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”Heikkojen auttaja voittamaton, 
ainoa toivoni sinussa on”, 
teemavirrestä 923:3
suom. Anna-Mari Kaskinen

Pienet viljely-alueet, tulvineet joet ja 
korkealle kurottuvat, tolppien pääl-
le rakennetut talot vilisevät silmissäni 
tehdessäni matkaa Kambodžan maa-
seudulla. Olen tutustumassa tarkemmin 
Kirkon Ulkomaanavun ja kumppaniem-
me hankkeisiin maan luoteis- ja koillis-
osien provinsseissa.

Sairaanhoitajasta 
maajohtajaksi
Ensimmäisellä kenttämatkallani Kam-
bodžassa huomaan tutustuvani sekä työ-
hömme että itseeni. Pohdin, miten tänne 
oikein jouduin. Viesti-lehden lukijat tunte-
vat työtäni jo useammalta vuodelta. Olen 
toiminut sekä Suomessa että ulkomailla 
monenlaisissa tehtävissä tutkijana, koulut-
tajana ja hengellisen hoitotyön kehittäjä-
nä. Sairaanhoitajatutkinnon lisäksi minulla 
on ollut mahdollisuus opiskella terveys-
tieteiden maisteriksi ja opettajaksi. Myö-
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hemmin tein väitöskirjan potilaiden hen-
kisistä ja hengellisistä tarpeista muodos-
taen mallin henkisestä ja hengellisestä 
terveydestä kenialaisessa Luo-yhteisössä. 
Olen liikkunut sujuvasti terveydenhuol-
lon ja koulutusektorin rajapinnoilla kan-
sainvälisissä tehtävissä. Suurimman osan 
urastani olen työskennellyt organisaa- 
tioille, jotka lukeutuvat usko- ja arvopoh-
jaisten yhteisöjen joukkoon. Viimeisim-
mät vuodet työnantajani on ollut Kirkon 
Ulkomaanapu. Vuoden 2020 lokakuulta 
saakka olen toiminut Kirkon Ulkomaa-
navun Kambodžan maajohtajana.

Opinto-ohjausta ja naisten 
tukemista
Trooppisen kuuma ilma vyör yy ylit-
seni noustessani ilmastoinnin viilentä-
mästä autosta Siem Riepissä luoteis-
Kambodžassa. Ensimmäisessä tapaami-
sessa tarkoituksenani on tutustua Kir-
kon Ulkomaanavun kouluttamiin opin-
to-ohjaajiin, jotka ovat käynnistämässä 
koulutusviikkoa joukolle uusia ja innok-
kaita opinto-ohjaajia. Olemme tukeneet 
opinto-ohjausta Kambodžassa jo useam-
man vuoden ajan ja tulokset ovat olleet 

varsin positiivisia. Kohde-alueilla koulu-
pudokkuus on vähentynyt ja oppilaiden 
urasuunnitelmat sekä ymmärrys työelä-
mässä tar vittavista valmiuksista on li-
sääntynyt. Vuoden 2021 aika tarkoituk-
sena on edelleen vahvistaa opinto-ohja-
uksen asemaa kansallisessa 
koulutusstrategiassa.

Pienessä toimistossa 
on kokoontuneena 
joukko Naisten Krii-
sikeskuksen työnte-
kijöitä. Nuori nainen 
ker too minulle silmät 
säihkyen, miten Kirkon Ul-
komaanavun ja Kriisikeskuksen hankkeet 
ovat voimauttaneet maaseudun hei-
koimmassa asemassa olevia naisia. Han-
ketyössä on muun muassa tuettu nais-
ten osuuskuntia ja tyttöjen ammatillista 
koulutusta. Kriisikeskus myös auttaa hä-
dänalaisia naisia, jotka pakenevat perhe-
väkivaltaa tai ihmiskauppaa.
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Ulkomaanavun työ vahvis-
taa toivoa hauraissa 
konteksteissa
”Heikkojen auttaja voittamaton, ainoa 
toivoni sinussa on” lauletaan SSKS:n vuo-
den 2021 teemavirressä. Siitä Kirkon Ul-
komaanavun työssä pohjimmiltaan on 
kyse; toivon luomisesta sinne, missä ih-
miset kokevat olevansa heikoilla. 

Ulkomaanapu toteuttaa Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakun-
tien kansainvälistä diakoniatyötä vasta-
ten ihmisten avuntarpeeseen alueilla, 
joilla hätä on suurin. Ulkomaanavun työ 
luo toivoa hauraissa maissa vahvistaen 
oikeudenmukaisia rakenteita, luoden 
koulutuksen ja toimeentulon mahdolli-
suuksia ihmisten etniseen taustaan, us-
kontoon tai poliittiseen vakaumukseen 
katsomatta. 

KUA:n rauhantyö ratkoo ruohonjuuri-
tason ongelmia, hyödyntäen esimerkik-

si uskonnollisten ja perinteisten toimi-
joiden osaamista. Kirkon Ulkomaanapu 
ei tee lähetystyötä, mutta kansainvälinen 
diakonia pohjautuu valikoimattomaan lä-
himmäisen rakkauteen, toivoon, rohkeu-
teen ja kunnioitukseen. Usko- ja oikeus-
perustaisena toimijana KUA on määritel-
lyt teologisen perustan, jossa korostuu 
ihmisen arvo ja Jumalan itsensä asettu-
minen kärsivän ihmisen osaan.

Työtä kaikista heikoimmas-
sa asemassa olevien lasten 
ja aikuisten hyväksi
Battambangissa ajamme kapeita ja huo-
nokuntoisia teitä pitkin syrjäiselle kou-
lulle, jossa paikallisen kansalaisjärjestön 
edustajat ja opettajat ottavat minut vas-
taan. Tarkoituksenani on omin silmin 
todistaa, miten vapaaehtoistyöntekijän 
luoma malli lukutaidon edistämisestä on 
puolessa vuodessa osoittanut mahdot-
toman mahdolliseksi. Odotan, että au-
ton pysähtyessä sen ympärille kirmaisi 
joukko vierailijoista kiinnostuneita lapsia. 
Hämmästyksekseni lapsia kiinnostaakin 
enemmän meneillään oleva kirjoitus-
harjoitus! Lapset, joiden kirjoitus- ja lu-
kutaito oli kokeilun alkaessa olematon, 
lukevat nyt lyhyitä tarinoita ja osaavat 
kirjoittaa khmerin kieltä. Luku-mentori 
ja suuri vahakankaalle painettu lukupuu 
ovat tukena opinnoissa. Erittäin pienellä 
taloudellisella tuella on saatu aikaiseksi 
jotakin mittamaattoman arvokasta. Lu-
kutaitoinen lapsi on yksi parhaista kehi-
tyksen mittareista.

Matka Kambodžan maaseudulle saa mi-
nut pohtimaan omaa ammatillista uraani 
ja kutsumustani. Sairaanhoitajan tutkin-
to on luonut hyvän pohjan havaita ih-
misten hätä. Olen tullut siihen tulokseen, 
että ihmisten tarpeet kaikkialla ovat ko-
vin samankaltaisia. Useinmiten ihmiset 

Koululaiset keskittyvät tehtäviinsä
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myös itse tietävät parhaiten, millaista tu-
kea he tarvitsevat. Hoitotyöstä tuttu aja-
tus siitä, että ihmisten itsensä tulee saada 
olla oman elämänsä asiantuntijoita pätee 
myös humanitaariseen ja kehitysyhteistyö-
hön. Tutkijakoulutus näkyy tavassani tehdä 
työtä. Minulle arvokasta on tutkimukseen 
perustuvien menetelmien ja tiedon hyö-
dyntäminen. Ulkomaanavun koulutushank-
keissa muistuttelen jatkuvasti kriittisen 
ajattelun tärkeydestä maailmassa, jossa 
faktojen rinnalla kilpailee myös vaihtoeh-
toiset totuudet. Pyrin edistämään kriittis-
tä ajattelua siellä, missä työskentelemme.

Koronavirus on kurittanut Kambodžaa 
luomalla taloudellista ahdinkoa. Maa on 
kyennyt estämään laajamittaiset tar tunnat 
ennaltaehkäisevillä ja laajoilla sulkutoimil-
la. Maan talous on joutunut erittäin syvien 
taloudellisten ongelmien eteen. Vaarana 
on, että juuri ja juuri köyhyysrajan yläpuo-
lelle kivunneet maaseudun, ja myös kau-
punkien köyhät, tipahtavat takaisin köy-
hyyden kuiluun. Laaja joukko siir totyöläi-
siä on palannut takaisin Thaimaasta, jossa 
paikalliset tar tuntaryppäät ovat heikentä-
neet koronatialnnetta viime aikoina. Ko-
ronasta selviäminen on Kambodžan koh-
talonkysmys.

Matka Kambodžan maaseudulle on mat-
ka köyhyyteen ja marginalisoitujen ihmis-
ten ja yhteisöjen hätään. Samalla se on 
myös matka onnistumisiin: iloon siitä, et-
tä oikeanlaiset koulutus- ja toimeentulo-
hankkeet oikeasti auttavat yhteisöjä löy-
tämään omat voimavaransa ja selviämään 
eteenpäin. Koen, että minut on kutsuttu 
tälle matkalle. Oma toivoni perustuu uu-
pumattomaan heikkojen Auttajaan.

Ikali Karvinen, Kambodžan maajohtaja, 
Kirkon Ulkomaanapu
Kuvat: Kirkon Ulkomaanavun arkisto

•Kambodža on yksi Aasian nuorimpia 
kansakuntia.
•Lähes puolet väestöstä on al le 
25-vuotiaita. Yhdeksän kymmenestä 
kambodžalaisesta elää maaseudulla.
•Kirkon Ulkomaanavun tavoitteena on 
parantaa maaseudun köyhien ihmisten 
elämää, erityisesti ruokaturvaa ja kou-
lutus- ja toimeentulomahdollisuuksia.
•Opinto-ohjaus on osa Kambodžan 
virallista opetussuunnitelmaa KUA:n 
pitkäjänteisen työn tuloksena.
•Korona-epidemian vaikutukset maas-
sa ovat kohtalokkaat – pandemia on 
syventänyt jo ennestään heikossa ase-
massa olevien toimeentulon mahdol-
lisuuksia. Kirkon Ulkomaanapu on ja-
kanut pandemian aikana ruoka- ja kä-
teisavustuksia.
•Ohjeet työmme tukemiseen löytyvät 
helposti kotisivuiltamme: https://www.
kirkonulkomaanapu.fi/

Maakuntamatkalla tapasin KUAn kou-
luttamia opinto-ohjaajia. Kasvomaskit 
kertovat, että Covid19-virustilanne vai-
kuttaa toimintoihin myös Kambodžassa. 
Koronan taloudelliset seuraamukset 
köyhän väestön keskuudessa ovat ol-
leet mittaamattomat, vaikka tautitapa-
usten määrä on pysytellyt pienenä.  Ikali 
Karvinen kolmas vasemmalta.
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#enitenyllättiköyhyys
Vähävaraiset vanhukset ovat usein ti-

lanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. 
Köyhyys aiheuttaa helposti terveydelli-
siä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, 
yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Kotimaiset tuotonsaajat
Keräystuotoista 40 prosenttia lahjoite-

taan Suomeen. Puolet Suomeen kohdis-
tetuista keräystuotoista ohjataan paikal-
lisseurakuntien ikäihmisiä tukeviin toimiin 
ja diakonia-avustuksiin.Toinen puolisko 
Suomeen jäävästä keräystuotosta jae-
taan kotimaisille erityiskohteille. Puolet 
ohjautuu Kirkon diakoniarahastolle hei-
koimmassa asemassa olevien ikäihmis-
ten auttamiseen yhteistyössä paikallis-
seurakuntien kanssa. Toisen puolikkaan 

erityiskohdevaroista saa 
Seurakuntaopiston ko-
koama kansanopistover-
kosto, joka toteuttaa vuo-
desta 2022 alkaen mak-
suttomia digitaitoja ja ta-
loudenhallintaa edistäviä 
koulutuksia vähävaraisille 
ikäihmisille. Opetuksessa 
käydään läpi esimerkiksi 
pankki-, Kela- ja virasto-
asiointia tietokoneen vä-
lityksellä sekä opastetaan 
laitteiden käytössä ja on-
gelmakohdissa.

KUA:n kautta apua maail-
malle
Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohja-

taan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaa-
navun katastrofirahaston kautta. Maail-
man katastrofialueilla Yhteisvastuukerä-
yksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan 
vanhuuden mahdollistamista auttamalla 
katastrofien, konfliktien ja luonnonmul-
listusten aiheuttamissa hätätilanteissa 
hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja per-
heitä. Kansainvälisen diakonian esimerk-
kikohdemaa on 
Uganda, mutta 
apua ohjataan 
kulloisenkin tar-
peen  mukaan 
yli kymmeneen 
maahan.

Apua ikäihmisten 
ahdinkoon 

- Yhteisvastuukeräys 2021


