Koti Katulapselle
Tiedotuslehti/maaliskuu 2018

Nämä El Amparon
pojat saivat uuden alun
elämälleen, kun he
pääsivät viime vuonna
Por una Sonrisan
Pepe-kerhoon. Ilman
suomalaisten kummien
tukea tämä ei olisi ollut
mahdollista.
Jos haluat ryhtyä tänä
vuonna esikoulunsa
aloittaneen lapsen
kummiksi, ilmoittaudu
puhelimitse tai
nettisivujemme kautta.
Kummimaksu on 26 euroa
kuukaudessa.

VALOA TOIVOTTOMUUDEN KESKELLE
Liliana Sevilla
Kolumbia tunnetaan monipuolisesta luonnostaan, hyvästä ruoasta, kauniista musiikista ja vieraanvaraisista ihmisistä, ja se on
lahjoittanut maailmalle sellaisia lahjakkuuksia kuin Gabriel García Márquez, Shakira, Juanes ja Botero.
On kuitenkin olemassa myös toisenlainen, sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden leimaama Kolumbia, jossa on paljon äärimmäistä köyhyyttä. Tilastojen mukaan Kolumbia on taloudellisesti Latinalaisen Amerikan toiseksi eriarvoisin maa heti
Haitin jälkeen. Eriarvoisuus synnyttää näköalattomuutta ja toivottomuutta, sillä
köyhyys ja varakkuus periytyvät. Mitä epätasa-arvoisempi valtio on, sitä pienempi on
todennäköisyys, että köyhät lapset nousevat parempaan yhteiskuntaluokkaan kuin
vanhempansa.
El Amparon slummi, jossa Por una Sonrisa tekee työtä, on osa tuota köyhää ja nä-

köalatonta Kolumbiaa. Kasvavalla polvella
ei ole siellä juurikaan toiveita paremmasta
tulevaisuudesta. Siellä lasten ja nuorten
arkipäivää ovat huumeet, fyysinen ja sanallinen väkivalta sekä seksuaalinen hyväksikäyttö. Kristillisiä perusarvoja ei tunneta,
mistä johtuen rikollista elämäntapaa pidetään normaalina ja luonnollisena. Tätä on
jatkunut sukupolvien ajan, ja tilanne vain
pahenee päivä päivältä.
Suurimpia ongelmia El Amparossa on lasten heitteillejättö, mikä on usein pakon sanelemaa. Huomattava osa El Amparon
asukkaista on maansisäisiä pakolaisia, jotka ovat menettäneet kotinsa väkivallan ja
aseellisen konfliktin takia. Monet näistä ihmisistä työskentelevät torimyyjinä tai jätteiden kierrättäjinä, koska se on ainoa
tapa hankkia perheelle edes niukka elanto.
He joutuvat jättämään pienetkin lapsensa
yksin lähtiessään töihin, ja kun lapsen elä-

mästä puuttuu huolehtiva aikuinen, hänet
on käytännössä hylätty.
El Amparossa ei ole puistoja eikä viheralueita. Kadut ovat ahtaita ja usein päällystämättömiä, ja sateella ihmiset joutuvat
rämpimään liejussa. Elinympäristö on lapsille hyvin epäterveellinen, ja tilannetta
vain pahentaa se, että monet asukkaista
ovat täysin välinpitämättömiä ympäristön
suhteen ja heittävät roskat kadulle. Kaikkialla näkyy vain kurjuutta, eikä tämä voi
olla vaikuttamatta kasvavan lapsen mieleen.
Por una Sonrisa auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä viiden avustuprojektin puitteissa:
esikouluopetusta antava ja kristillistä kas-

vatustyötä tekevä Pepe-projekti, koulunkäynnin tukena toimiva läksykerho,
lastenruokala, perhetyö ja Pepe-kerhosta
kouluun siirtyneiden lasten tukeminen. Lisäksi yhdistys tekee hengellistä työtä El
Amparon asukkaiden keskuudessa.
Osana perhetyötä on vanhempien tukeminen kasvatustyössä. Tämän vuoden helmikuussa käynnistyi uutena toimintamuotona Escuela de padres eli vanhempainkoulu, jossa kerrotaan Jumalan rakkaudesta ja rakkauden voimasta lapsen kasvatuksessa. Pyrkimyksenä on, että pikku hiljaa
rakkaus, hellyys ja kannustaminen korvaavat sukupolvelta toiselle periytyneet kasvatusmenetelmät - väkivallan ja alistamisen.

Koti Katulapselle ry:n toiminta vuonna 2017
Kolumbiassa tuettiin Fundación por una
Sonrisa -järjestön työtä Bogotassa ja Sasaimassa. Tuen piirissä oli noin 70 lasta, joista
24:llä oli yksi tai useampi suomalainen
kummi. Kaikkiaan kummeja oli vuoden lopussa 65. Por una Sonrisan toiminnanjohtajana toimi Liliana Sevilla.
Koti Katulapselle ry oli tukenut perustamisestaan lähtien filippiiniläistä Tubay
Children's Village -järjestöä, mutta vuonna
2017 Filippiineille ei enää pystytty lähettämään rahaa. Syynä oli ulkopuolisten yritykset saada hallintaansa lastenkotikiinteistö
ja myös lapsityöhön tarkoitetut varat. Lopullinen päätös Filippiinien työn lopettamisesta tehtiin huhtikuussa.
Filippiinien tilalle otettiin uudeksi avustuskohteeksi intialainen New Hope -lastenkoti, joka toimii Bethel Ministries -järjestön alaisuudessa Andrea Pradheshin
osavaltiossa. Sitä johtavat Prathibha Kodali ja Sudhir Raju. Lastenkotia tukee myös
suomalainen One Way Mission, jonka kanssa Koti Katulapselle ry tekee yhteistyötä.
Osa Filippiinien kummeista otti uuden
kummilapsen Intiasta, ja vuoden lopussa

intialaislasten kummeja oli 23. Kummitoimintamme piirissä oli 13 intialaista lasta.
Avustukset
Kerätyt avustukset olivat viime vuonna
40 727 euroa ja varainhankinnan tuotot
3 102 euroa. Toimintakulut olivat 2 041 euroa, ja ne katettiin suurimmaksi osaksi varainhankinnan tuotolla.

Kolumbiassa vuoden huippuhetkiä oli Casa
Blancan maatilalla tapahtunut päästötodistusten jako esikoulusta valmistuneille.

Terveiset New Hope -kodilta!
Sain vierailla tammikuussa One Wayn Missionin tiimin kanssa lastenkodilla. Pojathan
asuvat nyt tilapäisissä vuokratiloissa jonkin
matkan päässä New Hope kodilta, mutta
tulivat sinne aina kun mekin tulimme. Kaikki New Hope -kodin lapset ja nuoret voivat
hyvin, ja riemu oli rajaton, kun he näkivät
tuliaisina tuomamme pehmolelut. Lapset
saivat tuliaisiksi myös suklaata. Ostimme
paikan päältä New Hope -kodille urheiluvälineitä: palloja, frisbeitä sekä kriketti- ja
sulkapallopelejä. Ja niinhän siinä kävi, että
meidät vedettiin ilohuutojen kera mukaan
pihamaalle pelaamaan.
Ihaninta olikin tuo yhdessä vietetty aika,
kun saimme jutella ja touhuta lasten kanssa. Ja vaikka joku tiimistämme ei olisi ihan
sujuvasti englantia osannutkaan, se ei lapsia haitannut. He esittelivät innoissaan lastenkotia, omia kaappejaan, miten hienossa
järjestyksessä ne olivat - sekä puutarhaa,
jossa kasvaa tomaatteja, yrttejä ja hedel-

miä lastenkodin omaan pöytään. Eräänä iltana näytimme videotykillä telugun kielisen Lasten Jeesus-filmin, ja sitä katsomaan tuli väkeä myös kylältä. Olimme iloisia, että otimme filmin mukaan, sillä selvästi kaikki olivat puhuteltuja sen sanomasta.
Erityisen ilahduttavaa oli nähdä se valtava muutos, joka oli vuoden aikana tapahtunut viimeksi tulleissa lapsissa, joista suurin
osa oli Koti Katulapselle ry:n kummilapsia.
9-vuotias Sravani-tyttö, joka lastenkodille
tullessaan oli hyvin vakava ja sisäänpäin
kääntynyt lapsi, oli nyt innokkaasti ensimmäisten joukossa järjestämässä pallopeliä.
Ennen niin arasta lapsesta on tullut avoin
ja rohkea. Tuo iso muutos näkyy myös hyvänä koulumenestyksenä, mikä ilahduttaa
varmasti myös häntä itseään. Suuri muutos
oli tapahtunut myös Jayashri-nimisessä tytössä. Hänen kummivanhempansa lähettivät mukanamme Ikean pehmoleluja kai-

kille, joilla ei vielä ollut omaa, mistä
Jayashri oli todella ilahtunut. Hän esitteli
ylpeänä antamaamme kuvaa kummivanhemmistaan kaikille ja poseerasi kameran
edessä sen kanssa. Tämäkin tyttö oli kodille tullessaan kovin arka ja epävarma. Nyt
hän on iloinen ja ulospäinsuuntautunut, ja
koulumenestyskin on hyvä.
Samoin on monesta villistä viikarista
varttunut iloisia ja energisiä poikia, jotka
kykenevät nyt keskittymään myös koulutyöhön, kukin lahjojensa mukaan. On hienoa havaita lastenkodin johtajan Prathibhan lämminhenkinen pedagoginen ote jokaisen muksun kohdalla: hän ohjaa ja neuvoo, mutta on aina kannustava. Ja ennen
kaikkea hän huomioi lapset yksilöinä.
Muistimme lastenkodin työntekijöitä pienillä tuliaisilla, jotka olivat lähinnä vaatetta
ja suklaata. Lahjojen saajien joukossa oli
mm. portinvartijana ja puutarhurina toimiva iäkkäämpi mies ja hänen vaimonsa, joka
kantaa vastuuta tyttöjen talosta. He ovat
molemmat vanhoja ja vakaita kristittyjä, ja
lapset selvästi arvostavat heitä. Lastenkodin sairaanhoitajalle toimme Suomesta
stetoskoopin.

limme uusien tilojen tarpeesta. Pojathan
asuvat nyt väliaikaisissa vuokratiloissa,
koska kaikkia Intian lastenkoteja koskevan
viranomaismääräyksen mukaan pojilla ja
tytöillä on oltavat omat erilliset asuinrakennukset. Prathibha ja Sudhir selvittävät
parhaillaan, olisiko mahdollista ostaa lisää
maata naapurista, jotta tontille saataisiin
tilaa poikien asunnolle. Tontinostoon liittyy suuria haasteita.
Rukoilettehan lastenkodin ja Intian viranomaisten puolesta. Intiassa on tätä nykyä
omat haasteensa, mutta Herra on luvannut pitää meistä huolen. Rukoillaan yhdessä, että ovet kristilliselle avustustyölle pysyvät auki ja että saadaan riittävät resurssit sellaisen paikan hankkimiseen, jossa
lapset voivat asua samalla tontilla, tytöt ja
pojat omissa rakennuksissaan. Lupaahan
Raamattu, että kuninkaan sydän on kuin
vesiojat; Herra kääntää ne minne tahtoo.
Rukous viranomaisten puolesta on siksi
tärkeää.
Prathibha ja Sudhir ovat todella kiitollisia
Koti katulapselle ry:n avusta ja iloitsevat
siitä, että olette lähteneet mukaan tähän
työhön. Myös lapset ja nuoret pyysivät välittämään terveisensä teille.

Pojat asuvat edelleen väliaikaistiloissa
Siunausterveisin
Kiertelimme pihaa lastenkotia vetävien NEW HOPE KODIN puolesta
Prathibhan ja Sudhirin kanssa ja keskuste- Irmeli Kojonen

New Hope-koti kaipaa uusia
tukijoita – ryhtyisitkö sinä
kummiksi yhdelle lapselle?
New Hope -koti on vuodesta 2005 asti tarjonnut lukuisille lapsille suojaa ja huolenpitoa. Sen turvallisessa ja kodinomaisessa ilmapiirissä kasvaneista lapsista on varttunut
rohkeita nuoria, joista moni on tänä päivänä
jo työelämässä. Myös tänä vuonna kodilta
valmistuu yhteensä viisi nuorta. Tähän kaikkeen tarvitaan kummeja.
Haluaisitko sinä olla mukana muuttamassa
yhden lapsen tulevaisuuden parempaan

suuntaan? Tule New Hope -kodin kummiksi, niin saat oman kummilapsen, jota voit
tukea ja jonka elämää voit seurata. Siitä alkaa jännittävä ja antoisa matka, omanlaisensa seikkailu Jumalan työtoverina.
New Hopessa on tällä hetkellä useita alaja yläkouluikäisiä lapsia ilman kummia. Osa
heistä tulee syrjäkylistä, joissa luku- ja kirjoitustaito on harvinaista tai olematonta.
Nämä lapset ovat kylissään edelläkävijöitä
päästessään kouluun ja opiskellessaan ammatin. Lastenkoti pyrkii aina kun mahdollista säilyttämään lapsen yhteyden omiin
juuriinsa, kotiinsa ja sukuunsa. Koulutuk-

sen merkitys on suuri jokaiselle lapselle, ja
erityisesti se korostuu tyttöjen kohdalla,
sillä Anakapallen alueen syrjäkylillä alaikäisten avioliitot ovat valitettavan tavallisia.
Voit ryhtyä myös tukemaan perusopetuksen jälkeisiä opintoja college-kummina.
New Hope -kodin kummituki on 44,00 euroa kuukaudessa ja college tuki, jolla katetaan nuoren opinnot keskiasteen oppilaitoksessa, on 350,00 euroa/vuosi. Voit ilmoittautua kummiksi nettisivujemme
kautta, sähköpostitse tai soittamalla meille.

Evankeliumi etenee syrjäkylillä
Irmeli Kojonen
New Hope -lastenkotia vetävät Prathibha
ja Sudhir kantavat sydämellään hätää
alueen saavuttamattomista kansanryhmistä, vuorten rinteillä ja ylängöllä asuvista alkuperäisheimoista. Paavalin sanoin voimmekin todeta, että Herra on avannut heille
oven suureen ja hedelmälliseen työhön, ja
vastustajia on paljon. Vaikka tilanne Intiassa on kristillisen avustustyön näkökulmasta yhä kireämpi, Prathibha ja Sudhir ovat
saaneet Herralta rohkeuden astua tiimeineen avoimista ovista sisään.
Adivasit eli aboriginaalit ovat eläneet tähän asti eristäytynyttä elämää. Jumalan armosta olemme nyt voineet tavoittaa näitä
heimoja kylä kylältä, ja myös adivasi-lapsia
on tullut pikkuhiljaa New Hope -kodille,
mikä on meille suuri luottamuksen osoitus,
Prathibha kertoo.
Monsuunien riepottama Anakapallen vuoristo on vaikeakulkuista maastoa, mutta
talvella liikkuminen on hieman helpompaa.
Viime jouluna New Hope -kodin tiimi järjesti joulujuhlan erään alkuperäisheimon
kylässä, jonne on muodostunut pieni seurakunta.
– Parasta kaikesta oli kuitenkin se yllätys,
jonka Herramme oli varannut meille, Prathibha kertoo.
– Muutamat uskovat olivat jo kuukausia
aiemmin kertoneet meille kukkuloiden ta-

kana olevasta saavuttamattomasta kylästä. Perille löytäminen olisi kuitenkin haasteellista, sillä kyliin ei kulje mitään teitä ja
rinteet ovat vaarallisia liikkua. Mukana pitää olla joku, joka tuntee reitin. Kaiken lisäksi kylä sijaitsee erittäin vaikeapääsyisen
jyrkänteen laella. Meille se olisi mahdoton
kivuttava. Uskovat arvioivat matkan kestävän jalkapatikassa viitisen tuntia. Kuukauden päästä yksi pastoreistamme varustautui sitten tiiminsä kanssa lähtemään sinne.
Saimme kuulla, että siellä todellakin oli
kylä, jossa ei oltu koskaan kuultu evankeliumia, Prathibha toteaa.
Kun ensikosketus kylään oli saatu, innostus valtasi Sudhirin ja Prathibhan. Uskovat
ryhtyivät rukoilemaan pontevasti asian
puolesta. Koska kylään meno ei tullut kysymykseenkään, päätettiin toimia toisin.
Tiedossa oli, että muutamat kylän miehistä tekivät aika ajoin pitkän ja vaikean matkan alas markkinoille hankkiakseen kylälle
tarveaineita kuten öljyä ja riisiä. Tässä oli
tilaisuus kutsua kylän väki joulunviettoon.
Ihmetys oli suuri, kun kutsu otettiin vastaan, ja niin tiimiläiset saivat seurata, kuinka kylän väki taivalsi alas kohtaamispaikkaan pikkulapsineen. Koko kylä oli laskeutunut

New Hope -kodin nuoria viemässä evankeliumia syrjäiseen adivasi-kylään.
alas vuorilta kuullakseen joulun sanoman
Jeesuksesta Kristuksesta.
– Sydämemme oli pakahtua ilosta, kun
näimme tuon joukon saapuvan: nuoret ja
vanhat, koko kylä. Naiset kantoivat pienimpiä lapsia lanteillaan. Tunnelma oli kuitenkin hyvin latautunut, joten siirryimme ohjelmassa suoraan evankeliumin yksinkertaiseen sanomaan, lastenkotimme nuorten
draamaesityksen elävöittämänä. Sitten

tarjosimme väelle ruuan ja jaoimme pienet
lahjat. Me puolestamme olimme saaneet
kaikkein parhaimman lahjan, jonka saada
voi, saimme kertoa näille ihmisille Herrasta
Jeesuksesta, Prathibha kuvailee.
Rukoilettehan tämän kylän ja myös New
Hope -kodin työn puolesta, että Herra varjelisi toimintaa ja pitäisi armossaan ovet
auki evankeliumille ja työlle.

LEIKKAA TÄSTÄ TILISIIRTO

PROJEKTIKERÄYKSET
Jatkamme Uusi toivo -keräystä, jonka tuotolla katetaan intialaisessa New Hope
-kodissa asuvien lasten kuluja. Lastenkotiin on muuttanut uusia lapsia, joilla ei ole vielä
kummeja, ja heidän koulu-, terveys ja vaatemenojensa kattamiseksi tarvitaan kipeästi
lahjoitusvaroja.
Kolumbian yleiskeräyksellä keräämme varoja Por una Sonrisan kerho-, ruokala- ja
avustustyöhön. Läksykerhossa ja ruokalassa käy arkipäivisin noin 70 lasta, ja vain osalla
heistä on kummi. Ruokalan kulut katetaankin suurimmaksi osaksi projektikeräysten
tuotolla. Pieni osa yleiskeräyksen tuotosta käytetään Casa Blancan maatilan ja sinne
tehtävien retkien kuluihin. Leirit ja virkistyspäivät Casa Blancassa ovat monelle Por una
Sonrisan lapselle ainoa mahdollisuus päästä slummin ahtaudesta puhtaan luonnon keskelle. Virkistyspäiville osallistuu myös lasten vanhempia ja sisaruksia, joten pelkästään
ruokailun järjestäminen merkitsee Por una Sonrisalle suurta menoerää.
Koti Katulapselle ry:n tilinumero on Nordea FI51 1078 3000 2437 65. Uusi toivo
-keräyksen viitenumero on 38849 ja Kolumbian yleiskeräyksen viitenumero 25564.
Jumala lahjaasi siunatkoon!

Tule vapaaehtoistyöntekijäksi tai kannatusjäseneksi!
Voit tukea yhdistyksemme toimintaa lahjoittamalla aikaasi vapaaehtoistyöntekijänä. Etsimme mm. kolme kertaa vuodessa ilmestyvän tiedotuslehtemme taittajaa ja espanjan
kielen taitoista Kolumbian kummisihteeriä. Ota rohkeasti yhteyttä jos olet kiinnostunut.
Kannatusjäseneksi ryhtymällä tuet yhdistyksen toimintaa kotimaassa. Liittymisohjeet löydät nettisivuiltamme www.kotikatulapselle.com. Kannatusjäsenmaksu on 25 euroa vuodessa.
Toimitus ja taitto:
Leila Ponkala, Henri Pelkonen, Sirpa Jalokinos
Osoite: Kauppiaankatu 6 C 34, 00160 Helsinki
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