Turvaseinä

Kesto: 15-20min.
Luokka: 1-9
Tehdään: pareittain tai yksin
Tarvikkeita: Post-it lappuja

Jokaiselle lapselle/parille annetaan 2-3 post-it lappua. Jokaiselle lapulle kirjoitetaan yksi asia, mikä tuo
turvaa itselleen tai mikä tuntuu turvalliselta. Oppilaat saavat käydä kiinnittämässä laput seinään sovitulle
alueelle. Käydään koko luokan kesken läpi, minkälaisia asioita seinälle tuli.
Lopuksi mietitään, mitkä asiat toivat tai voisivat tuoda turvaa Kenian katulapselle ja verrataan luokan
listaamia asioita. Voit myös lukea jonkun kolmesta katulapsen tarinasta ääneen, ennen kuin pohditte asiaa
koko luokan kesken. Tarinat kuvineen löytyvät myös Eväät Elämään kampanjan sivuilta
http://www.evaatelamaan.fi/tarinat/
Tehtävän yhteydessä voi myös pohtia lisääkö koulunkäynti turvallisuutta tai turvallisen tunteen oloa.
-

Löytyykö koulu luokan turvaseinästä?
Mitkä seinälle listatuista asioista vaikuttaa myös siihen, että tulevaisuutesi on turvallinen?
Lisääkö mahdollisuus kouluun turvallisuutta Kenian katulapsille?
Miten koulunkäynti vaikuttaa omaan tulevaisuuteen?
Vaikuttaako se yhteiskuntaan, että ihmiset ovat koulutettuja?

KATULAPSI PETER PÄÄSI KOULUUN
Kun Peter oli kuusivuotias, perheen äiti lähti kotoa pakoon väkivaltaista alkoholisti-isää. Elämä ilman äitiä tuntui
niin kauhealta, että Peter karkasi kadulle, yhdeksi Nairobin Nairobin slummien kymmenistä tuhansista
katulapsista. Nyt 11-vuotias Peter ei tahdo ajatellakaan katuelämää.
– Perheessämme on kolme lasta. Sisko on naimisissa ja asuu perheensä kanssa Mombasassa. Veli on vieläkin
kadulla. Äitini lähti kotoa, kun olin kuusi vuotta. En tiedä, minne hän meni.

KATULAPSEN ARKEA
Synkät mietteet siivittivät Peterin kadulle lähtöä.
– Äidin lähdön jälkeen ajattelin, että parasta, mitä voin tehdä, on karata kotoa, poika muistelee.
Kadulla ei ollut turvallista, vaan Peter oli peloissaan yötä päivää. Katulapset kulkevat syystäkin liimapullo
kädessä. Myrkyllisen liiman imppaaminen vie pois näläntunteen ja turruttaa pelkojen vaivaaman lapsen mielen.
Päihtyneenä on helpompaa selvitä päivästä.
– Kadulla tapahtuu pahoja asioita. Kuka tahansa voi tulla ja käyttää sinua seksuaalisesti hyväksi. Ja joku voi tulla
ja tappaa sinut.
– Yhtenä päivänä mies kävi kimppuuni, ja minä huusin apua. Onneksi huutoni kuultiin ja ihmiset tulivat
auttamaan.
Hengenpitimikseen Peter keräsi metalliroskaa kaduilta, ja osti siitä saaduilla rahoilla ruuantähteitä hotelleista.
Useimpina päivinä hän meni nukkumaan nälkäisenä ja peloissaan. Öisin, unessa, kaikki oli kuitenkin paremmin.
– Muistan unen, jossa äitini oli palannut kotiin ja minä menin kouluun.

UNELMILLE SIIVET
Myöhemmin uni kävi toteen – ainakin osittain. Fidan tukeman katulapsikeskuksen Maisha Poan työntekijät
löysivät pojan kadulta ja tarjosivat apua.
– Minua rohkaistiin menemään takaisin kotiin. Minun isäni antoi anteeksi minulle, ja palasin kouluun.
Maisha Poa tarjosi tukea koulunkäynnin kustannuksiin, koulukirjoihin ja koulupukuun. Perheen äitikin käy kotona
silloin tällöin, ja isä on jättänyt alkoholinkäytön. Elämä näyttää jälleen valoisan puolensa. Peter pysyy pois
kadulta ja haaveilee autoinsinöörin ammatista.
– Nyt kaikki on hyvin, Peter hymyilee.
Peter, 9, Kenia

”EN HALUA TAKAISIN KADULLE”
Yhdeksänvuotiaaksi Purity on kokenut jo liian paljon. Hän on asunut kadulla Kenian Nairobin suurimmassa
slummissa. Nukkunut yönsä torin kojujen alla piilossa pahoilta ihmisiltä. Tonkinut ojanpenkkoja löytääkseen
syötävää.
–Löysimme ruokaa roska-astioista ja kerjäämällä ihmisiltä, Purity muistelee.
Nelilapsisen perheen elämä on ollut haastavaa köyhyyden vuoksi. He joutuivat asumaan kadulle, kun heidän
kotinsa poltettiin. Elämä oli karua ja vaarallista.
–Kadulla isääni huijattiin ja sen takia hänet tapettiin. Se oli ikävä asia, joka minulle tapahtui, Purity kertoo.
Lopulta poliisi puuttui tilanteeseen ja vei lapset lastenkotiin. Siellä Fidan tukeman katulapsikeskuksen työntekijät
saivat yhteyden heihin. Nyt Purity asuu äitinsä ja sisarustensa kanssa pienessä yhden huoneen hökkelissä. Se on
turvallinen koti verrattuna katuelämään.

ONNELLINEN KOULUSSA
Fida ja Kenian Full Gospel -kirkko tukevat Nairobin suurimman slummin perheitä ja kadulle joutuneita lapsia
Maisha Poa -katulapsikeskuksen kautta. Purityn äiti saa hankkeesta tukea vuokranmaksuun ja lasten koulutukseen.
–Minun unelmani on olla lääkäri. Tänä päivänä olen koulussa. Sain oman koulupuvun, Purity kehaisee.
– Joudumme joskus nukkumaan nälkäisinä. Kun olen koulussa, tunnen itseni onnelliseksi. Minulla on siellä
kavereita ja pelaan pelejä, Purity kertoo.
–En halua koskaan mennä takaisin kadulle. Elämä siellä oli huonoa.
Purity, 9, Kenia

KATUPOJASTA AUTTAJAKSI
”Päädyin kadulle, kun äitini menehtyi ollessani 7-vuotias. On harvinaista, että katulapsi pääsee myöhemmin
kertomaan kokemuksistaan. Useimmat kuolevat kadulla nuorena. Yöt ovat vaarallisia.
Masennuin kun tajusin, että äitini on poissa. Aloin ajatella, että häviän elämässä. Eräänä päivänä näin, kun
väkijoukko pahoinpiteli ystäväni. Masennuin entisestään. Aloin polttaa marihuanaa, josta siirryin heroiiniin. Olin
pahasti koukussa.
Pääsin katulapsikeskukselle. Lopulta tahdonvoima päästä huumeista irti tuli Jumalalta. Muutoksen pitää lähteä
itsestä, sen jälkeen muu seuraa perässä. Sain terapiaa, enkä lopettanut huumeiden käyttöä yhdessä yössä. Se oli
prosessi.
Kun pastorini tajusi, että olen motivoitunut ja päässyt kuiville, pääsin kouluun. Nyt käyn yläkoulua. Jatkoin siitä,
mihin jäin aikoinaan. Minulle sanottiin, että en ole liian vanha menemään takaisin kouluun. Luojan kiitos!
Haluaisin olla hyvä esimerkki. Haluaisin saada koulutusta, jotta pystyisin auttamaan maahan painettuja ihmisiä.
Ajattelen ihmisiä veljinäni ja siskoinani. Kadulla eläminen on opetus. Siellä tapaat muita lapsia, jotka saattavat
olla kaukaa kotoisin. Opit sen, että ne ihmiset kenen kanssa olet, ovat perhettäsi.
Täällä katulapsikeskuksella Jumala suojelee meitä, ja meillä on kunnollisia lapsia. Siitä tulee ylpeä olo. Se antaa
minulle motivaatiota jatkaa. Seisoisin näiden ihmisten rinnalla kaikissa tilanteissa.
Haluaisin suomalaisten tietävän, että maailmassa on aina joku kaltaiseni, joka tarvitsee apua. Eikä apua tarvita
vain rahan muodossa, vaan rukousten muodossa. Kun rukoilet niiden puolesta, jotka ovat vankilassa tai
sairaalassa, niin Jumala muistaa heitä. On ihmisiä, joilla on vaikea elämä, mutta se voi muuttua. Olen esimerkki
siitä ja uskon, että se on mahdollista.
Uskon myös voivani muuttaa monen muun ihmisen elämän. Monet tarvitsevat sitä apua, mitä minä itse olen
saanut.”
Michael, 23, Kenia
Entinen katulapsi, nykyinen katulapsikeskuksen vapaaehtoistyöntekijä

