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WORLD VISION GLOBAALISTI

• Maailman suurin 
kummilapsijärjestö sekä yksi 
maailman suurimmista 
humanitaarisen avun toimijoista

• Toimimme lähes sadassa maassa

• Kummilapsia yli kolme miljoonaa



SUOMEN WORLD VISION

• Itsenäinen osa kansainvälistä 
World Visionia

• Toimimme yhdeksässä maassa

• Toiminta painottuu jatkuvasti 
enemmän Afrikkaan sekä 
hauraampiin kohteisiin

• Lähes 14 000:lla kehitysmaan 
lapsella on suomalainen World 
Vision -kummi



Histor iamme laaj in humanitaar inen
operaat io

• World Vision reagoi tuntien sisällä WHO:n pandemian 
julistamisesta. 

• 11.3. käynnistynyt operaatio on World Visionin 70-vuotisen 
historian laajin hätäapuoperaatio. 

• Avustustoimia 70 maassa ja tavoitteena auttaa 72 miljoonaa 
ihmistä, joista 36 miljoonaa on lapsia. Lokakuun puolivälissä apu oli 
saavuttanut noin 55 miljoonaa ihmistä.

• Tiivistä yhteistyötä hallitusten, tukijoiden ja yhteisöjen kanssa aina 
ruohojuuritasolta globaalille tasolle

• Työtä tehdään viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja sen 
vaikutusten minimoimiseksi erityisesti haavoittuvimmassa asemassa 
olevien lasten ja perheiden elämässä.

Tavalliset sankarit: 
https://www.youtube.com/watch?v=
u0ISW508V1s

https://www.youtube.com/watch?v=u0ISW508V1s


Tilanne globaalisti

• Pandemian aikana yli miljoona ihmistä on kuollut ja yli

neljäkymmentä miljoonaa ihmistä sairastunut.

• Uudet tartuntapiikit ja maissa nousevat toiset aallot

vaikuttavat ehkäisy- ja sulkutoimien muutoksiin.

• Pandemian vaikutukset jo valmiiksi haavoittuvassa

asemassa olevien lapsien ja perheiden hyvinvointiin

huolestuttavat. 

• Korona voi levitä hyvin nopeasti laajoilla pakolaisleireillä

ja slummeissa, missä hygieniatilanne on huono ja 

ihmiset elävät hyvin tiiviisti. 



Terveyteen liittyvät vaikutukset

• Vaikutukset hauraissa maissa/konteksteissa ovat huomattavasti suurempia kuin 

terveydenhuolloltaan kehittyneemmissä maissa. 

• Rikkaissa maissa on yleensä 2-12 sairaalapaikkaa 1000 asukasta kohden. 

Köyhimmissä maissa voi aivan pahimmillaan olla vain yksi sairaalapaikka 10 000 

asukasta kohden.

• Lisähappea, hengityskoneita ja tehohoitoa on tarjolla vain rajoitetusti. Testausta ei 

ole laajalti tarjolla. Moni kärsii jo valmiiksi vakavista sairauksista, heikentyneestä 

immuniteetista ja aliravitsemuksesta. 

• Noin 26 miljoonalla lapsella on entistä suurempi riski altistua muille tappaville 

taudeille

➢ Lasten malariakuolemat voivat kasvaa jopa 50 prosentilla, koska lapset eivät 

pääse pandemian takia terveysklinikalle. 

➢ Lasten aliravitsemus voi kasvaa koronan vaikutusten takia 40 prosenttia

nykyisestä tasosta.



Talouteen liittyvät vaikutukset

• Korona vaarantaa vuosikausien positiivisen taloudellisen kehityksen

taistelussa köyhyyttä ja epätasa-arvoa vastaan.

• Taloudelliset vaikutukset jo valmiiksi heikossa asemassa olevien osalta ovat

mittavat: jopa 150 miljoonaa ihmistä on vaarassa ajatua äärimmäiseen

köyhyyteen vuoden 2021 aikana. 

• Yli 19 miljoonaa ihmistä, joista 10 miljoonaa on lapsia, on vaarassa joutua

nälänhädän keskelle 12 maailman hauraimmassa valtiossa. Tähän vaikuttavat

konfliktit, ilmastonmuutokseen liittyvät luonnonkatastrofit ja koronan

aiheuttamat taloudelliset vaikutukset.



Koulutukseen liittyvät vaikutukset

• Pahimmillaan keväällä 1,5 miljardia lasta oli pois koulusta (etänä tai 

kokonaan) koronan takia.

• Kehittyvissä maissa se voi tarkoittaa pysyvää koulusta putoamista. 

• Kouluruokailu saattaa olla myös päivän ainoa ateria monelle lapselle

• Aiemmat kriisit kuten ebola ovat osoittaneet, että erityisesti

tyttöihin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö lisääntyvät pitkään

jatkuvissa poikkeusoloissa.



Lastensuojeluun liittyvät
vaikutukset

• Pandemian jälkiseurauksena vähintään 85 miljoonaa lasta

on varassa joutua väkivallan uhriksi

• Arvioiden mukaan yksin Aasiassa miljoonat vanhemmat ja

huoltajat menettävät työnsä ja toimeentulonsa, mikä

pakottaa n. 8 miljoonaa lasta lapsityöhön.

• Jopa miljoona tyttöä joutuu lopettamaan koulun kesken

Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa johtuen

teiniraskauksista ja koulujen sulkemisista. 

• Varhaiset avioliitot lisääntyvät.



Histor iamme laaj in humanitaar inen
operaat io

• Elämme globaalissa maailmassa. Miten tuemme muita näkyy 
myös täällä meillä. Pandemian vaikutukset ovat globaaleja.

• Pandemian suorien vaikutusten lisäksi on keskityttävä myös 
sen toissijaisiin vaikutuksiin. 

• Vaikka pandemia nujerrettaisiin lähiaikoina, sen vaikutukset 
tulevat kantamaan monien vuosien päähän.

• Tärkeää pitää yhtä, luoda toivoa ja antaa tukea.

Uganda: William
William, 14, asuu Omugon pakolaisalueella Ugandassa. Hän on paennut perheensä 
kanssa Etelä-Sudanin väkivaltaisuuksia ja ruokapulaa. Kun koulut suljettiin, William 
päätti tehdä osansa suojellakseen leirin asukkaita koronavirukselta. Hän kiertää 
pihapiiristä toiseen ja tiedottaa turvaetäisyyden päästä, miten parhaiten suojautua 
virukselta.

- Kerron ihmisille, että koronan takia ei pidä liikkua ympäriinsä, kokoontua yhteen tai 
pelata jalkapalloa. 
https://www.youtube.com/watch?v=dbQ7hMOfDuA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dbQ7hMOfDuA&feature=youtu.be


Kiitos! 
Annette.gothoni@worldvision.fi www.worldvision.fi

mailto:Annette.gothoni@worldvision.fi
http://www.worldvision.fi/

