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UUSI TIEDOTUSLEHTI

Olemme yhdistäneet Kolumbian ja Filippiinien tiedotuslehdet ja muuttaneet lehden 
ulkoasun sellaiseksi, että se voidaan postittaa lehtenä ilman kirjekuorta. Lehtien 
postimaksut ovat edullisia, ja uudistuksen myötä postituskulumme lähes puolittuvat.
   Lehtiuudistuksen yhteydessä olemme käyneet läpi tiedotuslehtiemme postituslistoja.
Osa paperilehden tilaajista on siirretty sähköiselle postituslistalle. Jos kuulut tähän 
ryhmään, mutta haluaisit vastaisuudessakin lehden paperiversiona tavallisessa 
postissa, ota meihin yhteyttä, niin siirrämme sinut takaisin paperilehden 
postituslistalle.
   Halutessasi voit osallistua lehden painatus- ja postituskustannuksiin maksamalla 
vapaaehtoisen tilaajamaksun, joka on 10 euroa vuodessa. Viitenumero on sama kuin 
kannatusjäsenmaksulla eli 50050.

TYÖ FILIPPIINEILLÄ JATKUU

Shiela Lockhart on kertonut haluavansa
jatkaa työtä, jonka hänen kesällä kuollut
miehensä  Terry  Lockhart aloitti  yli  20
vuotta sitten. Shiela on jakanut avustuksia
perheille,  ja  kaikki  kummilapset  käyvät
koulua. Perinteinen joulujuhla Tubayn las-
tenkodissa  järjestettiin  tänäkin  vuonna.
Lapsille on aina suuri asia, kun he pääse-
vät tapaamaan toisiaan ja nauttimaan juh-
lapöydän antimista.
   Lastenkodin toimilupa on edelleen uusi-
matta.  Suurelta  osin  tämä  johtuu  siitä,
ettei Shiela ole löytänyt paikallisia yhteis-
työkumppaneita,  joihin  hän  voisi  luottaa
ja joilla olisi riittävä pätevyys. Toimiluvan
saaminen  sinänsä  ei  valtaisasta  byrokra-
tiasta  huolimatta  ole  ylitsepääsemättö-
män vaikeaa, vaan ongelmana on syvälle
juurtunut korruption kulttuuri, josta myös
tavalliset  kansalaiset  ja  yhdistykset  ovat
imeneet  vaikutteita.  Lähes  aina  kun  on
kyse yhteisistä raha-asioista,  löytyy joku,
joka haluaa päästä hyötymään. Terry pär-
jäsi byrokratian ja korruption kanssa, vaik-
ka ei se hänellekään helppoa ollut. Hänel-
tä vaadittiin monta kertaa lahjuksia byro-
kratian  vauhdittamiseksi,  häntä  kiristet-
tiin,  hänen  henkeään  uhattiin  ja  useasti
lastenkotiin  yritettiin  murtautua,  koska
jostain oli lähtenyt liikkeelle huhu suurista
rahakätköistä. 
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   Avun tarve Filippiineillä on suuri, ja las-
ten takia on tärkeää, että työ voi jatkua,
vaikka lastenkoti ei enää pystykään toimi-
maan normaalisti.  Kotona asuvien lasten
auttaminen  on  monessa  mielessä  jopa
tarkoituksenmukaisempaa  kuin  lastenko-
titoiminnan tukeminen, koska kustannuk-
set lasta kohti jäävät näin alhaisemmiksi,

ja  kummilapsen  lisäksi  myös  hänen  sisa-
ruksensa hyötyvät.  Työ siis jatkuu, joskin
tähänastista  pienimuotoisempana.  Toi-
vomme,  että  kummit  ymmärtävät  tilan-
teen ja jatkavat oman lapsensa tukemista,
niin että hän voi käydä koulunsa loppuun.
Koulu  suojaa  lasta  syrjäytymiseltä  ehkä
paremmin kuin mikään muu.

Kolumbialaisen yhteistyöjärjestömme Por
una Sonrisan työ Bogotan slummeissa on
jatkunut entiseen malliin.  Päiväkerho Pe-
pen lapset ovat käyneet esikoulua, johon 
on kuulunut askartelua ja leikkiä sekä kir-
jainten ja numeroiden opettelua. Marras-
kuun 23. päivänä vietettiin Casa Blancan
maatilalla  lukuvuoden päättäjäisiä,  ja  sil-
loin  seitsemälle pienelle ahertajalle ojen-
nettiin esikoulun päästötodistus. Kun uusi
lukuvuosi alkaa helmikuun alussa, näiden 

kouluun  siirtyvien  tilalle  otetaan  uusia
lapsia.
  Retket  kuuluvat  tärkeänä  osana Pepe-
kerhon ohjelmaan. Kesällä lapset kävivät
puuhamaassa,  jossa  pidettiin  hauskaa  ja
opittiin leikin avulla uutta, ja marraskuus-
sa vierailtiin kasvitieteellisessä puutarhas-
sa.  Retket ovat lapsille suuria elämyksiä,
ja kaikkeen nähtyyn ja kuultuun palataan
myöhemmin  yhä  uudelleen.  Slummeissa
varttuvat lapset ovat samanlaisia kuin lap-
set kaikkialla maailmassa: he ovat uteliai-
ta,  ja  kehittyäkseen  he  tarvitsevat  rak-
kautta,  kauneutta,  turvallisuutta ja  virik-
keitä. Näitä kaikkia Pepe-kerho pyrkii tar-
joamaan parhaansa mukaan. 
   Kesällä aloittanut läksykerho on antanut
paljon paitsi  lapsille,  myös työntekijöille,
joista  useimmat  ovat  vapaaehtoisia.  Pa-
rempaa  palkintoa  tehdystä  työstä  ei  voi
edes  kuvitella,  kuin  onnistumisen  ilosta
loistavat lapsensilmät. 
   Läksykerho on saanut entistä paremmat
toimitilat. Uusi huoneisto sijaitsee El Am-
paron kaupunginosassa vastapäätä seura-
kuntaa,  joka tukee Por una Sonrisaa las-
ten ja perheiden parissa tehtävässä hen-
gellisessä työssä. Huoneisto sijaitsee toi-
sessa kerroksessa, ja se on siisti, tilava ja
valoisa.  Tänä  vuonna  on  tarkoitus  avata
näihin  samoihin  tiloihin  läksykerhon  rin-
nalle  lastenruokala. Monet köyhät lapset
ovat  koulupäivän jälkeen hyvin  nälkäisiä,

He oppivat leikkien
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koska Kolumbiassa ei  ole  ilmaista koulu-
ruokailua.
   Läksykerho toimii tiistaista perjantaihin
kahdessa vuorossa. Molemmissa vuorois-
sa lapsille tarjotaan ravitseva ja monipuo-
linen välipala. Aamuvuorossa käy 15 ja il-
tavuorossa  noin  30  lasta.  Iältään  lapset
ovat pääosin 7-15 -vuotiaita. Vuoro läksy-
kerhossa alkaa yhteisellä rukouksella.  Sen
jälkeen otetaan esiin oppikirjat ja vihot ja
syvennytään  seuraavan päivän  kotitehtä-
viin.  Kerhon  puolesta  on  erilaista  oheis-
materiaalia, ja ohjaajat neuvovat pulmati-
lanteissa. Kerhossa lapset oppivat monen
muun asian ohessa keskittymään, ja heille
tulee päivä päivältä yhä enemmän onnis-
tumisten  kokemuksia,  jotka  vahvistavat
heidän  itsetuntoaan.  Myös  oman  koulun
opettajalta  saatu  kiitos  hyvin  tehdyistä
kotitehtävistä kannustaa eteenpäin. Aher-
rus  läksykerhossa  on  tuottanut  tuloksia
jokaisen lapsen kohdalla, eikä luokalle jää-
misiä  ole  enää  odotettavissa.  Perjantait
ovat  siinä  mielessä  erilaisia,  että  silloin
pääpaino on luovissa aineissa. Lapset mu-
sisoivat ja tekevät taidetta.

Palkitsevaa työtä

Yksi läksykerhon vapaaehtoistyöntekijöis-
tä  on  kahden  lapsen  yksinhuoltajaäiti
Gina Palma Solano, joka  on ollut mukana
Por  una  Sonrisan  työssä  alusta  lähtien.
Hän elää hyvin vaatimattomasti, mutta on
onnellinen saadessaan palvella Jumalaa ja
antaa rakkautta lapsille, joista monilla on
hylkäämisen  aiheuttamia  syviä  haavoja.
Samaa  kutsumustietoisuutta  on  kaikissa
Por  una  Sonrisan  työntekijöissä.  Pisim-
pään lasten parissa on työskennellyt päi-
väkerho Pepen lastenohjaaja  Martha Se-
villa,  jolla  on  Pepe-ohjaajan  tutkinto
(Pepe:  Programa Preescolar  eli  esikoulu-
ohjelma)  ja  18  vuoden  työkokemus  var-
haiskasvattajana. 
   Yksi Marthan tehtävistä on vierailla ko-
deissa  ja  antaa  hengellistä  tukea  ja  oh-

jausta  lapsille  ja  heidän  vanhemmilleen.
Hyvän  siemenen  kylväminen  pienen  lap-
sen sydämeen on Por una Sonrisalle kes-
keinen toiminta-ajatus, mutta hengellinen
ulottuvuus  on  tärkeä  myös  aikuistyössä.
On saatu kokea, miten Jumala on hyvinkin
vaikeissa tilanteissa auttanut,  eheyttänyt
ja parantanut.  Slummissa asuvat ihmiset
ovat  usein  hengellisesti  janoisia  ja  hyvin
vastaanottavaisia.  Kun  ihmisellä  menee
hyvin,  hän  helposti  unohtaa  Jumalan,
mutta  vaikeudet  saavat  kääntymään  Ju-
malan  puoleen.  Yhä  uudelleen  on  saatu
kokea, että kun Jumala aloittaa työnsä ih-
misessä ja perheessä, syntyy aina jotakin
hyvää ja kestävää. 

Tahdon olla kuin Carlos

  Edellisessä lehdessä kerroimme  Carlos
Mantillasta,  joka  työskentelee   Por  una
Sonrisa -järjetössä. Hän auttaa toiminnan-
johtaja Liliana Sevillaa paperitöissä, ja li-
säksi hän vierailee perheissä ja toimii tuki-
opettajana läksykerhossa. Iltapäivisin hän
opiskelee kristillisessä yliopistossa sosiaa-
lialaa.  Carlos  asui  suuren  osan  lapsuut-
taan Misericordia en Acciónin lastenkodis-
sa, jota Koti Katulapselle ry tuki vuoteen
2012 asti. Lastenkotiin muutti hänen siel-
lä  asuessaan  Dilan-niminen  pieni  poika,
joka  oli  äärimmäisen  vaikeista  oloista  ja
monella  tavalla  häiriintynyt.  Dilanin  koh-
dalla  on  tapahtunut  valtavaa  edistystä.
Hän on nyt vähän toisella kymmenellä, ja
hän asuu edelleen Misericordian lastenko-
dissa,  missä Carlos  käy  säännöllisesti  ta-
paamassa häntä ja muitakin poikia. Jokin
aika  sitten  Dilan  julkaisi  facebook-sivul-
laan valokuvan, jossa hän hymyilee onnel-
lisena yhdessä Carlosin kanssa. Kuvan alle
hän on kirjoittanut: ”Tahdon olla niin kuin
Carlos.” 
                                           
                                                             Leila Ponkala
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Toiminnanjohtaja Liliana Sevillan tervehdys

Perhe  on  yhteiskunnan  perusyksikkö,  ja
parhaassa tapauksessa se on kasvualusta,
jossa lapsi varttuu rakkauden ympäröimä-
nä siksi  ihmiseksi, joka hän voi ja haluaa
olla.  Lapsi  tarvitsee  myös  Jumalan  rak-
kautta, joka on kaikkein suurinta rakkaut-
ta ja ikuisesti kestävää.  Psalmissa 103 sa-
notaan:  ”Mutta  Herran  armo  pysyy  ian-
kaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka hän-
tä  pelkäävät,  ja  hänen  vanhurskautensa
lasten lapsille,  niille, jotka pitävät hänen
liittonsa  ja  muistavat  hänen  käskynsä  ja
noudattavat niitä.”
Kiitämme Jumalaa Suomesta saamastam-
me tuesta, joka on mahdollistanut toimin-
tamme jatkumisen ja laajentamisen.   Lap-
sen hätä ei odota, ja Suomesta tulleiden
lahjoitusten ansiosta olemme voineet vie-
dä suuressa köyhyydessä eläville perheille
ruokaa, vaatteita ja muuta välttämätöntä.
Lasten  hymyt  ovat  lämmittäneet  sydä-
miämme,  ja  olemme  myös  iloinneet  yh-
dessäolosta.  Tunnemme  olevamme  kuin
yhtä suurta perhettä.
   Me kaikki täällä odotamme  jo kovasti
suomalaisryhmän  vierailua  ensi  helmi-
kuussa.  Rukoilemme  matkan  onnistumi-

sen puolesta, ja lapset ovat innostuneina
askarrelleet pieniä lahjoja kaukaisille vie-
raille.
  Elokuussa luonamme vieraili  Adalci de
Avila Anqulo,  Kolumbian kansallinen Pe-
pe-koordinaattori. Vietimme yhdessä suu-
renmoisia hetkiä, ja opimme paljon uutta.
Lähtiessään  Adalci  jätti  Pepe-kerhollem-
me erilaista aineistoa. Hän oli menossa ta-
paamaan rannikolla asuvia köyhiä perheit-
ä,  ja  hän  otti  mukaansa  viimeisen  erän
kestovaippoja, jotka olimme saaneet Suo-
mesta. 
  Pepe-kerho  vietti  23.11.  lukuvuoden
päättäjäisiä Casa Blancan maatilalla Sasai-
massa. Myös lasten vanhemmat ja sisaruk-
set  oli  kutsuttu.  Oli  monenlaista  ohjel-
maa: lapsille opetettiin ylistyslauluja, jaet-
tiin todistukset, syötiin hyvin, uitiin ja an-
nettiin lahjoja kaikille mukana olleille per-
heille. Jokainen lapsi sai mm. uusia vaat-
teita.  Myöhään  illalla  palasimme  Bogo-
taan väsyneinä mutta onnellisina.  Viikkoa
myöhemmin  Sasaimassa  vietettiin  läksy-
kerhon päättäjäisiä, ja sekin oli ikimuistoi-
nen juhla.  Mukana oli 30 lasta ja 10 aikuis-
ta.
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Väkivalta ja saasteet surmaavat lapsia

Lasten asema Filippiineillä ei ole merkit-
tävästi  parantunut kuluvan  vuosikymme-
nen aikana. Imeväiskuolleisuutta ja lasten
aliravitsemusta  on  saatu  vähennettyä,
mutta ne ovat  edelleen vakava ongelma
varsinkin  köyhällä  Mindanaon  saarella.
Lapsityövoiman käyttö on yleistä,  ja  pie-
niäkin  lapsia  työskentelee  mm.  plantaa-
seilla  ja kaivoksissa äärimmäisen kurjissa
olosuhteissa. Lapsiprostituutio on varsin-
kin  suurissa  kaupungeissa  laajamittaista,
ja turismin kasvun myötä tilanne on enti-
sestään  pahenemassa.  Lapsia  käytetään
yleisesti huumekuriireina, ja monia alaikäi-
siä on kuollut presidentti  Duterten aloit-
tamassa huumesodassa.  
   Vaikka Filippiinit on allekirjoittanut YK:n
lapsen  oikeuksien sopimuksen, lasten  oi-
keudellista asemaa ollaan siellä heikentä-
mässä.  Presidentti  Duterte  valmistelee
parhaillaan  lakiuudistusta,  joka  alentaisi
oikeuskelpoisuusikärajan  kahteentoista
vuoteen. Eräät hänen lähipiirissään haluai-
sivat mennä vieläkin pitemmälle ja vaati-
vat,  että  vankiloihin  tulisi  voida  sulkea
jopa 9-vuotiaita lapsia.
   Yksi  järkyttävimmistä ilmiöistä Filippii-
neillä ovat alaikäiset jätteiden kerääjät. 

Kokonaisia  perheitä  ja  myös  katulapsia
asuu ja työskentelee Manilan ja muiden-
kin  Filippiinien  suurkaupunkien  valtavilla
kaatopaikoilla. Kesällä 2015 maailmalla le-
visi  järkyttäviä  kuvia  filippiiniläisistä  lap-
sista,  jotka  uivat  ja  sukeltelevat  pahoin
saastuneessa joessa myyntikelpoista tava-
raa etsien. Joen pinta on kokonaan jättei-
den peitossa, ja vesi on saasteista mustaa.

Kolumbiassa  kärsitään  pitkälti  samoista
ongelmista kuin Filippiineillä.  Maiden vä-
lillä on jopa yllättävän paljon yhtäläisyyk-
siä. Molemmat maat ovat kärsineet vuosi-
kymmeniä jatkuneista aseellisista konflik-
teista, ja ne kuuluvat maailman kärkimai-
hin  sisäisten  pakolaisten  määrässä.  Sekä
Filippiinit että Kolumbia mainitaan niiden
seitsemäntoista maan listalla, joissa aseel-
liset  ryhmittymät  värväävät  lapsia  soti-
laiksi. Yhteistä maille on myös kaivosteol-
lisuuden aiheuttamat laajat  ympäristötu-
hot,  joista  varsinkin  kaikkein  köyhimmät
ovat  joutuneet  kärsimään.  Vuoden  2016
helmikuussa julkaistiin Kolumbiassa selvi-
tys,  jonka  mukaan  Chocon  seudulla  on
kuollut  vuoden  sisällä  37  lasta  juotuaan
kaivosteollisuuden saastuttamaa vettä.

                                                          

Kuva: Damond Lynch/Flickr

Joka päivä  maailmassa 
kuolee
5 000 lasta likaisen 
veden ja huonon 
sanitaation aiheuttamaan 
ripuliin. Se on 
kehitysmaissa lasten 
toiseksi yleisin kuolinsyy 
heti malarian jälkeen. 
Filippiinit on yksi niistä 
maista, jossa ongelma on 
kaikkein vakavin.
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KOLUMBIALAINEN MAICOL ETSII KUMMIA

Etsimme kummia 3-vuotiaalle Maicol-pojalle, jonka äiti on
kadulla asuva narkomaani. Maicolin isä tapettiin ennen
pojan syntymää. Isoäiti on vankilassa, ja ainoa sukulainen,
joka on suostunut ottamaan pojan hoiviinsa, on 74-vuotias
isoisoäiti, joka hankkii toimeentulonsa myymällä
käytettyjä vaatteita. Vanhus ja poika elävät kurjissa
olosuhteissa  portaiden alla olevassa tilassa, johon mahtuu
juuri ja juuri yksi sänky. Maicol käy arkipäivisin Pepe-
kerhossa, mutta viikonloppuisin ja loma-aikoina hän kulkee
isoisoäitinsä mukana kaupustelureissuilla. Martha Sevilla
toivoo, että Maicolille löytyisi suomalainen kummi, joka
auttaisi poikaa paitsi taloudellisesti myös rukoilemalla
hänen puolestaan ja antamalla hänelle rakkautta.
Kummimaksu on 26 euroa kuukaudessa. Voit ilmoittautua
kummiksi kotisivujemme kautta tai soittamalla.

TÄRKEIN TARVE -KERÄYS

Tämänkertainen projektimme on  Tärkein tarve -keräys, jonka tuotto käytetään lasten 
hyväksi Filippiineillä ja/tai Kolumbiassa. Avustuskohteittemme yhteinen kriisirahasto 
antaa liikkumavaraa toiminnan kehittämisessä ja mahdollistaa nopean avun 
luonnonkatastrofin sattuessa ja muissa kriisitilanteissa. Pienikin lahjoitus on suureksi 
avuksi, sillä kehitysmaassa eurosi moninkertaistuu. Alhaisista keräyskuluistamme 
johtuen lahjoituksesi menee lähes täysimääräisenä suoraan lapsen hyväksi. 
Toimintakulumme ovat olleet viime vuosina vain parisen prosenttia keräysvaroista. 
Jumala lahjaasi siunatkoon!

                                                    LEIKKAA TÄSTÄ TILISIIRTO                                                                                  



VUODEN 2017 KANNATUSJÄSENMAKSU

Kannatusjäsenmaksu on edelleen 25 euroa vuodessa, ja se maksetaan Koti Ka-
tulapselle ry:n tilille FI51 1078 3000 2437 65.  Viitenumero on  50050.                                   
   Jos haluat liittyä kannatusjäseneksi, voit tehdä sen kannatusjäsenmaksun 
maksamalla.  Sinun tarvitsee ilmoittaa meille yhteystietosi vain siinä tapauksessa, ettet
ole vielä tiedotuslehtiemme postituslistalla. Kannatusjäsenet saavat tiedotuslehden 
veloituksetta. 

Ryhmämatkallemme 
ehtii mukaan

Maailman arvostetuimpia
matkailuoppaita julkaiseva Lonely
Planet on valinnut Kolumbian
toiseksi parhaaksi matkakohteeksi
vuodelle 2017. Nyt sinulla on
elämäsi tilaisuus päästä
tutustumaan edullisesti tuon
upean maan luontoon, kulttuuriin
ja ihmisiin. Kahden viikon matkan
hinta puolihoitoineen on noin  
1400 euroa. Hinta nousee, jos
lentoliput kallistuvat.
Lisää matkasta
www.kotikatulapselle.com
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Sirpa Jalokinos, puh. 040 2166670,
sipekinos@gmail.com

Por una Sonrisan lapsia Casa Blancan 
ruokapöydässä. Helmikuussa (8.-22.2.2017) 
Kolumbiaan matkustava suomalaisryhmä on jo 
kutsunut nämä lapset vieraikseen Casa Blancan 
maatilalle. 

   Koti Katulapselle ry     
Kauppiaankatu 6 C 34,  00160 Helsinki

Puh. 044-3667009
info@kotikatulapselle.com
www.kotikatulapselle.com 

Toimitus ja taitto: 
Leila Ponkala, 
Henri Pelkonen, Sirpa Jalokinos
Osoite: Kauppiaankatu 6 C 34, 
00160 Helsinki

Koti Katulapselle ry kiittää ystäviään 
menneestä vuodesta ja toivottaa 
Jumalan siunausta alkaneelle vuodelle 2017.

mailto:info@kotikatulapselle.com

