
                                                                        

                    UUTISET
Koti Katulapselle ry on kristillinen vapaaehtoisjärjestö, joka tukee katulapsityötä  Filippiineillä ja Kolumbiassa. Tämä 
lehti kertoo Shiela  Lockhartin työstä Filippiineillä.

LASTEN AUTTAJA PÄÄSI TAIVAAN KOTIIN
Leila Ponkala

Tubayn  lapsikylän  perustaja  ja  pitkäaikainen
johtaja  Terry Lockhart menehtyi 72-vuotiaa-
na  vaikeaan  sairauteen  17  heinäkuuta.  Hän
syntyi  Pohjois-Irlannissa maanviljelijän poika-
na.  Nuorena miehenä hän avioitui  ja  asettui
asumaan Belfastiin.  Päivätyön ohessa hän ko-
keili  siipiään kantrilaulajana, ja lopulta musii-
kista tuli hänelle ammatti. Koko hänen siihen-
astinen elämänsä romahti  vuonna 1978,  kun
hän menetti  IRA:n pommi-iskussa  Christine-
vaimonsa, joka oli vain muutamia vuosia aikai-
semmin toipunut vaikeasta sairaudesta. Terry
ajautui  syvään  epätoivoon,  joka  ei  ottanut
hellittääkseen, ja lopulta hän päätti jättää ko-
timaansa ja lähteä kiertämään maailmaa kita-
ransa  kanssa.  1990-luvun  alussa  hän  asettui
asumaan  Filippiineille.  Kaikki  oli  ulkoisesti
kunnossa:  oli  hieno  asunto  uima-altaineen,
palvelusväkeä, huoleton elämä.
   Kerran kävellessään Angeles-nimisen kau-
pungin  kadulla  hän  sattui  näkemään  vähän
toisella kymmenellä olevan tytön, joka kerjäsi

apua. Ensimmäisellä kerralla hän kulki välinpi-
tämättömänä ohi. Nähdessään tytön toistami-
seen hän joutui pysähtymään, sillä tyttö tart-
tui kiinni hänen lahkeestaan. Tuossa vaihees-
sa hän huomasi tytön sylissä pienen käärön.
Ensin hän luuli sitä nukeksi, mutta kumartues-
saan  katsomaan  tarkemmin,  hän  huomasi,
että käärön sisällä oli napanuorassa kiinni ole-
va kuollut vauva.  Terry ei  saanut näkyä mie-
lestään.  Seuraavana  päivänä  hän  palasi  etsi-
mään tyttöä, mutta ei sinnikkäistä kyselyistä
huolimatta löytänyt tätä. Ensimmäistä kertaa
elämässään hän tajusi, että maailmassa oli lu-
kematon määrä hylättyjä lapsia, jotka tarvitsi-
vat epätoivoisesti apua. Hän kääntyi Jumalan
puoleen ja kävi kaksi vuorokautta kestäneen
rukoustaistelun, joka muutti hänet ja koko hä-
nen elämänsä. Hän antoi itsensä sataprosent-
tisesti Jumalan käyttöön ja pyysi, että Jumala
myös käyttäisi häntä sataprosenttisesti. Tämä
rukous kuultiin.  
  Ensimmäisen  lastenkotinsa  Terry  perusti
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Vasemmalla Terry Lockhart perheineen vuonna 2006. Oman perheen lisäksi Terryä jäivät kaipaamaan 
ystävät eri puolilla maailmaa ja ne sadat lapset ja nuoret, jotka ovat hänen työnsä ansiosta päässeet 
paremman elämän alkuun.



säästöjensä  turvin  Mindanaolle,  jonne  hän
muutti  1990-luvun  alussa  menetettyään  ko-
tinsa Pinatubon tulivuoren purkauksessa.  Ra-
hojen loputtua hän sinnitteli eteenpäin teke-
mällä muutamana kuukautena vuodessa esiin-
tymiskiertueita  eri  puolille  maailmaa.  Näissä
merkeissä  hän  kävi  myös  Suomessa,  ja  Suo-
mesta hän vihdoin löysi työlleen taustajärjes-
tön, Kansainvälinen Katulasten Apu ry:n, joka
on  vuodesta  2005  toiminut  nimellä  Koti

Katulapselle ry.
   Kymmenisen vuotta sitten Terry sai rinnal-
leen Shiela-vaimon, josta tuli hänelle korvaa-
maton apu ja joka nyt jatkaa hänen työtään.
Vuonna 2013 Terry sairastui Alzheimerin tau-
tiin, ja viimeiset kaksi vuotta hän vietti vuode-
potilaana  omassa  kodissaan.  Terryn  perhee-
seen  kuului  Shielan  lisäksi  lapset  Dylan ja
Christine.

Jumala voi kääntää tragedian voitoksi
Katkelma Terry Lockhartin haastattelusta vuodelta 2003.

Tämän päivän maailmassa on paljon terroris-
tien tekemiä pommi-iskuja, ampumista ja tap-
pamista, mutta olen sitä mieltä, että jos nou-
datamme Jumalan sanaa,  tulemme huomaa-
maan, että Jumala kääntää tragedian voitoksi.
Vuonna  1978  vaimoni  Christine oli  La  Mon
-nimisessä hotellissa Pohjois-Irlannissa.  Klo 9
illalla  IRA:n terroristit  räjäyttivät  hotellin  ra-
vintolassa ison pommin, joka surmasi Christi-
nen ja 11 muuta ruokailemassa ollutta ihmis-
tä.  Jäin  yksin  ja  olin  vuoden  verran  aivan
tolaltani. Sitten otin kitarani ja aloin kierrellä
paikoissa, joissa en ollut voinut ennen käydä:
Australiassa,  Uudessa Seelannissa,  Amerikas-
sa. Tein äänilevyjä, ja minulla oli oma TV-show.
Sitten tulin tänne Filippiineille ja näin, miten
epätoivoisesti lapset tarvitsivat apua. Rukoilin
Jumalaa ja kysyin,  mitä voisin tehdä,  ja pian

sainkin  vastauksen.  Jos  vain  seuraamme
Jeesusta,  hän  näyttää  meille,  mitä  meidän
tulee tehdä. Unohda itsesi. Älä ole huolissasi
itsestäsi ja tulevaisuudestasi, vaan seuraa vain
Jeesusta,  niin  hän  varustaa  sinut,  pitää
sinusta huolen ja osoittaa sinulle tien. Joskus
tie  ei  ole  aivan  sellainen  kuin  haluaisimme,
mutta  Jeesus  tietää,  mikä  on parasta,  joten
kannattaa vain seurata häntä.
   Miten  tragedia  kääntyy  voitoksi?  Vaimoni
surmattiin. Ellei hän olisi kuollut pommi-iskus-
sa, en olisi nyt täällä Filippiineillä, vaan asuisin
yhä  kodissani  Pohjois-Irlannissa  ja  viettäisin
tavallista  elämää.  Mutta  tulin  tänne  Filippii-
neille  kohdatakseni  nämä  lapset.  Olemme
auttaneet yli 300 lasta, joista monet olisivat
kuolleet ilman apua.

LAPSILLA ON KAIKKI TARPEELLINEN
Shielan uutiskirje, jonka saimme kolme päivää ennen Terryn kuolemaa.

Lapset voivat hyvin, mutta Terryn tila on huo-
nontunut.  Hän  sairastui  keuhkokuumeeseen
7. kesäkuuta, ja siitä lähtien hän on ollut sai-
raalassa. Vietän suurimman osan ajastani hä-
nen luonaan, enkä ole useaan viikkoon voinut

käydä tapaamassa lapsia.
    Kesäkuussa alkoi taas sadekausi, joka yleen-
sä kestää syyskuuhun asti. Rankkasateiden ai-
kaan  on  paljon  sähkökatkoksia,  mikä  hanka-
loittaa  elämää.  Olemme  joutuneet  koville

Christinen lapset
Christine (kuva) ja Terry Lockhartin tarina on tuttu 
monille irlantilaisille. Vuonna 2003 Pohjois-Irlannin 
televisiossa esitettiin BBC:n tuottama
dokumentti Christine's Children (Christinen lapset), 
joka kertoo La Mon pommi-iskusta  ja siitä miten tuo 
tragedia muutti yhden miehen ja satojen lasten 
elämän.



myös  jatkuvien  hinnankorotusten  takia.
Ruoan,  vaatteiden   ja  polttoaineiden  hinnat
nousevat  jatkuvasti,  ja  tästä  kärsivät  ennen
kaikkea köyhät ihmiset. Meillä on Tubayn las-
tenkodissa sikoja ja kanoja sekä vihannes- ja
banaaniviljelmiä, ja tällä tavalla olemme saa-
neet säästettyä ruokakuluissa.
   Haluan kiittää rahalähetyksestä. Olen laske-
nut,  paljonko  lapset  ja  perheet  tarvitsevat
kuukausittain ruokaan, vaatteisiin, koulumak-
suihin, kaasuun ja sähköön, ja jaan avustukset
näiden  laskelmien  perusteella.  Sydämellinen
kiitos  kaikesta!  Arvostan  suuresti  auttavai-
suuttanne ja  vaivannäköänne.  Suomesta  tul-
leen avun ansiosta lapsilla on kaikki tarpeelli-
nen. Rukoilen aina Jumalaa, että hän siunaisi

teitä ja perheitänne entistä enemmän.
   Olen  selvittänyt  lakimiehen  kanssa,  mitä
kaikkea  meidän  tulisi  tehdä,  jotta  saisimme
lastenkodin toimiluvan uusittua. Lakimies sa-
noi,  että voimme koota uuden johtokunnan,
mutta sen lisäksi olisi tehtävä paljon muuta-
kin. Minun pitäisi palkata kaksi sosiaalityönte-
kijää, mikä merkitsisi 10 000 peson (noin 200
euroa)  lisäkustannusta  kuukaudessa.  Minun
olisi  myös  osallistuttava  kokouksiin  ja  kirjoi-
tettava raportteja  tietyin väliajoin.  Valitetta-
vasti  minulla  ei  ole  tähän  tarvittavaa koulu-
tusta. Osaan huolehtia lapsista ja antaa heille
heidän  tarvitsemaansa  hellyyttä,  mutta  on
paljon sellaisia kokouskäytäntöihin ja byrokra-
tiaan liittyviä asioita, joita en ymmärrä.

Uusi puheenjohtaja

Kevään vuosikokouksessa Koti Katulapselle ry:n
puheenjohtajaksi valittiin Henri Pelkonen, joka
työskentelee Sininauhaliitto ry:n talous- ja
hallintojohtajana sekä lakimiehenä vastuualueenaan
mm. avustusasiat. Hän on tutustunut läheltä
katulapsi- ja lastenkotityöhön käydessään One Way
Mission ry:n matkoilla Intiassa. Henrin perheeseen
kuuluu Tanja-vaimo ja kolme lasta.

Käynnistämme Tärkein tarve -keräyksen, 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.  Jumala lahjaasi siunatkoon!

                                                               LEIKKAA TÄSTÄ TILISIIRTO



Filippiinien toiminnan jatkuminen
Henri Pelkonen

Olen ollut  yhteydessä  Shiela  Lockhartiin ja
selvitellyt miten työ voisi jatkua Filippiineillä.
Shiela tapaa lähiaikoina lakimiestään ja selvit-
telee, miten paikallisen yhdistyksen toiminta
saadaan jatkumaan.  Taustalla  on myös raha-
huolet, mitkä johtuvat siitä, että Terry on saa-
nut  Irlannista  eläkettä,  jolla  on  katettu  per-
heen  menoja.  Nyt  Terryn  kuoleman  jälkeen
tätä eläkettä ei  enää makseta. Tämän lisäksi
Filippiineille  tarvittaisiin  uusia  ihmisiä,  jotka
voisivat huolehtia niistä käytännön tehtävistä,
joista Shiela ei pysty itse huolehtimaan. 
   Terry Lockhartin elämän vaiheet olivat ih-
meelliset ja niissä näkyy Jumalan kädenjälki.

Terryn vaimon kuolema johti lopulta katulap-
sityön aloittamiseen kaukana Filippiineillä pai-
kassa, johon länsimaalaiset eivät hevin uskalla
edes  matkustaa.  Tämä  työ  on  koitunut  siu-
naukseksi sadoille lapsille. Tästä tarinasta ym-
märtää selkeästi sen, ettei sitä ole kukaan ih-
minen suunnitellut, vaan siinä on Jumalan kä-
denjälki ja vain häntä voimme kiittää tästä ih-
meestä. Rukoilkaamme nyt sitä ihmettä, että
tämä  työ  saa  jatkua  Terryn  poismenon  jäl-
keenkin. Tämä olisi tärkeätä niiden vähäosais-
ten lasten vuoksi, jotka ovat saaneet apua toi-
minnan kautta.

FILIPPIINIT SAI UUDEN PRESIDENTIN

Rodrigo Duterte on Filippiinien historian en-
simmäinen Mindanaolta kotoisin oleva presi-
dentti. Ennen vaalivoittoaan hän toimi yli 20
vuotta Mindanaon suurimman kaupungin Da-
vaon pormestarina, ja tuona aikana hän saa-
vutti mainetta uudistajana, jonka toimien an-
siosta  kaupungin  turvallisuustilanne  parani
radikaalisti.  Davaon  alueella  toimii  edelleen
kapinallisryhmiä,  jotka  kidnappaavat  ulko-
maalaisia,  mutta tavallinen rikollisuus on vä-
häistä.  Tuloksiin  on  päästy  kovia  ja  hyvinkin
arveluttavia otteita käyttämällä. Ihmisoikeus-
järjestöjen  mukaan Duterten kautena kuole-
manpartiot  surmasivat  yhteistyössä  poliisin
kanssa noin 1000 rikollista,  joista suurin osa
oli pikkurikollisia ja huumeiden käyttäjiä. Jou-
kossa oli myös katulapsia.  Sama meno näyt-
tää nyt jatkuvan maanlaajuisesti. Kansainväli-

sessä mediassa (lähde CNN) on noussut Du-
terten valtaannousun jälkeen otsikoihin uuti-
sia, joiden mukaan epäiltyjä huumekauppiaita
on  löytynyt  tapettuina  kaduilta.  Duterte  on
useaan kertaan vihjannut, ettei hän vastusta
sitä,  että poliisi  tai  jopa kansalaiset riistävät
elämän epäillyiltä rikollisilta. 
  Duterte  kaavailee  Mindanaolle  laajaa
alueellista itsehallintoa, ja hän vaatii tiukkoja
sääntöjä kulta- ja kuparikaivoksille, jotka ovat
saaneet  toiminnallaan  paljon  tuhoa  aikaan.
Kansainvälisille yritykselle on annettu vapaat
kädet  tehdä  kaivauksia,  mikä  on  tuhonnut
alueen  luontoa  ja  loukannut  asukkaiden
ihmisoikeuksia. Hyöty on mennyt rikkaille, kun
taas tavallisen kansan osana on ollut kasvava
köyhyys.
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