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Opinnäytetyö on tutkimus Institute of Psychological and Educational Research-
järjestön (IPER) sponsoriohjelmasta siihen osallistuneiden näkökulmasta. Opin-
näytetyön tavoite oli selvittää haastatteluiden avulla nuorten ja työntekijöiden 
kokemuksia sponsoriohjelman toimivuudesta ja tulosten avulla kehittää järjestön 
sponsoriohjelmaa. Tavoitteena oli myös saada lisää suomalaisia sponsoreita 
toimintaan sekä lisätä IPERin ja Diakonia-ammattikorkeakoulun välistä yhteis-
työtä. Opinnäytetyössä käydään läpi lasten oikeuksia, lapsuutta elämänvaihee-
na ja selvitetään kuinka tärkeää turvallinen ja terve lapsuus on ihmisen kehityk-
selle. 
 
Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen tutkimus ja aineisto kerättiin puolistrukturoidun 
teemahaastattelun avulla. Aineisto analysoitiin teemoittelun avulla. Haastatte-
luihin osallistui kuusi henkilöä, neljä ohjelmaan osallistuvaa nuorta sekä kaksi 
työntekijää. 
 
Tutkimus osoittaa, että sponsoriohjelmaan osallistuvat kokivat ohjelman onnis-
tuneeksi. Koulutuksen mahdollistaminen oli sponsoriohjelman parhain puoli ja 
järjestön työntekijöiden kunnioittava ja tasa-arvoinen kohtelu eriarvoisessa 
maassa sai haastatelluilta nuorilta kiitosta. Sponsoriohjelman suurin haaste tällä 
hetkellä on vastaaminen kasvavaan sponsorikysyntään uusia sponsoreita löy-
tämällä. Haasteeseen on vastattu etsimällä uusia sponsoreita ulkomaiden lisäk-
si enenevissä määrin myös varakkaiden intialaisten keskuudesta.  
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ABSTRACT 
 
 
Manelius, Mona. Sponsoring a child will take you to another world, the world of 
your child. A study of the experiences of the sponsorship program in the organi-
sation Institute of Psychological and Educational Research. Spring 2017. 55 p., 
2 appendices. Diaconia University of Applied Scienses. Degree Programme in 
Social Services, Option in Social Services and Education, Degree: Bachelor of 
Social Services. 
 
The thesis focuses on the experiences of the people who have participated in 
the sponsorship program of Institute of Psychological and Educational Rese-
arch (IPER). The aim of the thesis was to find out how the sponsorship program 
has succeeded using the experiences of the participants as data. The aim was 
also to improve the program and to find more finnish sponsors for it and to add 
cooperation between IPER and Diaconia University of Applied Scienses. The 
Rights of the child, safe childhood as a stage of life and human development 
were key topics in the thesis.  
 
The thesis was implemented as a qualitative study and the data was collected 
through semi-structured theme based interviews. The data was analysed by 
using themes.There were six people who participated in the interviews. Four of 
them were youngsters who participated in the program and two were Institute of 
Psychological and Educational Research organisation’s employees. 
 
The results of the thesis show that the people participating in the sponsorship 
program found it successful. Making studying possible for all the participants 
was the best part of the sponsorship program and the equal attitudes of the staff 
of Institute of Psychological and Educational Research were greatly appreciated 
by the intervienees. The biggest challenge for the sponsorship program now is 
to find more sponsors to answer the growing need of them. Organisation’s so-
lution to the need was to start looking sponsors inside India also.  
 
Key words: Child Development, Charities, India, Child Advocacy. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Intia on koti yhdeksälletoista prosentille maailman lapsista. Siellä elää siis noin 

414 miljoonaa lasta ja vuosittain heitä syntyy 26 miljoonaa lisää. Sadasta tä-

nään syntyneestä lapsesta kolmenkymmenenviiden lapsen syntymä tullaan kir-

jaamaan, viisikymmentäyksi tullaan kokonaan rokottamaan, viisi kuolee nälkään 

ja vain 25 tulee suorittamaan alakoulun loppuun. (UNICEF 2004, 3,6.) Intiassa 

toimii paljon niin oman maan kuin kansainvälisiä avustusjärjestöjä kuten UNI-

CEF, PLAN, Pelastakaa lapset ja Punainen risti. Avun tarve on siis selkeästi 

huomattu, mutta apua ei vieläkään riitä kaikille. IPERin sponsoriohjelmalle eri-

tyistä on se, että siinä keskitytään yksittäisten lasten tukemiseen, kun taas suu-

rien järjestöjen toiminta keskittyy usein koko yhteisöjen tukemiseen. (Mallik 

2016.) 

 

Päädyin tutkimuksen aiheen valintaan Moninaisuus ja monikulttuurisuus opinto-

kokonaisuuteen kuuluvan harjoittelun jälkeen. Suoritin harjoittelun kansainväli-

senä vaihtona Intian Kalkutassa, Institute of Psychological and Educational Re-

search (IPER). Järjestö on toiminut Intian Kalkutassa vuodesta 1971 alkaen ja 

järjestön on perustanut tohtori Arun Ghosh. Järjestön tämän hetkinen johtaja 

tohtori Bijli Mallik on hänen oppilaansa ja hän on osallistunut järjestön toimin-

taan aivan sen alkuajoista asti. Ensin hän osallistui vapaaehtoisena ja myö-

hemmin työllistyi järjestöön ja vuonna 2001 hänestä tuli järjestön johtaja. (IPER 

2015; Mukherjee 2013, 62.) 

 

Kymmenen viikon aikana tutustuin järjestön monipuoliseen toimintaan ja ha-

vainnoin Kalkutan katulapsien elämää slummikouluissa vieraillen sekä järjestöl-

lä oman neljän oppilaan luokkaa opettaen. Katulapsien asema ja köyhyys kos-

ketti minua syvästi ja halusin suunnata opinnäytetyöni koskemaan heitä jollain 

tapaa. Harjoittelun lopuksi sovimme järjestön johtajan tohtori Bijli Mallikin kans-

sa, että kirjoittaisin opinnäytetyöni järjestön ylläpitämästä sponsoriohjelmasta. 

Käytän opinnäytteessä järjestön kummilapsitoiminnasta nimitystä sponsorioh-

jelma, koska nimitys on vakiintunut sen parissa työskentelevien ihmisten käyt-

töön. 
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Sponsoriohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden vuonna 2001 

aloittama ohjelma (IPER 2016), joten tuntui oikealta valita se tutkimukseni ai-

heeksi. Palasin Intiaan ja järjestölle suorittamaan viimeisen harjoitteluni vuotta 

myöhemmin eli syksyllä 2016 ja tänä aikana pidin myös opinnäytetyöhöni tarvit-

semani haastattelut sekä kävin IPERin kirjastosta lainaamaa materiaalia läpi. 

 

Intiassa vietettyjen kuukausien aikana pidin päiväkirjaa havainnoistani ja olen 

käyttänyt kokemusasiantuntijuuttani mukana tutkimusta tehdessäni. Aloin itse 

myös sponsoroida yhtä lasta ensimmäisen harjoitteluni aikana, joten minulla on 

henkilökohtainen kokemus myös järjestön kanssa ylläpidettävästä yhteydenpi-

dosta. Oma sponsorilapseni ei ollut osallisena haastattelujoukossa, mutta käytin 

hänestä kertovaa järjestöltä saatua sähköpostimateriaalia hyväksi sponsoritoi-

minnasta kertoessani. 

 

Haastattelin tutkimukseeni kuutta henkilöä eli järjestön johtajaa, sponsoriohjel-

man vetäjää sekä neljää ohjelmaan osallistuvaa nuorta. Haastatteluihin osallis-

tuvilta nuorilta vaadittiin tyydyttävän englannin kielentaidon osaamista sekä vä-

hintään kahden vuoden omakohtaista kokemusta sponsoriohjelmasta. Haastat-

telut tehtiin syksyn 2016 aikana ja kaikista haastatteluista paistoi koulutuksen 

arvostaminen ja kiitollisuus järjestölle uusien mahdollisuuksien suomisesta. 

Opinnäytetyöni koostuu raportin lisäksi järjestölle lähettämästäni materiaalista. 

Olen kirjoittanut työstä heille englanninkielisen tiivistelmän ja tehnyt videomate-

riaalia, jota he voivat käyttää hyväkseen uusien sponsoreiden löytämisessä.  
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Lapsuus 

 

Lapsuus on erittäin tärkeää aikaa ihmisen kehittymiselle. Mitä merkityksellisem-

pi kokemus tai elämys on ollut lapsen tietyssä kehitysvaiheessa, sitä suurempi 

on sen mahdollisuus vaikuttaa lapsen kehitykseen joko positiivisesti tai negatii-

visesti (Broberg, Almqvist & Tjus 2005, 39). Varhaiset vuorovaikutustilanteet ja 

kiintymyssuhteet muodostavat pohjan ja perustan, jolle lapsen tulevat ihmissuh-

teet rakentuvat ja ovat korvaamattomia. Lapsen kehitystä tukevia kasvuympä-

ristöön liittyviä tekijöitä ovat turvallinen ja toimiva vanhemmuus, aikuisten joh-

donmukainen, ennakoitava toiminta sekä arvostava suhtautuminen lapseen. 

(Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2009, 10, 45.)  

 

Lapsuudessa kehityksellisiä riskitekijöitä ovat muun muassa väkivallan näkemi-

nen, kokeminen ja sillä uhkaileminen sekä perheen taloudelliset vaikeudet, 

vanhempien työttömyys tai mielenterveys- ja päihdeongelmat. Lapsen kehitys 

saattaa vaarantua, jos perheen ongelmat kasautuvat. Yksittäiset riskitekijät 

saattavat myös aktivoida toistensa vaikutuksia. (Nurmiranta ym. 2009, 11.) 

 

Lapsuuden riskitekijät eivät vaikuta kaikkiin lapsiin samalla tavalla. Jokaisella on 

yksilöllisiä suojaavia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten lapsi reagoi haasta-

viin oloihin sekä eri riskitekijöihin. Suojaavia tekijöitä lapsessa itsessään on 

muun muassa lapsen sosiaalinen kyvykkyys, lapsen ongelmanratkaisukyky, 

oman minän vahvuus sekä lapsen vahva tunne johonkin kuulumisesta. Ympä-

ristön suojaavia tekijöitä voivat olla muun muassa hyvin toimiva koulu sekä hyvä 

sosiaalinen tukiverkosto. (Broberg ym. 2005, 86–87, 90.)  

 

2.1.1 Kehittymishaasteet ja -tehtävät 

 

Ihmisen jokaisessa ikävaiheessa on uusia kehittymishaasteita ja kehitystehtä-

viä. Ihminen kehittyy kuuden ensimmäisen ikävuotensa aikana nopeammin kuin 

minkään muun ikäkauden aikana (Broberg ym. 2005, 41). Kehitystehtäviin vai-
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kuttavat ihmisen biologiset muutokset, hänen sosiaaliset roolinsa ja odotuksen-

sa sekä ihmisen omat henkilökohtaiset toiveet. Kehitystehtäviä ovat muun mu-

assa puhumaan ja kävelemään oppiminen. (Nurmiranta ym. 2009, 13–14.) 

 

Lapsuuden keskeisin kehitystehtävä on vanhemmista irtaantuminen ja oman 

itsenäisen toiminnan harjoittelu. Jos lapsen varhaiset vuorovaikutustilanteet 

ovat negatiivisia tai puuttuvat täysin, vaikuttavat ne suoraan lapsen kehittymi-

seen ja itsenäistymisen harjoitteluun. Itsenäisyyden mahdollistavat mielensisäi-

set kiintymyssuhdemallit, joiden avulla lapsi voi säilyttää turvallisen kokemuksen 

vanhemmastaan, vaikka tämä ei olisikaan läsnä. Yksilön myöhemmän kehityk-

sen rakentuminen aikaisemman päälle, kuin legopalojen, on yksi selitys sille, 

miksi varhaislapsuuden tapahtumilla on niin suuri vaikutus pitkän aikavälin kehi-

tykseen (Broberg ym. 2005, 41). Lapsen kehitykseen vaikuttavia fyysisiä tekijöi-

tä varhaislapsuudessa ovat muun muassa lapsen koti, ympäristö eli asuinpaik-

ka ja leikkipaikat sekä lapsen käyttämät leikkivälineet. (Nurmiranta ym. 2009, 9-

10, 47.) 

 

Lapsen kehitykseen kuuluu herkkyyskausia ja kriittisiä kausia, joihin omalta 

osaltaan vaikuttavat perimä, ympäristö sekä oma suuntautuneisuus ja aktiivi-

suus. Herkkyyskauden aikana lapsi on erityisen herkkä oppimaan ja omaksu-

maan uusia toimintoja. Lapsi pystyy oppimaan herkkyyskauden asiat myöhem-

minkin, mutta tietyssä iässä niiden oppiminen on helpompaa. (Nurmiranta ym. 

2009, 12.) 

 

Kriittisellä vaiheella tarkoitetaan ikää, jolloin lapsen tulisi saada virikkeitä jonkin 

toiminnan kehittymiselle. Esimerkiksi kielen opettelussa lapsen ensimmäisenä 

ikävuotena vanhempien antamat virikkeet ja puheen kuuleminen ovat erittäin 

tärkeitä. Jos lapsi ei saa tarvitsemiaan virikkeitä kriittisen kauden aikana, voi 

kehitys olla myöhemmin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Erik H. Eriksonin elä-

mänkaariteorian mukaan ihminen käy läpi kahdeksan kehityskriisiä elämänsä 

aikana. Kriisit ovat kaikilla ihmisillä samoja ja seuraavat toisiaan tietyssä järjes-

tyksessä, mutta niiden ilmaantumisaika voi vaihdella ihmisten välillä. (Nurmiran-

ta ym. 2009, 12, 29, 37.) 

 



10 
 

2.1.2 Kiintymyssuhdeteoria 

 

John Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian lähtökohtana on lapsen synnynnäinen 

tarve kiinnittyä toiseen ihmiseen. Kiintymyssuhteet jakautuvat turvalliseen kiin-

tymyssuhteeseen, turvattomaan välttelevään kiintymyssuhteeseen, turvatto-

maan ristiriitaiseen kiintymyssuhteeseen sekä jäsentymättömään kiintymyssuh-

teeseen. (Nurmiranta & muut 2009, 48.) Kiintymyssuhteita tutkimalla on huo-

mattu, että lapsuuden kiintymyssuhteilla on yhteys sosiaalisten taitojen kehityk-

seen suhteessa aikuisiin ja omanikäisiin lapsiin (Broberg ym. 2005, 135). 

 

Turvallisesti kiinnittynyt lapsi on elänyt sellaisessa ympäristössä, jossa vallitsee 

rytmi, säännönmukaisuus ja ennakoitavuus. Lapsi voi luottaa vanhemman huo-

lenpitoon ja turvaan. Yksikin merkityksellinen, turvallinen ihmissuhde voi olla 

riittävä turvaamaan lapsen suotuisan kehityksen. (Nurmiranta ym. 2009, 11, 

48.)  

 

Turvattomasti välttelevästi kiinnittynyt lapsi ei ole saanut vanhemmaltaan tarvit-

semaansa huomiota ja on oppinut olemaan ilmaisematta tunteitaan. Välttelevä 

lapsi on usein kiltti ja tottelevainen, mutta yksinäinen, eikä lapsen ja vanhem-

man välillä ole fyysistä tai emotionaalista läheisyyttä. Turvattomasti ristiriitaisesti 

kiinnittynyt lapsi taas ei ole saanut häntä hoitavalta vanhemmalta johdonmu-

kaista hoitoa, vaan hänen reaktionsa lapsen tarpeisiin vaihtelee ja niin lapsi 

pyrkii saamaan vanhemman huomion millä keinolla tahansa. Turvattomasti risti-

riitaisesti kiinnittyneellä lapsella on tavanomaista voimakkaammat tunneilmaisut 

ja kielteinenkin huomio tuntuu hänestä paremmalta kuin ei mitään huomiota. 

(Nurmiranta ym. 2009, 49.) 

 

Jäsentymättömässä kiintymyssuhteessa kiintymystä ei ole kunnolla syntynyt, 

koska lapsi ei ole saanut kokea riittävästi vuorovaikutustilanteita saman ihmisen 

kanssa. Tämä voi johtaa lapsen persoonallisuuden kehityksen vaarantumiseen 

jos vuorovaikutussuhde, jossa vanhemman toiminta ei ole yhteydessä hänen 

kokemuksiinsa, jatkuu pitkän aikaa. Jäsentymätön kiintymyssuhde lapsella 

saattaa johtaa jopa tunne-elämän häiriöihin, aggressiivisuuteen sekä käy-

töshäiriöihin. (Nurmiranta ym. 2009, 47, 50.  



11 
 

Erot turvallisesti ja turvattomasti kiintyneiden lasten välillä liittyvät läheisten ih-

missuhteiden muodostamiseen ja niiden arvostamiseen, kykyyn säädellä voi-

makkaita tunteita sekä muiden ihmisten näkeminen arvokkaina tuntevina olen-

toina sekä siinä, miten heidät ottaa huomioon (Broberg ym. 2005, 136). Lapsi, 

joka on kasvanut ensimmäiset vuotensa ilman turvallista tunnesidettä aikuiseen, 

ei ehkä pysty tunnesiteiden luomiseen myöhemminkään elämässään. Varhaiset 

negatiiviset kokemukset ja tunteet vaikuttavat lapsen myöhempään psyykkiseen 

hyvinvointiin ja torjutut tiedostamattomat asiat voivat aktivoitua myöhemmin. 

(Nurmiranta ym. 2009, 12, 28.) 

 

2.1.3 Lapsen tunteet ja kognitio 

 

Varhaiset kokemukset lapsuudessa luovat pohjan lapsen oman persoonallisuu-

den kehittymiselle. Tunteet ovat myös erittäin tärkeitä kehitykselle ja lapsen hy-

vinvointi perustuu niihin.  Persoonallisuus kehittyy perimän, ympäristön ja vuo-

rovaikutuksen tuloksena ja tunteiden kehitystä ohjaa varhainen vuorovaikutus 

aikuisen ja lapsen välillä. Voidaan siis sanoa, että lapsi tarvitsee muita ihmisiä 

kehittyäkseen omaksi itsekseen. Tietoisuus omista tunteistamme ja kyky tark-

kailla niitä on edellytys tunteiden säätelyn kehitykselle. Lapsuuden heikolla tun-

nesäätelyllä on havaittu olevan vaikutusta epäsosiaaliseen käyttäytymiseen ai-

kuisuudessa sekä päihteiden käyttöön, työllistymisongelmiin sekä terveyson-

gelmiin. (Nurmiranta ym. 2009, 17, 22, 53, 55, 57.)  

 

Lapsuus on tärkeää aikaa myös kognitiivisten toimintojen kehitykselle ja niihin 

vaikuttaa lapsen perimän lisäksi ympäristö sekä lapsen omat kiinnostuksen koh-

teet ja lapsen oma aktiivisuus. Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan tiedonkä-

sittelyyn liittyviä taitoja kuten muistia, havaitsemista, ajattelua, kieltä, oppimista, 

päätöksentekoa, tarkkaavaisuutta sekä keskittymiskykyä. Näitä taitoja kutsu-

taan myös kognitioiksi. Kognitiivisten taitojen perusta on sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa, joten lapsen ja aikuisen välinen merkityksellinen yhteistoiminta 

on erittäin tärkeää. Vuorovaikutuksessa lapselle syntyy skeemoja eli toiminta-

malleja, joiden avulla hän oppii toimimaan eri tilanteiden vaatimusten mukaan. 

(Nurmiranta ym. 2009, 33–34.) 
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2.2 Lasten etu ja oikeudet 

 

YK:n lasten oikeuksien julistus annettiin 20.11.1959, jotta jokaiselle lapselle voi-

taisiin taata onnellinen lapsuus. Julistus määrittää lapsen oikeudet ja vapaudet 

ja vetoaa koko kansakuntaan maiden hallituksista lasten vanhempiin, että nämä 

tunnustaisivat lasten oikeudet ja pyrkisivät turvaamaan niiden kunnioituksen 

lakien sekä muiden toimenpiteiden kautta. (Unicef i.a.) 

 

YK:n lasten oikeuksien julistus sisältää kymmenen periaatetta, joissa kerrotaan, 

että julistuksessa määritetyt oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle yhtäläisesti 

riippumatta hänen ihonväristä, rodusta, sukupuolesta, äidinkielestä, poliittisesta 

vakaumuksesta, uskonnosta, kansallisesta tai sosiaalisesta alkuperästä, varalli-

suudesta, syntyperästä tai mistään muusta syystä. Julistus määrää, että lapsel-

la on oikeus erityiseen suojeluun ja hänelle tulee suoda edellytykset terveeseen 

ja normaaliin kehitykseen vapaissa ja ihmisarvoisissa oloissa. Lapsella on oike-

us nimeen ja kansalaisuuteen syntymästään lähtien sekä hänen tulee saada 

kasvaa ja kehittyä terveenä ja hänellä on oikeus asianmukaiseen asumiseen, 

terveydenhuoltoon, ravintoon sekä virkistykseen. (Unicef i.a.) 

 

YK:n Lasten oikeus sopimus (LOS) tuli voimaan vuonna 1989 YK:n yleiskoko-

uksen hyväksymänä. Sopimus vaati lähes kymmenen vuoden neuvottelut jä-

senvaltioiden välillä sekä laajan kansalaisjärjestöjen kuulemisen. Sopimus mää-

rittelee lapseksi kaikki alle 18-vuotiaat asuinpaikastaan tai muusta yksittäisestä 

tekijästä huolimatta ja sisältää 54 artiklaa lasten oikeuksista ja ne voidaan jakaa 

kolmeen pääkategoriaan eli suojeluun, osuuteen yhteiskunnan voimavaroista ja 

oikeuteen osallistua. (Flowers, Brederode-Santos, Maijala & Tonteri 2012, 21.) 

 

Artiklat suojelusta takaavat lasten turvallisuuden ja kieltävät lapsiin kohdistuvan 

väkivallan, hyväksikäytön ja laiminlyönnin. Osuus yhteiskunnan voimavaroista 

artikloissa taataan jokaiselle lapselle mahdollisuus koulutukseen ja terveyden-

huoltoon. Oikeus osallistua artiklat tunnustavat lapsen jatkuvasti kehittyvät val-

miudet päätöksentekoon niin itseään koskevissa asioissa kuin yhteiskunnallisis-

sa asioissa sitä mukaa, kun hän lähestyy täysi-ikäisyyttä. (Flowers ym. 2012, 

21.)  
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Lasten oikeuksien sopimuksen yleiset periaatteet ovat syrjimättömyys, lapsen 

etu, oikeus elämään, eloonjäämiseen ja kehittymiseen sekä lapsen mielipiteen 

kunnioittaminen. Syrjimättömyydellä tarkoitetaan sitä, että kaikki oikeudet päte-

vät kaikkiin lapsiin ilman poikkeuksia ja, että valtioilla on velvollisuus suojella 

niiden lapsia kaikilta syrjimisen muodoilta. Artikla lapsen edusta määrää, että 

kaikissa lapsia koskevissa toimissa lapsen edun tulisi olla keskeinen tekijä. Oi-

keus elämään, eloonjäämiseen ja kehittymiseen artiklassa jokaisella lapsella on 

myötäsyntyinen oikeus elämään. Valtioilla on myös tässä velvollisuus varmistaa 

lastensa eloonjääminen ja mahdollisuus kehitykseen. Artiklan myötä kuoleman-

rangaistus ja lapsen elämän tahallinen lopettaminen eivät ole mahdollisia. Lap-

sen mielipiteen kunnioittamisartiklassa määritetään, että jokaisella lapsella on 

oikeus ilmaista mielipiteensä ja hänellä on oikeus tulla kuulluksi kaikissa häntä 

koskevissa asioissa. (Flowers ym. 2012, 22.) 

 

Lasten oikeuksien sopimuksen artiklat 42–45 sisältävät tiedon lasten oikeuksien 

valvonnasta. Artiklat vaativat valtioiden tiedottavan lasten oikeuksista laajasti 

sekä lapsille että aikuisille. Artiklat velvoittavat jokaisen valtion perustavan las-

ten oikeuksien komitean, jonka tulee koostua itsenäisistä asiantuntijoista ja joi-

den tulee valvoa lasten sopimusten toimeenpanoa valtioiden sisällä. Komiteoi-

den tulee myös raportoida toimistaan viiden vuoden välein sekä valtioita kan-

nustetaan kansainväliseen yhteistyöhön eri järjestöjen kanssa. (Flowers ym. 

2012, 22.) 

 

YK:n lasten oikeuksien sopimus korostaa lapsen perheen ensisijaista roolia, 

auktoriteettia ja vastuuta sekä kehottaa valtioita tukemaan perheitä, jotka eivät 

itse pysty tarjoamaan riittävää elintasoa lapsilleen. Sopimuksessa vahvistetaan 

lapsen oikeus perheensä käyttämään kieleen ja kulttuuriin sekä näiden kunnioit-

tamiseen. Sopimus tunnustaa lapset myös itsenäisiksi oikeuksien omistajiksi ja 

takaa heille oikeuden omaan identiteettiin, yksityisyyteen, tiedonsaantiin, itseil-

maisuun, yhdessä kokoontumiseen sekä ajattelun-, omantunnon- ja uskonnon-

vapauteen. (Flowers ym. 2012, 21.) 

 

YK:n lasten oikeus sopimus on saanut aikaan maailmanlaajuisia vaikutuksia. Se 

on muun muassa tehostanut eri järjestöjen, kuten UNICEFin, YK-järjestöjen 
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sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työtä lapsen oikeuksien puolesta. Sopi-

mus on vaikuttanut uusiin lasten oikeuksia koskeviin sopimuksiin ja kääntänyt 

kansanliikkeiden huomion joka puolelle levittäytyneeseen lasten hyväksikäyt-

töön. Tämän ansiosta niin lapsiprostituutiosta kuin lapsisotilaiden käytöstä on 

tehty lisäykset Lapsen oikeuksien sopimukseen. (Flowers ym. 2012, 22.) 

 

 

2.3 Vapaaehtois- ja kummilapsitoiminta 

 

Vapaaehtoistoiminta – nimikkeen alle mahtuu monenlaista toimintaa, mutta sen 

perusperiaatteita ovat vastavuoroisuus, yhteinen ilo, tasa-arvoisuus, vapaaeh-

toisuus, ei-ammattimaisuus sekä luottamuksellisuus. (Pihnala 2009. 45).  Va-

paaehtoistoiminta on lähtenyt yhteisöllisestä tekemisestä, mutta nykyään toi-

minta on laajentunut myös kansainväliseen globaaliin toimintaan. Vaikka toimin-

ta on laajentunut ihmisen omasta lähipiiristä laajemmalle, on vapaaehtoistyön 

ytimessä edelleen huolenpito toisesta ihmisestä, konkreettinen apu ja kiinnostus 

yhteisistä asioista. (Nylund & Yeung 2005, 58, 73–74). 

 

Vuonna 2007 jopa joka kolmas suomalainen oli mukana vapaaehtoistyössä jol-

lain tapaa (Porkka ja Myllymaa 2007. 9). Vapaaehtoistoiminta on monille ihmisil-

le luonteva lisä arjen toimintoihin. Toiminnan on sanottu kasvattavan ja koulivan 

yksilöä niin kansalaisena kuin ihmisenäkin. Vapaaehtoistoiminnan hyötyjä ovat 

muun muassa osallistumisen, toiminnan ja vaikuttamistaitojen paraneminen, 

kohtaaminen toisten ihmisten kanssa ja heidän kanssaan kommunikoiminen 

sekä ihmisen oman arvomaailman ja identiteetin syventäminen. (Nylund & 

Yeung 2005, 15, 70.)  

 

Vuosien myötä vapaaehtoistoiminta on kehittynyt niin, että vapaaehtoistyönteki-

jöiden vastuu on kasvanut, toiminta on tullut monimuotoisemmaksi, toimijoita on 

tullut runsaasti lisää, vapaaehtoistoimintaan liittyvä lainsäädäntö on muuttunut 

sekä riskitietoisuus ja työn laadun odotukset ovat kasvaneet. Henkilökohtainen 

motivaatio on avainasemassa vapaaehtoistyöntekijöiden saamisessa pysymään 

mukana toiminnassa (Nylund & Yeung 2005, 83). Jos työ käy liian raskaaksi tai 

vaaratekijöitä ei oteta tarpeeksi hyvin huomioon, vapaaehtoistyöstä saatetaan 
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luopua. Monella vapaaehtoistyöntekijällä on usein muita velvoitteita elämäs-

sään, joten jos vapaaehtoistyö alkaa viedä yksilöltä enemmän kuin se antaa, se 

ei enää motivoi ja siitä on helppo luopua. (Porkka & Myllymaa 2007, 5, 9.) 

 

Tämän päivän haaste vapaaehtoistyössä onkin sen arvioinnin kehittäminen. 

Olennaista arvioinnin kehittämisessä olisi selvittää toimintaan liittyviä riskejä ja 

sitä, mitä hyötyä tai lisäarvoa toiminnasta syntyy siinä toimiville ihmisille. Riski-

en arvioinnin avulla voidaan edistää vapaaehtoistyöntekijöiden turvallisuutta, 

jaksamista sekä motivaatiota toiminnassa pysymiseen (Porkka & Myllymaa 

2007, 10). Toiminnan arvioinnissa tulisi paneutua myös siihen onko toiminta 

motivoivaa, tarjoaako se riittävästi mahdollisuuksia yksilöiden osaamisen kehit-

tymiseen ja kannustaako vapaaehtoistoimintaa tarjoava yritys lisäkoulutukseen.  

(Pihnala 2009, 46, 48.)  

 

Kummilapsitoiminnalle on monta eri palvelun tarjoajaa. Etsin Google hakuko-

neella 16.3.2017 eri kummilapsitoimintaa mahdollistavia järjestöjä ja käytin ha-

kusanaa kummilapsi. Google tarjosi minulle hetkessä yli 40 000 tulosta. Jo en-

simmäisellä sivulla esittäytyi monet suuret ja keskisuuret kummilapsia tarjoavat 

järjestöt. Plan, Suomen lähetysseura, Fida ja World Vision ovat vain muutama 

suosituimmista järjestöistä. (Google 2017.) 

 

Kummilapsen ulkomailta saa siis varsin vähäisellä etsiskelyllä. Enemmän aikaa 

menee eri palvelun tarjoajien läpikäyntiin ja itselle parhaimman auttamistavan 

valitsemiseen. Pienten järjestöjen, kuten IPERin kummilapsitoimintaa ei löydy 

Googlen kaltaisten tiedonhakupalveluiden ensimmäiseltä sivulta, vaan suurin 

osa näiden järjestöjen sponsoreista löytyy muuta kautta, kuten puskaradion ja 

ystävien välityksellä.  

 

Taulukkoon 1. kootut avustusjärjestöt kaikki tarjoavat kummilapsitoimintaa jol-

lain tavalla. Osan toiminta erikoistuu koko yhteisön avustamiseen ja toiset kes-

kittyvät yksittäisiin lapsiin. Oli asia miten tahansa, miltei kaikki tarjosivat kummi-

lasta, jolle kirjoittaa, meni raha hänelle tai hänen yhteisölleen. Kummilapsitoi-

minnan lisäksi suuret palveluntarjoavat mahdollistavat erilaisia lahjoitustapoja 

toimintansa hyväksi ja ne voi räätälöidä itselleen sopivaksi. (UNICEF i.a.b.; Su-
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omen lähetysseura i.a.; Fida international 2017; World Vision 2015; PLAN inter-

national 2017; IPER 2016.) 

 

TAULUKKO 1. Avustusjärjestöjen auttamistapoja 

 

 

 

 

 

 

  

Kummilapsi, yksilö Kummilapsi, yhteisö Kuukausilahjoitus Kertalahjoitus Testamenttilahjoitus Muu

UNICEF ei ei kyllä kyllä kyllä kyllä

Suomen lähetysseura kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Fida ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

World Vision kyllä ei kyllä kyllä kyllä kyllä

PLAN ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

IPER kyllä ei ei kyllä ei ei
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3 INTIA 

 

 

3.1 Intia ja Kalkutta 

 

Intia on maailman toiseksi suurin maa asukasluvultaan. Vain Kiinassa on 

enemmän ihmisiä kuin Intiassa.  Maantieteellisesti Intia sijaitsee idässä, pohjoi-

sella pallonpuoliskolla, lähellä päiväntasaajaa. Ilmastollisesti Intia voidaan jakaa 

pohjoisen lauhkeaan vyöhykkeeseen ja etelän trooppiseen vyöhykkeeseen. In-

tian naapurimaita ovat Pakistan, Bangladesh, Kiina ja Nepali. Intian pääkau-

punki on New Delhi ja maalla on 15 virallista kieltä, joista hindiä tai englantia 

puhuu 48 prosenttia väestöstä. Intian suurin uskonto on hindulaisuus, jonka pe-

rässä islam ja kristinusko. (Suomen YK-liitto 2015.) 

 

Intian korkeakulttuuri on alkanut jo ennen ajanlaskumme alkua noin 5000 vuotta 

sitten. Tänä päivänä Intia on liittovaltio, jonka osavaltioilla on omat hallituksen-

sa. Keskushallitus vastaa kuitenkin maan ulkomaanpolitiikasta sekä valuutasta, 

puolustusvoimista sekä kehityssuunnittelusta. Keskushallitusta johtaa pääminis-

teri. Intia kuuluu moneen yhteisöön tai neuvostoon kuten G20 eli kansainvälis-

ten talousmarkkinoiden yhteistyöfoorumi, G77 eli 130 kehitysmaan muodosta-

ma järjestö, Ihmisoikeusneuvosto, Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttara-

hasto IMF, Kansainyhteisö, Sitoutumattomien maiden NAM-liike, Maailman 

kauppajärjestö WTO, Ydinasemaat sekä Yhdistyneet Kansakunnat YK. (Suo-

men YK-liitto 2015.) 

 

Intia on yksi nopeimmin kasvavista teollisuusmaista. Intia on muun muassa 

merkittävä IT-maa ja maassa on tehty kansainvälisesti tärkeitä tietokoneisiin 

liittyviä ohjelmointeja. Intia on myös kehittänyt ydintuotantoa, on suuri aseiden 

valmistaja sekä sillä on oma avaruusohjelma. Intia kärsii kuitenkin pahasti ym-

päristöongelmista. Intian kontrolloimattomat teollisuuspäästöt ovat saastutta-

neet 70 prosenttia maan pintavesistä. (Suomen YK-liitto 2015.) 

 

Kalkutta (Kolkata) sijaitsee Intian itäpuolella Länsi Bengalin osavaltiossa Benga-

linlahden rannalla ja se on yksi Intian neljästä metropoli kaupungista. Kalkutan 
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kaupunki on perustettu vuonna 1698. Se toimi Intian pääkaupunkina Britannia-

laisten vallan alla vuoteen 1911 asti, jonka jälkeen New Delhistä tuli itsenäisen 

Intian uusi pääkaupunki. Kalkutassa näkyy Brittien vallan aika edelleen muun 

muassa sen kuuluisine muistomerkkien arkkitehtuureissa. Kuningatar Victorialle 

pystytetty Victoria Memorial Hall on tästä hyvä esimerkki. (Intia-info. i.a.; India 

2017.)  

 

Nykyään Kalkutta on itäisen Intian taloudellisen elämän keskus ja kaupunki tun-

netaan monesta yliopistosta sekä monista IT-yrityksistä. Kalkutta on kuulu tun-

netuista runoilijoistaan, taitelijoistaan sekä urheilijoistaan. Kalkutassa sijaitsee 

myös kaksi maan suosituinta urheiluareenaa Eden Gardens ja Salt Lake stadi-

um. Yksi tunnetuin Kalkutassa vaikuttanut henkilö on Äiti Teresa, joka teki elä-

mäntyönsä Kalkutan slummeissa. (Intia-info. i.a.; India 2017.) 

 

 

3.2 Tasa-arvo Intiassa 

 

Intiassa on työskennelty tasa-arvon saamiseksi vuosikymmeniä. Sukupuoli, 

kastijärjestelmä, ihmisen asuinalue ja yhteisö sekä uskonto vaikuttavat kaikki 

osaltaan tasa-arvoon (Sen & Wikström 2005, 242). Intian hallitus on määrännyt 

kastijärjestelmän laittomaksi jo vuonna 1950, mutta silti se näkyy Intiassa edel-

leen (Grey 2010, 6). Jawaharlal Nehru, itsenäisen Intian ensimmäinen päämi-

nisteri pyrki poistamaan luokkajaon ja siitä seuranneen eriarvoisuuden jo vuon-

na 1947, mutta epäonnistui pyrkimyksessään. Hänen tavoitteensa ei ole tänä 

päivänäkään vielä toteutunut. Päinvastoin, taistelu luokkajakoa ja eriarvoisuutta 

vastaan on hiipunut ja eriarvoisuuteen kiinnitetään varsin vähän huomiota ta-

loudellisen, poliittisen ja yhteiskunnallisen toiminnan tasoilla sekä juuri ne insti-

tuutiot ja organisaatiot, joiden tehtävänä oli taistella yhteiskunnallista eriarvoi-

suutta vastaan ovatkin toimineet sitä lisäten. (Sen & Wikström 2005, 241, 256.)  

 

Intian epätasa-arvo näkyy parhaiten maan äärimmäisissä luokkaeroissa. Toi-

sessa ääripäässä ovat varakkaat ihmiset, jotka elävät yltäkylläisyydessä ja jotka 

ovat saaneet hyvän maksullisen koulutuksen ja joilla on mahdollisuus edetä 

elämässä. Heillä on poliittista vaikutusvaltaa ja virkavalta osoittaa heille kunnioi-
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tusta. Näitä ihmisiä on Intian mittapuulla aika vähän. Intiassa on 260 miljoonaa 

ihmistä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella (Unicef 2004, 6). Suurin osa Intian 

kansalaisista lukeutuu tähän toiseen ääripäähän, jossa ei ole paljon varallisuut-

ta, ihmiset joutuvat raatamaan kovasti pientä korvausta vastaan, eivät ole pääs-

seet koulutuksen piiriin tai se on ollut niin huonolaatuista, ettei heillä ole luku- ja 

kirjoitustaitoa, eikä heillä ole mahdollisuuksia menestyä elämässään. Heillä ei 

myöskään ole mahdollisuutta vaikuttaa asioihinsa poliittisesti ja virkavalta kohte-

lee heitä välinpitämättömästi. (Sen & Wikström 2005, 248.)  

 

Määritelmä köyhyysrajan alapuolella elävistä ihmisistä on kuitenkin valheellinen. 

Todellisuus on jossain 300 miljoonan ja 800 miljoonan köyhyysrajan alapuolella 

elävän välillä. Intian viralliset köyhyystilastot perustuvat maan hallinnon mää-

räämään köyhyysmääritelmään, jossa on tapana käyttää määritelmiä, jotka an-

tavat köyhyydestä todellisuutta pienempiä lukuja. Virallisessa köyhyyden määri-

telmässä köyhä on sellainen, joka tienaa maaseudulla vähemmän kuin 32 rupi-

aa vuorokaudessa ja kaupungissa vähemmän kuin 47 rupiaa vuorokaudessa. 

47 rupiaa vastaa euroissa noin 60 senttiä. Tällä rahalla voi saada katukojusta 

aterian tai viisi litraa puhdasta juomavettä. Syy, miksi köyhyysraja on vedetty 

näin alas, on puhtaasti säästösyistä. Valtio on velvollinen jakamaan köy-

häinapua köyhyysrajan alapuolella eläville ihmisille ja laskemalla rajan mahdol-

lisimman alas, valtio säästää selvää rahaa. (Nieminen 2015, 225.) 

 

Luokkaerojen lisäksi Intian eriarvoisuus ilmenee sukupuolten välisissä eroissa. 

Puuttuvat naiset, naisten korkea kuolleisuus ja vähäinen syntyvyys sekä omis-

tamiseen ja omistamattomuuteen liittyvät asiat lisäävät miesten ja naisten välis-

tä eriarvoisuutta. Naisten aseman voidaan sanoa olevan Intiassa keskiaikainen 

ja ihmisoikeusjulistuksen vastainen (Nieminen 2015, 211). Tyttöjen koulunkäynti 

ei ole itsestäänselvyys, vaan puolet vähemmän tyttöjä kuin poikia lähetään kou-

luun. Tämän seurauksena yli 190 miljoonaa intialaista naista on lukutaidottomia. 

(Unicef 2004, 8.) Näiden lisäksi kodin suomien etujen ja kotitöiden eriarvoinen 

jakautuminen sekä väkivallan uhriksi joutumisen korkea mahdollisuus lisäävät 

eriarvoisuutta entisestään. (Sen & Wikström 2005. 263). Miljoonia naisia aliste-

taan kohdusta hautaan (Nieminen 2015, 211). 
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Puuttuvilla naisilla tarkoitetaan naisia, joita ei vain ole. Tilastojen mukaan kah-

den viime vuosikymmenen aikana noin 10 miljoonaa tyttösikiötä abortoitiin Inti-

assa halpojen ultraäänilaitteiden yleistyttyä (Nieminen 2015, 212). Lasten syn-

tyvyydessä panostetaan poikien syntyvyyteen siis joko abortoimalla tyttösikiöt 

tai hylkäämällä jo syntyneet tyttövauvat. Intian parlamentti on kieltänyt sikiön 

sukupuolen selvittämisen mahdollistavan teknologian käytön, mutta tämä ei to-

teudu. Varsinkaan maaseudulla ei ole tarpeeksi motivoituneita ihmisiä noudat-

tamaan lakia ja tämä näkyy alueiden sukupuolijaossa (Unicef 2004, 9). Puuttu-

viin naisiin liittyy myös tyttölasten ja naisten korkeampi kuolleisuus, koska hei-

dän terveydentilastaan ei pidetä samanlaista huolta kuin poikalasten tai miesten 

terveydentilasta. (Sen & Wikström 2005, 264–265, 267–270.) 

 

 

3.3 Lasten oikeudet Intiassa 

 

Intia ratifioi YK:n lasten oikeuksien sopimuksen vuonna 1992. Sopimusta ei ole 

kuitenkaan sisällytetty Intian perustuslakiin. Vaikka näin ei ole, niin perustus-

laissa määrätään, että Intian hallituksen tulee ottaa kansainväliset lait ja määrä-

ykset huomioon toiminnassaan. (CRIN 2013, 1.) 

 

Intian perustuslaki ohjaa maan hallituksen perustamaan oikeusapua tarjoavia 

ohjelmia ja mahdollistamaan kaikille kansalaisilleen oikeudenmukaisen kohtelun 

lain edessä (CRIN 2013, 4.) Intian perustuslaki määrää myös, että kaikilla lapsil-

la olisi oikeus ilmaiseen ja pakolliseen peruskoulutukseen (Sen & Wikström 

2005, 58). Tämä ei kuitenkaan toteudu, koska Intiassa ei ole tarpeeksi kouluja 

ja olemassa olevat koulut toimivat liian vähin resurssein. Puutteita on myös 

opettajien koulutuksessa, opintosuunnitelmien laadussa sekä opintomenestyk-

sen tarkastelussa. (Sen & Wikström 2005, 254.) 

 

ActionAid järjestö teki vuonna 2004 tutkimuksen tyttöihin kohdistuvasta väkival-

lasta kouluissa ja koulumatkoilla. Tuloksina selvisi, että tyttöihin kohdistuva heit-

teillejättö ja syrjintä oli monissa kouluissa järjestelmällistä ja ActionAid ryhtyi 

tutkimuksensa jälkeen työskentelemään tätä järjestelmällisyyttä vastaan (Ac-

tionAid 2005, 1.) Väkivalta saattaa myös pakottaa lapset koulusta töihin ja kotoa 
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kadulle. Myös puutteelliset wc-tilat vaikuttavat lasten, varsinkin tyttöjen koulun-

käyntiin. Intian 700 000 maaseudulla sijaitsevalla koululla vain kuudesosalla on 

wc-tilat. (Unicef 2005, 56, 40, 32). 

 

Lapsella on oikeus tuoda hänen oikeuksiinsa koskevat väärinkohtelut käsiteltä-

viksi komiteoihin, mutta Intian lait vaativat niin sanotun toisen ystävän läsnä-

olon. Toinen ystävä voi olla kuka tahansa täysijärkinen aikuinen henkilö, joskin 

tämän oletetaan olevan lapsen huoltaja, jos hänellä sellainen on. Lapsi voi tuo-

da häntä koskevat väärinkohtelut eri komiteoiden käsiteltäviksi. Intiassa näitä 

komiteoita ovat Kansallinen lasten oikeuksien suojelukomitea, Kansallinen ih-

misoikeuskomitea sekä erilaiset osavaltioiden sisäiset komiteat. Näiden komite-

oiden haasteena on työntekijöiden motivointi ja lapsiin kohdistuvien väärinkoh-

teluiden paljous. (CRIN 2013, 2-3.) 

 

Lasten oikeuksien avainhaasteena on tärkeiden ohjelmien ja toimintatapojen 

ottaminen osaksi intialaisten arkipäivää ja ajattelukantaa sekä hyvän ja laaduk-

kaan koulutuksen takaaminen kaikille lapsille, ei vain niille, joilla on varaa mak-

saa yksityisesti opetuksesta (Unicef 2005, 7, 58). Erityisesti tyttöjen koulun-

käynnin mahdollistamiseen pitäisi edelleen kiinnittää huomiota. Kaikille lapsille 

tulisi mahdollistaa turvallinen koulumatka, joko saattajan tai koulukyydityksen 

muodossa. Oppikirjoja tulisi uudistaa niin, etteivät ne syrjisi ja ylläpitäisi suku-

puolien välistä eriarvoisuutta. Yhteiskunnan pitäisi kommunikoida enemmän niin 

koulujen kuin perheidenkin kanssa. Kouluissa tapahtuvaan väkivaltaan ja sen 

kieltäviin opettajiin tulisi keskittyä enemmän ja kouluttaa opettajia väkivallan 

huomioimiseen ja siihen puuttumiseen. (ActionAid 2005, 72.) 
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4 INSTITUTE OF PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL RESEARCH 

 

 

IPER on voittoa tavoittelematon ja vapaaehtoisuuteen perustuva järjestö. Jär-

jestön toiminta perustuu kaikkein köyhimmän väestöluokan, erityisesti naisten ja 

tyttöjen, auttamiseen. Järjestö järjestää opetusta niin Kalkutan slummeissa, sen 

omissa tiloissa sekä liikkuvan koulubussin avulla aivan Kalkutan laitamilla. IPE-

Rin tiloissa toimii myös avoin turvakoti alaikäisille tytöille. Suurin osa tytöistä 

tulee turvakotiin hyväksikäytön seurauksena ja järjestö pyrkii mahdollistamaan 

näille tytöille turvallisen ja vakaan arjen ja mahdollisuuden koulutukseen ja har-

rastuksiin. (IPER 2015.) 

 

Järjestö tarjoaa toimintaansa osallistuville lapsille yhden aterian kuusi kertaa 

viikossa sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille IPER järjestää terapiaa tai apu-

välineitä jokapäiväiseen elämään. IPERillä käy säännöllisesti myös lääkäri, joka 

tarkastaa kaikki järjestön toiminnassa olevat lapset. Naisille järjestö mahdollis-

taa erilaisiin koulutuksiin osallistumisen, muun muassa opettajan koulutusta, 

erilaisia kädentaitoja ja muita työpajoja. IPER SWADHINA on järjestön tiloissa 

toimiva käsityöyritys, joka tekee tilaustöitä sekä osallistuu erilaisiin tapahtumiin 

ja markkinoille järjestön nimissä. Yritykseen koulutetaan ja työllistetään naisia, 

joilla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta muuhun työhön. (IPER 2015.) 

 

IPERin unelmana olisi synnyttää maailma ilman eriarvoisuutta, taistelua, kärsi-

mystä tai toisten hyväksikäyttöä erityisesti suojaten lapsia ja naisia. Järjestön 

päämääränä on mahdollistaa onnellinen, terve ja luova lapsuus jokaiselle lap-

selle. IPER haluaa myös mahdollistaa tyttöjen ja kehitysvammaisten turvallisen 

kasvun ja kehityksen sekä valtaistaa naisia koulutuksen ja ekonomisen omava-

raisuuden kautta. Järjestö pyrkii myös siihen, ettei yksikään lapsi Intiassa jou-

tuisi nälän takia luopumaan mahdollisuudesta koulunkäyntiin. (IPER 2015.) 
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4.1 IPER -järjestön sponsoriohjelma 

 

IPERin sponsoriohjelmassa sponsori lahjoittaa 12 € tai 20 € kuukaudessa vä-

hintään viiden vuoden ajan tietylle lapselle. Lahjoitettava rahasumma määräytyy 

lapsen iän mukaan. Yli 16-vuotiaan lapsen sponsorointi maksaa hieman enem-

män, koska ylempään koulutukseen siirryttäessä koulukustannukset kasvavat. 

Summan voi valita maksettavaksi niin monessa erässä kuin haluaa, esimerkiksi 

koko vuoden summan voi maksaa kerralla tai vaikka neljä kertaa vuodessa, 

kolmen kuukauden erissä. Toivottavaa olisi, että sponsori pystyisi sponsoroi-

maan lasta, kunnes tämä täyttää 18 vuotta. Rahat ohjataan suomalaiselle tilille 

ja sieltä rahat lähetetään Intiaan kahdesti vuoden aikana. (Dutta 2016.) 

 

Sponsoriohjelma on kolmiulotteinen. Siihen sisältyy koulutuksen tukeminen, 

ravinto sekä terveydenhuolto. Monet avustusjärjestöt sisällyttävät ohjelmiinsa 

vain koulutuksen, joka on todettu IPERillä riittämättömäksi.  

  

”Education and an empty stomach don’t work well together”.  

Bijli Mallik 10.11.2016. 

 

Sponsoriavustuksella lapselle mahdollistetaan koulunkäynti ja kaikki siihen tar-

vittavat välineet, kuten koulupuvut, oppikirjat ja kirjoitusvälineet. Lapsi saa jär-

jestön puolesta myös opetusta tietokoneen käyttöön. Suurin osa lapsista kuuluu 

perheessään ensimmäiseen sukupolveen, jolle koulunkäynti on mahdollistettu. 

Tämän takia he eivät saa kotoa tukea koulunkäyntiin, jolloin järjestö mahdollis-

taa sponsoreiden avulla näille lapsille tukiopetusta, tutoreita sekä valmennusta, 

joka on Intiassa kallista. (Mallik 2016.) 

 

Jokainen sponsorilapsi saa kuusi kertaa viikossa lounaan järjestön ruokalassa 

tai kahdessa slummikeskuksessa, jonne ruoka valmistetaan järjestön keittiössä. 

Sponsorilahjoitus mahdollistaa lapsille myös perusterveydenhuollon. IPERillä 

käy säännöllisesti lääkäri, joka tarkastaa kaikki lapset. Äkillisissä sairastapauk-

sissa myös sairaalassa käynti on mahdollista, jolloin IPER maksaa sairaalaku-

lut. Sponsorirahoilla lapselle myös ostetaan vuosittain Durga Puja – festivaalin 

perinteeseen kuuluva uusi vaatekerta. (IPER 2015.) 
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Sponsoriohjelma on yksi IPERin tärkeimmistä ohjelmista ja sen toivotaan vielä 

kasvavan. Sponsoreita tarvitaan lisää yhä enenevissä määrin sponsoriohjelman 

tulessa lapsille tutuksi ja halu opiskelua kohti lisääntyy. Johtaja Bijli Mallik 

(2016) kertoi, että jo ennen sponsoriohjelman olemassaoloa tiedettiin ohjelman 

mahdollisuuksista, mutta järjestö ei yksin uskaltanut lähteä ohjelman perustuk-

seen. Hän kertookin olevansa hyvin kiitollinen kolmelle Diakonia-

ammattikorkeakoulun entisistä opiskelijoista, jotka harjoittelunsa jälkeen perus-

tivat sponsoriohjelman yhteistyössä järjestön kanssa. Ilman heitä sponsorioh-

jelma ei välttämättä tänäkään päivänä olisi olemassa, eivätkä sadat lapset, jotka 

ovat sponsoriohjelman avulla päässeet opiskelemaan ja parempiin töihin olisi 

siellä nyt. Vuodesta 2001 sponsoriohjelmaan on osallistunut noin 500 lasta, jois-

ta tyttöjä on selvä enemmistö. (Mallik 2016.) 

 

 

4.2 Vaatimukset sponsoritoimintaan osallistumiselle 

 

Sponsoriohjelmaan osallistuvat lapset tulevat Kalkutan slummeista järjestön 

lähistöltä. Heistä voi osittain käyttää myös nimitystä katulapsi, koska monella ei 

ole pysyvää kotipaikkaa. (Mallik 2016.) Katulapsella tarkoitetaan yleensä lasta, 

joka asuu pysyvästi kadulla. Hän saattaa olla orpo, hylätty tai karannut kotoa. 

Hän saattaa myös asua kadulla perheensä kanssa. Syitä kadulla asumiseen voi 

olla köyhyys, nälkä, kodin ahtaus tai väkivalta tai sen pelko. Katulapsi -

käsitteeseen sisältyy myös lapsi, joka on asunut kadulla ja joka asuu turva- tai 

lastenkodissa ja jolla on suuri riski päätyä takaisin asumaan kadulle. (Opetus-

hallitus 2015.) 

 

Katulapset jäävät usein ilman apua tai saavat sitä vain osaksi, koska viranomai-

set eivät tiedä kenen vastuulle he kuuluvat. Näin heidän tilanteensa ei muutu ja 

he jäävät kadulle. Katulapsille tyypillistä on epäsiisteys, sairastaminen hanka-

luudet lain kanssa joko huumeiden käytön, varastamisen tai prostituution takia. 

(Biaudet 2011.) 

 

IPER on järjestönä työskennellyt pitkään slummi- ja katulasten parissa. Työs-

kentelyn aikana lasten tarve opiskeluun on käynyt erittäin selväksi. Nämä lapset 
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tarvitsevat sponsoriohjelman tarjoamaa taloudellista tukea, koska heidän van-

hemmillaan ei välttämättä ole rahaa edes ruokkia heitä saati sitten maksaa hei-

dän koulumaksujaan. Näin lasten lähettäminen töihin tai pitäminen kotona huo-

lehtimassa sisaruksista tai kotitöistä käy houkuttelevaksi. (Mallik 2016.) 

 

Intiassa koulutus ei ole maksutonta, vaikka näin väitetään. Opetus itsessään on 

ilmaista, mutta koulutukseen sisältyy piilotettuja kuluja, joka tekee siitä kallista. 

Lapselta vaaditaan maksuja muun muassa koulukirjoihin ja -välineisiin, koulu-

pukuun, tutkintomaksuja, jotka sisältävät koekulut ja niin sanotut kehittymis-

maksut, sekä tietokoneenkäyttömaksuja. Koulu ei salli lapsen jatkavan opiske-

lua, jos näitä maksuja ei makseta ajallaan, mikä tekee koulunkäynnin mahdot-

tomaksi monelle perheelle. (Mallik 2016.) 

 

Lapsen täytyy täyttää tietyt kriteerit, jotta hän voi osallistua järjestön sponsorioh-

jelmaan. Sponsoriohjelmasta vastaava Sakuntala Dutta (2016) kertoo, että lap-

set olisivat aina tervetulleita ohjelmaan, mutta heidän vanhempansa saattavat 

asettaa esteen siihen pääsemiseksi. Slummeissa asuvat ihmiset vaihtuvat usein 

ja valitettavasti sponsorisopimuksia on katkennut siitä syystä, että lapsi on per-

heineen hävinnyt tai lapsi on naitettu tai laitettu töihin. Dutta (2016) toteaakin, 

että heidän on valittava lapset tarkkaan, jotta he saavat sponsoriohjelmasta 

parhaan mahdollisen hyödyn. Perheiden tulisikin Duttan (2016) mukaan keskit-

tyä ajattelemaan tulevaisuutta eikä elää vain hetkessä. Lapsia ei pitäisi päästää 

aikaisin avioliittoon, vaan heidän tulisi panostaa opintoihinsa, jolloin heillä olisi 

paremmat mahdollisuudet tulevaisuudessa. (Dutta 2016.) 

 

Sponsoriohjelmaan pääsemiseksi lapsen täytyy ennen kaikkea olla kiinnostunut 

jatkamaan opintojaan. Perhettä haastattelemalla sekä seuraamalla selvitetään 

heidän asenteensa koulutusta kohti ja sitä, kannustavatko lapsen vanhemmat 

tätä opinnoissaan sekä mahdollisissa kiinnostuksen kohteissa. Lapsen tervey-

dentilan tulee myös olla hyvä, jotta hän pystyy käymään koulussa ja hänen tu-

lee olla säännöllisesti yhteydessä järjestön kanssa. Perheen tulee myös pystyä 

kannattamaan itsensä taloudellisesti ja arjen tulee olla vakaata. Jos perheen 

arki on kovin epävakaata ja lapsen vanhemmat riitelevät usein, ei lasta voida 

ottaa sponsoriohjelman pariin. Näin sponsoriohjelman ulkopuolelle jää suuri 
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joukko vaarassa olevia lapsia, mutta päätöstä perustellaan sillä, että halutaan 

panostaa lapsiin, joilla on oikeasti mahdollisuus päässä elämässään eteenpäin. 

(Dutta 2016.) 

 

Järjestöllä työskentelee useita sosiaalityöntekijöitä, jotka jalkautuvat kentälle 

slummikouluihin ja selvittävät niissä käyvien lasten mahdollisuuksia osallistua 

sponsoriohjelmaan. Kriteerien avulla järjestö haluaa tarjota mahdollisuuden sel-

laisille lapsille, joiden perhe-elämä mahdollistaa opinnot ja joiden voi ennustaa 

pysyvän ohjelmassa pitkän aikaa. (Dutta 2016.) 

 

 

4.3 Sponsoreille lähetettävät raportit 

 

Sponsoroitavasta lapsesta lähetetään neljä kertaa vuodessa raportti häntä 

sponsoroivalle aikuiselle. Raportissa kerrotaan lapsen koulumenestyksestä, 

terveydentilasta sekä mahdollisesta harrastustoiminnasta. Lapsen opettaja on 

arvioinut muun muassa lapsen osallistumista luokassa sekä hänen kiinnostus-

taan opiskelua kohti. (Dutta 2016.) 

 

Lapsen terveydentilasta raportoi järjestöllä säännöllisesti käyvä lääkäri, joka 

tarkastaa kaikki sen toiminnassa mukana olevat lapset. Lääkäri voi tarvittaessa 

antaa myös lähetteen erikoislääkärille, mutta suurimman osan ajasta hänen 

säännölliset tarkastuksensa riittävät. Raportissa kerrotaan myös lapsen harras-

tustoiminnasta, esimerkiksi jos lapsi on osallistunut järjestön tanssi- tai kamp-

pailulajien opetukseen, saattaa niiden menestyksestä olla maininta. (Dutta 

2016.) 

 

 

4.3 Rahalliset lahjoitukset 

 

Sponsori voi valita lahjoitussumman maksettavaksi joko kerran vuodessa, kaksi 

kertaa vuodessa puolen vuoden välein tai neljä kertaa vuodessa kolmen kuu-

kauden välein. Maksettaessa sponsorin tulisi mainita viestikentässä sponsoroi-

tavan lapsen nimi, jotta järjestö pystyy pitämään kirjaa maksujen saapumisesta. 
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Maksut ohjataan ensin suomalaiselle tilille, jota ylläpitää järjestön Suomen yh-

teistyökumppani. Suomalaiselta tililtä rahat lähtevät kahdesti vuodessa Intiaan, 

jossa ne ohjataan tiettyyn pankkiin, joka käsittelee ulkomailta tulevaa rahaa, 

josta rahat siirretään IPERin erilliselle sponsorirahatilille. IPERin sponsorirahati-

liä ylläpitää erillinen palveluntarjoaja. (Dutta 2016.) 

 

IPERin tulee lähettää säännöllisesti kolmesti vuodessa raportti heille tulevasta 

ulkomaisesta rahoituksesta ja siitä, miten se käytetään. Foreign Currency Regu-

lation Act on Intian kotimaan asioiden ministeriön hallinnoima säännös, jolla 

seurataan ulkomailta tulevan rahan liikkumista Intiassa ja jolla pyritään estä-

mään väärennetyn rahan sekä terrorismin kannatukseen kulkevan rahan liikeh-

dintää. (Mallik 2016.) 

 

Lapset eivät saa heille tarkoitettua sponsorirahaa suoraan itselleen. Järjestö 

seuraa, mihin rahat käytetään, ja se toimii järjestön toimistossa olevan kansion 

avulla. Lapsi voi tulla toimistoon anomaan rahaa, jolloin se kirjataan ja hyväksy-

tetään järjestön johtajalla, jonka jälkeen pankkiin lähetetään tilaus rahan nostos-

ta. Kansioon kerätään lapsen kuittaus rahaa vastaan ja näin voidaan varmistaa, 

että raha menee siihen tarkoitukseen kuin se on tarkoitettu. Jos lapsi on van-

hempi ja hänellä on pankkitili, voidaan anottu rahasumma myöntää suoraan 

hänen tililleen. (Mallik 2016.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen 

taustalla on yleensä ihmistieteellisen tutkimuksen idea, joten koin, että se sopii 

parhaiten omaan tutkimukseeni. Muita sen tyypillisiä piirteitä ovat, että kerättävä 

tieto liittyy ihmisten tuottamiin merkityksiin, tiedonantajat on valittu tarkoituk-

senmukaisesti ja joukko on usein pieni sekä se, että kvalitatiivisen tutkimuksen 

tulokset ovat ainutlaatuisia, eikä niillä haeta yleistettävyyttä. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 97.) 

 

Tein tutkimuksen puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Puolistruktu-

roidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat, mutta 

vastausvaihtoehtoja ei ole lyöty lukkoon ja haastateltavat saavat vastata kysy-

myksiin omin sanoin. Teemahaastattelussa olennaista on se, että haastattelu 

etenee tiettyjen teemojen, ei yksityiskohtaisten kysymysten kautta. Teemahaas-

tattelu kuuluu puolistrukturoidun tutkimusmenetelmän alle, koska siinä aihepiirit, 

eli teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

47–48.) 

 

Teemahaastattelussa korostetaan yksilön kokemusta tietystä tilanteesta ja se 

lähtee oletuksesta, että näitä kokemuksia ja tunteita voidaan tutkia teemahaas-

tattelun avulla. Ihmisten kokemukset, tulkinnat ja heidän asioille antamat merki-

tykset ovat teemahaastattelussa keskeisiä. Teemahaastattelu on kohdennettua 

haastattelua, jossa tiedetään, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn ilmiön tai 

tilanteen. Teemahaastattelussa on siis jo ennen haastattelua päädytty joihinkin 

oletuksiin haastateltavien tilanteista. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–48.)  

 

 

 

 

 



29 
 

5.2 Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimus on ensimmäinen IPER -järjestön sponsoriohjelmasta tehty tutkimus, 

joka käsittelee osallistujien kokemuksia. Tutkimuksen tavoite on selvittää, miten 

sponsoriohjelma toimii ja selvittää siihen osallistuneiden kokemuksia ohjelmas-

ta. Kokemukset on kerätty vapaaehtoisilta osallistujilta haastatteluiden avulla. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on myös käytäntöjen selvittämisen myötä saada lisää 

suomalaisia sponsoreita toimintaan ja edistää Diakonia ammattikorkeakoulun ja 

IPERin välistä yhteistyötä. Opinnäytetyö tulee kaikille vapaasti luettaviksi The-

seus tietokantaan, josta IPER -järjestön suomalaiset tukijat ja asiasta kiinnostu-

neet voivat lukea sponsoriohjelmaan osallistuneiden kokemuksista ja näin opin-

näytetyötä voi käyttää hyväksi uusia sponsoreita etsiessä. Tutkimuksessa selvi-

tetään myös mihin sponsoreiden lahjoittamat rahat käytetään, mitkä ovat spon-

soriohjelman parhaita puolia siinä mukana olevien mielestä, ohjelman haasteita 

sekä sitä miten ohjelmaa voisi vielä parantaa.  

 

 

5.3 Aineisto ja analyysi 

 

Haastatteluaineisto on kerätty syksyn 2016 aikana Intian Kalkutassa IPER -

järjestön tiloissa. Tiloina toimivat tyhjät luokkahuoneet tai työntekijöiden toimis-

tot. Haastattelin yhteensä kuutta henkilöä ja teemahaastattelut käytiin kahden 

kesken ja ne nauhoitettiin järjestelmäkameran avulla. Videoaineisto ja litteroitu 

materiaali tuhotaan opinnäytetyön julkaisun jälkeen.  

 

Työntekijöiden haastatteluiden aikana oli jonkin verran häiriötekijöitä. Toiset 

työntekijät saattoivat keskeyttää haastattelun kiireellisten järjestön asioiden ta-

kia tai puhelin saattoi soida ja vaatia haastatellun huomion. Nuoria haastatelta-

essa häiriöt olivat enemmän liikenteen ja läheisen moskeijan aiheuttamaa taus-

tamelua. Tämä ei haitannut itse haastattelutilanteessa, mutta teki haastattelun 

litteroinnin nauhalta ajoittain haasteelliseksi. Haastattelut tehtiin englannin kie-

lellä ja litteroin ne kaikki itse käsin. Haastattelun analysoinnissa käytin teemoit-

telua. Litteroin analyysin käsin ja merkitsin alleviivauksin ja erivärisin merkkila-
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puin saman teeman alle menevät ilmaukset. Litteroinnin jälkeen asetin kaikki 

saman merkinnän saaneet osiot yhteen ja tein osioiden tulkinnat erikseen. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 160.) 

 

Litteroitua materiaalia tuli yhteensä 37 sivua. Vihko johon haastattelut litteroin 

oli normaali viivoitettu A4 kokoinen vihko. Litteroinnin jälkeen käänsin haastatte-

luiden tärkeimmät kohdat Microsoft Wordilla englannista suomen kielelle. Tätä 

materiaalia syntyi seitsemän sivua niin, että käytetty fontti oli Arial, sen koko 12 

ja käytetty riviväli oli 1,5. 

 

Aloitin haastatteluiden analysoinnin jo Intiassa ja se jatkui Suomeen paluuni 

jälkeen. Haastatteluaineistoa ja kokemuspäiväkirjaani tarkastellessani huoma-

sin erilaisia teemoja. Perustarpeiden, kuten ravinnon, vaatteiden ja terveyden-

huollon lisäksi aineistosta nousi nuorten perheeseen, yhteiskuntaan ja osalli-

suuden kokemiseen liittyviä teemoja. Palasin aineistoon useaan kertaan ana-

lyysia tehdessäni. Huomasin, että osa Intiassa tehdyistä analyyseistä olivat 

saaneet vaikutteita Intiassa olosta ja niiden merkitys tuntui erilaiselta palattuani 

Suomeen. 

 

 

5.4 Haastateltavat 

 

Haastatteluihin osallistui IPER – järjestön johtajan tohtori Bijli Mallikin lisäksi 

sponsoriohjelman vastuutyöntekijä Sakuntala Dutta sekä neljä sponsoriohjel-

maan osallistuvaa nuorta. Haastateltavat nuoret osallistuvat kerran kuukaudes-

sa järjestettävään sponsoritapaamiseen, johon pääsin itse osallistumaan kah-

desti Intiassa oloni aikana. Kerroin tapaamisessa tarvitsevani vapaaehtoisia 

nuoria haastatteluun ja kerroin heille myös haastattelujen tulevan opinnäytetyö-

täni varten ja sen, että heitä ei voi tunnistaa aineistosta. Sponsoriohjelmaa ve-

tävä työntekijä Sakuntala Dutta käänsi puheeni niille, jotka eivät ymmärtäneet 

englantia ja sain ensimmäisessä tapaamisessa sovittua kolme neljästä haastat-

telusta.  
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Pidin kaikki haastattelut koululaisten kanssa, koska päiväkoti-ikäisten kielitaito 

ei ollut tyydyttävällä tasolla. Järjestön kiireiden ja Intian rahakriisin takia tulkin 

käyttö oli mahdotonta, joten myös se teki haastattelut päiväkoti-ikäisten kanssa 

mahdottomaksi. Haastattelemani nuoret olivat kaikki osallistuneet ohjelmaan 

vähintään kahden vuoden ajan ja osasivat pohtia ohjelman merkitystä heidän 

lapsuuteensa. Nuorin haastatteluun osallistuneista oli kuusitoista vuotta ja van-

hin kaksikymmentä. Haastattelujoukko sisälsi sekä poikia että tyttöjä. Osa heis-

tä asui järjestön lähellä olevissa slummeissa ja osa järjestön turvakodissa.  

 

”—and also older children have been a longer time in the spon-

sorship program so they will answer better.” Sakuntala Dutta 

19.10.2016. 

 

 

5.5 Oma toiminta tutkimuksen aikana 

 

Aloitin haastateltavien kartoittamisen heti lokakuussa 2016 IPERille päästyäni. 

Olin ollut järjestöllä vain vuotta aikaisemmin, joten minun oli helppo päästä töi-

hin käsiksi heti sinne saavuttuani. Tutkimusluvan olin hakenut keväällä 2016 

järjestön johtajalta. Työskentelin järjestöllä sekä päiväkoti-ikäisten, koululaisten 

ja työntekijöiden kanssa sekä osallistuin järjestön lähellä tehtyihin tutustumis-

käynteihin. Tutustumiskäynnit pitivät sisällään slummikouluja, köyhien sairaalan, 

paikallisia poliisiasemia sekä Äiti Teresan talon.  

 

Havainnoin paljon päiväkotiryhmässä käytettävää opetusta ja materiaaleja sekä 

osallistuin itse opetukseen tarinataulujen ja sanakorttien kanssa. Harjoittelun 

aikana osallistuin myös työntekijöiden koulutustilaisuuksiin ja pidin yhden koulu-

tustilaisuuden itse, jossa kerroin lyhyesti suomalaisen lapsen elämästä kohdus-

ta koulun penkille.  

 

Haastatteluaikatauluani sotki harjoittelun alussa monet juhlapyhät, joihin en ollut 

osannut varautua etukäteen. IPER kunnioittaa kaikkien uskontojen edustajia, 

joten järjestöllä vietetään kaikkien uskontojen juhlapyhiä ja vapaapäiviä. Aika-
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taulutin haastattelut, niiden läpikäymisen ja litteroinnin kymmenen viikon Kalku-

tassa olon ajalle.  

 

Pääsin tekemään ensimmäisen haastatteluni jo ensimmäisellä viikolla ja loput 

marraskuun aikana. Sponsoriohjelman parissa olevat lapset kokoontuivat joka 

kuukauden viimeisenä keskiviikkona järjestölle tapaamiseen, jossa käytiin läpi 

kuukauden aikana tapahtuneita asioita ja jolloin lapsille jaettiin sponsoreiden 

lähettämiä kirjeitä. Pääsin osallistumaan Intiassa oloni aikana kahteen tapaami-

seen. 
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6 KOKEMUKSET SPONSORIOHJELMASTA  

 

 

Haastattelin neljää nuorta, joista nuorin oli kuusitoista vuotta vanha ja vanhin 

kaksikymmentä. Haastateltavat olivat kaikki olleet sponsoriohjelmassa mukana 

vähintään kaksi vuotta ja heillä oli tyydyttävä englanninkielen taito ja pohtivat 

haastatteluissa myös kokemuksiaan lapsuudestaan ja sponsoriohjelman vaiku-

tusta siihen. Tyydyttävä englanninkielentaito oli välttämätöntä, koska tulkin käyt-

tö oli järjestön kiireistä sekä maan rahakriisistä johtuen mahdotonta. Haastatte-

lut tehtiin kahden, minun ja nuoren kesken, järjestön tiloissa. Työntekijöille mi-

nulla oli jonkin verran samoja kysymyksiä kuin nuorillekin, mutta heidän kans-

saan pureuduin enemmän sponsoriohjelman rakenteisiin sekä rahojen kulkuun 

sekä sponsoriohjelman alkuaikoihin. Haastattelukysymykset löytyvät liitteenä 

(LIITE 1 & LIITE 2).  

 

Haastattelin IPERin johtajaa Bijli Mallikia sekä sponsoriohjelmasta vastaavaa 

työntekijää Sakuntala Duttaa. Haastattelut käytiin kahden kesken kummankin 

työntekijän toimistoissa. Työntekijöiden haastattelut olivat ajallisesti huomatta-

vasti pidempiä kuin nuorten haastattelut, koska työntekijät olivat monisanai-

sempia. Pohdin oliko syy tähän siinä, että työntekijät olivat tottuneita vaihto-

opiskelijoihin eivätkä jännittäneet haastattelutilanteita vai olivatko syyt kielen 

osaamisessa. Haastattelemani nuoret ymmärsivät englantia tyydyttävästi, mutta 

työntekijät olivat käyneet koulunsa yksityiskouluissa ja opiskelleet englantia jopa 

yliopistotasolla. 

 

Sekä nuoria että työntekijöitä haastatellessani aineistosta nousi esiin tiettyjä 

teemoja. Teemat nousivat nuorten ja työntekijöiden kokemuksista ja heidän 

painottamistaan asioista haastattelun aikana. Perhe-elämään ja läheisyyteen 

liittyvät asiat, sponsoriohjelman edut, haasteet sekä osa-alueet, nuorten suhde 

sponsoriin sekä heidän tulevaisuuden suunnitelmansa olivat haastatteluista 

nousseet teemat. Olen jakanut ne alaotsikoiksi. 
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6.1 Perhe-elämä ja sponsori 

 

Nuorten perheen osallisuus tuli kaikissa haastatteluissa esille. Nuoret kertoivat, 

ettei heidän perheellään olisi ollut varaa mahdollistaa heille minkäänlaista kou-

lutusta, sillä ilmainen kunnan järjestämä koulutus sisältää sekin paljon piilotettu-

ja kuluja. Nuoret totesivat, että ilman IPERin tukea he olisivat luultavimmin ma-

talapalkkaisessa työssä riksakuskina tai kotiapulaisena tai avioliitossa. Intian 

köyhissä oloissa elävät työllistyvät varhain tukeakseen omaa perhettään. Tyttö-

lapsia ei Intiassa nähdä vielä tasa-arvoisina poikiin nähden vaan pikemmin ku-

luna ja tämä näkyy siinä, että tyttö joko naitetaan varhain tai työllistetään koti-

apulaiseksi rikkaampaan perheeseen. (Sen & Wikström 2005, 263; ActionAid 

2005, 1.) 

”-I didn’t study, my father is so poor I helped him work. It  
(sponsorship program) has greatly changed my life.” 

 

Yksi nuorista kertoi, että sponsoriohjelma on mahdollistanut hänen lisäkseen 

myös hänen äidilleen luku- ja kirjoitustaidon oppimisen. Tästä on ollut yksin-

huoltajaäidille suuresti hyötyä, sillä naisten lukutaidottomuus on Intiassa suuri 

ongelma ja perustuu siihen, että tytöt pidetään mieluummin kotona apuna kuin 

lähetetään kouluun, joka maksaa (Unicef 2004, 8). Nuorten haastatteluista kävi 

ilmi, että he uskoivat sponsoriohjelman mahdollistaneen heidän lisäkseen myös 

heidän perheilleen mahdollisuuden parantaa elämäntilannettaan. 

 

”My mother is not educated, due to sponsorship program the  
teachers have helped her too.” 

 

Sponsorit ovat kaikille haastattelemilleni nuorille tärkeitä ja yksi heistä kertoikin, 

että hänelle juuri sponsori on se oikea perhe. Hän kertoi tuntevansa, että spon-

sori on ollut ensimmäinen henkilö hänen elämässään, jolle hän merkitsee jota-

kin ja jota kiinnostaa hänen tulevaisuutensa. He pitävät säännöllisesti yhteyttä 

ja nuori kokee olevansa onnekas, koska hänen sponsorinsa kirjoittaa hänelle 

usein. Varhaiset vuorovaikutustilanteet ja kiintymyssuhteet muodostavat pohjan 

ja perustan, jolle lapsen tulevat ihmissuhteet rakentuvat ja ovat korvaamatto-

mia. (Nurmiranta & muut 2009, 10.) Se, että haastattelemani nuori kokee kau-

kana olevan ihmisen, jota ei ole koskaan tavannut oikeaksi perheekseen on 
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hälyttävää, mutta positiivista sponsoriohjelmalle siinä, että on mahdollistanut 

nuorelle kokemuksen siitä, että edes joku välittää hänestä. 

 

”They (the sponsor) are my real parents. They pay all my studies 
and for them I’m not nothing.” 

 

Kaikki haastateltavat tiesivät sponsorinsa nimeltä ja kahden sponsorit olivat ko-

toisin Suomesta ja kahden Iso-Britanniasta. Nuoret kertoivat pitävänsä yhteyttä 

sponsoreihinsa lähinnä kirjeiden ja kuvien kautta, mutta yksi kertoi, että hän 

pitää sponsoriinsa yhteyttä lähinnä Facebook -palvelun kautta. Kaksi haastatel-

luista kertoi, että ovat saaneet useita kirjeitä sponsoreiltaan ja mielellään lähet-

tävät myös itse kirjeitä pyhien aikaan. Yksi nuorista kertoi, että pitää yhteyttä 

kirjeiden lisäksi myös sähköpostitse. Kaikki toivoivat, että sponsorit lähettäisivät 

kirjeitä usein ja kertoivat, että valokuvat ovat usein kirjeen paras asia. 

 

Haastateltavat eivät tienneet kovinkaan hyvin, kuinka kauan heitä sponsoroi-

daan. Sponsorisopimus kirjoitetaan vähintään viideksi vuodeksi, vaikka toivotta-

vaa olisi, että sopimus jatkuisi siihen asti, kunnes nuori täyttää kahdeksantoista 

vuotta. Kahdella haastatelluista ei ollut tästä aavistustakaan. Kolmas haastatel-

luista epäili, että häntä sponsoroidaan, kunnes hän täyttää kahdeksantoista 

vuotta, mutta ei ollut asiasta ihan varma. Viimeinen haastatelluista oli ainoa, 

joka tiesi, että häntä sponsoroidaan, kunnes hän on kaksikymmentäviisivuotias. 

Haastattelun aikaan hän oli 17-vuotias. Tällainen epätietoisuus ei voi olla hy-

väksi nuoren kehitykselle. Työntekijöiden haastatteluissa kävi ilmi muutamia 

tapauksia, joissa sponsori oli vain kadonnut tai lakannut yhteydenpidon, jolloin 

sponsoroidulle lapselle piti etsiä uusi sponsori, mikä ei välttämättä ole helppoa. 

Sponsoriohjelmaa vetävä työntekijä Sakuntala Dutta (2016) kertoi, että monet 

sponsorit haluavat avustaa pientä lasta eikä nuorta, joka on saattanut olla jo 

vuosia ohjelmassa mukana, mutta jonka sponsori on lopettanut tai kadonnut. 

(Dutta 2016.) 

 

”If the sponsor drops out we try to find a new sponsorship for the 
child. We ask our other sponsors to help.” 
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6.2 Sponsoriohjelman edut ja kehitettävät puolet 

 

Haastateltujen mukaan sponsoriohjelman paras puoli on koulutuksen lisäksi se, 

että heille on syntynyt mahdollisuus unelmoida ja tavoitella parempaa tulevai-

suutta. Tasapuolinen kohtelu opettajien ja muun henkilökunnan taholta sai 

myös kiitosta lapsilta ja he kertoivat, että IPERillä aikuiset kohtelevat heitä kun-

nioittavasti ja että kouluun on mukava tulla.  

 

”The best part in my life is that they help me achieve my dreams 
through education. They help my future.” 

 

Köyhistä oloista ja slummeista tulevat lapset ja nuoret kohtaavat usein vähätte-

levää ja jopa väkivaltaista suhtautumista aikuisten taholta, joka voi vaikuttaa 

erittäin negatiivisesti lasten kehitykseen. Varhaiset vuorovaikutustilanteet ja kiin-

tymyssuhteet muodostavat pohjan ja perustan, jolle lapsen tulevat ihmissuhteet 

rakentuvat ja ovat korvaamattomia. Lapsuudessa kehityksellisiä riskitekijöitä 

ovat muun muassa väkivallan näkeminen, kokeminen ja sillä uhkaileminen. 

(Nurmiranta ym. 2009, 10–11.) Nuorten haastatteluista kävi myös ilmi, että jär-

jestöllä osallistujien hyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja heistä ollaan yksilöta-

solla kiinnostuneita, eikä heidän huono-osaisuutensa ole järjestöllä leimaava 

piirre. 

 

”IPER’s teachers teach us very politely and they help us study so 
much.” 

 

Yksi haastatelluista kertoi, että sponsoroinnin myötä hän kokee saaneensa ää-

nensä kuuluville järjestön työntekijöiden kautta. Hän kertoi, että slummilapsena 

kukaan ei ollut kiinnostunut hänen unelmistaan tai haaveistaan, mutta sponso-

riohjelman myötä hän on saanut sellaisia ihmisiä puolelleen, jotka oikeasti välit-

tävät hänestä ja ovat kiinnostuneita hänen jaksamisestaan ja koulumenestyk-

sestään. Toinen haastatelluista kertoi myös, että on saanut elämälleen paljon 

uutta sisältöä sponsoroinnin alettua. Hän on käynyt IPERillä neljän vuoden ajan 

ja sponsorointi on mahdollistanut koulunkäynnin lisäksi hänelle harrastustoimin-

taa, kuten eri taistelulajien ja tanssin harrastamisen.  
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”Everybody is talking about themselves but with the sponsorship 
program we get someone to talk for us and it has a big impact in 
our lives.” 

 

”IPER gives us so much in life. Before IPER I didn’t know boxing. 
They give us a chance to do something more.” 

 

Sponsoriohjelmasta vastaava työntekijä kertoi, että suurin hyöty sponsoriohjel-

masta on täysipäiväisen koulutuksen mahdollistaminen (Dutta 2016). Koulutus 

on suurin hyöty mitä järjestö pystyy mahdollistamaan ja monet lapsista ovatkin 

niin innokkaita jatkamaan opiskeluitaan, että jatkavat yliopistotasolle saakka. 

Tämä motivoi muitakin sponsoriohjelman piirissä olevia lapsia jatkamaan opis-

keluitaan ja on näille lapsille mahdollista vain ja ainoastaan sponsoriohjelman ja 

sponsoreiden tuen myötä. (Mallik 2016.) 

 

”I think the education is the maximum benefit the children have 
through sponsorship. Many of these children are so eager to pur-
sue their education they go to University level and that is possible 
only because of the sponsorship program.” 

 

Kunnan koulut eivät ole Kalkutassa kovinkaan hyviä. Niissä työskentelevillä 

opettajilla on koulutusta, mutta ei motivaatiota tai halua opettaa köyhistä oloista 

tulevia lapsia, joita alueella on paljon. Opettajat pitävät näitä lapsia tyhminä tai 

sellaisina, jotka eivät ymmärtäisi opetuksesta kuitenkaan mitään, eivätkä näin 

ota lasten opetuksesta vastuuta ja lapset jäävät yksin. Opettajat saattavat myös 

puolustella opetuksen tasoa, sillä, että heidän opettamansa lapset eivät pysty 

panostamaan oppimiseen, koska käyvät samaan aikaan töissä, jota tapahtuu 

valitettavan paljon. 

 

”The teachers are qualified – they are reluctant to teach the chil-
dren who are from underpriviliged communities. The teachers say 
that these children are unable to understand anything or they don’t 
have time to study because they are already working.”  

 

Sponsoriohjelmassa tuetaan lasten koulunkäyntiä olemalla heihin säännöllisesti 

yhteydessä, maksamalla heidän koulutuksensa ja koulumaksunsa täysin sekä 

tukemalla lapsia heidän jokapäiväisessä elämässä. Lapset käyvät säännöllisesti 

IPERin toimistolla saamassa neuvoja ja tervehtimässä työntekijöitä. Lapset ja 
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nuoret ovat tottuneet siihen, että voivat tulla puhumaan sponsoriohjelman kans-

sa työskenteleville työntekijöille asioista, joista he eivät voisi puhua kotona tai 

koulussa. Järjestöllä pyritään antamaan lapsille hyviä neuvoja ja usein lapset 

tekevätkin niiden mukaan. 

 

Kysyin haastatelluilta myös sponsoriohjelman kehityspuolia, mutta siihen nuoret 

eivät osanneet vastata mitään. Kaksi neljästä vastasi sponsoriohjelman olevan 

hyvä sellaisena, kun se nyt on. Yksi nuori toivoi sponsoreiden määrän kasvua ja 

toisen mielestä ohjelma on hyvä, mutta siihen osallistuvien lasten ja nuorien 

pitäisi parantaa kuukausittaisissa tapaamisissa käymistä ja tehdä läsnäolosta 

säännöllisempää. Se, että haastatellut eivät osanneet vastata sponsoriohjelman 

kehitettäviin puoliin, askarrutti minua jonkin verran. Aloin pohtia, ovatko nuoret 

oikeasti sitä mieltä, että sponsoriohjelma on hyvä näin vai eivätkö he uskalla 

ilmaista ohjelmasta mitään negatiivista sen pelossa, että joutuvat ohjelmasta 

pois.  

 

IPERin johtaja kertoo, että sponsoriohjelman alkuaikoina suurin haaste oli 

sponsoreiden löytäminen. Ohjelman aloittaneet Diakonia-ammattikorkeakoulun 

opiskelijat hakivat sponsoreita Suomesta, jossa käsitys Intiasta oli vielä varsin 

kaukainen. Opiskelijat olivat kertoneet, että ihmiset saattoivat ajatella, että Inti-

assa villieläimet kulkevat kaduilla eivätkä ihmiset ole sivistyneitä tai edes hygi-

eenisiä. Jotenkin opiskelijat kuitenkin saivat löydettyä sponsoreita ja vuosien 

saatossa Intia on tullut tunnetummaksi maailmalla. (Mallik 2016.) 

 

Nykypäivän haasteet liittyvät nekin sponsoreiden löytämiseen. Järjestön spon-

soritoimintaan on löytynyt paljon sponsoreita, mutta sponsoroitavia lapsia löytyy 

aina vain enemmän ja enemmän. Lista sponsoria odottavista lapsista kasvaa 

päivä päivältä ja sponsoreita tulee lisää, mutta enemmän ja enemmän tarvittai-

siin. Järjestön johtaja Mallik (2016) kertoo, että sponsoreiden etsimistä Suomen 

ja Euroopan lisäksi on parannettu myös oman maan sisällä. Varakkaiden Intia-

laisten keskuudesta on löytynyt jo useita sponsoreita ja heitä toivotaan löytyvän 

vielä lisää. 
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”Present problem is I think that more and more children need to be 
sponsored. We have a big list of children who need to be sponso-
red but new sponsors are coming as fast as can be expected.” 

 

Sponsoriohjelman yksi suurimmista haasteista on hitaus sponsorilasten valinta-

prosessissa. Prosessia tulisi parantaa niin, että hyvän potentiaalin omaavat lap-

set saisivat nopeasti sponsorin, jotta he eivät he ehtisi tuskastua odottamiseen 

ja valita töissä käymistä nopean rahan toivossa tai avioliiton solmimista. Lasten 

vanhempia tulisi opettaa panostamaan lasten tulevaisuuteen koulutuksella eikä 

antaa heidän mennä nuorena naimisiin tai töihin. Monet köyhistä oloista tulevien 

lasten vanhemmista pystyvät elämään vain tässä hetkessä, eivätkä osaa ajatel-

la tai suunnitella tulevaisuutta kovin pitkälle, jolloin lapset saattavat aloittaa työn 

teon liian aikaisin ja jäävät jumiin huonopalkkaisiin töihin. 

 

”We need to improve the selection process. I think that the girl or 
boy who will be sponsored should have good potential and the pro-
cess should be faster. They (children) can’t think about their future 
and take a low income job or get married early if it takes too long.” 

 

Isoin haaste jo ohjelmassa oleville lapsille on heidän osallistumisensa pysyvyys. 

Jos lapset eivät kaikesta panostuksesta huolimatta pärjää koulussa, on heidän 

houkuttelevampaa jättää koulu kesken ja lähteä töihin kuin tuskastella kouluteh-

tävien parissa. Sponsoriohjelman avulla yritetään saada lapsille tutoreita autta-

maan koulunkäynnissä ja parantamaan heidän suoritustaan, mutta apu voidaan 

ulottaa vaan tiettyyn pisteeseen asti. Lapsen omalle vastuulle jää aika paljon. 

 

”The biggest challenge is to keep the children constant in the prog-
ram. If they can’t compete at school they drop out and then we can 
help very little.” 

 

 

6.3 Sponsoriohjelma ja sen osa-alueet 

 

IPERin sponsoriohjelma koostuu koulutuksesta, terveydenhuollosta ja ravinnos-

ta. Osa-alueet olivat haastattelemilleni nuorille tuttuja, mutta jotkut osat nousivat 

haastatteluissa esiin useammin kuin toiset. Haastatteluista käy ilmi, että nuoret 

tiesivät suuren osan lahjoitetusta rahasta menevän heidän koulutuksensa mah-
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dollistamiseen ja tämä nousi kaikissa haastatteluissa ensimmäisenä esiin ja 

haastatellut totesivat koulutuksen olevan sponsoriohjelman tärkein osa-alue. 

Intian perustuslaki takaa kaikille lapsille ilmaisen ja pakollisen peruskoulutuk-

sen, mutta laki ei toteudu. Intiassa ei ole tarpeeksi kouluja ja olemassa olevat 

koulut toimivat liian vähin resurssein, jotta jokainen lapsi pääsisi kouluun. (Sen 

& Wikström 2005. 58, 254.) 

 

”Sponsorship program has helped me from many sides but mainly 
my education.” 

 

”Sponsorship prgram gives us money to study. This is very helpful 
to us.” 

 

Puolet haastattelujoukosta mainitsi myös lounaan, jonka kaikki sponsoriohjel-

maan osallistuvat saavat kuusi kertaa viikossa, joko järjestön keittiöstä tai kotin-

sa lähellä olevasta slummikoulusta. Hyvä ravinto on tärkeä osa lasten ja nuor-

ten arkea ja haastatellut kertoivat, että tulevat päivittäin järjestölle syömään, 

vaikka samana päivänä ei muuta toimintaa olisikaan. Yksi haastatelluista mai-

nitsi myös Durga Puja – festivaalin aikana lahjoitettavan vaatepaketin sponso-

riohjelman osa-alueeksi. Durga Puja – festivaalia juhlitaan Intiassa kuin meillä 

joulua ja tämän maininnut nuori koki tärkeäksi tunteen siitä, että pääse osalli-

seksi juhlaa ja sen perinteitä. Vahva tunne johonkin kuulumisesta on yksi suo-

jaava tekijä, joka voi auttaa nuorta selviämään muuten haitallisessa ympäristös-

sä. (Broberg ym. 2005, 86–87.) 

 

Terveydenhuoltoa kukaan haastatelluista ei nostanut itse esiin, mutta tästä vih-

jatessani kaikki myönsivät tietävänsä myös sen kuuluvan sponsoriohjelman 

osa-alueeksi. Kaksi nuorista kertoi terveystarkastuksen tulevan taas pian ja yksi 

kertoi minulle edellisestä terveystarkastuksesta, jossa häneltä oli tarkastettu 

näkö- ja kuuloaistit. Järjestöllä olon aikana pääsin seuraamaan hetkeksi yhtenä 

päivänä järjestettyä terveystarkastusta. Järjestön lapset ja nuoret jonottivat lää-

kärin luokse, jonka jälkeen lääkäri kysyi heidän voinnistaan sekä lapselta itsel-

tään että hänestä vastaavalta aikuiselta. Pohdin, eivätkö haastateltavat siksi 

osanneet yhdistää lääkärintarkastusta sponsoriohjelmaan, koska lääkäri tarkas-
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taa käydessään kaikki paikalla olevat, ei vain niitä, jotka ovat osallisina sponso-

riohjelmassa. 

 

Yksi nuori kertoi haastattelussa, että IPER mahdollistaa sponsoriohjelmaan 

kuuluvien osa-alueiden lisäksi joskus lisäopetusta tai aktiviteetteja. Tietokoneen 

käyttö ja koulussa opetettavien aineiden lisäopetus nousi haastattelussa esille. 

Aktiviteetteihin haastateltava nimesi eri juhlapäivinä järjestettävät ohjelmat ku-

ten lasten päivän, jolloin IPERin työntekijät esittävät järjestön lapsille ja nuorille 

draamaa ja isojen juhlapyhien aikaan järjestöltä lähdetään bussilla katsomaan 

juhlia varten pystytettyjä jumalkuvia. Kaksi haastatelluista nuorista asui järjestön 

turvakodissa ja he kehuivat myös turvakodin asukkaille järjestettävää harrastus-

toimintaa sekä turvakodissa asuvien lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä. 

 

 

6.4 Tulevaisuudensuunnitelmat 

 

Kaikilla nuorilla oli jotain suunnitelmia tulevaisuudelle. Jatko-opinnot korkeam-

paan koulutukseen houkutteli kaikkia haastatelluista. IPERin sponsoriohjelman 

avulla nuoria on päässyt opiskelemaan ylempään koulutukseen ja tietoisuus 

siitä, on herättänyt toiveikkuuden myös haastattelemissani nuorissa. Yksi haas-

tatelluista haaveili opiskeluiden jälkeen automekaanikon ammatista Dubaissa ja 

avioliitosta. Hän oli kuullut sedältään, että Dubaissa riittäisi töitä ja suunnittelee 

muuttavansa sinne, kun on valmistunut ja päässyt naimisiin. Vaimoehdokasta 

hänellä ei vielä kuulemma ollut, mutta kertoi seurustelevansa muutamankin ty-

tön kanssa.  

 

Toinen haastatelluista kertoi, että opiskelun lisäksi hänellä ei ole suuria tulevai-

suudensuunnitelmia, mutta unelmoi urasta jalkapalloilijana. Hän suunnittelee 

kuitenkin lähtevänsä opiskelemaan tietokonealaa varmuuden vuoksi. Kolmas 

kertoi suuntaavansa opiskeluiden jälkeen armeijaan tai ilmavoimiin. Hän kertoi 

pitävänsä kamppailulajeista ja sen, että armeija tai ilmavoimat mahdollistaisivat 

hänelle hyvän ammatin, mutta sukupuolensa takia tämä saattaisi olla mahdo-

tonta. Tyttönä ammatti armeijassa tai ilmavoimissa voisi olla jatkuvaa kamppai-
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lua tasa-arvoisen kohtelun saamiseksi, joten hän on pohtinut myös ammattia 

pankkialalla.  

 

Viimeinen haastatelluista kertoi, että haluaisi tulevaisuudessa työskennellä luo-

kanopettajana. Hän asuu IPERin suojakodissa ja käy opiskelujen ohella järjes-

tön lastentarhaopettaja-kurssia. Kurssi on varsin uusi, vain vuoden ja on yksi 

ainoista järjestön maksullisista kursseista, johon hän on saanut stipendin järjes-

töltä. Lastentarhaopettaja -kurssin jälkeen hän haluaisi päästä opiskelemaan 

luokanopettajaksi. Pienet lapset ovat hänestä ihania, mutta hän ei silti haluaisi 

jäädä opettamaan vain heitä.  

 

IPERin johtaja kertoo, että he ovat huomanneet sosiaalisesta mediasta tulleen 

vahva media nykypäivänä ja järjestöllä haluttaisiinkin käyttää sitä enenevissä 

määrin hyödyksi. Järjestöllä on käytössä kotisivut, www.iper-india.org.in, sekä 

Iperin ystävien Facebook-sivu sekä Twitter-tili. Twitter on järjestön johtajan mu-

kaan jäänyt taka-alalle ja kotisivuja pitäisi hänestä päivittää ahkerammin, mutta 

on tyytyväinen siihen kuinka useasti järjestön Facebook sivulle päivitetään tie-

dotteita järjestön tulevista tapahtumista ja lasten menestyksestä. Kaikkien edel-

lä mainittujen sivustojen käyttöä voisi ja tulisikin hänestä lisätä ja Mallik (2016) 

kertoo, että järjestöä on jo muutaman kerran lähestytty sponsorointiin liittyvissä 

asioissa sosiaalisen median kautta. Tilejä ylläpitää ja päivittää järjestön johtajan 

lisäksi sponsoriohjelmasta vastaava työntekijä Sakuntala Dutta. 

 

”Social media has become a very powerful media novadays. A few 
have already been come to know about IPER through facebook. 
Using social media could be promoted more”. 

 

Sponsoriohjelma koetaan erittäin tärkeäksi osaksi järjestön toimintaa ja järjes-

tön johtaja kertoo, että sen haluttaisiin nähdä kasvavan vielä entisestään (Mallik 

2016). Ohjelman parasta antia on mahdollisuus auttaa yksittäistä lasta hänen 

taidoissaan ja tarpeissaan ja motivoida tätä elämässään eteenpäin. IPER -

järjestöllä on huomattu koulutuksen olevan suurin yksittäinen tekijä lasten elä-

män ja tulevaisuuden parantamisessa ja siellä haluttaisiin tarjota jokaiselle lap-

selle yhtäläiset mahdollisuudet menestyä, mutta se on taloudellisesti mahdoton-

ta ilman sponsoreita. Toiveena olisi, että jonain päivänä valtion takaama ilmai-
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nen ja laadukas koulutus olisi mahdollista kaikille lapsille, mutta ennen sitä jär-

jestö pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuuden pa-

rempaan elämään sponsoriohjelman kautta. (Dutta 2016.) 

 

”Every child should be able to go to school and to continue as much 
as they want in their academic lives. Sponsorship program is very 
important part of this and this is the only way we can help an indi-
vidual child in their talents and needs.” 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Kymmeniä miljoonia intialaisia ei ole valtion ja viranomaisten näkökulmasta 

olemassa. Näitä ovat henkilöt, joita ei ole syntymässään tai sen jälkeen rekiste-

röity. Suurin osa heistä elää syrjäkylissä ja heidän olemassaolonsa on todellista 

vain sille kylälle. Sponsoroinnilla ja kummilapsen taloudellisella avustamisella 

voidaan auttaa näiden lasten todellisiksi tulemista, sillä ihminen joka ei ole viral-

lisesti olemassa, ei voi Intiassa hakea hyvää opiskelupaikkaa, virallisen sektorin 

työpaikkaa, sosiaalitukia, pankkitiliä tai edes puhelimeen SIM-korttia. (Nieminen 

2015, 234–235.) 

 

Tutkimustuloksista tärkeimmiksi nousi sponsoriohjelmaan osallistuvien kokemus 

ohjelman toimivuudesta ja sen mahdollistamista muutoksista lasten ja nuorten 

elämissä. Haastatteluista kävi ilmi, että vaikka ohjelman kaikkia osa-alueita ei 

muistettu ihan tarkasti, sponsoriohjelma koettiin kokonaisuutena erittäin onnis-

tuneeksi, jopa niin onnistuneeksi, etteivät nuoret osanneet sanoa ohjelmasta 

mitään kehitettävää. Ainoat kehityskohteet koettiin sponsoreiden määrässä se-

kä lasten omassa aktiivisuudessa. Sponsoriohjelman mahdollistama koulutus ja 

kokemus siitä, että heistä välitettiin ja heitä kannustettiin, on arvokasta niin lap-

sille itselleen kuin yhteisölle sekä heidän persoonansa kehittymiselle.  

 

Työntekijöiden haastatteluissa selvitettiin sponsoreiden etsimistä. Tulos oli, ettei 

hakemisesta tiedetä järjestössä kovinkaan paljon. Suurin osa sponsoreista tulee 

Suomesta ja heidän löytämisestään vastaa jo olemassa olevat sponsorit sekä 

sponsoriohjelman Suomen pään vapaaehtoiset työntekijät. Järjestö on pohtinut 

sosiaalisen median käyttämistä sponsoreiden haussa, mutta heidän tietonsa 

sosiaalisen median käytössäännöistä tai ulottuvuuksista ei ole sillä tasolla, että 

se heiltä vielä onnistuisi. Järjestön nettisivuja ja sosiaalista mediaa ylläpitää jär-

jestön johtajan lisäksi sponsoriohjelmasta vastaava työntekijä sekä ulkoinen 

palveluntarjoaja. Haastatteluissa he myönsivät, ettei sosiaalinen media ole heil-

le jokapäiväinen ja tuttu kanava, joten tulevaisuudessa olisi hyvä, jos järjestölle 

saataisiin sellainen harjoittelija tai työntekijä, joka tuntisi sosiaalisen median 

kuin omat taskunsa ja voisi päivittää IPERin sivut paremmin vastaamaan tämän 
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päivän tarpeita. Sosiaalisen median käyttäminen sponsoreiden etsimisessä ja 

sen onnistumisen seuraaminen, voisi olla mielenkiintoinen ja merkittävä jatko-

tutkimuksen aihe.  

 

Sponsoriohjelman parhaiksi puoliksi nimettiin koulutuksen mahdollistaminen 

sekä sponsorin ja sponsorilapsen suhde. Varhaiset vuorovaikutussuhteet, olivat 

ne maantieteellisesti kuinka etäisiä tahansa, ovat erittäin tärkeitä lapsen kehit-

tymiselle. Yksikin merkityksellinen, turvallinen ihmissuhde voi olla riittävä tur-

vaamaan lapsen suotuisan kehityksen (Nurmiranta & muut 2009, 11). Haasta-

teltavat kertoivat odottavansa sponsoreiden kirjeitä todella paljon ja nauttivat 

myös itse sponsoreille kirjoittamisesta. Järjestön johtaja kertoi sponsoreiden 

olevan aktiivisesti yhteydessä lapsiin liittyen ja pitävän neljästi vuodessa lähe-

tettäviä raportteja lasten kehityksestä erittäin hyvinä.  

 

Tulokset kertovat IPER–järjestön sponsoriohjelman toimivuudesta ja siitä, että 

sen toiminnalla on konkreettista vaikutusta lasten elämään ja tulevaisuuteen. 

Opinnäytetyöhön tehdyn tutkimuksen myötä voidaan päätellä sponsori- ja 

kummilapsiohjelmien olevan toimivia. Osa toimintaa järjestävistä järjestöistä 

suuntaa tukensa vastaamaan koko yhteisön tarpeisiin ja toiset yksittäisten hen-

kilöiden tukemiseen. Molemmat tuen muodot ovat tärkeitä, mutta Mallik (2016) 

kertoo, että IPERillä on huomattu, että yksilöiden tukemisessa voidaan parem-

min auttaa tiettyä lasta hänen vahvuuksissaan ja tarpeissaan (Mallik 2016).  
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8 POHDINTA 

 

 

8.1 Työn luotettavuus ja eettisyys 

 

IPERin sponsoriohjelma on aloittanut toimintansa vuonna 2001, mutta en löytä-

nyt siitä tehtyjä tutkimuksia ennen omaa opinnäytetyötäni. Tutkimukseni aihe 

rajautui omien kiinnostusteni sekä järjestöltä saatujen toivomusten mukaiseksi. 

Tutkimuksen tulos siitä, että sponsoriohjelmaan osallistuvat kokevat ohjelman 

onnistuneeksi on suoraan hyödynnettävissä uusia sponsoreita etsiessä. Koke-

mus siitä, että sponsoreiden rahat ovat oikeasti hyödyksi, lisää sponsoreiden 

motivaatiota osallistua ohjelmaan ja siinä pysymiseen. 

 

Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa käytetään validiteetti- ja reliabiliteetti-

käsitteiden sijaan käsitteitä luotettavuus, vahvistettavuus ja uskottavuus. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 150, 151.) Luotettavuuden arvioinnissa keskitytään aineiston 

keruuseen, tutkimuksen tiedonantajiin, tutkija -tiedonantaja suhteeseen, tutki-

muksen kestoon, analyysiin, eettisyyteen, raportointiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

151–152.) Keräsin oman tutkimukseni aineiston kahden kesken tehtävillä tee-

mahaastatteluilla ja koin haastateltavien antamat vastaukset luotettaviksi. Kah-

den kesken tehtävät nimettömät haastattelut eivät laittaneet haastateltavia ase-

telmaan, jossa heidän vastauksensa saattaisivat vaikuttaa heidän kohteluunsa, 

joten uskon vastausten olleen todenmukaisia. Luotettavuutta lisää myös vasta-

usten tallennus videokameralla. Tallenteiden laatu oli hyvä ja pystyin litteroi-

maan haastattelut sanasta sanaan. Pyrin litteroimaan kaikki haastattelut viikon 

sisällä niiden pidosta, jotta ne olisivat vielä tuoreena muistissani ja lisäävät näin 

niiden luotettavuutta. Litteroin ja haastattelin itse kaikki haastattelut. 

 

Tutkimuksen eettisyyteen vaikuttaa monet asiat, mutta sen perusta muodostuu 

ihmisoikeuksista. Tuomi ja Sarajärvi (2009) sanovat, jotta tutkimus olisi eettises-

ti hyvää, on tutkijan kerrottava tutkimukseen osallistuville tiettyjä asioita. Osallis-

tumisen vapaaehtoisuutta tulisi korostaa ja osallistujille tulisi selventää tutki-

muksen tavoitteet, menetelmät sekä mahdolliset riskit niin, että ne tulisivat ym-

märretyiksi. Omassa tutkimuksessani kerroin nuorille jo haastateltavia hakies-
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sani, että haluan vapaaehtoisia osallistujia. Intiassa on totuttu tekemään niin 

kuin auktoriteetiltaan ylempi sanoo ja haastateltavia hakiessani, sponsoriohjel-

masta vastaava työntekijä, oli jo valmis osoittamaan minulle haastatteluun osal-

listuvat nuoret. Jouduin siis hienotunteisesti kumoamaan työntekijän määräyk-

sen haastatteluun osallistujista ja pyytämään vapaaehtoisia nuoria osallistu-

maan haastatteluihin.  

 

Tutkimuksen eettisyyden varmistamiseksi kerroin tutkimuksen tarkoituksen jo 

haastateltavia hakiessani, mutta toistin sen vielä ennen jokaista haastatteluker-

taa. Kerroin haastatteluihin osallistuville, mihin tarkoitukseen haastattelu tulisi, 

korostin vielä heidän vapaaehtoisen rooliaan ja kerroin käytettävistä menetel-

mistä eli kameralla nauhoituksesta ja teemahaastattelusta. Kukaan nuorista ei 

keskeyttänyt osallistumistaan ja olivat tyytyväisiä, joskin hieman yllättyneitä sii-

tä, että kerroin heille syyn haastatteluun. Minulle jäi nuorten kommenteista sel-

lainen kuva, että heitä olisi haastateltu aikaisemminkin, mutta heille ei ollut tar-

kennettu syytä niihin. 

 

Tiedonantajat olivat mielestäni hyvä otos, koska nuoret olivat vapaaehtoinen, 

sattumanvarainen joukko kaikista sponsoriohjelmaan osallistuneista. Nuoret 

olivat eri-ikäisiä ja edustivat sukupuoliltaan sekä tyttöjä että poikia ja olivat osal-

listuneet ohjelmaan jo muutaman vuoden ajan. Työntekijähaastatteluissa luotet-

tavuutta lisäsi se, että haastateltavat oli tarkkaan valittu. Haastattelin kahta 

työntekijää, jotka vastasivat sponsoriohjelmasta ja näin tiesivät siitä kaikkein 

eniten. 

 

Olin varannut tutkimuksen tekoon mielestäni tarpeeksi aikaa. Tutkimukseni aihe 

varmistui melkein vuotta ennen teemahaastatteluiden pitoa, ensimmäisen kan-

sainvälisen harjoitteluni aikana. Pidin säännöllisesti yhteyttä IPERin johtajaan 

opinnäytetyöni osalta ja suunnitelma haastatteluista ja tehtävistäni Intiassa syk-

sylle 2016 oli suunniteltu hyvin jo etukäteen. Koen, että minulla oli hyvin aikaa 

löytää ja pohtia tutkimukseen tarvittavaa taustatietoa sekä suunnitella haastatte-

luissa käytettyjä teemoja. Tutkimuksen raportoinnissa olen käyttänyt Diakonia-

ammattikorkeakoulun vaatimia Kohti tutkivaa ammattitutkintoa – oppaassa mää-

ritettyjä raportointikäytänteitä ja asetuksia.  
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8.2 Oma oppiminen ja ammatillinen kehittyminen 

 

Tämä oli ensimmäinen tekemäni tutkimus ja se aiheutti minulle ahdistusta, epä-

varmuutta, mutta myös iloa ja onnistumisen kokemuksia. Koen, että koululta 

saamani tuki oli hyvää ja sitä oli tarpeeksi, mutta olisin toivonut tutkimusten te-

kemisen olleen opinnoissa enemmän mukana. Tutkimusmenetelmät olivat mi-

nulle opinnäytetyön alussa tuntemattomia ja ne herättivät epävarmuutta ja ah-

distusta. Jos menetelmiä olisi käsitelty opinnoissa enemmän ja monipuolisesti, 

uskon, että ne olisivat olleet tutumpia ja niin opinnäytetyön aloitusta ei olisi tar-

vinnut pohtia niin kauan ja aiheen rajaus olisi käynyt nopeammin.  

 

Sosionomin (AMK) kompetensseissa määritellään sosiaalialan eettisessä 

osaamisessa, että sosionomin tulisi toiminnallaan edistää yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa sekä osata asettua yhteiskunnallisesti haavoittavassa asemassa 

olevan puolelle (Sosiaalialan ammattiverkosto 2016) ja olen pyrkinyt täyttämään 

nämä periaatteet opinnäytetyötäni tehdessäni. Sosionomin tulisi myös osata 

tukea yksilöiden kasvua ja kehitystä, jota olen työni aikana pyrkinyt kehittämään 

ja olen harjoitellut kansainvälisten vaihtojen aikana kulttuurisensitiivisen työot-

teen ja kulttuurien välisten ristiriitojen ja eroavaisuuksien ymmärtämistä ja ylit-

sepääsemistä. Olen myös pyrkinyt ottamaan selvää sekä oman maani, että Inti-

an palvelujärjestelmästä ja kehittämään dokumentointitaitojani ja omaa kriittistä 

reflektiokykyäni. 

 

Opin paljon tutkimusten tekemisestä opinnäyteprosessin aikana ja vaikka en 

tällä hetkellä näe itseäni varsinaisena tutkijana, eikä se ole haaveena työllisty-

miselleni, olen todella tyytyväinen kehittymiseeni sosiaalialan ammattilaisena 

prosessin aikana. Opinnäyteprosessi mahdollisti minulle monikulttuurisen näkö-

kulman sosiaalityöhön ja varhaiskasvatukseen ja auttoi minua tiedostamaan 

kuinka hyvin meillä Suomessa perusasiat ovat.  

 

Suomen varhaiskasvatuksen perusteissa määritellään, että pedagogisen toi-

minnan tulisi läpäistä koko kasvatuksen, hoidon ja opetuksen kokonaisuus 

(Opetushallitus 2016, 36). Intiassa lasten kanssa toimiessani pyrin seuraamaan 

Suomen opetushallituksen määrittämiä varhaiskasvatuksen edellyttämiä tapoja. 
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Suomen lakien ja säädösten seuraaminen oli ajoittain hankalaa, koska Intian 

opetuskulttuuri eroaa suuresti Suomen opetuskulttuurista. IPER – järjestöllä 

toteutettiin leikin ja laulamisen ja muiden toiminnallisten luovuutta ja osallisuutta 

edistäviä työtapoja, mutta vain kaikkein pienimpien lasten keskuudessa. Omas-

sa toiminnassani pyrin huomioimaan nämä lasten luontaiset oppimistavat myös 

nuorten sekä kouluikäisten kanssa (Opetushallitus 2016, 38.) 

 

Intiassa oloni aikana joudin kerran hankalaan tilanteeseen, kun jouduin todista-

maan lapsen lyöntiä. Tilanne tapahtui autossa, kun olimme matkalla vieraile-

maan paikallisessa sairaalassa muutaman työntekijän ja lapsen kanssa. Sosio-

nomin työnkuvaan kuuluu rohkeus puuttua väärinkäytöksiin niitä kohdatessa ja 

omaksi onnekseni uskalsin puuttua tilanteeseen. Kerroin lasta lyöneelle työnte-

kijälle, että hänen käytöksensä rikkoi sekä IPERin sääntöjä, että YKn lasten 

oikeuksien sopimusta. Kerroin tapahtuneesta myös järjestön johtajalle, joka ei 

ollut tapauksessa paikalla, mutta kiitti puuttumistani tilanteeseen.  

 

Kansainvälinen vaihto maassa, jossa tasa-arvo on kaukainen ajatus ja jossa 

puhdasta vettä ei ole jokaisen saatavilla tai edes riittävää viemäriverkostoa 

mahdollistamaan terve asuinympäristö, avasi silmäni ja auttoi minua tiedosta-

maan omien murheitteni pienuus. En suinkaan vähättele Suomen sosiaalialan 

asiakkaiden ongelmia vaan tiedostan, että ne kuuluvat eri luokkaan ja voivat 

olla yhtä vaarallisia ihmisen terveydelle kuin epähygieenisissä oloissa eläminen. 

Yksi suurimmista oppimiskokemuksistani on se kuinka tärkeässä osassa lasten 

tuen tarpeen huomioiminen oikeasti on. Maalla tai kulttuurilla ei ole väliä, vaan 

tuen tarpeen havaitseminen ja siihen puuttumisen tulisi olla kaikille lapsille 

mahdollinen. Opetushallituskin (2016) puhuu tuen tarpeen huomioimisen ja sii-

hen puuttumisen tärkeydestä ammattilaisen ja huoltajan yhteistyöllä.  

 

Olen ylpeä aikaansaamastani työstä ja toivon, että siitä on apua IPER järjestölle 

sen sponsoriohjelman kehittämisessä ja uusien sponsoreiden löytämisessä. 

Olen kirjoittanut järjestölle tiivistelmän työstä englanninkielellä ja lähettänyt val-

miin työn IPERin suomalaisille yhteyskumppaneille sekä kertonut, että työn löy-

tää julkaisun jälkeen Theseus–tietokannasta. Tein IPERille myös videomateri-

aalia, jota voi käyttää hyväksi uusien sponsoreiden löytämisessä. Jos voisin 
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tehdä jotain toisin tutkimukseni teossa, se olisi haastatteluaineiston lisääminen. 

Haluaisin haastatella suurempaa joukkoa ja suunnittelisin tähän lomakkeen, 

johon voisin pyytää vastaukset haastateltavien äidinkielellä, jolloin myös nuo-

rempien lasten ääni tulisi paremmin kuuluviin.  
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1. Haastattelukysymykset ohjelmaan osallistuville nuorille 

 

The person 

• Age? 

• How long have you participated in the program? 

• How has the program helped you? Your family? 

• What would you do now if you wouldn’t participate in the program? 

 

The sponsorship program 

• Donated money, do you know how it’s been used? 

• What do you get from the sponsorship program? 

• Do you get something else from IPER? 

• What is the best part of sponsorship program?  

• Could the program be improved? 

 

Sponsor 

• Do you know who your sponsor is? 

• Do you stay in contact with them? How? 

• Do they contact you? How? 

• How long will they sponsor you? 

 

Future 

• What do you want to do after school? 

• How are you planning to achieve that? 

 

Is there something else you would like to say about the sponsorship program? 
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LIITE 2. Haastattelukysymykset työntekijöille 

 

 

Sponsorship program 

• History, when? who?  

• Biggest challenges in the beginning? Now? In the future? 

• How does it function? 

• In what way has the program been succesfull? 

• Best qualities vs improvements? 

• Is IPER’s program different than the other programs? How? 

• Donated money, what happens?  

 

Children 

• children and money? 

• Children, what do they get? Where do they come from? 

• Qualifications vs disqualifications? 

• How many participants now? In total? 

• Girls vs boys? 

 

Sponsors 

• Where, How? 

• Qualifications vs disqualifications? 

 

Anything else you’d like to say about the sponsorship program? 

 

 


