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Hankkeen perusidea 
 

Sri Lankassa tsunamin aiheuttamien tuhojen merkitys on erityisen haitallinen vammaisille 

lapsille ja nuorille, joiden mahdollisuudet oman elämänsä jälleenrakentamiseen ovat 

olemattomat. Katastrofi hävitti vammaisten asumis- ja kuntoutumismahdollisuuksia ja tuotti 

lisätraumoja. Terveitä lapsia joutui tsunamin vammauttamiksi tai orpoutui. 

Tavoitteena on vammaisten lasten kuntoutuminen mahdollisimman tasapainoiseen ja 

yhteiskunnallisesti osallistavaan elämään Baddegamassa ja sen ympäristössä. 

Tarkoituksena on laatia ja toteuttaa kokonaisvaltainen biopsykososiaalinen 

kuntoutussuunnitelma vammaisia lapsia varten, rakennuttaa välttämättömät tilat ja 

varustaa ne asianmukaisesti sekä kouluttaa paikallinen henkilökunta pystyväksi 

toteuttamaan suunnitelman mukaista kuntoutusta hankekauden loppumisen jälkeenkin. 

 

Yhteistyökumppanin valinta 
 

Yhteistyökumppani otti tsunamin sattuessa paikalla olleiden Marja ja Pentti-Oskari 

Kankaan välityksellä yhteyttä PSV:hen, koska uskoi sen osaamisalueen olevan sopiva 

hankkeelle. Van der Looij Educational and Social Services Foundation Sri Lanka on 

vuonna 1991 hollantilaisten avustuksella perustettu hyväntekeväisyysjärjestö. Sen vetäjä 

ja iso osa mukana olevista avustustyöntekijöistä on paikallisia buddhalaisluostarin 

munkkeja. Järjestön toiminnan perustana oli jo aiempi hyväntekeväisyystyö, jota paikalliset 

munkit ovat tehneet vuosien saatossa. 

 

Yhteistyökumppani on usean vuoden ajan ollut mukana köyhien orpolasten ja vammaisten 



lasten kouluttamisessa. Järjestön näkemyksen mukaan myös vammaiset lapset ovat 

sukupuoleen katsomatta oikeutettuja kukin kykynsä mukaan saamaan mahdollisuuden 

normaalin elämään. Sri Lankassa jopa terveitten, täysin työkykyisten ihmisten elintaso on 

hyvin heikko. Sieltä ei löydy resursseja hoitaa vammaisia lapsia, jotka vallitsevan 

sosiaalisen normiston mukaan lasketaan ei-toivotuiksi ihmisiksi. 

 

Yhteistyökumppanin panos 

• Van der Looij Educational and Social Services Foundation Sri Lanka 

• On hankkinut ja antanut tontin projektille 

• Antaa projektille seuraavanlaista työpanosta: työntekijöiden rekrytointi niin rakennus- 

kuin kuntoutustyöhön, osallistujien valinta koulutukseen sekä koulutuksen ulkoisten 

puitteiden järjestäminen, hankkeen kirjanpito Sri Lankassa, suunnittelu, seuranta 

yms. 

 

Muut yhteistyöhön osallistuneet tahot 
• Divisional Secretariat Baddegaman myötämielituki/Divisional Secretary F. 

Vithanapathirana. 

• Sosiologian professori Siri Hettige, Colombon yliopisto, sekä hänen kanssaan 

työskennellyt ja Sri Lankassa yhteensä nelisen vuotta viettänyt sosiologian 

professori Martti Grönfors, ohjaa hankkeen sovittamisessa paikallisiin oloihin ja 

kulttuuriin. 

• Paikallinen vammaisjärjestö, järjestöllinen tuki erityisesti asennemuokkauksessa 

• International Organization for Migration (IOM). P sykiatrian erikoissairaanhoitaja Päivi 

Muma kehittää ko. järjestön kautta psyykkisen hyvinvoinnin koulutusohjelmaa 

sairaanhoitajille. 

• The Institute for Peace and Justice Education/Lebanese American University (johtaja 

Irma Ghosn) on suunnitellut mm. Satusilta-yhteistyötä. 

• SPR:n kansainvälisen avun päällikköä Kalle Lööviä on informoitu hankkeesta ja 

keskusteltu SPR:n kansainvälisen valmiuden työntekijöiden kanssa. Suomalaiset 

tsunamin orpouttamat lapset ovat aloittaneet sadutuskirjeenvaihdon Baddegaman 

lasten kanssa. PSV:n hankkeen alkuvaiheen koordinaattori on Punaisen Ristin 

kansainvälisissä avustus- ja kehitysoperaatioissa kokemustaan hankkinut LL Jari 

Vainio. 

• Suomessa Hope for Sri Lanka, järjestö on osallistunut taustaselvitysten tekemiseen ja 



suorittaa pienimuotoista avustustoimintaa Sri Lankassa. 

• Lapset kertovat ja toimivat –verkosto/kehitysyhteistyön toimintaryhmä on käytettävissä 

lasten satukirjeenvaihdon ja harrastustoiminnan edistämisessä. 

(www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat). 
 

Hankkeen suunnittelu 
 

Hankkeen kartoitus- ja valmistelumatkan suorittivat kolmen viikon ajan Pentti-Oskari 

Kangas ja Marja Kangas maalis-huhtikuussa 2005. Se suuntautui Baddegaman ja 

Hikkaduwan alueelle. Valmistelumatkan aikana myös psykologi, psykoterapeutti Kirsti 

Palonen ja KTM Meri Kangas kävivät neuvotteluja yhteistyöjärjestön edustajien kanssa. 

Helsingissä informaatio- ja keskustelutilaisuus järjestettiin PSV:n jäsenille ja 

yhteistyökumppaneille 26.4.2005. 

 

Ensisijaiset yhteistyökumppanit 
 

Srilankalaiset Baddegaman alueen vammaiset lapset ja nuoret ovat hankkeen ensisijaisia 

yhteistyökumppaneita. Vammaisuuden aste ja muiden sosiaalisten ongelmien 

kasautuminen vaihtelee siten, että osa heistä tarvitsee myös kokovuorokautisen 

asuinpaikan (vaikeasti vammautuneet ja/tai orpoutuneet ja ilman huoltajaa jääneet), osa 

taas voi käydä kuntoutuksessa kotoaan käsin. Osa lapsista on syntymästään vammaisia ja 

osa esim. tsunamin yhteydessä psyykkisesti ja/tai fyysisesti traumatisoituneita. Myös 

muiden Baddegaman alueen lasten, nuorten ja vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä, 

koska kuntouttaviin ryhmiin otetaan mukaan ns. terveitä lapsia ja alueen vanhemmille 

järjestetään informatiivisia tilaisuuksia erottelematta. 


