia ja siitä tehtyä
ulkoista arviointia sekä tämän vuoden toimintaa ja suunnitelmia
tulevalle yhteistyöllä. (Interpedia Instagramissa 19.4.2018)

Chandi Devin koulussa on Interpedian kummilapsia ja koululla on
lisäksi oma kummikoulu Suomessa.
Interpedian kummiohjelma on tukenut esimerkiksi Chandi Devin yksittäisiä oppilaita, lapsikerhoja, opettajien lisäkoulutusta ja oppimateriaaleja.(Interpedia Instagramissa 16.4.2018)
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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.

KEHITYSYHTEISTYÖ

’En koskaan piilottele taustaani esimerkiksi työhaastattelussa, vaan kerron aina suoraan elämästäni
lastenkodissa. Olen saanut elää hyvän lapsuuden, eikä
taustassani ole mitään hävettävää ja tämän haluan
myös välittää tapaamilleni ihmisille.’”
Ilona Kalliola 8.10.2018 blogikirjoituksessaan ”Liton on palannut
kotiin – FFC:n lastenkoti Dhakassa on kasvattanut lähes tuhat
lasta aikuisuuteen”

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

”Vierailuni aikana neljä nuorta tyttöä, joilla on kaikilla
suomalaiset kummit, pistäytyi DCCW:n toimistolla
huoltajiensa kanssa tapaamassa minua. Jokaisen
koulunkäynti oli aiemmin ollut vaarassa keskeytyä
perheitä kohdanneiden erilaisten vastoinkäymisten
vuoksi, mutta kummien tuella he ovat voineet jo usean
vuoden keskittyä huoletta opintoihinsa.”
Ilona Kalliola 23.4.2018 blogikirjoituksessaan
”Kummilapsityö Intiassa”

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

INTIA

Pieni nepalilainen vammaisjärjestö Patan Community Based Rehabilitation (Patan CBR) on Interpedian uusin kehitysyhteistyön kumppanijärjestö. Yhteistyö Patan CBR:n kanssa alkoi tammikuussa 2017, kun
saimme ulkoministeriön rahoituksen Patan CBR:n ja Loo Nivan kanssa
Etelä-Lalitpurin maaseudulla toteutettavalle yhteishankkeelle.
Patan CBR keskittyy hankkeessa vammaisten lasten aseman parantamiseen. Järjestimme huhtikuun alkupuolella seitsemän päivän
fysioterapiakoulutuksen yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa.
(Interpedia Instagramissa 18.4.2018)

Families for Children -järjestön (FFC) lastenkoti Dhakassa on yksi Interpedian pitkäaikaisimpia yhteistyökumppaneita. Interpedian kummit
ovat tukeneet FFC Dhakan toimintaa jo 1970-luvun lopulta lähtien.
FFC:n Dhakan lastenkodissa asuu tällä hetkellä noin sata lasta ja nuorta. Lapset käyvät keskuksen omaa koulua viidenteen luokkaan saakka
ja jatkavat sen jälkeen opintojaan yläasteella lastenkodin ulkopuolella.

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

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

Dhakan lastenkodissa asuu paljon vammaisia lapsia, jotka saavat
keskuksen koulussa erityisopetusta.

DCCW:n tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kehitystä
omavaraiseksi, aktiiviseksi ja kyvykkääksi aikuiseksi.”
Ilona Kalliola 18.6.2018 blogikirjoituksessaan ”Vammaiset lapset
ja nuoret osaksi Intian yhteiskuntaa”

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

KOULUTUSTA KÖYHIEN ALUEIDEN LAPSILLE
Promoting Human Rights and Education in Bangladesh
(PHREB), Chittagong

BANGLADESH

”DCCW:n keskuksissa vammaisten lasten tarpeet
otetaan tosissaan ja opettajat ovat perehtyneet erityisopetuksen menetelmiin. Lapset saavat keskuksissa
yksilöllistä ja erikoistunutta hoitoa.

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

PHREB tekee työtä erityisesti tyttöjen aseman ja koulutuksen parantamiseksi Bangladeshin eteläisillä rannikkoalueilla, missä heidän asemansa on poikkeuksellisen huono.

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.
”Lähes tuhat lasta on kasvanut vuosien aikana FFC:n
lastenkodissa ja valtaosa kokee sen kotinaan. Pitkäaikaisille työntekijöille on tärkeää, että suurin osa
lapsista pitää usein yhteyttä heihin myös aikuisina. Osa
jää pysyvästi lähelle, kuten Liton. Opiskelujensa ajan
Liton asuu ja työskentelee jälleen FFC:n keskuksessa.
Hän majoittuu pohjakerroksen kaksiossa lastenkodissa
asuvien kolmen teini-ikäisen pojan kanssa, joista hän
on vastuussa.
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ETELÄ-AFRIKKA
TURVALLINEN KASVUYMPÄRISTÖ MABOPANEN LAPSILLE
SA Cares for Life, Pretoria
Mabopanen perhetukiohjelmassa tuki käytetään koko perheen hyväksi. Useimpien perheiden kohdalla 12 kuukauden intensiivinen tuki riittää auttamaan heidät jaloilleen.

THAIMAA
Delhi Council for Child Welfare (DCCW) on vuonna 1952 perustettu
järjestö, joka työskentelee lasten oikeuksien puolesta Delhin alueella.
DCCW on yksi Interpedian kehitysyhteistyön pitkäaikaisimmista kumppanijärjestöistä.
DCCW:n toimintaan kuuluu muun muassa Delhin köyhien lasten koulutuksen tukeminen sekä vammaisten lasten tukikeskusten ja oman
lastenkodin ylläpitäminen.
Vierailu DCCW:llä alkoi toiminnanjohtaja Sandhya Bhallan tapaamisella
ja järjestön toiminnan esittelyllä. (Interpedia Instagramissa 8.4.2018)

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

Project L.I.F.E. auttaa köyhiä perheitä Buriramin alueella.
Lasten koulunkäyntiä ja heidän perheitään tuetaan, jotta
lapsen ei tarvitsisi jäädä pois koulusta mennäkseen töihin.

15

Tapahtumia ja kouluvierailuja
Vuoden alussa kehitysyhteistyötiimi osallistui opetusalan Educa-messuille ja toukokuussa Maailma kylässä
-festivaaleille.
Vuoden 2018 aikana teimme kouluvierailuja ruotsinkielisiin kouluihin Pohjanmaalle, Eestinkallion kouluun

Espoossa ja järjestimme Arabian koulun kanssa yhteistyössä Nepal-päivän.
Lisäksi osallistuimme kehitysyhteistyöjärjestöjen vaikuttamistyöhön koulutuksen nostamiseksi kehitysyhteistyön kärkiteemaksi.

Viestintä
Interpedian viestinnän tärkeimmät välineet vuonna 2018
olivat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, sähköpostitiedotteet ja esitteet.

facebook.com/interpedia
twitter.com/interpedia_ry
instagram.com/interpedia

Kenen äänellä?

www.youtube.com ➞ Interpedia

Näkökulmia eettiseen
kehitysviestintään
Interpedia aloitti kesällä 2018 uuden viestintähankkeen
Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen kehitysviestintään,
joka on osa EU-rahoitteista ja Fingon hallinnoimaa Frame,
Voice, Report -hankekokonaisuutta.
Tavoitteemme on Nepalin lapsityöläisten puolesta tehtävää työtä esimerkkinä käyttäen tuoda esiin etelän kansalaisyhteiskunnan kehitysongelmiin kehittämiä ratkaisuja
ja aikaansaatua muutosta. Samalla hanke etsii uudenlaisia
näkökulmia siihen, miten erittäin haavoittuvassa asemassa olevat lapset voidaan esittää heitä koskevassa viestinnässä kunnioittavalla ja eettisellä tavalla.
Hankkeen osana kävimme syksyllä 2018 Nepalissa työmatkalla, jolle osallistuivat Interpedian tiedottajan ja kehitysyhteistyöpäällikön lisäksi kuvaaja Tuukka Ervasti ja
toimittaja Eeva Simola. Matkalla teimme useita haastatteluja lapsityöläisyyteen liittyen, kuvasimme minidokumenttia ja järjestimme työpajan eettisestä viestinnästä
ja journalismista yhdessä nepalilaisten kumppaneidemme kanssa. Syksyn 2018 aikana viestimme lapsityöläisten
puolesta tehtävästä työstä Nepalissa sekä eettisen kehitysviestinnän ja -journalismin kysymyksistä.
Lapsityön hyväksikäyttö on vähentynyt huomattavasti
Kathmandun laaksossa, joten saimme matkamme aikana vahvistusta sille, että yhteiskunnallisiin epäkohtiin on
mahdollista vaikuttaa. Interpedian kumppanijärjestöillä
on ollut tässä työssä merkittävä rooli.
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interpedia.fi/blog_post

”Ennen Sarita oli hyvin hiljainen eikä osannut puhua puolestaan, nyt hän
puhuu myös toisten puolesta”, kertoi CWISH:n sosiaalityöntekijä meille,
kun olimme haastatelleet lapsena kotiapulaisena työskennellyttä Saritaa
(kuvassa) ja tämän äitiä Ritaa työmatkallamme Nepalissa.
Sarita on hyvä esimerkki siitä, miten CWISH:n avulla kouluihin perustetut lasten kerhot voivat edistää lapsen oikeuksia. Moni tyttö on saanut
kerhoissa rohkaisua puhua puolestaan ja tukea omiin unelmiinsa sekä
oppinut tunnistamaan oikeutensa. (Interpedia Instagramissa 11.10.2018)
Pieni kuva: Miten viestiä haavoittuvassa asemassa olevista lapsista
eettisesti? Tästä keskustelimme nepalilaisten kollegojemme ja journalistien kanssa työpajassamme Kathmandussa

”Jokainen lapsi on yksilö ja hänen tarinansa on ainutlaatuinen. Koska jokainen tapaus on erilainen, meidän on
aina pohdittava tarkkaan ennen julkaisua mikä on lapsen
etu ja kysyttävä itseltämme ainakin nämä kysymykset:
• kunnioittaako teksti/kuva lapsen ihmisarvoa?
• onko minulla lapsen vanhempien/huoltajien
lupa julkaisuun?
• vahingoittaako julkaisu lasta tai asettaako se
hänet vaaraan?
• voiko lapsen jäljittää/tunnistaa kuvasta tai tarinasta?”
Marja Utela 22.11.2018 blogikirjoituksessaan
”Eettisen viestinnän ja journalismin työpajassa Kathmandussa
pohdittiin lapsen yksityisyyden suojaa”

Vuoden aikana lähetettiin yhdistyksen jäsenille kaksi
jäsentiedotetta. Loppuvuodesta jäsenille ja kummeille
lähetettiin vuoden 2019 seinäkalenteri, jonka teemana
oli Hyvä lapsuus on lapsen oikeus. Vuosikertomus 2017
ilmestyi kesällä 2018. Yhteistyökumppanimme maailmalla
osallistuivat Instagramin joulukalenteriimme omilla joulutervehdyksillään

Talous
Vuonna 2018 Interpedian adoptiotoiminta rahoitettiin
adoptionhakijoiden maksamilla palvelumaksuilla sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n adoptiotoimintaan kohdennetulla toiminta-avustuksella (228
000 euroa). STEA hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sotejärjestöille kohdistuvia avustuksia. Adoption jälkipalveluun saatiin tukea valtion Valviralle (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) osoittamasta jälkipalvelun
määrärahasta.
Kehitysyhteistyötoiminta rahoitettiin yksityisten lahjoittajien kummi- ja kuukausilahjoituksilla, kertalahjoituksilla, Fingon hanketuella, säätiötuilla sekä ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden
hankerahoituksella.

Interpedia sai ulkoministeriön hanketukea 206 766 € vuodelle 2018. Kummitoiminnan keräystuotto oli 269 370 €
ja muita lahjoituksia saatiin 12 683 €. Hankerahoituksen
pienentyessä järjestön kehitysyhteistyön toimintaa jouduttiin sopeuttamaan.
Yhdistyksen taloudelle Veikkauksen avustus adoptiotoimintaan ja ulkoministeriön hanketuki kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamiseksi ovat merkittäviä.
Lisäksi järjestö sai Brita Maria Renlundin säätiöltä avustusta globaalikasvatustyöhön suomenruotsalaisissa kouluissa sekä adoption jälkipalveluun.
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Organisaatio ja hallinto

PUHEENJOHTAJA:

31.12.2018

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

YHDISTYSKOKOUS

HALLITUKSEN JÄSENET:

Jäsenet

Jonathan Andersin
Oikeustieteen maisteri, Senior Legal Counsel,
Fondia Oyj

Hallitus
Toiminnanjohtaja
Anja Ojuva
VTM, psykoterapeutti

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

ADOPTIOPALVELU

TUKIPALVELUT

KEHITYSYHTEISTYÖ

Adoptiopalvelun päällikkö
Salla Hari
VTM

Tiedottaja
Marja Utela
FM

Kehitysyhteistyöpäällikkö
Ilona Kalliola
VTM

Adoptiovastaavat:

Järjestösuunnittelija
(vanhempainvapaalla)
Minna Ala-Orvola
YTM

Marika Elmeranta
KK

Interpedian hallitus 2018

Eija Littunen
Valtiotieteen maisteri, sosiaalityöntekijä,
Loimaan kaupunki

Thomas Nukarinen
Kasvatustieteen maisteri
Opettaja: kasvatustiede ja psykologia
Riveria / Kasvatusalan tiimi
Lasse Rantala
Yleislääketieteen tohtori, lääkäri, Salon terveyskeskus
Ari Turunen
Valtiotieteiden lisensiaatti, päätoimittaja, Le Monde
Diplomatiquen Suomen editio

VARAJÄSENET:
Pauliina Savola
FM, VTK, asiantuntija, Fingo (ent. Kepa)
Anna Savolainen
Oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari, Senior
Legal Counsel, Fondia Oyj

Eija Kiiskinen
FM
Sosiaalityöntekijä
Malla Jauhiainen
YTM
Adoptiosihteeri
Wilma Pomell
FM
Järjestöassistentti
Linn Ahlfors
VTK

Jäsenet 2018
Yhdistyksen jäseniä oli vuoden lopussa
808 (2017: 853). Ruotsinkielisten jäsenten
osuus oli 21% (2017: 19 %).

Interpedian maatoimistot ja
yhteyshenkilöt
Interpedian yhteyshenkilöinä jatkoivat
Kolumbiassa lakimies Ana Maria Fernandez
ja Intiassa Gireeja Rajesh.
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Interpedia on 1974 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö, jonka toiminta perustuu YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen ja Haagin yleissopimuksen periaatteisiin.
Interpedialla on yli 800 jäsentä.
Vuoden 2016 alusta alkaen järjestön toimintaa ohjaa Interpedian tavoitteet 2016–2020, jonka päänäkemys on edistää lapsen oikeuksia tasapainoiseen
kehitykseen ja turvalliseen kasvuympäristöön adoptiotoiminnan, kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen keinoin.
•

Adoptiotoiminnassa edistämme lapsen
mahdollisuutta saada perhe

•

Kehitysyhteistyössä edistämme lasten
oikeuksia kumppanimaissamme

•

Globaalikasvatuksessa edistämme
suvaitsevaisuutta

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 lähes 1000 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.
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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. 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

