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Sopeutumisen vuosi
E
rikoinen vuosi 2020 on nyt takana ja elämme edelleen sen mukanaan tuomien muutosten kanssa. Vuosi jättää monenlaisia jälkiä, mutta onneksi voimme jo
odottaa monen asian palautuvan. Tärkein niistä taitaa olla
toisen ihmisen kohtaamisen tarve.
Pandemian varjostama vuosi on tarkoittanut meille
mm. työmatkoista luopumista. Olemme työskennelleet
ilman niiden tuomia kohtaamisia, keskusteluja ja kaikkea
sitä vuorovaikutusta, mitä mitkään etätapaamiset eivät
voi korvata. Vuoden aikana olemme kuitenkin usein voineet olla kiitollisia siitä, että yhteistyösuhteemme ovat
jo pitkäaikaisia. Tunnemme toisemme ja luotamme toisiimme, ja tämä on varmistanut yhteistyömme läheisyyden myös etäyhteyksien aikana. Luottamus on kantanut
meidät yhdessä läpi näiden poikkeusaikojen.
Kansainväliset adoptiot ovat viime aikoina herättäneet avointa keskustelua Suomessa ja muualla Euroopassa. Useiden vuosikymmenien kokemukset ja käytännöt ovat olleet tarkastelun alla. Kaikesta siitä tiedosta ja
tutkimusten tuloksista voimme rakentaa tulevia prosesseja entistä vahvemmalle pohjalle.
Adoptioita toteutui interpedian kautta vähemmän kuin
vuosikymmeniin, mutta osuus Suomeen tulleista lapsista
oli silti merkittävä. Poikkeusvuoden aikana lapset ja perheet joutuivat odottamaan prosessien etenemistä ja hakumatkalle lähtöä. Lisäksi tulevien vanhempien viimein
päästessä matkaan joutuivat he kokemaan monenlaisia
erikoisjärjestelyjä.
Tässä tilanteessa olemme voineet iloita adoptionhakijoiden, yhteistyökumppaneidemme sekä henkilökuntamme joustavuutta ja sopeutumista. Tällaiseen vuoteen

ei kukaan ollut varautunut, mutta yhteistyössä olemme
selvinneet hienosti.
Kehitysyhteistyön kannalta vuosi on ollut myös poikkeuksellinen. Lapset ovat olleet se ryhmä, jossa pandemian
vaikutus on näkynyt erityisen selvästi. Kaikki tuki mitä
olemme voineet antaa yhdessä lahjoittajiemme kanssa,
on ollut kohdemaissamme todella tarpeen.
Kehitysyhteistyömme tukee erityisesti haavoittuvien
lapsiryhmien pääsyä kouluun ja kuntoutukseen. Vuoden
2020 aikana tämä on ollut poikkeuksellisen haasteellista
varsinkin näille ryhmille, joille koulutukseen pääsy on jo
normaalitilanteessakin useamman mutkan takana.
Vuoden aikana olemme siirtyneet kumppaneidemme
kanssa osittain konkreettisempaan perhetukeen. Moni
lapsiperhe on kamppaillut jokapäiväisen selviytymisen
kanssa. Tämän lisäksi kumppanimme ovat pyrkineet pitämään huolta, että oppiminen on ollut mahdollista myös
sulkutilan aikana. Pitkäaikaisten lahjoittajiemme tuki on
ollut kullan arvoista jälleen kerran.
Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta kaikille Interpedian
jäsenille, asiakkaille, kuukausilahjoittajille, kummeille,
adoption ja kehitysyhteistyön kumppaneille, rahoittajille, yhteistyöverkostoille sekä Interpedian hallitukselle ja
henkilökunnalle luottamuksesta ja yhteistyöstä. Erityinen
kiitos kuuluu kaikille lapsille, joita järjestömme toiminta
koskettaa. Lapset ovat tulevaisuutemme, arvokas lahja,
josta on pidettävä huolta.
Anja Ojuva
Toiminnanjohtaja
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Kansainväliset
adoptiot
elävät ajassa

Kansainvälinen
adoptiotoiminta vuonna 2020

K

oronapandemia vaikutti adoptiotoimintaan vuoden
2020 aikana kaikkialla maailmassa. Interpedian kautta
adoptoitiin vuoden aikana Suomeen 19 lasta (2019: 52).
Interpedian osuus oli 70 % kaikista Suomeen palvelunantajien kautta kansainvälisesti adoptoiduista lapsista (vuonna
2019: 78 %).

N

Vuoden 2020 aikana Suomeen adoptoidut lapset olivat
iältään saapuessaan 0–8-vuotiaita. Ikäryhmistä suurimmat olivat alle yksivuotiaat (5) ja yksivuotiaat (5).
Vuoden lopussa Interpedialla oli yhteensä 138 asiakkuutta (2019: 106 asiakkuutta) ja kohdemaissa oli 67 hakemusta (2019: 60).

SUOMEEN INTERPEDIAN KAUTTA SAAPUNEET ADOPTIOLAPSET 2010–2020
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äen adoption läpi elämän kestävänä prosessina, jossa
on kolme osapuolta eli niin sanottu adoptiokolmio.
Usein adoptiosta puhuttaessa keskitytään lapsen tuloon perheeseen ja adoptoidun lapsuusvaiheeseen, mutta adoptio kulkee mukana koko elämän ajan.
Kuten elämässä ylipäätään, adoptioon kuuluu laaja
kirjo tunteita, samaan aikaan suurta iloa ja suurta surua.
Samassa asiassa on siis monta puolta ja tämä kaikki elää
myös ajassa. Nyt näen tämä kaiken selvemmin.

TIIMITYÖTÄ LAPSEN PARHAAKSI
Parasta tässä työssä ovat ihmiset ja ne hetket, kun asiat
loksahtavat paikalleen ja yhtäkkiä monimutkainen maailma näyttää selkeältä. Tällaisia hetkiä tulee esimerkiksi
silloin, kun lapsiesitys valmistuu ja tulee tunne, että oikeat ihmiset tai asiat kohtaavat. Pidän myös tiimityöstä,
yhdessä tekemisestä, mikä on tässä työssä olennaista.
Interpedian ehdoton vahvuus on se, että mietimme aidosti asioita lapsen kannalta ja pyrimme tekemään parhaamme lapsen edun huomioimiseksi. Tätä mietimme
paljon. Meillä on pieni ja joustava, ajassa elävä työyhteisö.
Osaamistamme ja pitkäjänteistä työtämme lapsen edun
puolestapuhujana arvostetaan myös yhteistyömaissamme.
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KANSAINVÄLINEN ADOPTIO ON MURROSVAIHEESSA
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Tällä hetkellä monessa maassa keskustellaan paljon kansainvälisistä adoptioista. Adoptio ei ole erillinen saareke,
siihen vaikuttavat yhteiskunnan eri ilmiöt ja keskustelu.
Tällainen murrosvaihe on hyvä hetki pohtia, mihin tätä
työtä suunnataan.
Adoptoitujen kokemukset ja näkemykset muokkaavat
tällä hetkellä työtämme yhä enemmän. Toivomme, että
adoptoidut voisivat hyvin, siihen mekin osaltamme pyrimme. Lohdullista onkin huomata, kuinka vuosikymmenten aikana on menty valtavasti eteenpäin. Aina on kuitenkin kehitettävää ja oppimista. Esimerkiksi nyt emme

(Kiina)

vielä tiedä paljoakaan adoptoitujen vanhuudesta ja miten
tausta ilmenee silloin. Oppimisprosessimme siis jatkuu.

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ VAHVISTAA MEITÄ
Yhteistyö eurooppalaisessa verkostossamme EurAdoptissa on nykyään hyvin tärkeää. Yhdessä pystymme vaikuttamaan asioihin paremmin. Samalla opimme paljon, kuulemme erilaisista asioista ja saamme laajempaa perspektiiviä omaan työhömme.
Eri maissa kohdataan hyvin samantyyppisiä haasteita, vaikka esimerkiksi lainsäädäntö olisi erilaista. Adoptiokentän murros näkyy myös Euroopan tasolla, ja on tärkeää olla mukana keskustelussa.

TULEVAISUUDEN TARPEET MUOKKAAVAT TYÖTÄMME
Tulevaisuudessa meidän täytyy enemmän ja enemmän
kuunnella adoptoituja itsejään. Adoption jälkipalvelun
merkitys tulee siis kasvamaan entisestään. Lisäksi adoptiotutkimus tuottaa meille koko ajan lisää tietoa adoptiotyön tueksi.
Jatkamme myös hyvin tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Tulevaisuus on yksilöllisessä, räätälöidyssä ja hyvin hoidetussa adoptiossa, sellaiselle on vielä oma paikkansa maailmassa.
Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet koronavuoden aikana. Käytämme varmasti jatkossakin enemmän
etäyhteyksiä infoissa ja tapaamisissa sekä keskusteluissa yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Tämä vuosi on ollut valtava muutosten vyöry sekä meille että kumppaneillemme, mutta olemme pystyneet sopeutumaan ja työmme jatkuu.
Salla Hari
Kirjoittaja on Interpedian adoptiopalvelun päällikkö.
Hän on työskennellyt Interpediassa vuodesta 2006 ja
nykyisessä tehtävässään vuodesta 2012.
Koulutukseltaan hän on valtiotieteen maisteri.
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Adoptiotyö pandemian aikaan
V

uosi 2020 oli koronan vuoksi poikkeuksellinen monella tapaa. Pandemiarajoitukset hidastivat adoptiotyötä sekä Suomessa että kohdemaissamme. Lisäksi
hakumatkat olivat pääosin tauolla noin puolen vuoden
ajan. Suurin osa kohdemaista avautui hakumatkoille kuitenkin loppuvuonna 2020.
Poikkeusvuosi toi paljon muutoksia myös toimistotyöhön. Siirryimme nopeasti keväällä 2020 etätyöhön, -tapaamisiin, -kokouksiin ja -infoihin. Monet näistä uusista
käytänteistä tulevat jäämään osaksi toimintaamme vanhojen rinnalle. Näin voimme paremmin palvella adoptionhakijoita eri puolilla maata.
”Yhteistyökumppanimme maailmalla puolestaan
tekivät parhaansa, jotta lapset saivat tarvitsemansa hoidon ja pysyneet terveinä. Tämä on ollut ja on

Yhteistyö Suomessa

Kansainvälinen yhteistyö

Interpedia on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran alaisen adoptiolautakunnan täysistunnon jäsen. Järjestöämme edusti varsinaisena
jäsenenä adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari ja varajäsenenä toiminnanjohtaja Anja Ojuva. Anja Ojuva
oli myös Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) Ehkäisevän työn -neuvottelukunnan jäsen. Yhteiset Lapsemme -järjestön Adoptiokuraattoritoiminnan ohjausryhmässä Interpedian edustajana oli sosiaalityöntekijä
Sanna Alanko.
Suomessa toimivien kolmen adoptiopalvelunantajan, Interpedian, Pelastakaa Lapset ry:n sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston välinen yhteistyö
jatkui tiiviinä.

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 adoptiopalvelun päällikkö Salla
Hari valittiin Suomen edustajaksi EurAdoptin neuvostoon.
Vuonna 2020 aikana sekä NAC:n että EurAdoptin kokoukset järjestettiin pääosin etäyhteydellä ja suunnitellut
konferenssit siirrettiin seuraaviin vuosiin. Pohjoismainen
ja eurooppalainen yhteistyö on välttämätöntä tietojen
ja kokemusten vaihtoa varten sekä käytännön tasolla.
Jatkoimme myös aktiivista yhteydenpitoa eri kohdemaiden lähetystöjen kanssa. Työmatkoja ei vuoden aikana toteutettu pandemian vuoksi. Sen sijaan yhteistyö
etäyhteyksien avulla tiivistyi.

edelleen vaativa tehtävä lastenkotien henkilökunnalle
tässä tilanteessa”, sanoo Interpedian toiminnanjohtaja Anja Ojuva.
Adoptiopalvelumme työntekijät tapasivat adoptionhakijoita säännöllisesti odotuksen aikana. Lisäksi adoptiotyöhömme kuuluu tiivis yhteistyö konsultoivien lääkäreiden sekä adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijöiden
kanssa. Pandemian aiheuttamien nopeiden muutosten
vuoksi viestimme adoptionhakijoille tavallista tiheämmin.
Vuoden aikana jatkoimme tuki- ja palautesoittoja puhelimitse ja Teams-tapaamisina adoptioperheille adoptiolapsen saavuttua Suomeen. Palaute on ollut hyvin
myönteistä. Tätä kautta on saatu myös arvokasta tietoa
adoptiopalvelun työn kehittämiseksi.

Saimme kuulumisia Abban ja Etelä-Afrikan tilanteesta koronaviruksen aiheuttaman sulun aikana:
”Olemme toiveikkaita sen suhteen, että maassamme alkaneet rajoitukset riittävät tasoittamaan tartuntojen määrää ja auttavat terveydenhuoltoa kestämään. Sulkua on hyvin vaikea
säädellä näin monimuotoisessa maassa, mutta
opimme samalla kuin teemme!
Sosiaalityöntekijämme päivystävät ja Abban vastuulla olevien lasten turvallisuuden ja terveyden
suojaamiseksi tehdään kaikki mahdollinen.”
Abban johtaja Katinka Pietersen terveiset Interpedian Facebookissa (kuvassa Abban adoptiopalvelun päällikkö Rene Ferreira) 2.4.2020

Adoptiopalvelumme yhteistyökumppani
La Casa de la Madre y el Niñon adoptiovastaava Lorena Vargas lähetti meille
korona-ajan kuulumisia:
“Hi friends in Finland and families of La Casa!
La Casa is going through a very hard time
right now, adjusting to the crisis. The kids are
doing fine, but our staff is having problems to
get transportation to their homes and coming
back. Everyone here as a team is working
together for our children and putting our
health at risk. First and most important thing
for us is our children.”

Yhteyshenkilömme Acharawan
Boonyarattapan kertoi
kuulumisia Thaimaasta
”…lasten hakumatkoja lykätään toistaiseksi,
kunnes pandemia saadaan hallintaan. DCY:n
adoptiokeskus vastaanottaa kuitenkin koko
ajan uusia adoptiohakemuksia normaalisti.”
Interpedia Facebookissa 3.4.2020

Interpedia Facebookissa 7.4.2020

Our Adoption Contact Person Gireeja
Seth Rajesh sent us a covid-time report
from India:

Toimistollamme on juuri alkamassa ystävänpäivän työpajat adoptio-odottajille. Tarjolla
on herkkujen lisäksi vinkkejä hakemuksiin
ja lapsen kohtaamiseen sekä mahdollisuus
verkostoitua muiden odottajien kanssa.

Maanantain Pikkusisarusta hakemassa -infossa
lapset saivat askarrella matkalaukkuja adoptiohakumatkaa varten. Mitä pakkaisit mukaan
hakumatkalle?

Adoptiotyöntekijöiden juhlapäivä: pikkuinen
vieras toimistolla. Hakumatkalta juuri palanneen perheen tunnelmia: "Edessä ensimmäinen joulu yhdessä"

Interpedia Instagramissa 4.3.2020

Interpedia Instagramissa 26.11.2020

"Toistaiseksi ihmisten on pysyteltävä sisällä ja
vain välttämättömien ruokaostosten teko on
sallittu. Kadut ovat hiljentyneet.
Lastenkodeissa vierailut on kielletty, ja käsien
pesuun ja muuhun hygieniaan kiinnitetään
entistäkin tarkemmin huomiota.”
Interpedia Facebookissa 27.4.2020

Instagramissa 13.2.2020
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KANSAINVÄLINEN ADOPTIO

Pitkä ura Interpediassa
on opettanut paljon
T
yöni kansainvälisen adoption parissa alkoi 1990-luvun puolivälissä, kun asuin Kiinassa. Pelastakaa Lapset ry oli silloin aloittamassa yhteistyötä Kiinan kanssa ja aloitin heidän adoptioyhteyshenkilönään. Tehtäviini
kuului asioiminen valtiollisen yhteistyökumppanin China
Center for Adoption Affairsin kanssa, ja olin myös perheiden hakumatkoilla mukana maakunnissa.
Siellä näin paikallistason työskentelyä eri viranomaisten kanssa. Sain olla myös mukana perheiden kanssa aivan alkuvaiheessa, kun adoptiovanhemmat alkoivat hoitaa itselleen täysin vierasta lasta.
Hyvin konkreettinen puoli adoptiosta oli siis minulle tuttua, kun siirryin Interpediaan. Aloitin vuonna 2000,
jolloin Kiina oli jo valtava kohdemaa, ja sieltä saapui paljon lapsia. Minun oli helppo eläytyä siihen, mitä perheillä oli edessään hakumatkalla. Alkuvuodet olivat hyvin
kiireisiä, sillä Kiinasta tuli esityksiä kokonaiselle ryhmälle
hakijoita melkein kerran kuussa. CWTS:n (China Women
Travel Service) kanssa järjestimme hakumatkoja. CWTS
järjesti myös retkiä nähtävyyksiin, lapsen löytöpaikkoihin
sekä tutustumista kiinalaiseen kulttuuriin koko ryhmälle.
Mieleeni jäi erityisesti yhden ryhmän matka. Mukana
oli adoptioisä, joka oli laulanut kaikille lapsen saaneille
perheille Satumaa-tangon. Ne olivat jännittäviä aikoja ja
matkoja. Vaikka välillä joku lapsista tai vanhemmista sairastui, pääosin kaikki meni kuitenkin hyvin.
Interpedian toimisto oli siihen aikaan Vaasassa, ja me
adoptiovastaavat kävimme säännöllisesti valmennuskursseilla eri puolilla Suomea. Tapasimme hakijoita harvoin
toimistolla, enemmänkin kursseilla tai muissa tilaisuuksissa, esimerkiksi Interpedian kevät- tai syystapaamisissa. Välillä järjestimme muita tapahtumia, esimerkiksi Thaimaa-odottajille oli oma teemapäivä, jossa tutustuimme
maan tapakulttuuriin, tanssiin ja lauluun. Maatapaami-
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sissa oli myös paljon osallistujia. Niissä näimme perheitä, kuulimme kuulumisia ja opimme asioita.

JATKUVA OPPIMINEN MOTIVOI
Säännölliset työmatkat kohdemaihin ovat opettaneet minulle paljon. Olen saanut olla mukana aloittamassa uusia yhteistyösuhteita esimerkiksi Keniassa ja Taiwanissa.
Matkat muistuttavat aina siitä, että kansainvälistä sosiaalityötä ei voi tehdä muuten kuin dialogissa esimerkiksi lastenkotien, kumppaneiden ja viranomaisten kanssa.
Tässä työssä ei tule koskaan valmiiksi. Oma mielenkiinto ja motivaatio säilyvät, kun koko ajan saa oppia uutta tästä alasta, itsestään, muista ihmisistä ja maailmasta.
Toimintaympäristö sekä Suomen ja kohdemaiden yhteiskunnat ja arvot muuttuvat jatkuvasti. Pitkän ajan kuluessa huomaa, että monet arvot ja käsitykset asioista ovat
ehtineet uudistua. Esimerkiksi Intiassa on työhistoriani
alusta alkaen puhuttu adoptiolasten erityistarpeista ja
heidän kuntouttamisestaan perheisiin. Intian kotimaan
adoptionhakijat (joita on paljon) ovat alkaneet adoptoida paljon myös tyttöjä ja erityistarpeisia lapsia.

YHTEYSHENKILÖT OVAT SILTA KOHDEMAIHIMME
Olemme saaneet rekrytoitua hyvät yhteyshenkilöt kohdemaihimme. Heidän merkityksensä siltana yhteistyössä
valtiollisten kontaktien kanssa on olennaisen tärkeä. He
ovat myös avain siihen, että adoptionhakijat pääsisivät
mahdollisimman lähelle lasta ja lapsen tarpeita jo ennen
hakumatkaa ja matkan aikana. Tämä tarkoittaa yhteyshenkilöiden ymmärrystä ja tietoa lastenkodeista, lastenhoitokulttuurista ja lapsen tarpeista. He toimivat myös
tulkkeina hakumatkaa edeltävissä etätapaamisissa lapsen, adoptionhakijoiden, lastenkodin edustajan ja minun kanssani yhdessä.

Kielitaidon lisäksi he antavat tukea erityisinä hetkinä, esimerkiksi korona-aikana, kun perhe saa lapsen hoitoonsa
vieraissa paikoissa ilman tuttuja ihmisiä. Heidän työnsä
on myös kulttuurien välistä tulkkausta.
Jotta perheeksi tuleminen onnistuisi mahdollisimman
hyvin erilaisissa olosuhteissa, hetkeä kannattelee luottamus. Sitä luovat kaikki ne tiedot, joita olemme voineet
antaa infoissa ja tapaamisissa prosessin aikana, ja se, että
perheet voivat tuntea olevansa turvallisissa käsissä hakumatkan aikana.
Tärkeä onnistumisen kokemus meille kaikille on se,
kun perhe lähettää ensimmäisen valokuvan, jossa näkyy
arka luottamus adoptiovanhempien ja -lapsen välillä, ja
viesti kertoo, että haasteista huolimatta olemme onnellisia ja uskomme, että selviämme.

PITKÄ YHTEINEN MATKA
Jokainen prosessi on yhteinen matka perheiden kanssa.
Sitä se on myös yhteistyökumppaneiden kanssa. Meillä
jokaisella on tarve kehittyä ihmisenä ja työssään. Tavoitteenani on ollut kehittyä yhdessä kohdemaiden kanssa. Olemme vanha yhteistyötaho sekä Intialle että Thaimaalle, joten meiltä myös kysytään kehittämisajatuksia.
Pitkän uran aikana tietysti toivookin, että meillä on jotain annettavaa.
Interpedian sisällä on ollut kehittävä yhteishenki, ja
koko järjestönä olemme olleet luotettava yhteistyökumppani kontakteille. Asiantuntemustamme arvostetaan.
Olemme kutsuneet kumppaneita Suomeen, ja he ovat
saaneet tutustua siihen, mitä lapsille kuuluu. On tärkeää tuntea hyvin suomalaista yhteiskuntaa, sosiaaliturvaa
ja koulua eli laajemmin sitä kasvuympäristöä, johon lapset tulevat. Työmatkoilla kerromme näistä ja siitä, miten
lapset voivat Suomessa.

Arvot ja toiminnan lähtökohdat ovat tässä työssä sellaiset, että olen aina voinut ne jakaa. Kun tekee vaativaa,
mutta merkityksellistä työtä, yhteiset arvot ovat tärkeitä,
varsinkin kun olen ollut alalla näin kauan. Alamme olla
keski-ikäinen järjestö ja olemme edelleen vakaa toimija.
Interpedian kautta adoptoiduilla lapsilla ja nuorilla on
monella halu tulla käymään tapaamaan meitä. Olemme
edelleen olemassa heitä varten ja toivotamme heidät tervetulleiksi. Kohtaamiset ovat olleet mahtavia. Olen saattanut tavata nuoren, jonka adoptiota olen hoitanut parikymmentä vuotta aiemmin.
Työyhteisöstä saa voimaa, ja työkavereista, joiden kanssa voi avoimesti jakaa tähän työhön ja elämään liittyviä
iloja ja suruja. Työkavereiden huoneiden ovet ovat auki,
ja kanssakäyminen on aitoa. Aina on ollut mukava lähteä töihin ja olen edelleen motivoitunut tähän työhön.
Työn tavoitteet ja päämäärät tukevat tätä.
Olen saanut todella paljon Interpedialta, adoptionhakijoilta, perheiltä ja adoptionuorilta. Olen saanut myös tilaisuuden opiskella työn ohella uuden tutkinnon ja valmistunut sosiaalityöntekijäksi. Halu opiskella sosiaalityötä
kumpuaa adoptiovastaavan työstä, haluan kehittyä ihmisenä ja ammatillisesti. Opinnoissani erikoistuin maahanmuuttoasioihin, ja nyt otan uuden haasteen vastaan
hyödyntäen kokemustani Interpediassa ja opintojani vielä uudenlaisen asiakasryhmän kanssa työskentelyssä.
Eija Kiiskinen
Kirjoittaja on adoptiovastaava. Hän on työskennellyt
Interpediassa vuodesta 2000 alkaen vuoden 2021 kesään asti.
Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri (kulttuuriantropologia)
ja sosiaalityöntekijä (VTM).
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Merkityksellistä yhteistyötä
lapsen puolesta
K

un aloitin Interpediassa koulutussuunnittelijana vuonna 2004, elimme hyvin vauhdikasta aikaa. Vuoden
2005 iso mullistus, muutto Helsinkiin, aiheutti monenlaisia järjestelyitä käytännön muutosta uusien työntekijöiden rekrytointeihin, ja samaan aikaan järjestimme
kansainvälistä seminaaria Suomen adoptiolain uudistuksen 25-vuotisjuhlan kunniaksi.
Hakeuduin alun perin Interpediaan sen vuoksi, että
tiesin järjestön tekevän yhteistyötä Etelä-Afrikan kanssa.
Maa on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. Vuonna 2005
olin vaikuttamassa siihen, että aloitimme kummiyhteistyön SA Cares for Life -järjestön kanssa, sen jälkeen siirryin adoptiovastaavan tehtäviin ja tein ensimmäisen työmatkani maahan. Suhteeni Etelä-Afrikkaan on vuosien
varrella vain syventynyt, ja haluan pitää sitä yllä seuraamalla maan yhteiskuntaa ja kulttuuria. Yhteistyö EteläAfrikan kanssa motivoi minua edelleen, ja haluan omalta
osaltani olla mukana siinä, että edes jonkun lapsen elämä muuttuisi parempaan suuntaan.
Myöhemmin siirryin vastaamaan myös suhteista Kolumbiaan ja olen saanut tutustua myös siihen. Maasta
on tullut minulle vähitellen aivan yhtä merkityksellinen
kuin Etelä-Afrikasta. Nämä yhteistyösuhteet ovat minulle hyvin tärkeitä, olen saanut oppia tuntemaan ihmisiä
ja maita sekä niiden adoptiojärjestelmiä, ja päässyt niihin myös vaikuttamaan.

SYVEMPÄÄ YHTEISTYÖTÄ
Yhteistyösuhteemme ovat näiden vuosien varrella muuttuneet paljon. Olemme siirtyneet paljon dialogisempaan
työtapaan, syvempään yhteistyöhön. Nyt pohdimme jopa
päivittäin yhdessä, miten voisimme parantaa esimerkiksi
perhetyötä, lasten asioita ja adoption jälkipalvelua.
Olen saanut olla mukana rakentamassa adoption jälkipalvelua ja sen merkitys onkin kasvanut. Opimme koko
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ajan uutta, ja adoptoitujen kokemusten kautta voimme
kehittää myös adoptiotyötä. Ero on suuri, jos vertaan alkuaikojen adoptiotyön tekemistä nykyiseen työhöni. Nykyään työ on paljon räätälöidympää ja yksilöllistä, valmistelu on syvällisempää ja kohtaamisia enemmän. Nyt
selvitämme lapsen terveydentilan mahdollisimman tarkasti, ja samalla on tunnettava hakijaperheen valmiudet
ennen sijoitusta.

VAIN MUUTOS ON PYSYVÄÄ
Hiljaista hetkeä ei ole näiden vuosien aikana ollut. Mitä tahansa voi tapahtua ja siihen on oltava valmis reagoimaan.
Kohdemaassa voivat lainsäädäntö tai poliittiset olosuhteet
muuttua, yhtäkkiä voi taivaalla olla matkat estävä tuhkapilvi tai maailmanlaajuinen pandemia pysäyttää kaiken.
Myös teknologia on edistynyt valtavasti. Ennen viestimme kaiken faksilla tai paperipostilla, jopa sähköpostin käyttö oli harvinaista. Nykyään käytössä on monta eri
kanavaa ja videoyhteydet, maailma pienentynyt ja olemme osa globaalia perhettä. Samalla työstä on tullut paljon nopeatempoisempaa.

ADOPTIOJÄRJESTELMÄT KEHITTYVÄT KOKO AJAN
Työn eettisyys on minulle tärkeää. On ollut iso kunnia
olla mukana kehittämässä adoptiojärjestelmiä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Sekä kohdemaissa että
meillä on menty paljon eteenpäin. Lisäksi lastenkotiolot
ovat parantuneet huomattavasti. Kohdemaiden lastenhoitokulttuuri on muuttunut, lastenhoitajien koulutus on
edistynyt, ja nyt tiedetään paljon enemmän lastenkotien
olosuhteiden vaikutuksesta lapsiin, mikä on tärkeää kiintymyssuhteen kannalta.
Järjestelmien kehittyminen on hyvä asia sinänsä. Varjopuolena siinä on adoptioprosessien pidentyminen kaikissa maissa. Tämän seurauksena lapset ovat pidempiä

aikoja lastenkodissa. Byrokratia on juridisessa prosessissa välttämätöntä, mutta on edelleen jatkuvasti mietittävä, miten sitä sujuvoitetaan lapsen edun mukaisesti.
Vuosien varrella kohdemaidemme lastensuojelu on
myös mennyt eteenpäin, mikä tarkoittaa esimerkiksi kotimaan adoptioiden lisääntymistä. Silti näissä maissa on
edelleen lapsia, joille ei löydetä perhettä kotimaasta. Silloin kansainvälinen adoptio on hyvä vaihtoehto lapselle
pysyvyyden takaamiseksi.

MERKITYKSELLISTÄ TIIMITYÖTÄ
Parasta työssäni on ollut upea Interpedia-tiimi ja kollegani maailmalla sekä tunne siitä, että tekee merkityksellistä
työtä. Ensisijainen motiivini tässä työssä on nähdä lapsen
pääsy perheeseen, se hetki, kun tähdet syttyvät hänen silmiinsä, usein jo hakumatkalla. Tavoitteena on oikean perheen löytäminen lapselle. Onkin ollut ilo ja kunnia työskennellä monien ihanien perheiden kanssa, jotka ovat
mahdollistaneet upean kasvualustan näille adoptoiduille.
Lapsi on meille ensisijainen asiakas. Se on äärettömän tärkeää, ja jos siitä tingitään, olen väärässä paikassa.
Olen valmis käyttämään paljon aikaa juuri lapsen vuoksi, näkemään vaivaa, etten itse olisi se, joka viivyttää hänen prosessiaan.
Lapsiesityksissä on nykyään paljon työtä, lääkärikonsultaatiot vievät aikaa ja pohdimme todella tarkkaan sijoituksia yhteistyöverkostossamme sekä tiimissämme.
On monia lapsia, jotka ovat jääneet systeemin jalkoihin,
mutta kun hänen asioihinsa syvennytään, löytyykin uusia
mahdollisuuksia – tämä on hyvin motivoivaa.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ ON YHÄ TIIVIIMPÄÄ
Yhteistyö omassa tiimissämme sekä kohdemaiden kollegojen kanssa on ollut tärkeää. Näiden lisäksi pohjoismainen yhteistyö on ollut hyvin innostavaa ja hyödyllistä.

Tämä yhteistyö on tiivistynyt paljon vuosien aikana. Monessa asiassa lähikollegani löytyy nyt toisesta Pohjoismaasta. Tämä on ammatillisen kehittymisen kannalta
hyödyllistä ja lisäksi hyvin inspiroivaa. Edustan Interpediaa
Pohjoismaisen adoptioneuvoston NAC:n hallituksessa
ja sen lisäksi olen usein yhteydessä kollegoihin muissa
Pohjoismaissa.
Interpedia on aina ollut aktiivinen toimija pohjoismaisessa yhteistyössä. Me ajattelemme hyvin samalla tavoin
adoptiokentästä ja jaamme samanlaiset arvot. Nordic
Adoption Approachiin on kirjattu yhteiset ajatuksemme tästä työstä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
Tällä hetkellä odotan pandemian jälkeistä aikaa ja toivon,
että kohdemaamme selviytyvät tästä ajasta. Valitettavasti pandemia ei ole ainakaan vähentänyt lastensuojelun
ja sitä myötä kenties kansainvälisen adoption tarvetta.
Pandemian jälkeinen aika tulee varmasti sisältämään uusia käytäntöjä ja muutoksilta tuskin voimme välttyä, sillä adoptiotyössä mikään ei ole niin varmaa kuin muutos.
Marika Elmeranta
Kirjoittaja on adoptiovastaava. Hän on työskennellyt Interpediassa
vuodesta 2004 alkaen ja koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä.
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#Adoptionilo-kampanja

Adoption jälkipalvelu Interpediassa

A

doption jälkipalvelua tarvitaan,
kun adoption eri osapuolet käyvät taustaa ja adoptioon johtaneita syitä läpi. Jälkipalvelutapaaminen
voi sisältää asiakirjoihin tutustumista, keskustelua jälkipalvelutyöntekijän kanssa, juurimatkan valmistelua
tai taustan selvittelyä.
Interpedia sai tähän työhön toisten
suomalaisten adoptiopalvelunantajien
kanssa tukea Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto Valviralle osoitetusta jälkipalvelun määrärahasta.
Tuen avulla voimme tehdä laajempaa
ja laadukkaampaa jälkipalvelutyötä.
Vuonna 2020 osallistuimme adoptioperheiden järjestämään Intian
maatapaamiseen, jossa perheillä ja
adoptoiduilla oli mahdollisuus tavata
Interpedian työntekijöitä. Lisäksi järjestimme kaksi jälkipalveluinfoa.
Maaliskuussa 2020 Interpedian jälkipalvelu siirtyi etätapaamisiin. Koronatilanteen takia juurimatkoja ei ole
toteutettu maaliskuun 2020 jälkeen.

J

ärjestimme jo neljättä kertaa yhdessä muiden adoptiotoimijoiden kanssa #Adopti-onilo / #Adoptionsglädje -kampanjan maaliskuussa Adoptoitujen päivän yhteydessä. Kampanjalla muistuttiin, että adoptioperheet ja adoptoidut elävät suureksi osaksi ihan tavallista arkea. Viikon aikana adoptiojärjestöt, adoptioperheet
ja adoptoidut jakoivat sosiaalisessa mediassa tarinoita
adoptioarjesta.

Kaksi mahtavaa työpäivää Oulussa. Interpedian jälkipalvelu järjesti jälkipalveluinfon
sekä tapasi henkilökohtaisesti adoptoituja ja
heidän vanhempiaan. Tapaamisilla korostui
se kuinka tärkeä rooli adoptiovanhemmilla
on, kun adoptiolapsi haluaa pohtia oman
taustansa liittyviä asioita. On tärkeää että
lapsi tai nuori saa myös muistella ja ikävöidä
syntymämaata. Kiitos ihanista ja aidoista
kohtaamisista!
Interpedia Instagramissa 6.3.2020

Viikonloppuna Intiasta adoptoineet ja lasta
odottavat perheet tapasivat toisiaan Intiainentapahtumassa. Adoptiotiimimme osallistui myös
tapaamiseen.
Intian yhteyshenkilömme Gireeja Rajesh kertoi
etäyhteydellä omasta työstään Interpedian yhteyshenkilönä, koronatilanteen vaikutuksesta Intian adoptioihin sekä siitä, miten lapset pidetään
turvassa lastenkodeissa. Adoptiovastaavamme
Eija Kiiskinen kertoi Interpedian Intian-adoptioiden historiasta ja nykypäivästä sekä Interpedian
jälkipalveluista ja identiteetin rakentamisesta.
Ensi vuonna Intiaisen järjestämisvastuussa ovat
adoptionuoret. Hyvä nuoret!
Interpedia facebookissa 24.8.2020
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Yhdessä kasvaneet adoptioystävät, sekin on #adoptionilo’a.
”Kun te tapaatte jälleen, ilo ja riemu aivan väreilevät ilmassa.
te hymyilette, halaatte, nauratte ja kieputte villisti.”
Vierailijan blogikirjoitus ”Adoption ilo, yhteinen ilomme”
Interpedian blogissa 11.3.2020

SUOMEN ADOPTIOLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT INTERPEDIAN ULKOMAISET PALVELUNANTAJAT
BULGARIA:
• Family National Association (FNA), Sofia
ETELÄ-AFRIKKA:
• Abba Specialist Adoption & Social Services (Abba), Pretoria

KOLUMBIA:
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Bogotá
• La Casa de la Madre y el Niño (La Casa), Bogotá

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

• La Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi
Chiquitines, Cali

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

• La Fundación CRAN (Centro para el Reintegro
y Attención del Niño), Bogotá
THAIMAA:
• Department of Children and Youth (DCY), Bangkok
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Kehitysyhteistyö vuonna 2020

Lahjoittajien tuella hyvinvointia lapsille

V

uoden 2020 aikana toteutimme 900 kummin ja kuukausilahjoittajan tuella 11 ohjelmaa seitsemässä eri maassa.
Ohjelmissa tuimme pääosin lasten mahdollisuutta koulunkäyntiin. Lisäksi osaan ohjelmista sisältyi lapsille, vanhemmille ja koko yhteisölle koulutusta esimerkiksi
vammaisuudesta ja lapsen oikeuksista. Tuimme myös pienyrittäjyyttä ja erilaisia tulonhankintamenetelmiä. Joissakin
ohjelmissa perheille tarjottiin terapia- ja sosiaalipalveluja,
järjestettiin erilaista vapaa-ajantoimintaa ja hoitopalveluja, ja osassa tuettiin esimerkiksi lastenkodin toimintaa.

Koronapandemia vaikeutti lähes kaikkien ohjelmien toimintaa. Osa kumppaneista joutui keskeyttämään toimintansa kokonaan, kun monessa maassa koulut ja päiväkodit
suljettiin. Osa sopeutti toimintaansa ja pystyi toimimaan
osan vuodesta. Järjestimme vuoden aikana erillisiä keräyksiä kumppanijärjestön työn tukemiseksi koronapandemian keskellä.
Vuoden alussa kehitysyhteistyötiimi osallistui opetusalan Educa-messuille, mutta vuoden muut tapahtumat
peruuntuivat koronapandemian seurauksena.

V

uoden 2020 aikana tuimme 14 lapsen oikeuksien
toteutumista edistävää ohjelmaa ja hanketta seitsemässä eri maassa 13 yhteistyöjärjestön kanssa.
Vuoden aikana oli käynnissä kolme ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön hanketukea saavaa
hanketta, kaksi Nepalissa ja yksi Etiopiassa. Koronapandemia hidasti hankkeiden etenemistä sekä aiheutti muutoksia toimintoihin.
Kevään 2020 hanketuen hakukierroksella haimme rahoitusta kahdelle hankkeelle Nepalissa ja yhdelle Etiopiassa, joista myönteinen päätös saatiin kahdelle hankkeelle, yhdelle kumpaankin maahan vuosille 2021–2024.
Osallistuimme syksyllä 2020 myös ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen ohjelmatuen hakukierroksen ensimmäiseen vaiheeseen ja haku jatkuu vuonna 2021 toisella

”Tämäkin on mahdollista saavuttaa kehitysyhteistyön avulla: mallikoulu
Nepalin syrjäseudulle ja lapsiavioliittojen merkittävä väheneminen.”
Hankekoordinaattori Anu Karvisen kirjoitus ”Kehitysyhteistyöhankkeemme Nepalissa tuo laatua kouluihin ja vaahvistaa lapsen oikeuksia”
Interpedian blogissa 4.3.2020
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”Etsimme 10 suomalaista koulua kummeiksi nepalilaisille kouluille. Lämpimästi
tervetuloa mukaan!
Suomalaiselle koululle koulukummius tarjoaa
hyvän tavan tutustua Nepalin kulttuuriin,
tapoihin sekä lasten arkeen.”
Kummikoulukampanjamme aloitus
facebookissa 5.8.2020

Vapaaehtoisemme Nora palasi kotiin Nepalista. Blogikirjoituksessaan
(8.5.2020) Vapaaehtoisena Nepalissa korona-aikaan Nora kertoi, miten
pandemia muutti hänen työtään ja arkeaan Kathmandussa.

kierroksella. Usean vuoden tauon jälkeen haimme ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea varhaiskasvatuksen hankkeellemme, jolle saimme rahoituksen
vuosille 2021–2022.
Järjestimme vuoden 2020 aikana kehitysyhteistyön
asiakastyytyväisyyskyselyn sekä päivitimme kehitysyhteistyön projektimanuaalin, eettiset periaatteet, riskikartoituksen, korruption ja muun epäeettisen toiminnan vastaisen ohjeistuksen ja toimintaohjelman sekä seksuaalisen
häirinnän ja väkivallan vastaisen toimintaohjeistuksen.
Kehitysyhteistyön hankekoordinaattori Anu Karvinen
teki keväällä 2020 työmatkat Nepaliin ja Etiopiaan. Matkoilla seurattiin kehitysyhteistyöhankkeiden etenemistä,
suunniteltiin uusia hankkeita ja vierailtiin Suomen suurlähetystöissä.
Vuoden alussa Interpedialla oli yksi vapaaehtoistyöntekijä Nepalissa Loo Niva Child Concern Group:n luona.
Koronapandemian alkamisen jälkeen seurantamatkat ja
vapaaehtoisohjelma jouduttiin kuitenkin keskeyttämään
loppuvuodeksi.

Kuulumisia BFDP:n perhetukiohjelmasta
Debre Zeitista Etiopiasta:
BFDP:n paikalliset työntekijät jatkavat työtään
mahdollisuuksien mukaan. Perhetyö toimii,
kunhan ohjeita ja etäisyyttä ihmisten välisissä
kontakteissa noudatetaan.
Avunsaajille on jaettu tietoa koronatilanteesta,
ja he ovat olleet kiitollisia siitä. Tällä hetkellä
ilmassa on hämmennystä ja epävarmuutta.

Kuulumisia Etiopiasta:
”Kumppanijärjestömme Berhan Lehetsanat
on jatkanut työtään vammaisten lasten parissa toimittamalla heille apuvälineitä, lääkkeitä,
kirjoja, hygieniatarvikkeita ja maskeja. Lisäksi
lapset ovat saaneet puhelimitse keskusteluapua vaikeana aikana. Koulujen odotetaan
aukeavat lokakuussa.”
Interpedia facebookissa 10.9.2020

Interpedia facebookissa 15.4.2020

Kuulumisia Loo Niva -järjestöltä Nepalista:
”Loo Niva kiinnittää erityistä huomiota lasten
hyvinvointiin tässä tilanteessa. Koulut on
suljettu ja lapset pysyttelevät kotona. Heidän
vanhempansa pyrkivät mahdollisuuksien
mukaan järjestämään heille opetusta. Monet
järjestöt ovat aloittaneet etäopiskeluun suunnattuja ohjelmia verkossa.”
Interpedia facebookissa 14.4.2020

Terveisiä Etelä-Afrikasta
SA Cares for Lifelta:
”SA Cares jatkaa työtään kaikkein haavoittuvimpien lasten ja perheiden auttamiseksi
toimittamalla ruokaa ja hygieniatarvikkeita,
huolehtimalla sairastuneista ja valistamalla
yhteisöä. Päiväkodit on suljettu eikä kotivierailu-ja perheiden luo tehdä toistaiseksi.”
Interpedia facebookissa 22.4.2020

Project L.I.F.E -järjestö Thaimaasta:
”Elämä maassa on palautunut lähes ennalleen, mutta edelleen ihmisten on pidettävä
etäisyyttä. Koulut sekä järjestön keskukset
ovat jo auki ja työntekijät ovat voineet vierailla kummilasten ja heidän perheidensä luona
slummeissa<3”
Interpedia facebookissa 15.9.2020
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KEHITYSYHTEISTYÖ

Kehitysyhteistyössä
vaatimustaso kasvaa
K
un aloitin työssäni viisi vuotta sitten, varjostivat työtämme vuoden 2015 äkilliset kehitysyhteistyön rahoitusleikkaukset. Leikkaukset alkoivat vähitellen näkyä meidän sekä kumppaneidemme työssä ja seuraavat
vuodet olivat tiukkoja. Niistä ajoista on onneksi toivuttu useimpien kumppaneiden kanssa ja työmme jatkuu.
Lahjoittajien määrän lasku on myös pitkään ollut haasteenamme. Kilpailijamme sillä saralla ovat isoja kansainvälisiä järjestöjä, joten näkyvyyden saaminen ei ole helppoa. Nyt lasku näyttää tasaantuvan ja tästä voimme kiittää
työmme uskollisia tukijoita, jotka arvostavat pitkäjänteistä työtä tekevää pientä suomalaista järjestöä.
Parasta tässä työssä on vaihtelevuus, sillä pienessä järjestössä työ on hyvin monipuolista. Verkostomme ulottuvat moneen suuntaan, sillä teemme työtä seitsemässä
eri maassa hyvin monimuotoisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi meillä on monta yhteistyökumppania myös
Suomessa. Nämä verkostot avaavat monia näkökulmia
siihen, mitä eri puolilla maailmaa tapahtuu.

Työssäni olen saanut toimia yhteistyössä pitkäaikaisten
kumppaneiden kanssa ja huomaan, että vuosien varrella moni pitkäänkin jatkunut pulma on ratkennut lopulta onnistuneesti.
Kumppanijärjestöillämme on kyky kehittää työtään
sekä pysyä ajan hengessä kiinni. Kunnioitan myös heidän
kykyään toimia haastavissa toimintaympäristöissä. Etiopiassa on ollut poliittisesti levotonta, Nepal on kohdannut luonnonkatastrofeja ja elää nyt vakavan pandemian
keskellä. Kumppanimme ovat aina pystyneet muuntamaan työtään ja sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen.

YHTEISTYÖTÄ PITKÄAIKAISTEN
KUMPPANIJÄRJESTÖJEN KANSSA

2. Vastuunkantajien tunnistaminen ja heidän toimintansa kehittäminen (esim. viranomaiset ja koulujen toimijat).
On ollut hieno seurata, kuinka oivaltavia ideoita kumppanimme ovat kehittäneet tähän työhön.

Järjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on vuosien varrella
ammattimaistunut. Interpediassa työ on toki ollut ammattimaista jo pitkään. Ulkoministeriön vaatimustaso on
kuitenkin jatkuvasti korkeampi, esimerkiksi riskien hallintaan kiinnitetään enemmän huomiota ja tulosten mittaaminen on tarkempaa. Tämä vaatii meiltä ja kumppaneiltamme aiempaa enemmän suunnittelua ja seurantaa.
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LAPSELLA ON OIKEUS KOULUTUKSEEN, SUOJELUUN
JA RIITTÄVÄÄN ELINTASOON!
Kehitysyhteistyössämme on selkeä fokus: lapsen oikeus
koulutukseen, suojeluun ja riittävään elintasoon. Hankkeissamme on yleensä kolmen tyyppisiä tavoitteita:
1. Lasten tietojen ja taitojen ja aktiivisuuden lisääminen,
lasten itsensä tavoittaminen.

3. Kansalaisyhteiskunnan kehittäminen. Vapaasti toimiva kansalaisyhteiskunta on todellisen kehityksen ja toimivan yhteiskunnan edellytys. Pieniä ruohonjuuritason
paikallisjärjestöjä on tärkeää ottaa mukaan myös, jotta
toiminnan kestävyys voidaan varmistaa.

KEHITYSYHTEISTYÖN TOISESSA VAIHEESSA
RATKAISTAAN MONISYISIÄ ONGELMIA
Motivoidun siitä, miten yhdessä kumppanijärjestömme
kanssa tunnistamme kehityshaasteita, kartoitamme mistä
ne johtuvat ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Moni asia
on mennyt parempaan suuntaan ja lähes kaikissa toimintamaissamme ollaan hyvässä vauhdissa monien kestävän
kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Toisaalta monet helpot ongelmat on jo ratkaistu ja nyt on mietittävä
vaikeampia kysymyksiä.
Asuin lapsena Sambiassa, kun isäni työskenteli suuressa hankkeessa, jossa rakannettiin kouluja. Kouluja on
rakennettu aikanaan paljon osana kehitysyhteistyöhankkeita ja suurin osa lapsista pääsee jo aloittamaan koulun. Nyt on kuitenkin ratkaistava se, miten koulutuksen
laatua parannetaan ja koulun keskeyttämisiä vähennetään, joten myös keinot koulutuksen edistämiseen ovat
erilaisia nykyään.

mutta nyt nämä asiat on nostettu näkyvästi esille ja
niihin liittyvät ohjeistukset ja toimintatavat päivitetty.
Esimerkiksi tasa-arvon edistäminen vaatii systemaattisia toimenpiteitä. Edistämme jo monia hyviä asioita, mutta miten voisimme toimia vieläkin paremmin? Näissäkin
kysymyksissä helpot asiat on jo tehty, ja nyt on ratkaistava, miten pääsemme etenemään seuraavalle tasolle.
Ilona Kalliola
Kirjoittaja on Interpedian kehitysyhteistyöpäällikkö.
Hän on työskennellyt Interpediassa vuodesta 2016 alkaen
ja koulutukseltaan hän on valtiotieteen maisteri.

HYVÄ POHJA TULEVAISUUDELLE
Viimeisen puolen vuoden aikana olemme muotoilleet Interpedian vuodesta 2021 alkavaa kehitysyhteistyöstrategiaa ja osallistuneet ulkoministeriön ohjelmatukihakuun.
Olemme tarkastelleet toimintaamme kokonaisuutena ja
määritelleet työmme painopisteet sekä tavoitteet.
Tällä hetkellä alalla korostuvat esimerkiksi eettiset periaatteet, korruption vastainen työ sekä tasa-arvon edistäminen ja seksuaalisen hyväksikäytön vastainen toiminta.
Olemme aina toimineet näiden periaatteiden mukaisesti,
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KEHITYSYHTEISTYÖ

Kehitystuloksia vuodelta 2020
Suomen ulkoministeriön tukemat kehitysyhteistyöhankkeemme
etenivät vuoden 2020 aikana pandemiasta huolimatta.

KOULU KUULUU KAIKILLE – KOULUYMPÄRISTÖN
KEHITTÄMISHANKE NEPALISSA 2017–2020

Loo Niva Child Concern Groupin, Patan CBR:n ja Interpedian yhteistyöhanke Etelä-Lalitpurin alueella.
Vammaiset ja kastittomat lapset sekä tytöt osaksi
koulutusta ja yhteisöä

Tietoisuuden lisäämistä ja tukea paikallishallinnon
työlle ja vanhemmille

1.

6.

Palveluihin ja avustuksiin oikeuttavia henkilökortteja koskeva tietoisuusohjelma auttoi lisäämään vammaisten henkilökorttien haltijoiden määrää.

7.

Vammaisten lasten vanhempien edunvalvontatyö vahvistui ja kahden säästöryhmän perustaminen tarjoaa heille
taloudellista tukea.

8.

577 yhteisön jäsentä (vanhemmat, opettajat, johtajat) sekä
98 koulujen hallintokomiteoiden ja vanhempainyhdistyksen jäsentä koulutettiin.

9.

304 vanhemman tietoisuutta lisättiin lapsen oikeuksista
mm. koulutukseen sekä valtion palveluihin.

2.

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten, kuten vammaisten, kastittomien ja tyttöjen, koulunkäynti on lisääntynyt:
82 vammaista lasta, 17 kastitonta, 183 tyttöä ja 72 muuten haavoittuvassa asemassa olevaa lasta sai tukea koulunkäyntiin.
21 lasten kerhoa toimii aktiivisesti ja 361 oppilasta koulutettiin lapsen oikeuksiin, osallisuuteen ja positiiviseen käyttäytymiseen haavoittuvia lapsia kohtaan.

3.

85 % koulutustukea saaneista haavoittuvassa asemassa
olevista lapsista raportoi syrjivien käytäntöjen vähentyneen.

4.

16 lasta sai säännöllistä fysioterapiaa, jonka ansiosta jotkut alkoivat jopa kävellä ensimmäistä kertaa.

5.

Monet lapset raportoivat lapsiavioliittojen vähentyneen
yhteisöissä.

TURVALLINEN JA OIKEUDENMUKAINEN ELINYMPÄRISTÖ
VAMMAISILLE LAPSILLE ETIOPIASSA 2019–2021

10. 17 koulua ja kaksi maaseutukuntaa suunnittelivat ja vahvistivat ohjesäännöt, jotka huomioivat myös vammaiset
lapset. Kuuteen kouluun perustettiin hätäapurahastot.

Toteutamme hanketta Bishoftun ja Dukemin kaupungeissa yhdessä Berhan Lehetsanat -järjestön kanssa.
Vammaiset lapset pääsevät kouluun ja kuntoutukseen sekä osaksi yhteisöjään
1.

Hankealueella on 229 vammaista lasta. 73 % lapsista saa
kuntoutuspalveluja (ennen 3 %). 92 vammaista lasta hyötyi kattavasta kuntoutuksesta, 54 lääketieteellisestä avusta,
26 apuvälineistä, seitsemän sai fysioterapiaa ja seitsemän
lapsen kodissa parannettiin esteettömyyttä.

Tietoisuuden lisääntyessä perheiden ja yhteisöjen suhtautuminen muuttuu: 74 % yhteisön jäsenistä suhtautuu
nyt myönteisesti vammaisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä
(ennen 45 %).

10. Julkishallinnon ja terveysasemien työntekijöiden sitoutuminen vammaisten oikeuksien toteutumiseen lisääntyi tietoisuuden kasvattamisen ja koulutuksen myötä.

2.

78 % vammaisista lapsista kävi koulua (ennen 51 %) koulujen valmiuksien parannuttua.

3.

14 uutta vammaista lasta aloitti koulun ja 141 jatkoi koulunkäyntiä, 25 vammaista lasta tuettiin pääsemään erityiskouluun, 141 sai oppimateriaaleja ja 147 tukiopetusta.

11. Vammaisten lasten palvelunohjausjärjestelmä on luotu ja
jatkaa toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

4.

Vammaisten lasten oppimistulokset paranivat: 63 % oli
parantanut oppimistuloksiaan. Erityistarpeita ymmärtävien opettajien osuus kouluissa nousi 68 prosenttiin (ennen 32 %).

Tukea vanhemmille ja paikallisille vammaisjärjestöille

5.

69 % kouluista on fyysisesti saavutettavissa (ennen 20 %).

6.

20 vammaista nuorta sai kädentaitojen koulutusta ja vammaisten nuorten pääsy ammatilliseen koulutukseen parani.

Asenteet vammaisia kohtaan muuttuvat
7.

8.
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9.

138 yhteisöjen jäsentä ja 76 paikallista johtajaa koulutettiin
vammaisasioista. Paikallisjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen
edustajia sekä koulujen toimijoita ja uskonnollisia johtajia
koulutettiin suojelemaan lapsia väkivallan eri muodoilta.
70 uutta ja 25 vanhaa vapaaehtoista koulutettiin, 49 kahviseremoniaa järjestettiin hankealueilla vammaisuuteen
liittyvän tiedon levittämiseksi yhteisöissä.

12. 57 yhteisön jäsentä osallistui hygienia- ja sanitaatiokoulutuksiin, ja 80 perhettä sai aineellista tukea.
13. 85 vammaisten lasten huoltajaa koulutettiin säästö- ja
luottotoimintaan sekä yritystoimintaan. Sata perhettä sai
polttoainetta säästävät uunit ja 168 puuta istutettiin.
14. Vammaisten lasten vanhempia koulutettiin vaatimaan lapsilleen koulutusta ja palveluita. Vanhempien osallistuminen lastensa kuntoutusprosessiin on lisääntynyt.
15. 20 vammaisjärjestöjen jäsentä osallistui vaikuttamistyöhön. Vammaisten ihmisten huomioiminen hankealueen
koronanjälkeisessä humanitaarisessa tuessa oli osoitus
vaikuttamistyön tehokkuudesta.

OIKEUS KOULUTUKSEEN: NEPALIN KOULUHALLINNON JA
KOULUTUSPOLITIIKAN KEHITTÄMISHANKETTA 2019–2022

Hanke toteutetaan Dadeldhuran alueella Nepalin Kaukolännessä yhteistyössä Loo Niva Child Concern Groupin kanssa.
Kouluhallinnon kehittämistä

Koulutusta vanhemmille ja lapsille
7.

535 vanhempaa sai tietoa koulutuksen tärkeydestä ja haitallisista perinteistä, 15 vanhempaa sai toimeentulon kehittämisen tukea.

8.

Vanhempien, lasten ja päättäjien koulutus- ja koronatietoisuutta lisättiin yhteisöradioissa tuotettujen ohjelmien
kautta.
Tuettiin 43 lapsikerhon toimintaa, jotka järjestivät 27 ohjelmaa 588 lapselle.

1.

Ajaymerun ja Ganyapdhuran maaseutukuntien viisivuotisiin suunnitelmiin lisättiin lapsikeskeisyyttä: vammaisten
lasten osallisuus, lastensuojelu, väkivallattomuus, syrjimättömyys, oikeus koulutukseen.

2.

Maaseutukunnista koulutettiin 58 virkamiestä ja 56 paikallista koulutusviranomaista.

3.

Laadittiin provinssitason hallituksen työn tueksi lapsiystävällisen koulutuspolitiikan käsikirja.

9.

4.

Muodostettiin piirikuntatason koulutusverkosto, joka mm.
koordinoi ja ohjeisti koulujen uudelleenavaamista koronasulun jälkeen.

10. Tarjottiin terveyssiteiden valmistusta koskevaa koulutusta
23 tytölle, jotka jakoivat tietonsa edelleen 17 hankekoulussa.

5.

Laadittiin kaksi koulutuskysymyksiä kartoittavaa Education Watch -raporttia, jotka jaettiin päättäjille.

6.

25 koulutettua opettajaa käytti lapsiystävällisiä opetusmenetelmiä kouluissaan ja 16 koulua sai laadukkaita opetusvälineitä.

11. Loo Niva aloitti koronasulun aikana radio-ohjelmien sarjan koululaisille oppimisen tueksi. Ohjelma saavutti noin
4500 perustason ja 1500 toisen asteen opiskelijaa.
12. Järjestettiin 8 tukiopetusleiriä 187 lapselle (98 tytölle ja
89 pojalle) korona-ajan koulusulun jälkeen.
13. Ajaymerun maaseutukunnassa ei enää ole koulun keskeyttäneitä lapsia. 94 keskeyttämisuhan alla ollutta lasta sai tukea opintojensa jatkamiseen.
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Interpedian
kehitysyhteistyön
kumppanijärjestöt
vuonna 2020

Viestintä vuonna 2020
Interpedian viestinnän tärkeimmät välineet vuonna 2020
olivat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, sähköpostitiedotteet, uutiskirjeet, jäsenkirjeet sekä vuosikertomus.

SUOMI

Interpedia 2019

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

ETIOPIA
BETHLEHEM FAMILY DEVELOPMENT PROGRAMME
(BFDP), DEBRE ZEIT
Perhetuen avulla pois äärimmäisestä köyhyydestä

ETELÄ-AFRIKKA
SA CARES FOR LIFE, PRETORIA

Tukea Plastic Cityn slummin lapsille

GERMAN CHURCH SCHOOL & SOCIAL CENTER (GSC),
ADDIS ABEBAN KOULU- JA SOSIAALIKESKUS
Tukea koululle ja köyhille perheille

BERHAN LEHETSANAT, BISHOFTU

Koulutusta ja kuntoutusta vammaisille lapsille

MAEDOT, ADDIS ABEBA

Päiväkoteja ja varhaiskasvatusta köyhimmille lapsille

Interpedian Frame, Voice, Report (FVR) -hanke Kenen äänellä? Näkökulmia eettiseen kehitysviestintään päättyi
vuonna 2019, mutta loppuvuodesta 2020 osallistuimme Suomen FVR-hankkeen päätösseminaariin, jossa esiteltiin Interpedian hankkeen tuloksia. Hanke pääsi esille
myös Fingon videossa sekä yhteiseurooppalaisessa FVRloppuraportissa.

INTIA

Vuosikertomus 2019

Koronatilanteen takia kaikki
infot järjestettiin etäyhteydellä
maaliskuun 2020 jälkeen. Vuoden
aikana hakijoille järjestettiin 37
suomenkielistä infotilaisuutta, yksi
ruotsinkielinen, yksi kaksikielinen (suomi–ruotsi) sekä kaksi
englanninkielistä infoa. Osallistujia
infoissa oli yhteensä noin 900
henkilöä. Perinteinen adoptiolasten isovanhemmille ja muille
läheisille järjestettävä koulutus
järjestettiin myös etäyhteydellä.

DELHI COUNCIL FOR CHILD WELFARE (DCCW)

Koulutusta Delhin slummien lapsille sekä vammaisten
lasten kuntoutusta

FAMILIES FOR CHILDREN (FFC),
PODANURIN LASTENKOTI, COIMBATORE
Turvallinen kasvuympäristö hylätyille lapsille

2021

Kalenteri-Kalender

Kiintymys,
anknytning,
attachment

Vuoden 2021 kalenterin teemana oli Kiintymys

NEPAL
CHILDREN AND WOMEN IN SOCIAL SERVICES
AND HUMAN RIGHTS (CWISH)
Lastensuojelujärjestelmän ja koulujen kehittämistä

LOO NIVA CHILD CONCERN GROUP NEPAL

Köyhien perheiden lapsille mahdollisuus lapsiystävälliseen koulutukseen

PATAN COMMUNITY BASED REHABILITATION
ORGANIZATION (PATAN CBR), NEPAL
Kuntoutusta ja koulutusta vammaisille lapsille

KOLUMBIA
JARDÍN DE LA NIÑA MARÍA (JNM), LASTENKOTI BOGOTÁSSA
Tytöille koulutusta ja turvallinen kasvuympäristö

THAIMAA
PROJECT L.I.F.E. FOUNDATION

Ulos köyhyyden kierteestä koulutuksen avulla

BANGLADESH

Talous
Vuonna 2020 Interpedian adoptiotoiminta rahoitettiin
adoptionhakijoiden maksamilla palvelumaksuilla sekä
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA)
adoptiotoimintaan kohdennetulla toiminta-avustuksella
(232 100 €). Adoption jälkipalveluun saatiin tukea Valviran
palvelunantajille kohdistamasta määrärahasta.
Kehitysyhteistyötoiminta rahoitettiin yksityisten lahjoittajien kummi- ja kuukausilahjoituksilla, kertalahjoituksilla sekä ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden hankerahoituksella.
Interpedia sai ulkoministeriön hanketukea 311 000 €
vuodelle 2020. Kummitoiminnan keräystuotto oli 246 731 €
ja muita lahjoituksia saatiin 10 787 €.

Yhdistyksen taloudelle STEAn avustus adoptiotoimintaan
ja ulkoministeriön hanketuki kehitysyhteistyöhankkeiden
toteuttamiseksi ovat merkittäviä.
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne myönsi Interpedialle avustuksen kahden ruotsinkielisen infon järjestämiseen: ”Info för adoptivfamiljers närstående” ja ”Första
tiden som familj”. Tilaisuuksien suunnittelu alkoi loppuvuonna 2020 ja ne toteutuivat keväällä 2021. Kiitämme
lämpimästi säätiötä arvokkaasta tuesta järjestömme kaksikielisyydelle.

FAMILIES FOR CHILDREN (FFC), DHAKAN LASTENKOTI
Koti ja koulutusta Dhakan lapsille
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Organisaatio ja hallinto

Interpedian hallitus 2020
PUHEENJOHTAJA:

31.12.2020

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

YHDISTYSKOKOUS

HALLITUKSEN JÄSENET:

Jäsenet

Jonathan Andersin
Oikeustieteen maisteri, Counsel,
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy

Hallitus
Toiminnanjohtaja
Anja Ojuva
VTM, psykoterapeutti

Anu Kallio
Valtiotieteen maisteri, opettajan pätevyystutkinto,
AmO, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja,
Lempäälän kunta

ADOPTIOPALVELU

TUKIPALVELUT

KEHITYSYHTEISTYÖ

Adoptiopalvelun päällikkö
Salla Hari
VTM

Tiedottaja
Marja Utela
FM

Kehitysyhteistyöpäällikkö
Ilona Kalliola
VTM

Adoptiovastaavat:

Järjestösuunnittelija
Minna Ala-Orvola
YTM

Hankekoordinaattori
Anu Karvinen
KTM (Mag.rer.soc.oec.)

Marika Elmeranta
KK
Eija Kiiskinen
FM, VTK

Järjestöassistentti
Maija Björk
FM

Sosiaalityöntekijä
Linn Ahlfors
VTM

Thomas Nukarinen
Kasvatustieteen maisteri, opettaja (kasvatustiede
ja psykologia), Riveria / Kasvatusalan tiimi

Lasse Rantala
Yleislääketieteen tohtori, lääkäri, Salon terveyskeskus
Anna Savolainen
Oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari,
Senior Legal Counsel, Fondia Oyj
Ari Turunen
Valtiotieteiden lisensiaatti, päätoimittaja,
Le Monde Diplomatiquen Suomen editio

VARAJÄSENET:
Eija Littunen
valtiotieteen maisteri, sosiaalityöntekijä,
Loimaan kaupunki
Linda Mäkynen-Lönnberg
Kauppatieteiden maisteri,
HR järjestelmäasiantuntija, OP

Järjestösuunnittelija
Jenni Ahde
YTM

Sanna Alanko
(vanhempainvapaalla)
Adoptiosihteeri
Wilma Pomell
FM

Jäsenet 2020
Yhdistyksen jäseniä oli vuoden 2020 lopussa 716 (2019: 758). Ruotsinkielisten
jäsenten osuus oli 23 % (2019: 20 %)

Interpedian maatoimistot ja
yhteyshenkilöt
Interpedian yhteyshenkilöinä jatkoivat
Kolumbiassa lakimies Ana Maria
Fernandez ja Intiassa Gireeja Rajesh.
Acharawan Boonyarattapan aloitti uutena
yhteyshenkilönä vuoden 2020 alussa
Thaimaassa.
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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 700 jäsentä.
Interpedian tavoitteena 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 ja
Thaimaan kanssa.

Marraskuussa 2019 Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) täytti 30
vuotta ja Interpedia 45 vuotta. Hyvä lapsuus on lapsen oikeus!

Interpedia toteuttaa Suomen ulkoministeriön tukemia kehitysyhteystyöhankkeita Etiopiassa ja
Nepalissa yhdessä kumppanijärjestöjensä kanssa. Lisäksi yhdistyksen noin 900 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.

23

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/2020/1449

Voit myös tukea työtämme

KERTALAHJOITUKSELLA!

www.interpedia.fi

