
 
 

 

1000 ENSIMMÄISTÄ PÄIVÄÄ MALAWISSA 
 
TAVOITE 
 
Tavoitteena on parantaa malawilaisten lasten mahdollisuuksia 
saada hoivaa, huolenpitoa sekä varhaiskasvatusta ja kasvaa 
terveenä puhtaassa, turvallisessa ympäristössä. Tavoitteena on 
myös kehittää kokonaisvaltaisesti varhaislapsuutta tukevia 
palveluita erityisesti 2 lastenkeskuksessa (community-based child 
care centres) ja niitä ympäröivissä yhteisöissä Dezdan alueella. 
Kokonaisvaltaisessa mallissa otetaan huomioon niin terveys, 
ravitsemus kuin varhaiskasvatus. Lastenkeskus on käytännössä 
päiväkodin ja neuvolan yhdistelmä.  
 
 

AKTIVITEETIT 
 
Kouluttamalla terveystyöntekijöitä ja varhaiskasvattajia pyritään vahvistamaan vanhempien 
ymmärrystä ja taitoja lapsen hoivaamiseen, vuorovaikutukseen sekä väkivallattoman kasvatukseen 
liittyen. Työntekijät tukevat vanhempia näissä asioissa erityisesti lastenkeskuksissa. Teini-ikäisiin 
äiteihin panostetaan erityisesti. 
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Lasten terveyteen ja aliravitsemukseen vaikutetaan vahvistamalla näihin liittyviä palveluita lapsille ja 
heidän perheilleen lastenkeskuksissa ja niitä ympäröivissä yhteisöissä. Varmistetaan, että lapset 
saavat tarvittavat rokotukset, tarpeellisen A-vitamiinilisän sekä hoitoa tavallisiin lastentauteihin ja 
aliravitsemukseen.   
 
Kehitetään ohjelmassa mukana olevia lastenkeskuksia vastaamaan kansallisia standardeja. 
Varmistetaan, että keskuksissa lapset, raskaana olevat alaikäiset, äidit ja isät saavat 
kokonaisvaltaiset palvelut liittyen varhaiskasvatukseen, terveyteen, ravitsemukseen, hoivaan ja 
oppimiseen. 
 
Ohjelmalla pyritään myös varmistamaan, että lapset ja perheet pääsevät myös alueen 
terveysasemien ja ravitsemuskeskusten palveluiden piiriin. 
 
 

VAIKUTUS 
 
Lahjoittajaryhmän tukemalla ohjelmalla tavoitetaan suoraan vähintään 500 
lasta ja 50 terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilaista. Lisäksi työ 
tavoittaa näiden koulutettujen ammattilaisten tarjoamien palveluiden kautta 
vähintään 6000 vanhempaa, huoltajaa sekä raskaana olevaa naista ja 
heidän lastaan yhteisöissä.  
 
Ohjelma keskittyy Dedzan alueelle, joka sijaitsee Malawin keskiosassa noin 
100 km pääkaupungista Lilongwesta.  
 
Lastenkeskusten kautta toimivaa kokonaisvaltaista varhaislapsuutta tukevaa 
mallia pyritään edistämään eri puolilla Malawia, jotta vaikutus skaalautuu 
koko maan laajuiseksi.  
 

 
TAUSTAA 

 
Lapsen saama varhainen ja riittävä hoiva, terveyspalvelut, ravitsemus, 
varhaiskasvatus ja suojelu vaikuttavat hänen kehitykseensä ja sitä kautta 
menestykseen koulussa ja elämässä laajemmin. Erityisesti lapsen 
ensimmäiset kolme vuotta ovat merkittäviä lapsen aivojen kehityksen kannalta. Lapsi oppii näinä vuosina 
nopeammin kuin koskaan. Heikomman alun saaneet lapset pärjäävät koulussa heikommin ja jättävät 
koulun useammin kesken, mikä vaikuttaa monella tapaa lapsen tulevaisuuden mahdollisuuksiin.  
 
Malawin hallitus on sitoutunut parantamaan varhaislapsuuspalveluja holistisesti muun muassa 
lastenkeskuksissa ja terveyskeskuksissa ympäri maata. Myös vanhemmilla on keskeinen rooli lapsen 
varhaisen kehityksen tukijoina. Malawissa vanhemmat, erityisesti teini-ikäiset äidit ja isät tarvitsevat paljon 
tukea tässä roolissa.  
 
UNICEFin varhaislapsuustyö keskittyy 0-5-vuotiaisiin, erityisesti 0-3-vuotiaiden lasten holistisen ja 
turvallisen kehityksen varmistamiseen. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä relevanttien ministeriöiden 
kanssa. Yhteistyökumppaneihin kuuluu myös lukuisia YK-järjestöjä, muita järjestöjä ja kansainvälisiä 
kumppaneita. 
 
 

OHJELMAN AIKATAULU 
 
Ohjelma toteutetaan Malawissa vuosina 2019-2021 ja siitä raportoidaan lahjoittajaryhmälle vuosittain. 
 
 
Ilmoittaudu mukaan investoimaan Malawin lasten elämän tärkeimpiin päiviin tai kysy lisää: 
Marja Vesala, avainasiakasvastaava 
puh. 050 400 7557, marja.vesala@unicef.fi 
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