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Eteenpaäi n Jumalan avulla
Koti katulapselle ry on pieni järjestö, jonka mahdollisuudet auttaa maailman lapsia
ovat hyvin rajalliset. Jumalan avulla on
kuitenkin menty eteenpäin, ja sadat lapset ovat päässeet suomalaisten kummien
ansiosta paremman elämän alkuun. Valitettavasti työ Filippiineillä jouduttiin lopettamaan keväällä 2017, mutta Jumala
on luonut tästäkin tilanteesta uutta ja antanut Filippiinien-työn tilalle New Hope
-lastenkodin Intiasta. Peräti 40 entistä Filippiinien kummia on ottanut itselleen
kummilapsen Intiasta. Uusia kummeja tarvittaisiin edelleen, sillä pari kuukautta sitten viranomaiset toivat New Hope -kotiin
kymmenen uutta lasta.
New Hope -kodin johtajat Prathibha Kodali ja Sudhir Raju kävivät elokuussa Suomessa One Way Missionin vieraina, ja Koti
Katulapselle ry:n edustajilla oli silloin ilo
tavata heidät pariinkin otteeseen. He pyy

sivät välittämään lämpimät kiitoksensa ja
siunauksen toivotuksensa työn uusille tukijoille.
Useat entiset Filippiinien kummit ovat
kyselleet Shielan ja lasten kuulumisia.
Shiela ei ole löytänyt vakituista työpaikkaa, mutta hänellä on pientä kalastukseen
ja maanviljelyyn liittyvää yritystoimintaa,
josta hän saa tuloja perheensä elättämiseen. Kaikki kummitoiminnan piirissä olleet lapset käyvät koulua ja voivat olosuhteisiin nähden hyvin. Nuorin lapsista, äitinsä hylkäämä Shannon-tyttö, on saanut vakituisen kodin Shielan vanhempien luota.
Por una Sonrisan työ Kolumbiassa on
laajentunut, sillä elokuussa avattiin läksykerhon tiloihin koululaisia ja pepekerholaisia palveleva ruokala, johon yhdistyksemme on kerännyt varoja lähes kahden
vuoden ajan. Tänä vuonna Kolumbiaan on
lähetetty kummi- ja projektilahjoituksia
yhteensä 30 000 euroa.

New Hope -lastenkodin kiitosaiheita ja uusia haasteita
Intiassa Visakhapatnamin liepeillä toimivassa New Hope -lastenkodissa, joka on
One Way Missionin ja Koti Katulapselle
ry:n yhteinen avustuskohde, on tapahtunut paljon muutoksia. Kahdeksan nuorta
on valmistunut ammattiin, ja useimmat
ovat jo löytäneet myös töitä. Tämä on Intian kaltaisessa maassa todella upea asia,
sillä nuori voi tällä tavoin päästä paremmin aidosti itsenäisen elämän alkuun.
One Way Missionin elokuisessa konferenssissa vierailleet Sudhir ja Prathibha
toivat lastenkodin terveiset konferenssiväelle. Prathibhan laatiman kuvaesityksen
kautta saimme seurata New Hope -kodin
tiimin vierailua vaikeakulkuiselle alkuperäisheimoalueelle. Eteemme avautuivat

eloisasti Intian työn haasteet, mutta myös
Jumalan avun todellisuus.
Nuorten yhteys lastenkodille jatkuu heidän valmistuttuaankin, kuten seuraavasta
voitte todeta. Nyt jo parikymppinen Mohan oli aikanaan ensimmäisiä New Hope
-kodille saapuneita lapsia. Poika oli laiha
ja heikossa kunnossa, sillä perhe eli köyhyysrajan alapuolella. Mohanin isä oli
vammautunut rakennustyömaalla, eikä
heillä ollut varaa ruokaankaan. Erään kyläpastorin kautta poika pääsi New Hope
-kodille. Tämä lahjakas poika valmistui viime vuonna opistoinsinööriksi ja pääsi ensin töihin pienempään yritykseen. Jouluna
hän ilmoitti halunsa lähteä New Hope -kodin tiimin kanssa kyläkierrokselle heimo-

alueelle. Hän tahtoi jakaa kyläläisille
oman tarinansa, kertoa siitä miten köyhistä oloista hän oli lähtöisin, mutta kuinka
ihmeellisesti Jumala oli johdattanut hänen elämäänsä. Kuinka hän pelastui joutumasta lapsityövoimaksi tehtaaseen. Ja
kuinka eräänä päivänä hän sai myös avata
sydämensä oven Herralle Jeesukselle.
Koskettavinta kaikesta, Mohan oli säästänyt palkastaan ja ostanut peittoja joululahjaksi köyhille leskille. Kun tapasin hänet Intiassa käydessäni, hän kertoi minulle
haluavansa jakaa eteenpäin sitä hyvää,
mitä Herra oli hänelle lahjoittanut. Nyt
Mohan on päässyt töihin isoon kansainväliseen IT-alan yritykseen, mistä koko
lastenkoti iloitsee hänen kanssaan. Hän
on ihanana ja rohkaisevana esimerkkinä
lapsille ja toisille nuorille.
Viranomaissääntely yhä tiukempaa
Iloisten uutisten ohella edessämme on
myös isoja haasteita. Viranomaiset ovat
hallituksen linjan mukaisesti lisänneet kaikenlaista sääntelyä ja sulkeneet Intiassa
tuhansia lastenkoteja. New Hope -kodillakin heitä on nähty tiuhaan tarkastuskäynneillä. Koti on kuitenkin saanut viranomaisten sympatiat osakseen. Lasten ole-

mus ja koulumenestys kertovat siitä hyvästä hoivasta, josta lapset kodilla nauttivat. Kodille onkin viranomaisten toimesta
tuotu jälleen 10 uutta lasta, joille etsimme kummeja.
Isoin muutos koskee lastenkodin asuinjärjestelyjä. Lähitulevaisuuden haasteena
on uusien tilojen löytyminen. Tähän asti
lastenkoti on voinut toimia yhteistiloissa
siten, että tytöille on ollut omat tilansa
omalla sisäänkäynnillä yläkerrassa, ja pojille vastaavasti alakerrassa. Nyt viranomaiset määräsivät, että pojille ja tytöille
on oltava erilliset rakennukset. Vaatimus
ei koske vain New Hope -kotia, vaan on
yleinen uuden hallinnon linjaus.
New Hope -kodin johtajat Prathibha ja
Sudhir joutuivat kiireellisesti etsimään tilapäisratkaisuksi erillisiä vuokratiloja pojille. Sellainen paikka löytyikin. Monella pienellä pojalla muutto kirvoitti kuitenkin
ikävänkyyneleet silmiin, ja myös isommat
pojat vaikuttivat alakuloisilta. Tilapäiset
vuokratilat eivät voi korvata sitä kodinomaista ympäristöä, jossa he ovat tottuneet asumaan kuin perhe ainakin. Nykytontille ei näytä olevan mahdollista rakentaa lisää. Tilanne on haasteellinen. Pyydänkin rukoilemaan uusien tilojen puolesta.

Alkuperäisheimojen eli
adivasien parissa
on paljon ennen
saavuttamattomia
kansanryhmiä.

Nuorista työn jatkajia
New Hope -kodille leimaa antavinta on ollut se kodinomainen ilmapiiri ja ihana perheyhteys, jota Prathibha ja Sudhir ovat
huolella vaalineet. Tämän lasta arvostavan ja kannustavan kasvatustyön hedelmänä moni nuori on niin kiitollinen, että
haluaa valmistuttuaan kantaa kortensa
kekoon toisten auttamiseksi.
Kasulamma on New Hope -kodilla varttunut nuori nainen, joka valmistui keväällä
sairaanhoitajaksi. Kyseinen koulutus on sinänsä New Hope -kodilla poikkeus; suurin
osa nuorista käy lyhyemmän ammatillisen
koulutuksen. Kasulamman kummit ovat
kuitenkin sitkeästi tukeneet tyttöä ja näin
hän sai opintonsa päätökseen. Tutkinto
on arvostettu ja avaa hienot mahdollisuudet työelämässä.

Kesällä viranomaiset ilmoittivat, että
New Hope -kodin pitää pestata yksi kuraattori sekä yksi sairaanhoitaja kokopäiväisenä työntekijänä, kun siihen asti nämä
palvelut oli voitu ostaa ulkopuolisilta toimijoilta. Heti asiasta kuultuaan Kasulamma ilmoitti haluavansa tehdä osansa lastenkodin hyväksi ja tarjoutui työskentelemään kodilla ensimmäisen vuoden ajan,
jotta kodille ehditään etsiä oikea henkilö
jatkamaan työtä. Kuraattoriksi puolestaan
ilmoittautui eräs lastenkodin nuorista
miehistä, joka oli valmis kouluttautumaan
työhön.
Teksti: Irmeli Kojonen
Kuva: Prathibha Kodali

Kiitokset Kushalpojan
puolesta
New Hope -lastenkodilla on iso rooli
paikallisen väestön auttamisessa. Keskeisenä
linkkinä ovat lastenkodin kanssa yhteistyössä
toimivat kyläpastorit, jotka tekevät
ruohonjuuritason työtä vaativissa
olosuhteissa ja vievät evankeliumin sanomaa
ennen saavuttamattomien kansanryhmien
pariin.
Erään kyläpastorin perhe joutui kaksi vuotta
sitten onnettomuuteen. Kuorma-auto
töytäisi skootterilla liikkunutta perhettä ja
perheen äiti menehtyi. Isä ja 11-vuotias tytär
selvisivät pienin ruhjein, mutta yhdeksän
kuukauden ikäinen Kushal-poika loukkaantui
vakavasti. Hän lensi skootterista ja törmäsi
isoon terästankoon, joka lävisti hänen
alavartalonsa.
Kushalille tehtiin useita suuria leikkauksia,
joiden kuluihin osallistui mm. One Way
Mission. Poika joutui käyttämään avannetta
tämän vuoden elokuuhun asti, jolloin hänelle
Kuva: Prathibha Kodali

tehtiin vielä yksi korjausleikkaus. Tämän toivottavasti viimeiseksi jääneen leikkauksen
kustansi Koti Katulapselle ry.
Kushal voi tällä hetkellä hyvin, joskin täydellinen toipuminen vaatii vielä fysioterapiaa.
Lääkärit ihmettelivät, miten hän ylipäätään selvisi hengissä, ja hänen selviytymisensä
onkin suuri kiitosaihe.
Yhdistyksemme on lähettänyt Intiaan jo kaksi avustuserää, 2400 euroa heinäkuussa
ja 2112 euroa lokakuussa. Kushalin leikkaus maksoi noin 1000 euroa, ja loput rahoista
on käytetty lastenkodin menoihin sekä kahden lastenkodissa varttuneen nuoren
opiskeluun. Sydämellinen kiitos uusille Intian-kummeille ja muille lahjoittajille!
Mainittakoon, että toukokuun alun jälkeen Filippiinien viitteellä tehdyt lahjoitukset on
ohjattu Intian-työhön.

LAHJOITUSEUROT MONINKERTAISTUVAT KOLUMBIASSA

Koti Katulapselle ry:n kolumbialainen yhteistyöjärjestö Por una Sonrisa auttaa bogotalaisessa El Amparon slummissa asuvia
lapsia pitämällä Pepe-kerhoksi kutsuttua
esikoulua 16 pienelle lapselle ja läksykerhoa noin 50 kouluikäiselle. Uutena toimintamuotona avattiin elokuussa lastenruokala, joka toimii El Amparossa läksykerhon
tiloissa. Ruokalassa lounastaa arkipäivisin
sekä läksykerholaisia että pepekerholaisia, yhteensä 40 lasta.
Pepe-kerho toimii edelleen Santa Isabelin kaupunginosassa, ja lapset käyvätkin
läksykerholla etupäässä vain ruokailemassa. Ruokailun jälkeen joku omainen noutaa lapsen kotiin, mutta jos omaiselle tu-

lee este, lapsi voi jäädä läksykerhoon iltapäivähoitoon.
Läksykerhossa käy tekemässä kotitehtäviään ruokailuun osallistuvien koululaisten lisäksi 25 sellaisia lasta, joille tarjoillaan pelkästään välipala. Läksykerhon tiloja käyttää siis arkipäivisin lähes 70 lasta.
Kaikki lapset eivät ole paikalla samaan aikaan, sillä El Amparossa käydään koulua
kahdessa vuorossa. Iltapäivisin koulua
käyvät viettävät läksykerhossa aamupäivän ja aamuvuorolaiset iltapäivän.
Kerhotoiminnan lisäksi Por una Sonrisa
tekee myös perhetyötä. Se tukee kummitoiminnan piirissä olevien lasten koulunkäyntiä ja auttaa perheitä kasvatustehtä-

vässä ja yhteydenpidossa viranomaisten
kanssa. Perheille annetaan tarvittaessa
myös ruoka- ja vaateapua.
Por una Sonrisa tekee työtä rajoitetuin
resurssein, mutta aina Jumalaan luottaen,
ja työ on kantanut hedelmää ihmeellisellä
tavalla. Jokainen lahjoitettu euro ikään
kuin moninkertaistuu tullessaan osaksi
Jumalan valtakunnan työtä. Por una Sonrisan toiminnanjohtaja Liliana Sevilla ter-

vehtiikin tällä kerralla kummeja jakamalle
heille tutun kohdan Luukkaan evankeliumista: ”Sitten Jeesus otti ne viisi leipää ja
kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui niistä kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen kansalle tarjottaviksi. Kaikki söivät kyllikseen, ja
tähteeksi jääneitä paloja kerättiin kaksitoista korillista.” Luuk. 9: 16-17

RAUHANPROSESSI JAKAA
MIELIPITEITAä
Ponnistelut Kolumbian sisällissodan ja
siihen kietoutuneen huumesodan lopettamiseksi ovat vihdoin tuottaneet tulosta. Yli 50 vuotta jatkuneessa konfliktissa kuoli arviolta 240 000 ihmistä, 45
000 katosi ja noin 7 miljoonaa joutui pakolaisiksi.
Rauhan solmiminen Kolumbian suurimman sissijärjestön, marxilaisen Farcin
(Fuerzas Armadas Revolucionarias) kanssa, ei mennyt aivan Kolumbian hallituksen
kaavailujen mukaan, sillä kolumbialaiset
hylkäsivät rauhansopimusasiakirjan viime
vuoden lokakuussa pidetyssä kansanäänestyksessä. Paljon kiistelyä aiheutti mm.
kohta, jossa luvattiin jokaiselle aseensa
luovuttaneelle Farcin taistelijalle 8 miljoonaa pesoa (noin 2500 euroa) uuden elämän alkuun pääsemiseksi. Summa vastaa
köyhän kolumbialaisen vuoden palkkaa.
Asiakirjassa oli myös sellaisia sukupuolineutraalia ideologiaa myötäileviä linjauksia, joita monet kolumbialaiset vastustivat. Muun muassa evankeliset kristityt ja
konservatiiviset katoliset äänestivät tästä
syystä rauhansopimusta vastaan.
Kansanäänestyksen jälkeen sopimusasiakirjaan tehtiin pienehköjä muutoksia,
ja parlamentti hyväksyi korjatun asiakirjan marraskuussa 2016. Tällä kertaa ei kysytty kansan mielipidettä. Sissit, arviolta
7000 taistelijaa, aloittivat maaliskuussa

YK:n valvoman aseiden luovuttamisen, ja
se saatiin päätökseen kesällä. Syyskuun
alusta lähtien Farc on toiminut politiikassa Yleinen vallankumouksellinen vaihtoehtoisvoima -nimen (Fuerzas Alternativas
Revolucionarias del Común) alla.
Syyskuussa toinen kolumbialainen sissijärjestö, Kansallinen vapautusarmeija eli
ELN, ilmoitti suostuneensa väliaikaiseen
tulitaukoon Kolumbian hallituksen kanssa. ELN, jolla on tällä hetkellä noin 2500
jäsentä, on Kolumbian viimeinen aktiivinen sissijärjestö. Marxilaista ja vapautuksen ideologiaa kannattava järjestö on siepannut 1960-luvun puolivälin jälkeen satoja ihmisiä rahoittaakseen toimintaansa
ja kiristääkseen myönnytyksiä Kolumbian
hallitukselta.
Tavallinen kansa ei ole hyötynyt
Rauhansopimus on avannut toivon näköaloja, mutta sen vaikutukset eivät ole olleet pelkästään myönteisiä. Kun kysyin
Por una Sonrisan toiminnanjohtajalta Liliana Sevillalta, miten rauhansopimus on
parantanut El Amparon köyhien asemaa,
hän vastasi: ”Ei mitenkään, päin vastoin.
On ollut hyvin vaikeaa. Jotkut aseensa laskeneista työskentelevät valtio projekteissa, mutta on myös niitä, jotka eivät ole
suostuneet noudattamaan sopimusta.
Heitä on tullut El Amparoon myymään

huumeita, ryöstelemään ja turmelemaan
lapsia.”
”Kolumbia on jakautunut kahteen leiriin”, Liliana jatkaa. ”Jotkut kannattavat
rauhanprosessia, toiset eivät. Kaikki toki
haluavat rauhaa, mutta monet pitävät
rauhansopimusta hyvin epäoikeudenmukaisena. Hallitus on myöntänyt aseensa

luovuttaneille sisseille paljon sellaisia
etuoikeuksia, joita tavallisilla ihmisillä ei
ole, eikä se ole kuunnellut niitä kansalaisia, joiden mielestä Farcin johtajien pitäisi
pyytää anteeksi ja sovittaa vankeustuomiolla aiheuttamansa kärsimykset.”
Leila Ponkala

KANNATUSJÄSENMAKSU
Vuoden 2017 kannatusjäsenmaksu on 25 euroa. Se maksetaan Koti Katulapselle ry:n
tilille FI51 1078 3000 2437 65, Nordea. Viitenumero on 50050. Kustannusten
säästämiseksi emme lähetä kannatusjäsenille erillistä laskua.
Kannatusjäsenmaksuilla katetaan yhdistyksen hallinnollisia kuluja. Jos haluat liittyä
kannatusjäseneksi, voit tehdä sen maksamalla kannatusjäsenmaksun yllä olevilla
tiedoilla. Sinun tarvitsee ilmoittaa meille yhteystietosi vain siinä tapauksessa, ettet ole
vielä tiedotuslehtiemme postituslistalla.

PROJEKTIKERÄYKSET
Jatkamme Intian-työn Uusi toivo -keräystä, jonka tuotto käytetään New Hope -kodissa
asuvien lasten ja nuorten hyväksi. Apua tarvitsevat nyt erityisesti lastenkotiin muuttaneet
uudet lapset. Jatkamme myös Kolumbian yleiskeräystä, jonka tuotolla tuetaan Por una
Sonrisan kerho-, ruokala- ja avustustyötä El Amparon slummissa sekä rahoitetaan köyhien
lasten ja lapsiperheiden leiri- ja virkistystoimintaa .
LEIKKAA TÄSTÄ TILISIIRTO

Tule kummiksi intialaiselle tai
kolumbialaiselle lapselle!
Sekä Intiassa että Kolumbiassa on paljon lapsia, joilla ei ole vielä kummia. Kummimaksu
intialaisesta lapsesta on 44 euroa ja kolumbialaisesta lapsesta 26 euroa kuukaudessa.
Ryhtymällä kummiksi voit muuttaa syrjäytymisvaarassa olevan lapsen koko elämän.
Kummina saat veloituksetta Koti Katulapselle -lehden sekä kerran vuodessa
kummikirjeen valokuvineen. Voit ilmoittautua kummiksi kotisivujemme kautta,
sähköpostitse tai soittamalla meille.

El Amparossa asuva Esneider on yksi kummia etsivistä kolumbialaislapsista.
Vuoden alussa hän pääsi Pepe-kerhoon, jossa hän on saanut leikkiä ja oppia uutta.
Hänelle on edessään vielä yksi vuosi Pepe-kerhon esikoulua, minkä jälkeen hän
siirtyy tavalliseen kouluun ja Por una Sonrisan läksykerhoon. Tarkoitus on tukea
hänen koulunkäyntiään ylioppilaaksi tuloon asti.
Toimitus ja taitto:
Leila Ponkala, Henri Pelkonen, Sirpa Jalokinos
Osoite: Kauppiaankatu 6 C 34, 00160 Helsinki
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