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”Liikemiehet voisivat opettaa yrittäjyyden
alkeita nuorille tai toimia ohjaajina."

Hanke

Oleg Junilainen

Karjalan
lastensuojeluliitto
järjesti seminaarin
nuorille
tarkoitettujen
keskusten
työntekijöille.
KUVA: CENTR-POMOCHI.
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Hanke käynnistyy
konkreettisesta tavoitteesta
25 vuotta kestäneen toimintansa aikana Karjalan lastensuojeluliitto on toteuttanut neljäkymmentä
hanketta Petroskoissa ja tasavallan piireissä.
Järjestö

Karjalan lastensuojeluliitto

Ilona Veikkolainen

● PERUSTAMISVUOSI: 1994
● TYÖALA: auttaa orpoja ja vailla
vanhempien huoltoa jääneitä lapsia
● OSOITE: Petroskoi, Lenininkatu, 22A
● SÄHKÖPOSTI: kszd1994@yandex.ru
● HENKILÖKUNTA: kolme työntekijää ja
kaksi vapaaehtoista
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Petroskoi
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arjalan lastensuojeluliiton puheenjohtaja Oleg Junilainen kertoo, että
liiton kaikki hankkeet lähtevät nuorten tarpeista.
— Jokainen projekti käynnistyy konkreettisesta tavoitteesta. Nuori törmää ongelmaan, ja meidän liitomme pyrkii auttamaan häntä selviytymään siitä, hän sanoo.
Kaksikymmentäviisi vuotta kestäneen
toimintansa aikana Karjalan lastensuojeluliitto on toteuttanut neljäkymmentä hanketta Petroskoissa ja tasavallan piireissä.
Kestävin projekti oli Lasten asianajaja.
Se alkoi vuonna 1994 ja kesti vuoden 2014
loppuun asti. Liiton toteuttama viimeinen projekti suuntautuu päihteiden käytön
ennaltaehkäisyyn.
Elämä ilman päihteitä – projekti käynnistyi viime vuonna Segežan, Belomorskin ja
Kemin piireissä. Karjalan lastensuojeluliitto voitti hankekilpailun ja sai rahaa projektin toteuttamiseen.
— Projekti kestää nyt toista vuotta. Sen
kohderyhmänä on nuorten keskusten lapsia
ja työntekijöitä. He oppivat huomaamaan
päihderiippuvaisia nuoria ja tekemään töitä nuorten keskuudessa. Nuorten huumeiden käyttö on ajankohtainen ongelma, joka yleistyy vuosi vuodelta, liiton puheenjohtaja kertoo.

,, Viime vuonna
321 lasta lomaili leireillä
suomalaisten myöntämän tuen ansiosta.
OLEG JUNILAINEN

Projektiin on saatu mukaan Karjalan päihdeklinikan lääkäreitä.
Oleg Junilaisen mukaan jokainen projekti pitää toteuttaa asiantuntijatiimin kanssa.
Yhteistyötä on hyvä tehdä yhdessä eri ministeriöiden, virastojen ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.
Nyt Karjalan lastensuojeluliitossa työskentelee kolme henkeä. Tänä vuonna he
ovat allekirjoittaneet 24 sopimusta sosiaalisesta yhteistyöstä.

Yhteistyö suomalaisten kanssa
Karjalan lastensuojeluliiton ja Pelastakaa
Lapset ry:n yhteistyö on alkanut vuonna

2006. Yhteistyön kohderyhmänä oli lastenkotien nuoria. Projekti on jatkunut tähän asti. Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisen yksikön johtaja Anne Haarasen mukaan se jatkuu edelleen.
— Vuosittain suomalainen yhdistys myöntää 45 000 euroa. Raha-avustusta on myönnetty vuodesta 2006 alkaen. Viime vuonna
suomalaisten myöntämä tuen ansiosta 321
lasta lomaili leireillä, 74 sai lääkäripalveluja, 342 kävi kerhoissa ja 134 sai psykologista
apua. Vielä 125 työntekijää sai täydennyskoulutuksen. Joka vuosi valitsemme apua tarvitsevia lapsia ja autamme heitä, Oleg Junilainen lisää.
Raportti lapsista, jotka saavat apua, lähetetään joka vuosi Pelastakaa Lapset ry:lle.
— Me tietysti hyväksymme Karjalan liiton suunnitelmat. Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen perusteella arvioitiin, minkälainen vaikuttavuus meidän ohjelmaamme on
ollut. Karjalan liitto on itsenäinen ja osaava
yhdistys, Anne Haaranen sanoo.
— Karjalan lastensuojeluliitto on järjestö, jolla on samanlainen ajatusmaailma kuin
meillä. Pelastakaa Lapset ry:ssä on paljon
asiantuntijoita, ja karjalaiset voivat myös
tulla tänne koulutettavaksi. Liiton edustajat kävivät meillä viime vuonna ja meillä oli paljon käsiteltävää, Pelastakaa Lapset ry:n ongelmapäällikkö Katja Selkimäki-Gray sanoo.

Uusia ongelmia, uusia hankkeita
Liiton työntekijöiden suunnitelmissa on
edistää vammaisten lasten asemaa, huumausaineiden käytön ennaltaehkäisyä ja

auttaa nuorille tarkoitettujen keskusten
lapsia.
— Karjalan lastensuojeluliitto taipuu ajan
tarpeisiin. Vuodesta toiseen ajantarve ei ole
vähentynyt ja liiton toiminta on laajentunut.
Ensi alkuun liitto keskittyi auttamaan lastenkotien nuoria ja vaikeaan tilanteeseen joutuneita perheitä. Nyt tästä asiasta on tullut päivänpolttava. Karjalan lastensuojeluliitto on
yksi merkittävimmistä lapsityön toimijoista tasavallassa, Karjalan työ- ja sosiaaliturvaministeri Olga Sokolova sanoo.
Oleg Junilaisen mukaan liitto haluaa kehittää yhteistyötä liikemiesten kanssa.
— Me emme tarvitse rahaa liikemiehiltä.
He voisivat sentään työllistää nuoria. Liikemiehet voisivat myös opettaa yrittäjyyden
alkeita nuorille tai toimia ohjaajina. Ajattelen, että yhteistyö liikemiesten kanssa hyödyntäisi molempia osapuolia, liiton puheenjohtaja lisää.
— Uuteen ongelmaan törmätessämme tutkimme tilannetta ja ryhdymme etsimään
ulospääsyjä. KS

,, Pelastakaa
Lapset ry: ssä on
paljon asiantuntijoita,
ja karjalaiset voivat
myös tulla tänne
koulutettavaksi.
KATJA SELKIMÄKI-GRAY

