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Aids orpojen tukihanke
Yhteistyökumppani: Ethiopian Evangelical Church of Mekane Yesus (EECMY)
North Central Ethiopian Synod (NCES)
Development and Social Service Commission (DASSC)
Hankkeen kuvaus lyhyesti

Dessien hiippakunnan alueella on jo vuodesta 2002 alkaen toiminut aidsin vuoksi orvoiksi jääneiden lasten ja
nuorten tukihanke. Tätä työtä tehdään Dessien, Kombolchan ja Woldiyan kaupunkien alueilla. Hanke on
toteutettu yhteisöpohjaisesti, mikä merkitsee tuen antamista niiden huoltajien kautta, jotka ovat ottaneet
lapset kasvatettavikseen. Tuki muodostuu koulumaksuista, vaaterahasta, lääkekorvauksista ja huoltajille
maksettavasta kuukausittaisesta ruokarahasta. Perheiden luona vieraillaan säännöllisesti ja lasten tilannetta
seurataan huolellisesti. Myös psykososiaalista tukea annetaan lapsille ja heidän huoltajilleen.
Hankkeen kautta tuetaan n. 300 lasta. Osa on vielä peruskoulussa, mutta osa suorittaa jo jatko-opintojaan
yliopistoissa tai ammattikouluissa.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018
Aids-orpojen tukihanke jatkui syksyllä 2018 menestyksekkäästi kaikilla kolmella paikkakunnalla,
Dessiessä, Kombolchassa ja Woldiyassa. Uuden lukuvuoden alkaessa lapset ja nuoret saivat sekä
vaaterahan uusia vaatteita varten, että myös rahaa uuden koulupuvun hankkimiseen. Vaatteet
kuluvat nuorilla nopeasti, sillä heillä on vain vähän vaihtovaatteita. Lisäksi he kasvavat vuodessa
ulos edellisenä syksynä ostamistaan puvuista.
Lasten huoltajat saivat kuukausittaisen ruokarahansa säännöllisesti. Ruokaraha on tärkeä tuki
huoltajille, jotka jäävät yksin kasvattamaan lastaan, tai niille, jotka ottavat orvoksi jääneen lapsen
kasvatettavakseen. Kaikkein
köyhimmät huoltajat joutuvat
valitettavasti käyttämään osan tästä
rahasta myös vuokran maksuun,
mutta sen tähden huoltajia yritetään
kouluttaa hankkimaan omia tuloja,
esimerkiksi myymällä erilaisia
tuotteita torilla.
Huoltaja painaa puumerkkinsä paperiin
kuukausittaista ruokarahaa noutaessaan.
Maksua suorittamassa Dessien
orpotukiohjelman sosiaalihoitaja sister
Levainesh. Kuva: Leila Pentikäinen
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Hankkeessa on myös varattu jonkin verran ylimääräistä rahaa hätäapua varten, jos tulee sellaisia
tarpeita, joita ei muuten voi kattaa. Hankkeen sosiaalityöntekijät vierailevat säännöllisesti kodeissa
ja keskustelevat huoltajien kanssa heidän tarpeistaan ja huolistaan.

Koulumenestyksestään palkittuja kummilapsia Kombolchassa. Kuva:
Leila Pentikäinen

Useimmat lapset ja nuoret
valmistuivat keväällä luokiltaan
ja jatkoivat syksyllä seuraavalle
luokka-asteelle. Aina on
kuitenkin muutamia, jotka
joutuvat kertaamaan jonkun
luokka-asteen. Näissä tapauksissa
hankkeiden koordinaattorit
yrittävät selvittää huoltajien
kanssa miksi näin on käynyt ja
miten seuraavana vuonna lasta tai
nuorta voidaan tukea paremmin.
Joka vuosi on myös yksi tai kaksi
nuorta, jotka jostain syystä
putoavat ohjelmasta.

Syitä keskeyttämiseen voivat olla, vaikka sukulaisten järjestämä avioliitto nuorelle tai huoltajien
kanssa riitautumisesta johtuva karkaaminen kotoa. Nuorilla orpolapsilla voi olla taustallaan myös
rankkoja kokemuksia, jotka tekevät kasvuprosessista vaikean.
Jos jonkun ammattikoulussa tai yliopistossa opiskelevan nuoren opiskelut keskeytyvät huonon
koulumenestyksen tai motivaation puutteen takia, niin hankkeen henkilökunta yrittää löytää heille
jonkun sopivan lyhytkurssin, jonka kautta he saisivat toimeentulomahdollisuuden itselleen. Tällaisia
lyhytkursseja ovat mm. kampaamo- tai korjausalan ammattikurssit. Tuen piiristä putoavia nuoria ei
haluta jättää oman onnensa varaan ilman toimeentulomahdollisuuksia.
Vuonna 2018 valmistui 23 nuorta joko yliopistosta tai ammattikoulusta. Ammattikouluista
valmistui 11 ja yliopistoista 12 nuorta. Heidän kohdallaan aids orpojen tukihanke on tehnyt
tehtävänsä ja he ovat saaneet samat mahdollisuudet opiskella ja päästä hakemaan koulutustaan
vastaavaa työtä kuin omissa perheissään kasvaneet lapset. Jatkossa he pystyvät elättämään itsensä ja
perheensä sekä myös tukemaan niitä huoltajia, jotka aikoinaan olivat ottaneet heidät
kasvatettavikseen.
Terveiset ja kiitokset tukijoille Aids-orpojen tukihankkeessa olevat lapset ja nuoret ovat kiitollisia
tuesta, jota saavat tämän ohjelman kautta. Ilman sitä heidän mahdollisuutensa normaaliin lapsuuteen ja
koulunkäyntiin olisivat olleet hyvin heikot. Monien paikka olisi kadulla tai lapsityövoimana vailla
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Myös hankkeen työntekijät haluavat välittää
kiitoksensa kaikille, jotka tukevat näitä lapsia ja nuoria Suomen Lähetysseuran kautta.
Raportoija: Kari Pentikäinen, kirkollisen työn koordinaattori, Etiopia

2

Sopimuskohderaportti 2/2018
ET806 Aids-orpojen tukihanke

Menestystarina

Solomon Tomas tuli mukaan aids orpo-ohjelmaan vuonna 2009. Hänen isänsä kuoli aidsiin vuonna 1996 ja
hänen äitinsä vuonna 2001. Eräs perhe, joka oli paennut Eritreasta Etiopian puolelle yhdessä Solomonin
vanhempiensa kanssa, otti hänen kasvatettavakseen. Tällä perheellä oli 3 omaa lasta. Perhe oli itsekin vailla
omaa toimeentuloa ja eli hallituksen avustusten varassa. He laittoivat Solomonin kunnalliseen kouluun
yhdessä omien lastensa kanssa. Solomon menestyi opinnoissaan niin hyvin, että pääsi erääseen
yksityiskouluun opiskelemaan ilman koulumaksuja.

Solomon huoltajansa Brektin kanssa toukokuussa
2009, kun hänet hyväksyttiin mukaan
tukiohjelmaan.

Perheellä oli kuitenkin vaikeuksia saada kokoon riittävästi rahaa opiskeluvälineisiin. Kun Solomon sairastui
nielutulehdukseen, perheellä ei ollut varaa viedä häntä lääkäriin. He tulivat hakemaan apua Mekane Yesuskirkon toimistolta. Poika sai lääkkeet ja muutakin apua. Kun kävi ilmi, että hänen vanhempansa olivat
kuolleet aidsiin, hänen huoltajiaan pyydettiin hakemaan paikallisviranomaisilta virallinen lähete, jotta hänet
voitiin ottaa aids-orpojen tukiohjelman piiriin. Hän oli silloin 7. luokalla. Solomon oli erityisen hyvä oppilas
ja sai valtakunnallisissa 8. ja 10. luokan päättökokeissa lähes täydet pisteet, 96,57/100. Vastoin kaikkia
odotuksia lukion päättökoe ei mennyt aivan yhtä hyvin, joten hän ei päässyt opiskelemaan yliopistoon. Hän
pääsi kuitenkin sisään korkeatasoiseen ammattikorkeakouluun (collegeen) ja valmistui syksyllä 2017
kätilöksi kurssinsa toiseksi parhaana oppilaana arvosanalla 92.10/100.

Solomon Tomas ja naapurin tyttö kätilöksi
valmistumisjuhlassa elokuussa 2017.
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