Suomen Lähetysseuran katastrofityön vuosiraportti 2020
Vuosi 2020 oli vaikea ja kiireinen vuosi Lähetysseuran katastrofityössä. Koronaviruksen vaikutukset
näkyivät kaikkialla työssämme ja avun tarve lisääntyi entisestään. Terveydenhuolto oli kovilla
monessa maassa, ja tarvittavista suojavarusteista, lääkkeistä ja muista hoitotarvikkeista oli pulaa.
Koronan seurauksena monet perheet menettivät elantonsa, kun yhteiskunnat sulkeutuivat. Oikeasta
koronatietoudesta oli pulaa, ja virheellistä tietoa taudista ja sen hoitamisesta levisi maailmalla.
Koronatilanne aiheutti myös muita negatiivisia vaikutuksia. Koulujen sulkeminen vaikeutti opintoja
tai pahimmassa tapauksessa keskeytti monen lapsen opiskelun. Naisiin ja lapsiin kohdistuva
väkivalta kasvoi entisestään perheiden oleillessa kotona enemmän yhdessä.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyivät myös koronavuoden aikana. Avustusta annettiin niin
tulvista kuin kuivuudesta kärsiville ihmisille. Lähetysseuran yhteistyökumppaneita koulutettiin
katastrofeihin valmistautumisesta ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Nämä koulutukset
auttavat ihmisiä varautumaan tuleviin katastrofeihin paremmin, mikä vähentää vahinkojen suuruutta
ja pelastaa ihmishenkiä.
Vuoden 2020 aikana Lähetysseuralla oli 18 katastrofityön hanketta. Yhteensä katastrofeihin
kanavoitiin 538 823 euroa. Tästä summasta 277 500 euroa tuli Lähetysseuran omasta
katastrofirahastosta. Loput 261 323 euroa olivat ulkoministeriön kehitysyhteistyölle varattua
rahaa, joka kanavoitiin koronahankkeisiin ulkoministeriön luvalla. Vuoden aikana saavutettiin
yhteensä noin 65 164 suoraa edunsaajaa. Jos mukaan lasketaan epäsuorat edunsaajat, eli
esimerkiksi koronatietoutta radio-ohjelmista saaneet ihmiset eri maissa, on heitä arvioiden mukaan
yhteensä yli 35 miljoonaa.
Koronahankkeet:
Etiopia: Koronatietoutta ja suojavarusteita (40 000 €,
11 600 edunsaajaa)
Kun koronavirus levisi Etiopiassa, suojavarusteista alkoi
olla huutava pula niin kaupoissa, sairaaloissa kuin
terveysasemillakin. Lähetysseuran tuella ostettiin ja jaettiin
tuhansia kasvomaskeja, kumikäsineitä ja muita
suojavarusteita sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Näistä
suojavarusteista hyötyi yli 500 lääkäriä ja hoitajaa sekä
tuhannet potilaat. Myös käsidesiä ja saippuaa jaettiin
köyhille perheille, sairaaloihin ja terveyskeskuksiin.
Koronatietoutta jaettiin radio- ja TV-ohjelmissa, mainoksissa, internetin välityksellä ja jakamalla koronaaiheisia lehtisiä ja julisteita koteihin ja yhteisöihin.
Arvioiden mukaan koronatietous tavoitti noin 300 000
ihmistä ja näin vähensi koronan leviämistä alueella.

Kuva 1: Amharan kielinen koronatietoutta sisältävä
juliste ja lehtinen.
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Kiina: Apua hiv- ja aids-potilaille (21 000 €, 828 edunsaajaa)
Koronan ja siitä aiheutuneen yhteiskunnan sulun
vuoksi moni hiviä tai aidsia sairastava ei päässyt
hakemaan lääkkeitään säännöllisesti tai saamaan
apua terveydellisiin ongelmiinsa. Yhteistyökumppani
Amity Foundationin kautta Lähetysseura avusti yli 800
ihmistä hankkeen aikana.
Elintärkeitä lääkkeitä lähetettiin yli 600 ihmiselle. 500
ihmistä sai psykososiaalista apua puhelimitse ja
verkossa tapahtuvan 24/7 neuvontapalvelun kautta.
100 ihmistä sai terveystarkastuksen ja apua vaikeaan
elämäntilanteeseensa.
Kuva 2: Lääkkeet on pakattu lähetettäväksi.

Kolumbia: Apua korona-ajan vaikutuksiin (40 000 €, 1958 edunsaajaa)
Kolumbiassa korona-aika vaikutti monen perheen
toimeentuloon ja henkiseen hyvinvointiin. Maassa
perheväkivalta on jo ennestään suuri ongelma ja
koronan aikana se kärjistyi entisestään monessa
perheessä. Hankkeessa 510 perhettä sai ruokaapua, josta hyötyi 1851 ihmistä. Psykososiaalista
tukea annettiin 107 ihmiselle, joista suuri osa oli
naisia.
Yli 4000 ihmistä tavoitettiin eri medioissa esitettyjen
ohjelmien kautta. Ohjelmissa annettiin oikeaa
tietoutta koronasta: kuinka se tarttuu ja kuinka
tautia voi välttää. Ohjelmissa käsiteltiin myös Kuva 3: Kirkon työntekijät pakkaavat ruoka-apupaketteja.
perheväkivaltaa ja kampanjoitiin sitä vastaan.
Samalla kerrottiin, kuinka ja mistä voi hakea apua perheväkivaltaan tai vaikeaan tilanteeseen
perheessä. Apua kanavoitiin Kolumbian evankelisluterilaisen kirkon kautta.
Myanmar: Ruoka-apua ja koronatietoutta (20 000 €, 5060 edunsaajaa)
Myanmarissa jaettiin 1121 avustuspakettia kaikista
köyhimmille ja haavoittuvassa asemassa oleville
perheille. Ruuasta hyötyi yli 5000 ihmistä. Paketit
sisälsivät öljyä, riisiä, säilykkeitä ja vihanneksia. 60
paikallisten kirkkojen ja yhteisöjen edustajaa sai
koulutusta koronasta ja sen ehkäisystä, ja näin he
pystyivät jakamaan tietoa kotikylissään ja
paikallisille seurakunnille.

Kuva 4: Kyläläiset hakivat avustuspakettejaan kotiin
vietäviksi.
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Nepal: Tukea sairaalan toimintaan (40 000 €, 7646 edunsaajaa)
United Mission to Nepal - järjestön sairaala
Okhaldhungassa hoitaa satoja potilaita viikoittain.
Koronaviruksen levittyä alueelle sairaala tarvitsi
lisää resursseja toiminnan ylläpitämiseksi ja
lisäpaikkojen ja suojavarusteiden järjestämiseksi.
Lähetysseuran
tuella
sairaala
osti
lisää
suojavarusteita ja koulutti hoitohenkilökuntaa
suojavarusteiden käytössä sekä koronan hoidossa.
Sairaalassa myös keskityttiin muiden sairauksien
sekä synnytysten turvalliseen hoitoon koronaaikana.
Kuva 5: Sairaanhoitajat kokoavat visiirejä lääkäreiden ja
hoitajien käyttöön.

Nepal: Tukea lasten etäopiskeluun (4000 €, 280 edunsaajaa)
Lähetysseura tuki United Mission to Nepalin koulutushanketta 4000 eurolla korona-aikana. Rahalla
tuettiin lasten etäopiskelua, koulutusmateriaalien tekoa ja tulostamista. Radioon tehtiin
koulutusohjelmia. Lisäksi tehtiin nauhoituksia opetuksesta, joita jaettiin radiosignaalin
ulottumattomissa oleviin syrjäkylien kouluihin. Näihin kouluihin jaettiin myös soitin nauhoituksen
kuuntelua varten.
Nepal: Psykososiaalista tukea (20 000 €, 359 edunsaajaa)
Hankkeessa annettiin psykososiaalista tukea 359 vammaiselle ihmisille ilmaisen puhelupalvelun
kautta. 5100 ihmistä tavoitettiin internetin kautta, he osallisituivat erilaisiin keskusteluihin
mielenterveydestä, vammaisuudesta ja stressistä. Myös oikeaa korona tietoutta jaettiin radiossa,
televisiossa ja sosiaalisessa mediassa.
Palestiinalaisalue: Psykososiaalista tukea perheille
ja lapsille (30 000 €, 311 edunsaajaa)
Yli sata ihmistä – lapsia, nuoria ja aikuisia – sai
psykososiaalista apua ja tukea. Apua annettiin niin
puhelimitse kuin mahdollisuuksien mukaan myös
ryhmissä. Tukea annettiin varsinkin vammaisten
ihmisten perheille. 30 vaikeassa asemassa olevaa
perhettä sai ruoka-apua. Lääkäri- ja lääkeapua annettiin
sairastuneille lapsille ja aikuisille. Saippuaa ja käsidesiä
sisältäviä hygieniapaketteja jaettiin niitä tarvitseville
perheille.
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Kuva 6: Lasten psykososiaalisen tuen ryhmä.

Tansania: Koronatietoutta ja radioita (30 000 €, 6500 edunsaajaa)
Tämä hanke toteutettiin yhteistyössä Viestintä ja kehitys -säätiön (VIKES) kanssa. Hankeen kautta
Tansanian radioon tehtiin koronasta ohjelma, jossa kerrottiin, kuinka korona leviää ja kuinka taudilta
voi välttyä. Ohjelman kuuli yli 25 miljoonaa tansanialaista. Ohjelmaa soittivat niin Tansanian
kansallinen radiokanava kuin paikalliset kirkkojen omat kanavat. Hankkeessa köyhille ja vammaisille
ihmisille jaettiin radioita, jotka toimivat aurinkopaneeleilla. Näin ohjelma tavoitti myös kaikista
haavoittuvammassa asemassa olevat. Radioita jaettiin yli 400 perheelle, joista vammaisia tai heidän
perheitään oli yli 300. Myös saippuaa ja käsidesiä jaettiin noin 1000 perheelle.
Tansania: Tukea naisille ja tytöille korona-aikana
(87 550 €, 4337 edunsaajaa)
ACT-Allianssin kanssa yhteistyönä tehdyssä hankkeessa
tuettiin tyttöjä, naisia ja varsinkin vammaisia ihmisiä ja
tehtiin työtä heidän kohtaamansa väkivallan estämiseksi.
Naiset ja tytöt saivat myös lakiapua. Uskonnolliset johtajat
jakoivat tietoa ja tekivät vaikuttamistyötä väkivaltaa
vastaan. Noin 10 miljoonaa ihmistä tavoitettiin radion
välityksellä.
Hankealueille järjestettiin kestäviä käsienpesualtaita ja Kuva 7: Sadevesisäiliö ja oppilaat koulun
sadevesisäiliötä ihmisten ja koulujen käyttöön, mikä pihalla.
paransi hygieniaa ja ehkäisi koronan leviämistä.

Zimbabwe: Psykososiaalista tukea ja ruoka-apua (30 000 €, 16 955 edunsaajaa)
Zimbabwessa korona-aika on ollut rankkaa monelle
perheelle, ja ruoka-apua on tarvinnut jo ennestään köyhässä
maassa entistä useampi. Hankkeen kautta ruoka-apua
annettiin yli 300 ihmiselle ja 500 naista ja tyttöä saivat
hygieniapaketin. Psykososiaalisesta tuesta hyötyi yli 300
henkilöä, joista suuri osa oli naisia, jotka ovat kärsineet
perheväkivallasta koronan aikana.

Kuva 8: Infotilaisuus koronasta.

Tuhansia maskeja, kumikäsineitä, suojakaapuja ja muita
suojavarusteita annettiin alueen sairaalalle. Näistä hyötyivät
sairaalan lääkärit ja hoitajat sekä noin 10 000 potilasta.
Koronatietoutta jaettiin myös eri medioissa sekä julisteiden
ja lehtisten kautta. Arvioiden mukaan nämä viestit tavoittivat
yli 180 000 ihmistä.
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Zimbabwe: Apua korona-aikaan ( 29 773€, 900 edunsaajaa)
Haavoittuvassa asemassa oleville perheille annettiin käteisapua kolmeksi kuukaudeksi. Yhteensä
180 perhettä, joissa oli vammaisia ihmisiä, sai apua. Perheet ostivat rahalla ruokaa, lääkkeitä ja
sairaanhoitoapua. Eräs perhe osti vuohen, jolla paransivat toimeentuloaan, ja yksi perhe sai
korjattua vuotavan kattonsa ruuan lisäksi. Monet perheet käyttivät rahaa myös pienen
liiketoiminnan perustamiseen, joka tuottaa perheelle tuloja tulevaisuudessa.

Muita vuoden 2020 hankkeita:
Angola: Apua katulapsille (30 000 €, 105 edunsaajaa)
Angolassa kuivuus koetteli maata, ja satoa ei
saatu. Monet perheet eivät enää pystyneet
huolehtimaan lapsistaan, ja katulapsien määrä
kaupungeissa kasvoi valtavasti. Lähetysseuran
tuella autettiin yli 100 katulasta kuuden
kuukauden ajan. Lapset saivat säännölliset
ateriat, terveydenhuoltoa ja huolenpitoa. Osa
heistä päätyi asumaan väliaikaisesti hankkeen
tarjoamassa
turvallisessa
majoitustilassa.
Lapset saivat myös mahdollisuuden käydä
koulua, heille järjestettiin toimintaa ja he saivat Kuva 9: Lapset ruokailevat asuntolassa.
psykososiaalista tukea. 28 katulasta myös
yhdistettiin uudelleen heidän perheidensä
kanssa.
Hanke alkoi jo ennen koronapandemiaa, ja sen oli tarkoitus auttaa vielä useampaa lasta. Maan
koronarajoitusten takia asuntolaan ei kuitenkaan voitu ottaa enempää lapsia.

Kambodža: Avustusta tulviin (4 500 €, 600
edunsaajaa)
Kovat tulvat Pohjois-Kambodžassa tuhosivat satoa ja
riisivarastoja ja jättivät monet perheet ilman ruokaa.
Lähetysseuran avustuksella 600 ihmistä sai
tarvittavia ruokatarvikkeita, kuten riisiä, nuudeleita,
säilykekalaa ja soijakastiketta. Perheet saivat myös
vilttejä lämmikkeekseen.

Kuva 10: Lapset leikkivät laatikossa, kun
avustuspaketteja kootaan kirkon tiloissa.
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Libanon: Beirutin räjähdys (50 000 €, 1000 edunsaajaa)
Elokuussa Beirutin satamassa sattui suuri räjähdys,
joka tuhosi voimallaan ison osan kaupunkia, mukaan
lukien sataman infrastruktuuriin ja maan viljasiilon.
Lähetysseura tuki paikallisen YMCA-järjestön työtä ja
vapaaehtoisia, kun he auttoivat alueella asuvia
perheitä ja siivosivat heidän asuntojaan, korjasivat
rikkimenneitä ikkunoita ja tavaroita sekä siivosivat
alueen yleistä kaaosta.
Lähetysseuran tuella avustettiin 220 perhettä.
Perheiden asuntoja korjattiin. Heille hankittiin rikki
menneiden tilalle uusia kodinkoneita, kuten
jääkaappeja, helloja ja vesitankkeja, jotka ovat usein Kuva 11: Vapaaehtoiset siivoavat talon pihaa.
sijoitettuna talojen katoille ja näin hajosivat räjähdyksessä helposti.

Namibia: Avustusta kuivuudesta kärsiville (20 000 €, 3094
edunsaajaa)
Jo pitkää Namibiaa koetellut kuivuus vaivasi edelleen maata, ja
maan luterilainen kirkko pyysi Lähetysseuran tukea kuivuudesta
kärsivien ihmisten auttamiseksi. Tuen turvin 447 perhettä, eli
yhteensä 3094 ihmistä, sai apurahan, jonka turvin he pystyivät
ostamaan itselleen ja perheilleen tärkeimmät asiat. Perheet
raportoivat rahankäyttönsä kirkolle. Suurin osa perheistä oli
Kuva 12: Kirkon työntekijä pitää kirjaa
ostanut tarvittavia ruokatarvikkeita, lääkkeitä, koulupukuja ja avustuksen saaneista raportointia ja
monitorointia varten.
tarvikkeita, vaippoja sekä muuta tarpeellista, kuten saippuaa ja
siemeniä seuraavaa kylvöä varten. Avustusraha jaettiin perheiden naisille ja erityisesti perheille,
joissa on vammaisia ihmisiä tai muuten erikoistarpeita.

Nepal: Kirkot ja katastrofit (12 000 €, 814 edunsaajaa)
Yhteistyöhanke Luterilaisen maailmanliiton kanssa koulutti Nepalissa 210 ihmistä yhteisöpohjaiseen
katastrofien ennaltaehkäisyyn. Koulutusta annettiin myös ensiavusta, katastrofityöstä sekä
katastrofien varoitusjärjestelmistä. Ruoka-apua annettiin 604 vaikeassa asemassa olevalle ihmiselle
koronan aikana.

Tansania: Avustusta tulviin (50 000 €, 2817 edunsaajaa)
Pahat tulvat Lindin alueella Tansaniassa veivät mennessään
satojen ihmisten koteja ja ruokavarastoja ja tuhosivat
viljelyksiä. Avustushankkeessa jaettiin ruoka-apua ja
vaatteita sekä annettiin psykososiaalista apua. Hankkeessa
myös kohennettiin alueen ihmisten katastrofivalmiutta ja
osaamista tulevien katastrofien varalta.
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Lähetysseuran katastrofityö on hyvin monipuolista ja kattavaa. Apua annetaan kaikille sitä
tarvitseville, mutta kuitenkin kohdistuen kaikista heikoimmassa asemassa oleville, kuten sairaille,
vammaisille, lapsille ja naisille.
Katastrofirahaston turvin pystymme lähettämään apua nopeasti ja näin auttamaan ihmisiä
heti hädän tullen. Katastrofityötä tehdään aina jo ennalta tuttujen ja hyväksi havaittujen
yhteistyökumppanien kanssa. Näin apu saadaan nopeasti ja tehokkaasti perille.
Kiitos tuestasi!
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