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OHJATTUA LÄKSYJENLUKUA ILTAPÄIVÄKERHOSSA

Kuluvana  vuonna  Por  una  Sonrisan  työ  on
laajentunut ja monipuolistunut. Toukokuus-
sa  järjestö  avasi  esikouluopetusta  antavan
Pepe-kerhon rinnalle kouluikäisille tarkoite-
tun iltapäiväkerhon, joka toimii eräältä seu-
rakunnalta vuokratuissa tiloissa lyhyen käve-
lymatkan päässä lasten kodeista.
  Iltapäiväkerhossa  käy  kahdessa  vuorossa
yhteensä 30-35 alakouluikäistä lasta. Viitenä
päivänä  viikossa  toimiva  kerho  tarjoaa
lapsille välipalan, ohjausta läksyjen teossa ja
turvallisen ympäristön leikkiä. Tämän tapai-
sille  kerhoille  on  Kolumbiassa  suuri  tarve,
sillä kouluun mennään jo 4-5 -vuotiaina, ja on
yleistä, että hyvinkin pienet lapset viettävät
pitkiä  aikoja  yksin  kotona.  Myös  kerhossa
tarjottava tukiopetus on tärkeää, koska sen
ansiosta pystytään estämään monet luokalle
jäämiset ja koulun keskeytymiset. 
  Vaikka Kolumbiassa on oppivelvollisuus ja
köyhimmät lapset on vapautettu lukukausi-
maksuista,  koulutie  saattaa nousta pystyyn
monestakin eri syystä. Vanhempien kyvyttö-

myys ohjata lapsiaan on vain yksi näistä syis-
tä. Koulunkäynti estyy tai vaikeutuu myös sil-
loin, kun lapsi joutuu menemään köyhyyden
takia  ansiotyöhön  tai  kun  hänestä  tulee
maansisäinen pakolainen.  Pakolaisperheillä
saattaa kulua vuosia,  ennen kuin uusi  vaki-
tuinen asuinpaikka löytyy ja koulu tulee taas
ajankohtaiseksi.  Valitettavasti lasta ei oteta
kouluun,  jos  hän on oppimistuloksissa  liian
paljon ikätovereitaan jäljessä.  Por una Sonri-
sa on antanut Pepe-kerhossa erityisopetusta
monelle  tällaiselle  ”yli-ikäiselle”  lapselle.
Kun lapsi  on kerhossa saavuttanut ikätove-
reittensa tiedot ja taidot, hän pääsee jatka-
maan aherrustaan tavallisessa koulussa.
   Tulijoita Por una Sonrisan kerhoihin olisi
paljon enemmän kuin voidaan ottaa,  ja jär-
jestö pyrkiikin laajentamaan toimintaansa jo
lähitulevaisuudessa.   Seuraavaksi on tarkoi-
tus  perustaa  El  Amparoon  lastenruokala,
joka tarjoaisi alakouluikäisille lapsille lämpi-
män aterian, hengellistä ravintoa ja ohjattua
toimintaa.
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PAKOLAISPERHEEN TARINA

Kolumbiassa  on  Syyrian  jälkeen  maailman
toiseksi  eniten  maan  sisäisiä  pakolaisia.
Joukkopakolaisuuden  syyt  ovat  vuosikym-
meniä jatkuneessa konfliktissa hallitusten ja
kapinallisten välillä.
   Por una Sonrisan avun piirissä on paljon pa-
kolaistaustan omaavia  perheitä.  Yksi  näistä
on Ramosin perhe (kaikki nimet muutettu).
Ramosit  asuivat  vielä  kuusi  vuotta  sitten
omalla  maatilallaan  Luoteis-Kolumbiassa.
Vaikka toimeentulo oli niukkaa, elämä oli ta-
sapainoista ja onnellista. Vuonna 2010 seu-
dulle  saapui  Farcin  sissejä,  jotka  rupesivat
uhkailemaan perhettä tekaistujen syytösten
nojalla.  Lopulta  he  surmasivat  yhden  per-
heen lapsista, 17-vuotiaan Blancan,  joka oli
tuolloin  pienen  lapsen  yksinhuoltaja.  Blan-
can  äiti  Claudia  kertoi  surmatyöstä  viran-
omaisille, minkä jälkeen perhe joutui koston
pelossa  hajaantumaan  ja  pakenemaan  eri
puolille Kolumbiaa. Claudia ja muutamat hä-
nen lapsistaan pääsivät  mukaan todistajan-
suojeluohjelmaan ja saivat pari kertaa Punai-
selta  Ristiltä  ruoka-apua,  mutta  suojelu  ja
tuki jäivät lyhytaikaisiksi.  Monien vaiheiden
jälkeen Claudia muutti El Amparoon vanhim-
man  tyttärensä  ja  tämän  kolmen  lapsen
kanssa. Pikku hiljaa muutkin perheenjäsenet
löysivät  tiensä  El  Amparoon.  Tällä  hetkellä
koko suurperhe,  yhteensä 15 henkeä,  asuu
Claudian  luona  pienessä  kahden  huoneen
asunnossa.  Claudian  lapsista  ja
lapsenlapsista kymmenen on alaikäisiä. Per-
he elää suuressa taloudellisessa ahdingossa,
koska  työtä  ei  ole  löytynyt,  ja  aterian

ainekset  joudutaan  usein  etsimään  vihan-
nestorin  jätekasoista.  Perheessä  on  myös
paljon sairautta ja henkistä pahoinvointia. 

   Por una Sonrisa aloitti  Ramosin perheen
kokonaisvaltaisen  tukemisen  vuonna  2013.
Tällä hetkellä viisi  perheen lapsista käy Pe-
pe-kerhoa. Yksi heistä on surmatun Blancan
10-vuotias Javier-poika, joka ei ole pystynyt
käymään  koulua  jatkuvan  pakosalla  olon
takia.  Pepe-kerhossa  Javier  opiskelee
erityisopettajan  johdolla  peruskoulun  ala-
luokkien aineita, ja ensi vuonna hän toivot-
tavasti pääsee tavalliseen kouluun. Javier on
opettajansa  mukaan  iloinen  ja  jalomielinen
poika,  joka  ei  muistele  menneitä,  vaikka
onkin  perillä  äitinsä  järkyttävistä  vaiheista.
Hänellä  on  paljon  unelmia,  ja  hän  haluaa
päästä  eteenpäin  elämässään  voidakseen
jonakin päivänä auttaa isoäitiään.

CARLOS VALMISTUMASSA UNELMIENSA AMMATTIIN

Por una Sonrisan toiminnanjohtajalla Liliana
Sevillalla  on niin suuri työtaakka, että vuo-
rokauden  tunnit  eivät  tahdo  riittää
tehtävistä  selviytymiseen.  Kesäkuussa  Lilia-
nan  apulaiseksi  palkattiin  Carlos  Mantilla,
josta  olemme  kertoneet  eräässä  aikaisem-
massa  lehdessämme.   Carlos  vietti  varhai-
simmat vuotensa pahamaineisessa ja nyt jo
puretussa  El  Cartuchon  slummissa.  Narko-
maanivanhemmat  eivätkä  pystyneet
huolehtimaan pojasta ja hänen pikkusiskos-



taan, ja lopulta perhe ajautui kadulle. Tuossa
vaiheessa Carlos sijoitettiin Misericordia en
Accionin lastenkotiin, ja sisko sai turvapaikan
eräästä toisesta kristillisestä lastenkodista.
   Liliana  oli  ennen  Por  una  Sonrisan
perustamista mukana Misericordia en Acció-
nin työssä, ja hän tutustuikin Carlosiin jo tä-
män  ollessa  5-vuotias.  Hän  muistaa  pikku
Carlosin ulospäin suuntautuneena ja lahjakk-
aana poikana, joka löysi jo hyvin varhain us-
kon Jeesukseen.  Oman äidin ja muiden ka-
dun ihmisten  auttaminen oli  jo  tuolloin  lä-
hellä Carlosin sydäntä. Kun useimmat muut
lastenkodin pojat haaveilivat poliisin, lentä-
jän  ja  jalkapalloilijan  ammateista,  Carlosin
suurena unelmana oli valmistua sosiaalityön-
tekijäksi.  Nyt tuo unelma on toteutumassa,

sillä Carlos pääsi aloittamaan toissa vuonna
sosiaalialan  opinnot  kristillisessä
yliopistossa.  Hän joutui taloudellisista syistä
keskeyttämään  opintonsa  ensimmäisen
lukuvuoden  jälkeen,  mutta  uusi  työpaikka
Lilianan  apulaisena  mahdollistaa  nyt
opintojen jatkamisen. Carlosin haaveena on
perustaa jonakin päivänä vastaanottokeskus
kadun ihmisille.
   Carlos  on  ehtinyt  opiskelun  ohella
matkustaa  ja  tehdä  hengellistä  työtä.  Hän
on mm.  osallistunut Missionuorten  tiimissä
Brasiliaan  ja  Argentiinaan  suuntautuneille
evankelioimismatkoille.  Viime  talvena  hän
kävi Lontoossa tapaamassa siskoaan, joka on
naimisissa englantilaisen lähetystyöntekijän
kanssa. 

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
ja lastenkotityöhön  käydessään One Way Mission ry:n
matkalla Intiassa. Henrin perheeseen kuuluu Tanja-
vaimo ja kolme lasta. 

LASTENRUOKALAKERÄYS
Por una Sonrisan tärkeimpänä lähiajan tavoitteena on perustaa El Amparon slummiin 
ruokala 30-35 koululaiselle.  Ruokalassa tullaan tarjoamaan lapsille lämpimän aterian lisäksi 
hengellistä ravintoa ja monipuolista ohjattua toimintaa. Pienelläkin lahjoituksella  on suuri 
merkitys. 

                                                               LEIKKAA TÄSTÄ TILISIIRTO



AITO KOLUMBIA KUTSUU – LÄHDE RYHMÄMATKALLEMME 8. 2. - 22. 2. 2017

Vietämme kaksi vuorokautta Bogotassa, jos-
sa  tutustumme  Por  una  Sonrisan  työhön,
katselemme nähtävyyksiä ja teemme edulli-
sia ostoksia. Lopun ajasta majoitumme Casa
Blancan maatilalla, joka sijaitsee turvallises-
sa Sasaiman kunnassa noin 80 km Bogotas-
ta.  Trooppisine  kukkineen,  uima-altaineen,

saunoineen  ja  nykyaikaisine  muka-
vuuksineen  maatila  tarjoaa  upeat  puitteet
virkistäytymiseen. Lähellä on idyllisiä pikku-
kaupunkeja, koskematonta viidakkoa ja vael-
lusreittejä vehreissä vuoristomaisemissa. 
 Matkan hinta majoituksineen (2 h huone),
puolihoitoineen  ja  lentokenttäkuljetuksi-
neen on 500 euroa + kansainväliset lennot,
jotka kukin hankkii itse. Lentoliput ovat nyt
edullisimmillaan,  joten  kiirettä  pitämällä
saat koko kahden viikon matkapaketin jopa
alle 1250 eurolla.
   Halukkaat voivat osallistua akvarellimaa-
lauskurssille  Casa  Blancassa,  ja  jos  kiinnos-
tusta  riittää,  järjestämme  kahden  päivän
retken  historialliseen  Cartagenan  kaupun-
kiin.     Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Sirpa Jalokinos, puh. 040 2166670, 
sipekinos@gmail.com 

Tule kummiksi!

Etsimme Por una Sonrisan lapsille uusia kummeja.
Voit ottaa kummilapseksi Pepe-kerhoa käyvän
tytön tai pojan tai vaihtoehtoisesti tukea kehon
toimintaa ryhtymällä Pepe-kummiksi.
Kummimaksu 
on 26 euroa kuukaudessa. Kummiksi voit
ilmoittautua kotisivujemme kautta tai soittamalla
numeroomme 0443667009.

   Koti Katulapselle ry     
Kauppiaankatu 6 C 34,  00160 Helsinki

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

Rahankeräyslupa: POL-2015-16998 

Por una Sonrisan lasten osoite:
Fundación Por Una Sonrisa
Martha Sevilla/lapsen nimi
Carrera 31 No 1 G 41
Santa Isabel Occidental
Bogotá, Colombia

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