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TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS
Monet suomalaiset muistavat vielä ajan, jolloin omat lapsemme viime sodan jälkeen
saivat apua UNICEFilta. Vain runsaat viisikymmentä vuotta sitten maamme oli
tilanteessa, jossa kymmenet tuhannet suomalaislapset tarvitsivat ruokaa, lääkkeitä ja
vaatteita. Saimme apua silloin kun sitä kipeimmin tarvitsimme. Tuolloin saamamme
apu oli yksi tärkeä tekijä tulevan hyvinvointimme rakentamisessa – sen Suomen,
jonka lapset tänään ovat terveys- ja koulutustilastoissa maailman kärjessä.
UNICEFin työn painopiste on nyt kehitysmaiden pitkäkestoisissa ohjelmissa.
Yhteistyö monien hallitusten ja järjestöjen kanssa on luonut monikulttuurisia verkostoja, keskustelua ja lainsäädäntöä yli rajojen. Monet kampanjat ja tapahtumat
ovat tuoneet lapsen hädän tietoomme. Kun tieto sisäistyy myös tunteeksi, vieraan
lapsen kasvot muuttuvat omien lastemme kaltaisiksi, me kehitymme ja haluamme
toimia. Matka kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa alkaa.
Sota, köyhyys, ympäristöriskit ja rikokset sekä monet muut hyvän elämän esteet
vaikuttavat lasten elämään joko suoraan tai aikuisten kautta. Lapset ovat edelleen
mukana aseellisissa konflikteissa sodan uhreina ja jopa sotilaina. Lapsia elää edelleen
äärimmäisessä köyhyydessä ja alttiina lapsikaupalle, rikollisuudelle ja sairauksille.
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Miljoonien lasten on edelleen ansaittava elantonsa kovalla työllä sen sijaan, että he
kävisivät koulua ja leikkisivät.
Lapsilla on oltava oikeus turvalliseen lapsuuteen. Sen tärkeimpiä tekijöitä ovat
rakkaus ja välittäminen. Lapsilla on oltava oikeus saada opetusta, tietoja ja taitoja
aikuisuutta varten. Haluan erityisesti painottaa tyttöjen koulutusta, jota ei useinkaan pidetä yhtä tärkeänä kuin poikien koulutusta tai se laiminlyödään kotitöiden
ja muiden velvollisuuksien vuoksi. Tyttöjen koulutus on avain parempaan maailmaan. Afrikkalainen sananlasku sanoo: ”Kun autat naista, autat koko kylää.”
Vuosikymmenien aikana olemme nähneet, miten koulutettu nainen muuttuu
näkymättömästä näkyväksi, ottaa paikkansa yhteiskunnassa ja luo ympärilleen
hyvinvointia. Tyttöjen koulutus on tehokas tapa torjua nälänhätää, väestön liikakasvua, tauteja ja väkivaltaa. Naispiirit ovat vahvasti mukana torjumassa aidsia.
Naisten pienluotot ja yrittäjyys ovat parantaneet perheiden ja kylien elämää.
Koulutetut naiset ovat voimavara, jonka monet maat vasta nyt ovat löytäneet.
YK:n jäsenmaiden allekirjoittama Lapsen oikeuksien sopimus on UNICEFin tärkeitä virstanpylväitä. Sopimuksessa edellytetään, että lapsen tarpeet tulee asettaa
etusijalle niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin päätöksenteossa. Meidän
aikuisten on muistettava, että lapset eivät pysty itse huolehtimaan heille kuuluvien
oikeuksien toteutumisesta. Se on aikuisten tehtävä. Suomen UNICEFin vapaaehtoiset työntekijät ovat esimerkki siitä, mitä lasten oikeuksien sopimukseen sitoutuminen käytännössä tarkoittaa. Haluan osoittaa kiitokseni teille kaikille. Tuellanne
on tehty lukemattomien lasten elämässä ratkaiseva muutos parempaan.
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Suomen UNICEF-yhdistyksen
suojelijat
Presidentti Urho Kekkonen
Rouva Sylvi Kekkonen

Kun Suomen UNICEF lähtee viidennelle vuosikymmenelleen, elämme maailmassa,
joka on monin tavoin aikaisempaa pirstaleisempi. Ilmastonmuutos, nopeasti syttyvät
poliittiset kriisit ja aidsin mukanaan tuoma kurjistuminen koskettavat kipeimmin
juuri kehitysmaiden lapsia. Me täällä pohjolassa voimme tehdä paljon niiden eteen,
joiden ääni kuuluu vähiten.

Rouva Tellervo Koivisto
Rouva Eeva Ahtisaari
Tohtori Pentti Arajärvi

Lasten hyvinvoinnin turvaamiseen tarvitaan rahoitusta sekä työhön lämpöä ja
ymmärrystä; avoimia sydämiä, tekeviä käsiä ja hyvää tahtoa. Uskon että nämä ovat
periaatteita, joiden avulla Suomen UNICEF on kasvanut yhdeksi maamme merkittävimmistä lasten avun järjestöistä.
Onnitteluni Suomen UNICEF-yhdistykselle 40-vuotispäivänä!

Tarja Halonen
Tasavallan presidentti
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Kunniaa maailmanparantajille
Suomen UNICEFin historiikin kirjoittajana en ole ainakaan kärsinyt aineiston puutteesta. Arkistossa on hyllyittäin dokumentteja, pöytäkirjoja, julkaisuja, kuvia, käsinkirjoitettuja puheiden luonnoksia ja jopa pikkutarkkoja
muistiinpanoja toimiston kahvihankinnoista.
Ongelma oli massiivinen tiedon määrä, joka ei lukemalla
auennut eläväksi elämäksi. Siksi päätin kertoa tarinoita,
kuunnella, haastatella ja tavata niin monia ihmisiä yhdistyksen eri toimialoilta ja vuosikymmeniltä kuin mahdollista.
Vuosikymmeniä olemme kuulleet miten ihmiset ovat
organisaation tärkein voimavara. UNICEFissa se on
näin ihan käytännössä, alusta loppuun, kansallisesti ja
kansainvälisesti. Omasta kokemuksestani voin sanoa,
että on ollut valaisevaa suunnitella varainhankintaa täällä
Suomessa sekä nähdä millaisen riemun UNICEFin
kuorma-auton saapuminen saa aikaan afrikkalaisessa
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kylässä. Viimeistään ketjun loppupäässä, kylläistä lasta
katsellessa tietää, mikä on UNICEFin toiminnan ydin ja
miksi sinivalkoiset keräyslippaat, tuhannet vetoomukset,
konsertit ja tilaisuudet ovat tarpeellisia.
Olen ollut etuoikeutetussa asemassa, sillä tämän työn
aikana olen tavannut paljon hienoja, erityisiä ihmisiä,
joilla on kyky loihtia valoa ympärilleen. On lohduttavaa
ajatella, että on olemassa koko maailman kattava verkosto, jossa kaikki ovat sitoutuneet päämäärään, joka on
vastakohta kovalle ja itsekkäälle maailmalle. UNICEF
elää välittämisestä, toisten ihmisten kunnioittamisesta,
lämmöstä ja uskaltaisin sanoa – rakkaudesta. Moni muu
ajassamme elävä organisaatio ei voi sanoa samaa.
Kun ajattelen 40-vuotiasta Suomen UNICEFia, haluan
ajatella samanikäistä ihmistä. Perustamisvaiheessa ja sen
jälkeisinä vuosina näimme paljon lapsen luovuutta, kokeilua ja ennakkoluulottomuutta. Järjestö kasvoi nopeasti
kuten lapset yleensä, hankki matkan varrella koulutusta
ja uusia taitoja. Murrosikäinen kokeili ja kompasteli.
Nuori aikuinen esiintyi koulutettuna ammattilaisena ja
keski-ikä toi mukanaan varmuutta ja vakiintumista.

Onneksi tehokkaalla keski-ikäisellä on ollut viisautta
pitää arvot kohdallaan ja sydän paikallaan.
Kertomusten muotoon rakennettu historiikki, kirjanen,
ei tee täyttä oikeutta täsmällisille ajanmääreille. Olen
vältellyt vuosilukuja ja yrittänyt panostaa luettavuuteen.
Pyydän myös etukäteen anteeksi niiltä sadoilta ihmisiltä,
jotka ovat olleet mukana UNICEFin työssä ja joita en ole
maininnut tekstissä. Monille teistä kuuluisi kunniapaikka
suuremmankin historiikin palstoilla.
Katsokaa kuitenkin takasivujen kuvagalleriaa. Sinne
olemme yrittäneet saada mahtumaan niin monta iloista
ilmettä kuin mahdollista.

Raija Rautakoura
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Maailman pisin pyykkinaru
Sodan jälkeen, pulavuonna 1946, Suomeen oli määrä
toimittaa 80 tonnia lastenvaatteita.
Avustuserä oli tarkoitus jakaa Lapin lapsille.
Vaatteita kuljettanut laiva SS Lord Delaware ajoi
miinaan Tanskan salmissa.
Kahden kuukauden kuluttua laiva nostettiin ja
hinattiin Helsinkiin, jossa märkä lasti purettiin.
Lastenvaatteet osoittautuivat käyttökelpoisiksi, mutta
niiden kuivattamiseksi tarvittiin mittava operaatio.
Märät lastenvaatteet kuivattiin Lauttasaaressa.
Saaren ympäri viritettiin 10 km pyykkinarua.
Senaikaisen tiedon mukaan pyykkinaru oli maailman
pisin. (6 miles = 9,65 km)
Kuivausoperaation suorittivat UNRRAn (The United
Nations Relief and Rehabilitation Administration)
40 vapaaehtoista. UNRRAsta muodostui myöhemmin
UNICEF.

99

Unicef historia 9.5.indd 9

14.6.2007 15:26:25

10

Unicef historia 9.5.indd 10

14.6.2007 15:26:25

UNICEF perustettiin 1946
helpottamaan lasten asemaa
sodanjälkeisessä Euroopassa
Sodan jälkeen apua tarvitsevia lapsia oli Euroopassa 40 miljoonaa. Heistä yli puolet oli aliravittuja ja
vammaisia ja noin neljäsosa oli menettänyt toisen tai
molemmat vanhempansa. YK:n hätäapu- ja jälleenrakennusjärjestö UNRRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration) oli heti sodan jälkeen
aloittanut koko Eurooppaa koskevan avustustoiminnan, jossa myös Suomi oli avunsaajana. Toiminta laantui ennen pitkää rahoituksen puutteeseen ja kansainvälinen lasten hätäapurahasto UNICEF (United Nations
International Children´s Emergency Fund) perustettiin
jatkamaan aloitettua työtä. Painopiste siirtyi yhä selkeämmin hädässä olevien äitien ja lasten auttamiseen.

6
4
9
1
Toiminnan periaate oli,
että hallitukset olisivat itse
vastuussa lastensa huollosta. UNICEF
antaisi täydentävää apua, joka kohdistuisi maihin,
joissa UNRRA oli toiminut.

Aluksi UNICEFin toimialueena oli 14 toisen maailmansodan hävittämää Euroopan maata. Järjestö toimitti ruokaa, lääkkeitä ja vaatteita miljoonille lapsille yli
50 000 avustuskeskuksen kautta.
Kun Euroopan lasten asema parani 1950 luvulla, järjestön päämääräksi asetettiin lasten aseman parantaminen alikehittyneissä maissa.
1953 YK:n yleiskokous päätti tehdä hätäapujärjestöstä
pysyvän YK elimen. Samalla järjestön nimi lyhennettiin
jättämällä pois sanat ”International” ja ”Emergency”.
Jo vakiintunut UNICEF-lyhenne säilyi kuitenkin
ennallaan.
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yhden aterian vaatimukset. Tämä edellytti noin 200
kalorin lisäystä ruokavalioon päivittäin.

Kun UNICEF auttoi Suomen lapsia
Vuonna 1947 arvioitiin, että sodan seurauksena Suomen elintaso oli pudonnut hieman alle puoleen 1939
tasosta. Sotakorvaukset söivät suuren osan vähäisistä
tuloista. Maata rasitti suuri valtionvelka, siirtolaiskysymys sekä pirstoutunut maatalous.
Valuuttapulan takia valtio ei pystynyt hankkimaan
tarpeellisia materiaaleja, kuten puuvillaa lasten
alusvaatteita varten tai nahkaa jalkineteollisuudelle.
Myös lääkkeet olivat kallista tuontitavaraa.
Sodan jälkeen peruselintarvikkeita oli saatavilla, mutta
niiden hinnat olivat tasolla, johon tavallisen perheen
tulot eivät yltäneet.
Sotaorpoja oli 48 000. Arvioitiin, että ulkoa tulevaa
ruoka-apua tarvittaisiin täydentämään noin 70 000
lapsen ateria sellaiseksi, että se suunnilleen tyydyttäisi

Tohtori Arvo Ylppö kirjoitti UNICEFin edustajalle,
amerikkalaiselle Wendell T. Kershnerille seuraavasti:
”Tämän vuoksi ovat kaikki korkeakaloriset munanvalkuaistuotteet ja rasva sangen tervetulleita, kuten esimerkiksi maitopulveri, kannutetut liharuuat, munapulveri ja laardi. Jos UNICEFin kautta voitaisiin saada
maahan vaateapua, toivottaisiin lähinnä pikkuvauvojen
huopia 85 000 kpl. Äitiyspakkauksiin tarvitaan kipeästi
pikkulasten pesusaippuaa.”
Suomen neuvolalaitos toimi myös sodanjälkeisinä vuosina ja äitiyspakkauksia jaettiin vähävaraisille äideille.
Kangaspulan vuoksi esimerkiksi vauvan lakanat oli
tehty paperista.
Aliravitsemuksen ja yksipuolisen ruoan seurauksena
Suomen lasten vastustuskyky eri sairauksia vastaan
laski dramaattisesti. Neuvoloiden tilastoissa olevista
lapsista yli 70 % sairasti riisitautia. Tuberkuloosi
lisääntyi ja lasten pituuskasvu kääntyi laskuun.
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”Katajanokan laituriin toi eilen Bloomington
Victory ensimmäisen erän YK:n kansainvälisen lastenavun Suomelle myöntämistä
elintarvikelähetyksistä. Suomen Huolto*
oli tapauksen johdosta järjestänyt laivalle
vastaanottotilaisuuden, jossa oli paikalla
UNICEFin edustaja Mr. Wendell Kershner,
maaherra S. Mattson, kaup.joht. Erik von
Frenckell, prof. A. Ylppö ja eri huoltojärjestöjen ja lehdistön edustajia.”
Sosiaaliministeriön raportissa kerrotaan: ”Lapsilla on
alusvaatteita aivan riittämättömästi, on paljon sellaisiakin lapsia, joilla ei ole kuin yksi alusvaatekerta ja
yleensä useampaa kuin 2 vaatekertaa ei ole monellakaan. Samoin on laita päällyspukimienkin. On sellaisiakin lapsia, joilla talvipakkasessakaan ei ole muuta
päällysvaatetta kuin ohut villanuttu. Kouluikäiset lapset on pakko pitää kylminä kuukausina sisällä pienissä
ja ahtaissa asunnoissa, koska ei ole kylliksi lämpimiä
pukimia ulkoilua varten.”

Bloomington Victory toi mukanaan New Yorkista maitopulveria ja laardia yhteensä 313 tonnia, mikä merkitsi
sitä, että yli kolmen kuukauden aikana voitiin 75 000
suomalaiselle lapselle jakaa päivittäin lisäravintoa
242 kaloria.

Lokakuun 25. päivä 1947 Uusi Suomi kertoi ilouutisen:

(* maanpuolustustyötä koordinoiva organisaatio
Vapaa Huolto, sittemmin Suomen Huolto)
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Suomi toipuu nopeimmin Euroopan
maista
Sodanjälkeisessä Suomessa oli puutetta melkein kaikesta, mutta äitien valveutuneisuus ja yhteiskunnan
rakenteet olivat monia muita maita edellä. Maailman
hätää koskevassa alustuksessa Kairossa 1946 UNICEFin ensimmäinen pääsihteeri Maurice Pate mainitsee
Suomen maana, joka omien vaikeuksiensa keskellä
pystyi järjestämään lämpimän aterian 88 % koululaisista. Ateria oli tosin niukka, mutta järjestelmän kattavuus oli mittavin maailmassa.
Suomen neuvolajärjestelmä oli myös ainutlaatuinen,
sillä se liitti äitiyshuollon suoraan valvotun terveydenhuollon piiriin.

Kouluhallitus totesi:
”Elintarvikkeista on toistaiseksi
tullut maahan laardia ja kuoritusta
maidosta tehtyä pulveria. Lahjoittajan toivomusten mukaan on oppilasta

ja päivää kohti annettava noin 230–240 kalorin suuruinen annos. Tämä annos annetaan tavallisen kouluaterian lisäksi. Mainittu annos tekee kutakin oppilasta
kohden 40 g maitopulveria ja 4 g laardia.”
Jakelun piiriin tuli myös kalanmaksaöljy ja mm. sokeri,
jonka avulla voitiin säilöä marjoja talvea varten.
Ruoka-avun vaikutus näkyi varsin nopeasti. Lasten
punnitustulokset osoittivat, että koululaisten paino nousi
UNICEFin lisäravinnon ansiosta 1–3 kg, sairaudet
vähenivät ja yleiskunto parani.
Vuonna 1950 kouluhallitus toimitti UNICEFille todistuksen siitä, että Suomeen saatuja elintarvikkeita
ei ollut enää jäljellä. Tämän jälkeen UNICEFin
elintarvikeohjelma Suomessa katsottiin päättyneeksi.
UNICEF lahjoitti viiden vuoden aikana
Suomen lapsille elintarvikkeita
yhteensä 2 238 500 kg.
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auttoi paljon, kun niukoista raaka-aineista koottiin
kohtuullisen ravitsevia aterioita.

Lääkkeitä ja laitteita
UNICEFin tukema tuberkuloosirokotusohjelma aloitettiin vuonna 1948. Kampanjan aikana tehtiin 784 000
tuberkuliinikoetta ja rokotettiin 325 000 lasta ja nuorta.
UNICEFilta saatiin myös yhdeksän pienoisröntgenkonetta, joista osa oli liikuteltavia, jolloin tarkastukset
voitiin ulottaa myös syrjäseuduille.

Suomen Huolto ja UNICEF
Suomen Huollon merkitys UNICEFin avustustoiminnassa oli keskeinen. Järjestö otti vastaan ulkomailta
saapuneet elintarvikkeet, varastoi ne ja huolehti niiden
lähetyksestä kohteisiin. Lisäksi se hoiti kirjanpidon ja
valvoi, että avustuserät jaettiin oikeudenmukaisesti.
UNICEFin avun tehokas perillemeno selittyy osittain
sillä, että maassa oli jo olemassa valmiita järjestelmiä
käytännön toteutuksille. Esimerkiksi Marttaliitto oli
toiminut ansiokkaasti ja järjestön levittämä valistus

UNICEFin avun perillemenosta Suomessa vastasivat
Suomen Huolto, Suomen Punainen Risti ja sen piirihallitukset sekä Lasten Ruokinnan Keskustoimikunta.

Flanellia, villaa ja nahkaa
UNICEFin edustaja, amerikkalainen Wendell Kershner teki kahden vuoden aikana lukuisia tarkastusmatkoja ja ehti tutustua myös Suomen syrjäisimpiin osiin.
Vuonna 1948 hän saattoi todeta lehdistölle: ”Lapset
ovat heikkoja ja sairaalloisia, mutta pahin elintarvikepula on ohi. Sen sijaan vaatetustilanne on erittäin
heikko.”
Nyt apu suunnattiin kenkänahan, puuvillakankaan ja
villan toimittamiseen. UNICEFin merkeillä valmistettua flanellia jaettiin samoille laitoksille ja koulupiireille, jotka olivat mukana elintarvikeohjelmassa. Se riitti
45 000 koululaiselle ja 4 500 lastenkotilapselle. Koululaista kohden laskettiin 3,1 metriä flanellia. Maahan
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saatu raakavilla kehrättiin Suomessa ja jaettiin perhelisään oikeutetuille suurperheille sekä niille, jotka olivat
menettäneet pääasiallisen huoltajansa. Jokainen perhe
sai puoli kiloa UNICEF-villalankaa. Perheet maksoivat
langan siten, että sosiaaliministeriö vähensi langan
hinnan seuraavasta avustussummasta.
Lahjoitusnahasta tehtiin ”lujia pitokenkiä” eli monoja
ja ne jaettiin rajaseutukuntien vähävaraisille oppilaille.
Kenkien ulkopohjiin lisättiin merkintä UNICEF ja
laatikoissa oli teksti ”Nahan
lahjoitti: Yhdistyneiden
Kansakuntien Lastenapu.”

UNICEFin avustustoiminta Suomen lapsille päättyi
vuonna 1951. Suomi oli noussut jaloilleen ja pystyi
huolehtimaan itse lapsistaan. UNICEFin apu nopeutti
tätä kehitystä ja tuli perille silloin, kun tilanne oli
vaikein.
Samana vuonna tilanne kääntyi toisinpäin: Suomen
hallitus myönsi 10 000 dollaria käytettäväksi lasten
auttamiseen muissa maissa.

(lähde: Osman, Hannele 1991
– Kun UNICEF auttoi Suomea.
Helsinki: Punamusta.)
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UNICEFin pitkäaikaisin vapaaehtoinen
Irene von Graevenitz

UNICEFin Grande Dame
Irene von Graevenitz 99, on UNICEFin korttimyynnin pioneereja. Hän
myi ensimmäiset kortit ollessaan
Suomen ruotsinkielisen tyttöpartion johtaja ja ryhtyi ”päätoimiseksi
vapaaehtoiseksi” siirtyessään eläkkeelle 1973. Irenen
organisoima, pääosin entisistä partiolaisista koostuva
vapaaehtoisryhmä on edelleen mukana UNICEFin joulutuotteiden pakkaustyössä. Irene luo ympärilleen valoa
ja iloa minne meneekin. Hiukan alle 100-vuotiaat ovat
muka ulkona työelämästä. Miten niin?
Irene von Graevenitz muistaa Pietarin vuonna 1918: ”Paljon ammuttiin, joka ilta odotimme ja pelkäsimme, tuleeko
isä kotiin”, muistelee Irene Graevenitz. Hänen isänsä oli
Venäjän duuman sihteeri ja kaksi setää oli jo teloitettu.
Vallankumouksen keskellä Pietarissa elettiin alituisen
pelon vallassa.

Monien vaiheiden jälkeen perheen onnistui
paeta rajan yli Viipuriin. Irene kävi ruotsinkielistä koulua ja noilta vuosilta on peräisin
hänen laaja kielitaitonsa: ruotsin lisäksi Irene
puhuu sujuvasti suomea, äidiltä opittua ranskaa ja saksaa sekä isältä opittua venäjää.
Irene pääsi ylioppilaaksi vuonna 1928 ja sai
pian työpaikan Pohjoismaiden Yhdyspankin
Viipurin konttorista. Talvisodan ajaksi konttori
evakuoitiin, mutta Irene tuli takaisin sodanvaurioittamaan konttoriin välirauhan aikana. Pankissa
ei ollut vettä eikä sähköä, mutta konttori pidettiin auki
kunnes Irene lähti palavasta kaupungista viimeisten joukossa varusteinaan sukset ja reppu. ”Tavara ei ole tärkeää,
ihmiset ovat”, sanoo Irene, joka niin monta kertaa on
joutunut aloittamaan elämänsä uudestaan.
Irene päätyi Helsinkiin. Hän oli ensimmäisiä Punaisen
Ristin sisaryhdistyksen työntekijöitä ja toimi myös Helsingin sotilassairaalassa numero 54. Sairaalassa hoidettiin
raajoihin haavoittuneita. ”Joku entisistä potilaista pysäytti
joskus kaupungilla ja kysyi, neiti, ettekö muista? Katsoin
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miten hän käveli ja sitten muistin. Oli niin kiire, että kasvot
eivät jääneet mieleen.”
Energinen Irene ryhtyi opiskelemaan ja käytti vapaa-aikansa ruotsinkielisen partioliikkeen piirissä. Hän oli mukana rakentamassa mm. tyttöpartioyhdistyksen mökkiä
Lappiin. Irenellä on Lapissa myös oma nimikkomökkinsä,
jossa hän on käynyt neljän vuosikymmenen ajan.
Irene sai päätoimisen paikan Suomen tyttöpartioyhdistyksen kansliasta ja toimi siellä ”johtajana, kouluttajana
ja juoksupoikana” aina eläkkeelle siirtymiseensä saakka.
Tällöin tyttö- ja poikapartion yhdistämistä suunniteltiin ja
”pojat sanoivat tietävänsä paremmin, mikä on partio.”
”Ei ollut kiva ruveta tekemään niin kuin pojat haluaa”,
kuittaa Irene.

UNICEF, eläkepäivien harrastus yli 30 vuotta
Kun Irene myi ensimmäiset UNICEF-kortit, ei Suomen
UNICEFia vielä oltu perustettu vaan kortit tulivat silloiselta
YK-yhdistykseltä ja partioliike toimi yhtenä jakelu- ja
myyntikanavana.

UNICEF-yhdistyksen ensimmäinen pääsihteeri Gunvor
Hustich soitti ja pyysi apua UNICEF-tuotteiden pakkaamisessa. Kalevankadun yhdistetyssä toimisto-varastossa tehtiin töitä – samojen hyvien pöytien ääressä muuten
kuin nykyäänkin. Pöydät oli silloisten timpureiden asiantuntemuksella niin hyvin mitoitettu, että niistä ei Irenen
mielestä missään tapauksessa kannata luopua, vaikka
tulevaisuus toisi millaisia innovaatioita tahansa. ”Pakkaaminen on luovaa työtä. Pitää ratkaista, miten tuote
pakataan mahdollisimman kevyesti, nopeasti ja niin, että
se kestää kuljetuksen.”
Kalevankadulla ei ollut edes ikkunoita. Toiminnan kasvaessa tila kävi yhtä ahtaammaksi, mutta yritystä ja intoa
oli. ”Gunni oli ihminen, joka osasi innostaa auttamaan”,
muistelee Irene.
Sekä Kalevankadulla että myöhemmin Pikku Roobertinkadulla työskenteli Irenen lisäksi ryhmä asialle omistautuneita vapaaehtoisia. ”Heitä tuli USA:n ja Englannin lähetystöistä, partioliikkeestä ja Martoista. Ryhmä sitoutui
työhönsä, idea UNICEFista maailman lasten auttajana
oli läheinen kaikille. Jokainen ajatteli, että voisi itse tehdä
jotakin. Silloin ihmiset eivät ajatelleet niin paljon itseään.
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Sodan menetykset olivat lähellä. Nyt ajatellaan ensin
mitä itse saisi.”
Irene jatkoi UNICEFin vapaaehtoisena Pikku Roobertinkadulla ja Lauttasaaressa. Luopuminen työnteosta on
Irenelle täysin mahdoton ajatus ja hän ihmettelee suuresti
nykyistä intoa lähteä eläkkeelle ”nuorella iällä”.

”Me voisimme helposti auttaa vieläkin enemmän, jos
haluaisimme antaa maailman lapsille edes pienen osan
siitä rahamäärästä, jonka nyt käytämme turhan tavaran
hankkimiseen. Tärkeintä elämässä on auttaa muita.”

Irenen pakkausryhmä UNICEFissa kokoontuu edelleen
syyskuisin tehtävänjakoon hänen kodissaan. Ryhmä
koostuu vanhoista partiolaisystävistä ja uusia tulee tilalle.
Irene organisoi jokaiselle pakkauspäivän. Näin ryhmä
auttaa hoitamaan UNICEFin postituksen ruuhkahuippuja
ennen joulua.
Huonontunut näkö on Irenen ainoa ongelma. ”Nyt tarvitsen suurennuslasia, mutta pakkaamisessa on vaiheita,
joissa ei tarvita niin tarkkaa näköä.” UNICEFin vuosittain
kasvava tulos saa Ireneltä lämpimän kannatuksen.
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Maisteri Hilkka Pietilä

Suomen ainutlaatuiset naisjärjestöt
auttoivat toipumaan sodasta
”Suomi on maa, jossa hyvin organisoiduilla naisjärjestöillä on pitkät perinteet”, sanoo Hilkka Pietilä, joka
toimi Suomen UNICEFin perustamisen aikoihin YK-liiton
pääsihteerinä oli mukana Suomen UNICEFin perustamisprosessissa. ”Järjestötoiminta oli ennestään tuttua ja
etenkin naiset muodostivat toisiaan auttavia verkostoja.
Martat olivat jo ennestään vieneet lähes joka kylään tietoa hygieniasta ja oikeista ruokatottumuksista. Toimittiin
yli sosiaali- ja kielirajojen. Niukkuuden aikana selviämiskeinoja ideoitiin ympäri maata ja järjestöjen kautta ne
levisivät perheiden avuksi.”
Suomalaisten äitien neuvokkuutta tultiin syystä ihmettelemään. UNICEFin edustaja mainitsi raportissaan, että
vaikka elintarviketilanne maassa oli huono, nälkää näkeviä lapsia ei ollut niilläkään alueilla, joissa tilanne oli kaikkein heikoin. Pienelläkin avustusmäärärahalla onnistuttiin

ruokkimaan lapset. Naiset tekivät - kuten niin monet
muistavat - pieniä ihmeitä pienentämällä vanhoja vaatteita, kääntämällä kuluneita vaatekappaleita ja keksimällä
uusia aterioita melkein ei mistään. Kaikenlaisiin talkoisiin
osallistuttiin hanakasti. Yhteistyöstä tuli kansakunnan
kasvun avain.
Maidontuotanto kattoi vain hieman yli puolet tarpeesta.
Kymmenet tuhannet lapset kärsivät maidon puutteesta
ja maidon huonon käsittelyn aiheuttamista vatsataudeista. ”Pilaantuneista maitotuotteista johtuva lasten
ripuli saatiin kuriin vasta, kun erityisesti asutuskeskuksiin
pystyttiin toimittamaan pastöroitua ja pullotettua maitoa.
Vielä 1950-luvulla pullotettu maito varattiin nimenomaan
lapsiperheille. Ilman UNICEFin meijereille toimittamia laitteita siihen olisi pystytty paljon myöhemmin.”
”Kaiken puutteen jälkeen pienetkin askeleet parempaan tuntuivat valtavilta. Nykyisen hyvinvoinnin keskellä miettii joskus, onko meiltä unohtunut
jotakin oleellista - kyky iloita pienistä asioista ja
edetä yhdessä, askel kerrallaan.”
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Maisteri Kalle Justander

UNICEFin monitoimimies
lapsuudesta lähtien
Kalle Justander on tehnyt pitkän päivätyön
UNICEFissa, mutta on myös itse saanut
apua UNICEFilta. Muistissa on säilynyt sodan jälkeinen puutteen aika, jolloin UNICEF
tuli Suomen lasten avuksi jakamalla lämmintä flanellikangasta. Koulujen käsityötunneilla kankaasta
tehtiin alusvaatteita ja pyjamia.
Kalle asui Pohjois-Karjalassa isovanhempiensa luona
kun flanellierää jaettiin. Mummo epäili, sopisiko moista
lahjaa ottaa vastaan, mutta myöntyi, kun pojalle saatiin
lämpimät alusvaatteet. Väri oli vaaleanpunainen, mutta
tuon ajan pikkupojat olivat tottuneet myönnytyksiin.
Kalle Justander tuli Helsinkiin opiskelemaan, valmistui
filosofian maisteriksi, toimi Väestöliitossa ja sittemmin
Lastensuojelun Keskusliitossa. UNICEFin ensimmäinen

pääsihteeri Gunvor Hustich pyysi hänet mukaan
toimintaan.
Kalle on tehnyt työtä kaikkien UNICEFin pääsihteereiden kanssa ja nähnyt järjestön muuttuvan innokkaasta kortteja myyvästä seurasta tehokkaaksi
kansainväliseksi organisaatioksi. Hän on toiminut
eri aikoina myös hallituksen kokousten puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana, taustatukena, konsulttina ja pääsihteerin sijaisena. Kalle on ollut myös mukana organisoimassa
järjestön monia tapahtumia ja varainkeruuhankkeita.
Kalle Justander on luopunut Suomen UNICEFin hallituksen jäsenyydestä ja sanoo lähtevänsä eläkkeelle iloisena
siitä, että Suomen UNICEF on tehokkaampi ja toimintakykyisempi kuin koskaan. ”Vuosien varrella UNICEF on
voimakkaasti lisännyt ammattiosaamistaan sekä meillä
että kansainvälisesti. Varainhankinta on mennyt eteenpäin ja lapsen oikeuksista tiedottaminen on tehostunut.
UNICEFin korttimyynti oli alkujaan keräystoiminnan perusta, mutta sen rinnalle ja ohikin on kasvanut erilaisia
vastikkeettomia keräysmuotoja, jotka tulevaisuudessa
kehittyvät entisestään.”
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1967

Suomen UNICEFin itsenäinen työ
alkaa 1967

1959 Yhdistyneiden Kan-

sakuntien yleiskokous hy-

väksyi yksimielisesti Lasten
oikeuksien julistuksen. Siinä
todetaan, että ihmiskunnan
velvollisuutena on antaa lapselle parasta ja että nämä
oikeudet kuuluvat jokaiselle
lapselle yhtälailla ja erotuksetta. Erillisellä päätöksellä
yleiskokous velvoitti
UNICEFin huolehtimaan lasten oikeuksien puolustamisesta maailmassa.

Suomen YK-liiton hallitus päätti 24.11.1966 perustaa
erityisen elimen, jonka tarkoituksena oli tehdä UNICEFin
työtä tunnetuksi Suomessa ja hankkia sen toiminnalle taloudellista tukea. YK:n Lastenavun Suomen valtuuskunnan työ käynnistyi ihmisoikeuksien päivänä 10.12.1966.
Suomen UNICEFin itsenäinen toiminta alkoi vuoden
1967 alusta.

Maan merkkihenkilöitä mukaan – kokoavana
voimana Gunvor Hustich
Yhdistyksen suojelijaksi lupautui rouva Sylvi Kekkonen.
Valtuuskunnan puheenjohtajana ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajana toimi professori Matti Sulamaa ja
varapuheenjohtajana lääketieteen lisensiaatti Riitta Juva.
Valtuuskunnalle vahvistetun ohjesäännön mukaan liitto
kutsui siihen vuosittain vähintään 15 henkilöä. Vuonna
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1967 valtuuskunnan jäsenmäärä oli 22 henkilöä. Kokoonpano oli seuraava: Saara Aarnio, Olli Arrakoski, Niilo
Hallman, Gunvor Hustich, Jaakko Iloniemi, Eila Jokela,
Jussi Koskiluoma, Niilo Kotilainen, Jukka ja Sirpa Kuoppamäki, Olli Lyytikäinen, Pertti Pasanen, Voitto Saario,
Göran Stjernschantz, Per Henrik Taucher, Margareta
Törngren, Rakel Wihuri sekä työvaliokunnan asiantuntijajäsenet Matti Niemistö, Pekka Niini ja Seppo Salonen.

”Soitin ystävättärelleni Saara Aarniolle, joka lupasi puhua miehelleen Aarnelle. Palkin rakennuttamista taloista
saattaisi löytyä varastotilaa. UNICEF sai sitten käyttöönsä kellaritilaa Kalevankadulla, kaksi kerrosta maan alta.
Katossa oli roikka ja tiilikasoja lojui kaikkialla.”

Lähde: Me Naiset 7.11.1979

Miten kaikki oikein alkoi?
UNICEFin ensimmäinen pääsihteeri Gunvor Hustich kertoo yhdistyksen syntyvaiheista: ”No se oli sillä lailla, että
kun minä olin jo nukkumassa puhelin soi yöpöydällä.
Siellä oli professori Sulamaa. Herrat olivat jossakin klubilla, Suomalaisella varmaan, päättäneet että Suomessakin
oli aika aloittaa UNICEF-toiminta.”
”Minä kysyin tietysti ensimmäiseksi, mitä UNICEFin hommissa pitäisi tehdä. Myydä kortteja, kuului vastaus.
Ja kortteja minä olen sitten myynyt hirmuisia määriä.
Hoidin UNICEFin töitä ensin aivan yksin ja pidin kortteja
kotonani. Mutta kun korttikasat kasvoivat nurkissa ja
alkoivat pursuilla, täytyi keksiä toinen ratkaisu.”
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saattoi päätyä pakkauspöydän ääreen ja lupautua auliisti tulemaan
töihin toistekin.
Kalevankadun toimisto
ei häikäissyt ulkoisilla
puitteilla. Pikku kellari
oli kuitenkin UNICEFin
ensimmäinen ”koti” ja
sieltä myytiin vuosien
verralla hämmästyttävä määrä kortteja ja ideoitiin suuren
luokan tapahtumia.

(Gunvor Hustichin muistiinpanoista)
YK-liitto hoiti aluksi UNICEF-korttien myynnin, mutta
valtuuskunta aloitti toimintansa ripeästi ja organisoi
myynnin uuteen uskoon. Gunvor Hustich värväsi mukaan innokkaan vapaaehtoisjoukon. Pian kortteja myivät
partiolaiset, pääsihteerin henkilökohtaiset ystävät, rouvat
eri lähetystöistä, pankkineidit ja satunnaiset vierailijat.
Kuljetukset hoituivat Gunnin muistiinpanojen mukaan
kärryillä, en del firmor och tuttavat autoillaan. Kerrotaan,
että kortteja ostamaan tullut arvokas rouvashenkilö

Gunvor Hustichin muistiinpanoissa esiintyy usein sana
”säästö”. Hän päätti kerätä toimiston huonekalut lahjoituksina. Niinpä jokainen toimistotarvike saatiin yksityisiltä
ja yrityksiltä. Pääsihteerin aviomies professori Ilmari Hustich on varmasti ollut Suomen UNICEFin ensimmäinen
suurlahjoittaja, sillä hän sai luopua omasta kirjoituspöydästään UNICEFin hyväksi. Mukana olleet muistavat,
että muistilaput ja kirjoituspaperi käytettiin molemmin
puolin ja kahvihankinnoissakin pyrittiin tiukkaan säästäväisyyteen.
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Palkki Oy on epäilemättä ollut antelias ja pitkämielinen UNICEF-tukija, sillä se tarjosi ilmaisen
toimiston lisäksi myös saniteettitilansa käyttöön.
Kun kellarissa järjestettiin erilaisia tilaisuuksia,
vieraat ohjattiin Palkin tiloihin vessaan. Tilanpuutteen takia pääsihteeri piti tervetuliaispuheita
lahjoitustuolilla seisten. Tunnelma, innostus ja ideologia korvasivat betoniseinät ja vuotavan katon.
Työtä tehtiin aidossa UNICEF-hengessä.
Kun pääsihteeri matkusti ensimmäisten toimintavuosien aikana UNICEFin kansainvälisiin tilaisuuksiin,
hän kaappasi Suomeen esiintymään hämmästyttävän
joukon maailmanluokan tähtiä. Gunvor Hustichin neuvottelutaidon tuloksena kaukaiseen Suomeen saatiin
esiintymään mm. Danny Kaye, Peter Ustinov, Marlon
Brando ja Sandie Shaw. Yhdistys sai huikeasti palstatilaa lehdistössä ja ilmaisaikaa televisiossa.
Suomen UNICEFin toiminnan tukemiseksi järjestettiin
Helsingin kaupunginteatterissa 14.10.1967 juhla
”Pikkuisen hymyä”. Juhlaan liittyen järjestettiin Kalastajatorpalle illallistanssiaiset, jonka tuotto meni myös UNICEFille. Järjestelykustannuksista vastasivat UNICEFin
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Euroopan ja New Yorkin toimistot. Käytännön järjestelyistä huolehti valtuuskunta yhdessä liiton, TV-teamin, Oy
Yleisradio Ab:n ja Mainos TV:n kanssa.

Marlon Brando ja Salvador Dalin sivellin
Maailmankuulu näyttelijä Marlon Brando saapui kaupunginteatterissa järjestettävään juhlaan UNICEFin lähettiläänä. Hän kertoi UNICEFin työstä lehdistötilaisuudessa
ja vieraili rouva Sylvi Kekkosen luona. Marlon Brando oli
tehnyt itse lyhytfilmin Intian nälkäalueelta ja monissa lehdissä todettiin, että se oli äärimmäisen koskettava ”teknisistä puutteistaan huolimatta”.
Suomen gaalassa esiintyi myös Euroviisujen laulukilpailun voittaja Sandy Shaw sekä espanjalaissyntyinen laulaja Lenny Escudo. Mukana oli myös joukko tunnettuja
suomalaisesiintyjiä. TV-tuotantona UNICEFin ensimmäinen gaala oli mittava: se lähetettiin Eurovision kautta 13
maahan.
Järjestäjien ideoiman huutokaupan toivottiin kiinnostavan
lähinnä liike-elämän edustajia. ”Pyrimme saamaan huippujen huutokauppaan noin kahdeksan erikoislaatuista

esinettä”, kertoi tuottaja Risto Vanari Ilta-Sanomille.
Ja kaupattavaa saatiinkin. Arkkiatri Arvo Ylpön stetoskoopista maksettiin korkein hinta, 10 000 markkaa,
Cordobesin miekasta 3 250 markkaa, Maurice Chevalierin hatusta 3 000 markkaa, Salvador Dalin pensselistä
ja Jean Sibeliuksen sikarista 2 500 markkaa kummastakin ja Urho Kekkosen sukset myyntiin UNICEFin hyväksi
2 300 markalla.
Vuosien 1968–1969 aikana YK:n lastenavun valtuuskunta toimi edelleen Suomen YK-liiton toimikuntana. Käytännössä se oli kuitenkin itsenäinen, sillä oli oma kirjanpito, vaikkakin kytkettynä Suomen YK-liiton kirjanpitoon.
Itsenäisen yhdistyksen säännöt lähetettiin Oikeusministeriöön rekisteröitäväksi ja ne on merkitty yritysrekisteriin
huhtikuun 11. päivänä 1969 nimellä Suomen YK:n lastenapu UNICEF – FN:s Barnhjälp i Finland UNICEF.
Valtuuskuntaan kuului 30 eri kansalaispiirejä edustavaa
jäsentä ja heidän joukostaan valittiin UNICEFin hallitus
12.3.1969. Puheenjohtajana toimi Matti Sulamaa, varapuheenjohtajana Riitta Juva ja muina jäseninä Gunvor
Hustich, Jorma Sammalkorpi ja Matti Niemistö.
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Toiminta laajenee – uusia verkostoja luodaan
1970-luvun alussa yhdistyksen jäsenistössä ja hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia. Tiedotusta hoiti palkkiolla toimiva tiedotussihteeri. Kiinnostus
UNICEFin toimintaa kohtaan laajeni. Mukaan tuli kouluja,
opettajakorkeakouluja ja sairaanhoitajakouluja. UNICEFmateriaalia lähetettiin moninkertainen määrä eri puolille
maata.
Radio ja TV olivat edelleen innokkaasti mukana ja erilaisten ohjelmien yhteyteen saatiin ilmaiseksi vetoomuksia,
joissa oli mukana UNICEFin postisiirtotilin numero. Yhteiskampanja ”Tierna lapsen hyväksi” esitettiin toimittaja
Matti Haran johdolla mm. kouluradiossa ja erilaisissa
nuorten ohjelmissa.

Tierna lasten hyväksi
Tierna-kampanjassa elvytettiin vanha suomalainen tiernapoikaperinne. Koulut valitsivat omat esiintyjänsä ja järjestivät paikallisia kilpailuja, joiden voittajat pääsivät esiintymään valtakunnallisella tasolla. Parhaat esiintyjät valittiin

tv-ohjelmassa. Katsojat äänestivät käyttämällä UNICEFkortteja tai lahjoittamalla markan yhdistyksen tilille.
Nyt esiteltiin entistä laajemmin UNICEFin työtä avunsaajamaissa. Itä-Pakistanin tilanne, Nigerian jälleenrakentaminen sekä Tansania alkoivat tulla katsojien tietoisuuteen.
Euroopan toimiston avustuksella tuotettiin ensimmäinen
suomenkielinen UNICEF-filmi ”Rauhan tie”, joka kertoi
järjestön eri toimintamuodoista, mutta painottui erityisesti
Nigeriin.
Lehdet tukivat toimintaa antamalla ilmaista ilmoitustilaa
ja Helsingin Sanomat järjesti piirustuskilpailun, johon otti
osaa yli 6 000 lasta.
Vapaaehtoisin voimin järjestettyjä juhlia, tanssiaisia ja
korttimyyntiä alettiin järjestää eri puolilla maata. Vuonna
1970 yhdistykseen palkattiin ensimmäinen vakituinen
toimihenkilö ja myös monia vuosia vapaaehtoispohjalla
toiminut pääsihteeri Gunvor Hustich alkoi saada työstään
palkkaa.
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Yhteiskampanja Tifli toteutettiin yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton
kanssa. Kampanjan avulla tuettiin neuvolatoimintaa Afganistanissa, Perussa
ja Tunisiassa sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kohteita kotimaassa. UNICEFin
tähänastisista laajin kampanja toteutettiin
listakeräyksenä. Ideana oli, että ainakin jokainen suomalaisen äitiys- ja lastenneuvolan piiriin
kuuluva osallistuisi keräykseen. Kampanja tuotti
UNICEFille 105 000 markkaa.
Tifli sai eri paikkakunnilla hyvinkin luovia muotoja, Joroisten lentokentällä yhteistyökumppaniksi tuli Lions Club.
Joroislaiset raivasivat puita ja järjestivät halonhakkuutalkoot. Tuotto tuli kokonaisuudessaan Tifli-keräyksen
hyväksi.
Korttimyynnin kanavat laajenivat, tehokkaimmin niitä
myytiin Osuuspankeissa ja kampaamoissa. Kampaamoiden kohdalla todettiin, että myynti olisi ollut tehokkaampaa, jos yli 3 000 kampaamo- ja parturiliikkeelle
lähetetty informaatio olisi tavoittanut kohteen tarkemmin.
Myös yritysten toimitusjohtajia lähestyttiin ja saatiinkin

koottua uusi asiakaspiiri. Yrityksille myytiin 15 000 korttia. Lähes 3 000 000
UNICEF- kortin lisäksi myytiin vapaaehtoisvoimin 1 333 kalenteria.
Yritykset muistivat nuorta yhdistystä erilaisin toimistotarvikkein: PYP
lahjoitti kirjoituskoneen, Cortex Oy pakkaustoiminnassa tarvittavan liimakoneen, Helsingin
Osakepankki 1 000 markan arvosta postitusta, Palkki Oy
antoi edelleen varasto-toimistotilaa maksutta käyttöön
ja UNICEFin Euroopan toimisto lahjoitti Gestener-sähkömonistuskoneen.
Peter Ustinov oli vuoden tähtivieras. Kun Lausannesta
lähetettiin suuri UNICEF TV-gaala Euroopan eri maihin,
Ustinov esitti vetoomuksen lasten puolesta suomenkielellä. Saman vuoden maaliskuussa, sopivasti eduskuntavaalien aikaan Ustinov vieraili Suomessa. Näyttelijän rooli UNICEF-lähettiläänä oli jo niin tunnettu, että
erään päivälehden pilapiirroksessa lapset kantavat julistetta, jossa lukee ”Äänestäkää Ustinovia!”
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Mainos TV lähetti Ustinovin haastattelun ja näyttelijä tapasi yhdistyksen väkeä, UNICEFin tukijoita sekä lehdistön edustajia.

Kansainvälinen UNICEF täyttää 25 vuotta
Kansainvälisen UNICEFin 25-vuotispäivä sai Suomessa
runsaasti julkisuutta. Todettiin, että UNICEFin apu on
suuntautunut yhä laajemmin kehitysmaihin. 1970-luvun
alussa avun piirissä oli 112 maata ja yhteensä 700 miljoonaa lasta.

1970-luvun alkuvuosina

Monet yritykset ja yhteisöt tulivat toimintaan mukaan,
lahjoituksia tuli Viktor Ekin lahjoittamista ilmaisista ulkomaanrahdeista rahalahjoituksiin. Yhdistys totesi tyytyväisenä, että tuntematon lahjoittaja oli lahjoittanut toimistoon pitkätelaisen kirjoituskoneen ja Instrumentariumilta
oli saatu vaatenaulakko.
Yhdistys teki ensimmäisen sopimuksen säännöllisestä
artikkelipalvelusta Keskisuomalainen-lehden kanssa.
Lehti sitoutui julkaisemaan neljä UNICEF-artikkelia vuosittain. Saman vuoden aikana tehtiin useita muita vastaavia sopimuksia. Lehdet ottivat aineistoa mielellään
vastaan edellyttäen, että käännöstyöt tulivat UNICEFilta.

Suomen UNICEFin toiminta laajeni erityisesti tiedotuksen
alueella. Todettiin, että UNICEFia koskevia artikkeleita
oli lehdissä yli 900 ja yhdistyksen valokuva-arkisto oli
ollut ahkerassa käytössä. Vapaaehtoisten organisoima
korttimyynti kasvoi ja organisoitui. Yhdistyksellä oli kaksi
omaa jouluajan myyntipistettä Helsingissä; toinen Stockmannin tavaratalossa ja toinen Helsingin Säästöpankin
pääkonttorissa Mannerheimintiellä. Ilta- ja lauantaivuoroja lukuun ottamatta myyntipisteet toimivat täysin vapaaehtoisvoimin.
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Gunvor Hustich kertoo:

1975 UNICEF ostaa oman toimiston

”Meillä juoksee pitkin päivää ihmisiä hakemassa tietoa ja
tiedotusaineistoa. Tulee koululaisia, opiskelijoita, sairaanhoitajia, kaikenlaisia esitelmänpitäjiä. Meillä on tekstiä,
kuvia ja filmejä. Tarjoamme kaikille apuamme. Innokkaita
asiakkaita ovat mm. päiväkodit, joille jaamme julisteita ja
muuta aineistoa omakustannushintaan.”

UNICEFin hallitus jatkoi entisellä kokoonpanolla. Yhdistyksen 31 jäsentä edustivat yhteiskunnan eri aloja;
tiedotusvälineitä, teollisuutta, pankkilaitosta, liike-elämää
ja kansalaisjärjestöjä.

UNICEFin tärkeänä työnä oli uuden polven kasvattaminen
kansainvälisyyteen. Kouluhallituksen tukemana UNICEF
saattoi lähettää jokaiseen suomalaiseen kouluun kansainvälisen oppipaketin. Kouluja oli Suomessa 7 000 ja muuta
materiaalia tarvitsevia postitusasiakkaita 26 000.

Yhdistys oli toiminut Palkki Oy:n omistamassa kellaritilassa kahdeksan vuoden ajan. Kesällä 1975 UNICEFilla
oli vihdoin varaa ostaa Kalevankadun toimitilat itselleen.
Myynti kasvoi jatkuvasti ja 1975 UNICEF kortteja myytiin
jo 1,6 miljoonaa kappaletta ja muu tuotemyynti kehittyi
samalla.

Rahaa ei ollut, mutta UNICEF tarjosi mielekästä työtä
vapaaehtoisille. Kirjeiden käsittely vaatii taitoa ja selkää,
näppäriä sormia ja herpaantumatonta intoa.

Tiedotus oli vahvasti kasvava toimialue. UNICEF tiedotti
aktiivisesti kehitysmaiden lasten oloista ja toisaalta
UNICEFin avustuspolitiikan menettelytavoista.

”Kerran 20 naisekonomia tarjoutui vapaaehtoisesti
yhdeksi illaksi meille hoitamaan kirjeiden postitusta.
Valmiita kirjeitä syntyi valtavat määrät ja naisilla oli niin
hauskaa, että he lupasivat auttaa toistekin.”

Ulkoministeriö ja opetusministeriö myönsivät yhteensä
25 000 markkaa käytettäväksi oppitukipaketin kustannuksiin. Hallinnollisiin kuluihinsa yhdistys ei saanut tukea.
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Yhdistys ei vielä julkaissut omaa lehteä, mutta Euroopan
toimiston kautta saatu uutisaineisto levisi tehokkaasti
suomalaislehtiin. Tietoa jaettiin myös TV:n, diasarjojen,
esitteiden ja julisteiden avulla.
Suomen Näyttelijäin Liitto lähetti kaikille teattereille
kirjeen ja haastoi ne esittämään yhden tai useampia
näytöksiä UNICEFin hyväksi. Mukaan tulivat ainakin
Helsingin Kaupunginteatteri, Oulun Kaupunginteatteri,
Intiimiteatteri ja Kansallisteatteri.
Nuorison omasta aloitteesta perustettiin elokuussa 1975
UNICEFin nuorisotoimikunta kehitysmaiden lasten auttamiseksi. Nuorisojärjestön toimesta UNICEFin tiedotus
laajeni valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja kunnallisen
nuorisotoiminnan piiriin.
Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa laajeni – yhteistyöjärjestöjä olivat mm Nuorkauppakamari, Marttaliitto, Soroptimistit, Zonta, Bahá i-yhteisö, Kähertäjäliitto, YK-liitto,
Pakolaisapu, Punainen Risti, Partiojärjestö ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Suomen hallitus myönsi UNICEFille Suomen ulkopuolella
oleviin avustuskohteisiin 3 100 000 markan määrärahan.
1970-luvun lopussa UNICEFin hallituksessa oli edelleen
mukana perustajajäseniä. Professorit Matti Sulamaa,
Klaus Järvinen ja Niilo Hallman muodostivat pääsihteeri
Hustichin ohella ydinryhmän. Hallituksen jäseninä olivat
toimineet myös toimitusjohtaja Olli Lyytikäinen,
kansliapäällikkö Keijo Liinamaa ja toimitusjohtaja Kari Solberg. Uutena jäsenenä
mukaan tuli valtiosihteeri Matti
Tuovinen. Neuvonantajajäsen
vuosikymmenen lopussa oli jaostopäällikkö Matti Isoviita.
Yhdistys sai järjestettäväkseen
suuren tapahtuman, kun Euroopan
UNICEF-komiteoiden vuosikokous
järjestettiin Suomessa 1977.
Yhdistyksen henkilökunta kasvoi. Lisävoimia saatiin tiedotukseen, korttimarkkinointiin ja kenttätyöhön. Henkilökunnan kasvun myötä Kalevankadun
kellaritoimisto oli käymässä liian pieneksi. Yhdistys haki
aktiivisesti lisää toimitilaa, mutta rahavarat olivat rajalliset.
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Esikauppasopimus uudesta toimistosta Pikku Roobertinkadulla tehtiin tammikuussa 1978.
UNICEF haki tukea liike-elämältä. Ensimmäinen, puhtaasti yrityksille suunnattu kampanja käynnistettiin 1979.
Lahjoituspyyntö lähti 3 000 suurimmalle suomalaiselle
yritykselle. Kansallis-Osake-Pankki nousi suurimmaksi
lahjoittajaksi 15 000 markan summalla.
Lehdistöpalaute oli ennätysmäinen. UNICEFista julkaistiin
vuoden aikana yli 1 700 artikkelia.
Ideoitiin uusia tapoja tulla mukaan toimintaan: Suomen
kääntäjäyhdistyksen jäsenet käänsivät UNICEFin kansainvälisiä tekstejä ilmaiseksi. Lehdistölle tarjottiin valmis
paketti valokuvineen.
Esitteitä, diasarjoja, esitelmätilaisuuksia ja muuta UNICEFtietoutta edistävää materiaalia tuotettiin ja postitettiin.
UNICEF vakiinnutti asemansa Mainos TV:n kanavalla. Jo
perinteeksi muodostunut joulukonsertti Finlandia-talossa
keräsi huomiota ja toi suuren määrän lahjoituksia.

Suomen UNICEFin alkuvuodet
Suomen UNICEFin toiminta alkoi täysin vapaaehtoisvoimin.
UNICEFin ensimmäistä vuosikymmentä leimasi valtava positiivisuus, yrittäminen ja idealismi.
Villitkin ideat lähtivät lentoon ja kaaoksesta
syntyi toimivia ratkaisuja.
Pienellä joukolla saatiin aikaan paljon näkyvyyttä, maailmantähdet esiintyivät Suomessa.
70-luvun UNICEF henkilöityi pääsihteeri
Gunvor Hustichiin jopa niin, että yhdistystä
nimitettiin Gunnicefiksi. Näin Gunni itse luonnehti tehtäväänsä: ”Tällä paikalla pitää olla
jalat maassa käytännön työssä, mutta pää
pilvissä. Idealismi on välttämätöntä.”
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Suomen UNICEFin perustajahahmoja

Matti Sulamaa – legendaarinen
lastenkirurgi
Olli Sulamaa muistelee
Professori Matti Sulamaa oli niiden 30 suomalaisen
vaikuttajan joukossa, jotka perustivat YK:n lastenavun
Suomessa, sittemmin Suomen UNICEFin.
Perustava kokous pidettiin Vanhalla Ylioppilastalolla joulukuussa 1966. Suomen UNICEFin itsenäisen toiminnan
katsotaan alkaneen tuon kokouksen jälkeen vuonna
1967. Perustavassa kokouksessa olivat mukana mm.
Raakel Wihuri, Pelle Taucher ja Spede Pasanen. Matti
Sulamaa osallistui samaan aikaan pidettäville lääkäripäiville, joten hän ei ollut itse kokouksessa, mutta kutsuttiin
myöhemmin mukaan asiantuntijajäsenenä.
Ero UNICEF-yhdistykseksi noudatteli kansainvälistä
mallia, jonka mukaan perustajajäsenet Suomessakin

katsoivat, että lasten etu toteutuisi paremmin toimimalla
oman yhdistyksen kautta. Suomen UNICEF-yhdistys ry
perustettiin.
Matti Sulamaa oli jo vuonna 1953 aloittanut lasten sydänleikkaukset Suomessa ja teki merkittävän työn talidomidilasten parissa. Hän oli arvostettu isähahmo, joka vielä
UNICEFin perustamisen aikoihin jaksoi innostua uusista
ideoista ja haasteista.
Perustajajäsenet ja heidän verkostonsa vauhdittivat
UNICEFin liikkeellelähtöä. Pelle Taucher tarjosi ilmaista
suunnitteluapua mainostoimistostaan ja vuorineuvos
Aarne Aarnio antoi yhdistyksen käyttöön ilmaisen
toimiston Kalevankatu 12 kellarikerroksessa.
Yhdistyksellä oli perusta ja puitteet toimia, mutta energistä vetäjää tarvittiin. Matti Sulamaa päätti soittaa
ystävälleen Gunni Hustichille, joka suostui ottamaan
UNICEFin päällikkyyden – aluksi ilman palkkaa. Rivakasti
toimiva rouva pestasi mukaan omia ystäviään, eikä
aikaillut hakiessaan tukea kaikilta mahdollisilta yrityksiltä
ja organisaatioilta.
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Matti Sulamaan poika, ekonomi Olli Sulamaa teki
myöhemmin UNICEFille töitä PR-toimistonsa Delfiinien
kautta. Yhdistyksen alkuaikoina Gunni Hustich oli suvereenisti hoitanut yhteydet lehdistöön, yrityksiin ja tarvittaessa presidentin kansliaan.
Olli Sulamaan mukaan Gunnin neuvottelutekniikka oli sinnikkyyden mestarinäyte:
mentiin läpi harmaan kiven tavalla tai toisella. Gunni ei jättänyt vastapuolelle paljonkaan pelivaraa. Ehkä tarkoitti hänen
sanastossaan kyllä. Olli Sulamaa kertoo,
että Gunni pystyi jättämään yritysten
päättäjille epämääräisen syyllisyyden
tunteen, ellei hänen ehdotuksiinsa suostuttu. ”Ei oikein voitu laskuttaa”, oli melko
yleinen kommentti.

maan tilanne. Myös Olli joutui rintamalinjojen keskelle.
Pienistä kriiseistä huolimatta ekonomi Olli Sulamaa
muistuttaa, että UNICEFin alkuajat olivat täynnä idealismia ja aitoa halua auttaa. Vaikka tekniikka joskus petti,
onnistumiset korvasivat sen moninkertaisesti. UNICEFin
perusidea, hädässä olevien
lasten auttaminen, oli jokaisen toimistossa työskentelevän ja vapaaehtoisen
mielessä ensimmäisenä.
”UNICEF on hieno järjestö”,
sanoo Olli Sulamaa. ”Oli
silloin ja on nyt.”

Gunni Hustich oli värikäs persoona,
muttei ei aina antanut toisille tilaa. Niinpä
suuret ja pienet kriisit ja törmäykset olivat
arkipäivää. Rauhallinen ja arvovaltainen
Matti Sulamaa hälytettiin usein pelasta-
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Pääkirjanpitäjä Pirjo Näykki

Kuittikasasta sähköiseen
taloushallintoon
Pirjo Näykki kuuli ystävältään, että Suomen UNICEFin toiminta oli kasvanut
siihen mittaan, että uutta väkeä tarvittiin.
”Kun kävelin ovesta sisään, näytti siltä, että kirjanpitäjälle olisi töitä ja sitä paitsi pian. Pöydillä ja hyllyillä oli
kasoittain lippuja ja lappuja. Juuri toteutettu kampanja oli
toiminut hyvin, mutta näytti siltä, että järjestyksenpito ei
kuulunut talon vahvuuksiin.”
Hetken mietittyään Pirjo jätti pankkiuran ja aloitti seuraavalla viikolla työt kirjanpitäjänä. Organisaation ilmapiiri
hehkui ideoita ja idealismia. Työsopimuksia ei ollut kenelläkään ja koko henkilökunta ja sidosryhmät koostuivat tutuista tai tutun tutuista. ”Kaaoksesta huolimatta
tulokset olivat hämmästyttäviä”, ihmettelee Pirjo. Vaikkei
kukaan sitä silloin ajatellutkaan, Suomen UNICEFin vapaaehtoistyön perusta luotiin pienessä toimistossa innokkaan yrittämisen ja ennakkoluulottomuuden voimalla.

Suuretkin yritykset, kuten Suomen Posti saatiin mukaan
yhdistyksen toimintaan. Posti otti UNICEFin kortit omiin
toimipisteisiinsä, Osuuspankki ja Partiolaiset olivat merkittäviä myyjiä. Myyntituotteiden varastoarvo jo tuolloin
oli yli miljoona silloista markkaa.
Vuosikymmenien aikana taloushallinto ja kirjanpito ovat
muuttuneet perusteellisesti. ”On ollut mielenkiintoista
elää mukana kehityksessä. Paperitonta toimistoa ei ehkä
koskaan tule, mutta se tiedon määrä, joka nyt on arkistoitu erilaisille sähköisille järjestelmille, on tuhatkertainen
verrattuna pienen toimiston käsikirjoitettuun tilikirjaan.”
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UNICEFin ensimmäiset työntekijät

Danny Kaye kävi kahvilla
Kun Eila Talvela tuli ensimmäisenä palkattuna työntekijänä UNICEFiin, yhdistys toimi Kalevankadulla autotallien
alla olevassa ikkunattomassa tilassa. Pääsihteeri Gunvor
Hustich oli pyörittänyt toimintaa ilman palkkaa pienen
vapaaehtoisryhmän avustamana.
Korttimyynti toimi, vaikka varasto sijaitsikin aluksi pääsihteerin kotona sängyn alla. ”Kortteja myytiin kaikille, jotka
tulivat kellarin ovesta sisään”, kertoo Eila Talvela (Maxi)
ja myöhemmin mukaan tullut Eila
Unelinus (Mini). Nimet vakiintuivat
käytäntöön, sillä Eilat sekaantuivat
arkipäivän kielenkäytössä. Alkuvuosina tulivat mukaan myös Guni
Lindström ja tiedotussihteeri Ulla
Pehrsson.

työvälineistä. Talossa ei ollut esimerkiksi laskukonetta.
Kopioita otettiin yläkerrassa Palkki Oy:n tiloissa. Kaikki
paperit käytettiin molemmin puolin ja vetoomuskirjeet
kirjoitettiin arvokkaasti käsin sillä kirjoituskoneet saatiin
lahjoituksena vasta myöhemmin. Arkistokaappejakaan
ei aluksi ollut, joten käteiskassa pidettiin vanhassa paitalaatikossa.
Vapaaehtoiset olivat valtava voimavara. Monet tekivät
pitkiä päiviä pakkaamalla kortteja ja kalentereita. Kiireen
keskellä sattui erehdyksiäkin. Kerran mukaan pakattiin
vahingossa pakkaajan timanttisormus. Korttien vastaanottaja hämmästeli lähetystä, mutta palautti ylimääräisen
tuotteen heti seuraavana päivänä.
Rouvat muistelevat, että Gunni suostutteli Danny Kayen
Suomen vierailulle käydessään
Oslossa. Tyytyväinen pääsihteeri vilkutti lentokentällä
Dannylle hyvästit ja toivotti
pikaista jälleennäkemistä.

UNICEFin toimistossa oli alkuaikoina pulaa kaikesta – myös
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Ikävä puoli oli, että Gunni unohti olevansa menossa samaan koneeseen.
Samankaltaisen innostuksen puuskassa Gunni lähti
kokoukseen Pariisiin, unohti käsilaukkunsa Seutulaan,
tuli illalla takaisin ja huomasi vasta kotiovella, että laukku
puuttui, palasi takaisin Seutulaan ja löysi laukun ikkunalaudalta, jonne se oli jäänyt varhaisina aamutunteina.

Vaikka Gunnin verkosto käsitti monia huippuartisteja ja
valtionpäämiehiä, hänen vahvuuksiinsa kuului vaivaton
kanssakäyminen kaikkien kanssa. ”Gunni johti nostamalla toisia – hän käsitteli kaikkia ihmisiä samalla tavalla.
Ilmapiiri oli todella hieno. Oli etuoikeus olla UNICEFissa
töissä.”

Kun Danny Kaye sitten tuli Helsinkiin ja tervehti rouvaa
lentokentällä hän sanoi: ”Sulla näyttää taas olevan päällä
sama mekko.” Gunni ei moisesta loukkaantunut vaan
osti flunssasta kärsivälle Dannylle lämpimät raitakalsarit
Marimekosta.
Pääsihteeri järjesti usein illallisia kotona. Perus menussa
oli suomalaisia herkkuja, silakkapihvejä ja vispipuuroa.
Maxi ja Mini Eilat auttoivat kahvinkeitossa. Kaikessa
kiireessä Gunni oli unohtanut ostaa kahvinkeittimeen
suodatinpaperia, joten tytöt joutuivat improvisoimaan.
Maailman supertähdet saattoivat saada kahvia, joka
oli suodatettu korkealuokkaisella suomalaisella vessapaperilla.
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Tiedotussihteeri Ulla Pehrsson

Pioneerikauden ihanteellisuudesta
rakentavaan kriittisyyteen
UNICEF-yhdistyksen kansainvälisyyskasvatuksen perusta rakennettiin tiiviissä yhteistyössä YK-yhdistysten kanssa 1960–1970-luvuilla. Oli luonnollista, että innolla ja ideologialla toimiva nuori UNICEF tarvitsi rinnalleen vakiintuneen organisaation substanssia ja näkemyksiä. Hyväksi
onneksi samoin ajattelevat ihmiset päätyivät tekemään
yhteistyötä; UNICEFista pääsihteeri Gunvor Hustich,
tiedotussihteeri Ulla Pehrsson, YK-liitosta kokenut vaikuttaja ja kansainvälisen politiikan tuntija, pääsihteeri Hilkka
Pietilä sekä kansainvälisyyskasvattaja Helena Allahverdi.
Ryhmästä muodostui niin tiivis työskentely-yksikkö, että
”oli vaikea sanoa, mistä UNICEF alkoi ja YK-liitto loppui.”
Kukaan ei missään vaiheessa kilpaillut toisiaan vastaan
vaan antoi kaiken tietonsa ja taitonsa yhteiseen käyttöön. Koolla oli joukko humanisteja, jotka halusivat antaa
panoksensa paremman maailman puolesta. Tunteja ei
laskettu, spontaanit ideat saivat tulla ja lentää.

Pääosin UNICEF-yhdistyksen linjaukset tukivat Suomen
yleisiä näkemyksiä. Valtio tosin antoi nihkeästi kehitysapua ja monet järjestöt halusivat tahoillaan motivoida
resursseja kehitysyhteistyölle. Uutta kipinää ja kirpeyttä
toi kansainvälisyyskasvatuksen idea- ja toimintaryhmä
Alternativ, johon kuului joukko asiantuntijoita eri Pohjoismaista. UNICEF-komiteoista, YK-liitoista ja Ulkoministeriön edustajista koostuva ryhmä lähti reippaasti
kyseenalaistamaan vallalla olevia totuuksia, toi mukaan
erilaisia näkemyksiä ja painotti tasa-arvoisen yhteistyön
ja ihmisten kohtaamisten merkitystä. Alternativ halusi
monipuolistaa UNICEFin roolia ja rakentaa yhteistyömalleja, jotka huomioivat vastaanottajamaiden kulttuurit ja
tarpeet kokonaisvaltaisemmin. Ryhmän ajatukset siirtyivät aikanaan koulujen opetuspaketteihin ja vaikuttivat
aika tavalla myös pääjärjestön kansainvälisyyskasvatuksen kehitykseen.
Painettujen julkaisujen lisäksi tuotettiin filmejä, dioja ja
elokuvia. Pedagoginen aineisto noudatteli kulloisenkin
vuoden suuria YK-teemoja, kuten naisten asemaa, vettä,
taloutta tai asumista. Alternativ -ryhmän sekä Suomen
UNICEFin ja YK-liiton ideoimat ja suunnittelemat opetuspaketit pakattiin syys-lokakuussa UNICEFin kellarissa ja
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toimitettiin kaikille Suomen kouluille maksutta opetushallituksen postina.
Ulla Pehrsson huomauttaa, että UNICEFin koulupaketeilla on ollut merkittävä vaikutus koko maamme kansainvälisyyskasvatukseen. Alkuvuosien idealismi ei toimisi
sellaisenaan tänään, mutta hävinnyt se ei ole, vain muuttunut ja mukautunut aikaan. Vuosikymmenten aikana
jatkunut hiljainen vaikuttaminen on luonut yhteiskunnan,
jossa nyt elämme, ympäristön, jossa eri kulttuurien kohtaamiset ovat arkipäivää.
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Toimittaja Vesa Saarinen

UNICEF-ystäviä Yleisradiossa
Toimittaja Vesa Saarinen muistaa ajan, jolloin UNICEF
alkoi tarjota ulkomailta tullutta filmiaineistoa Suomen
televisiolle. Toimittaja kuljetti filmilaatikot Kalevankadulta
studiolle, teki ohjelman ja varastoi filmit omalle ullakolleen. Kun kotimainen tuotanto tarvitsi materiaalia, Vesa
Saarinen pulitti valittamatta filmit omasta taskustaan.
”Olihan se tavallaan UNICEFin toiminnan tukemista”,
sanoo Saarinen.
”70-luvun taitteessa oli aika helppoa saada asialleen
omistautuneen järjestön asia esiin Yleisradion ohjelmissa. UNICEF-Uutisia ja keräystilien numeroita oli mukana
siellä täällä lastenohjelmista viihteeseen. Ohjelmien välissä ja niiden aikana puhuttiin korteista, keräyksistä ja
näytettiin keräystilin numeroita.”

ton ovi olla lukossa ja ainoa avain unohtunut ulkomailla
olevan pääsihteerin käsilaukkuun. Kontakteja oli muutenkin vaikea saada, sillä toimistossa ei ollut alkuaikoina
puhelinta.
Viestejä läheteltiin eri teitä ja kummallista kyllä, tiedotus
toimi. ”UNICEF-ohjelmia tehtiin ulkona ja studioissa.
Danny Kaye kävi nauhoittamassa lasten kanssa legendaarisen ohjelman. Varsinainen kamera hyytyi, ohjelma
kuvattiin käsikäyttöisellä kameralla ja tilaisuutta varten
hienoksi puetut lapset jouduttiin kutsumaan uusintakuvaukseen.”
Vesa Saarinen, Matti Hara ja monet muut toimittajat tekivät paljon UNICEF-aiheisia ohjelmia myös ulkomailla.
Stipendin turvin ja Yleisradion myötävaikutuksella tuotettiin esimerkiksi ”Vihreä vallankumous”, joka kertoi puiden
istutuksesta paljaaksi hakatussa metsässä Afrikassa.
”En haikaile menneen perään, mutta innostus ja ideologia
ovat asioita, joita soisi olevan enemmän tänäänkin”,
sanoo Vesa Saarinen.

”Oli aivan yleistä, että ylimääräistä työtä tehtiin palkatta.
Käytännön hankaluuksiakin oli. Kun aineistoa joskus tarvittiin nopeasti, saattoi UNICEFin Kalevankadun toimis-
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1980-luvun alkuvuodet
Kun UNICEFin voimanainen ja hengen nostattaja Gunvor Huctich oli jäämässä eläkkeelle, hän ryhtyi etsimään
itselleen seuraajaa. Pitkä ajanjakso yhdistyksen historiassa oli päättymässä. UNICEFin henkilökunta laati hallitukselle kirjeen:
”Koska nykyinen pääsihteerimme Gunvor Hustich jää
ennen pitkää eläkkeelle ja me henkilökunta tiedämme,
että uuden pääsihteerin valinta on vähitellen ajankohtaista, olemme keskuudessamme pohtineet seuraavaa:

Rohkenemme esittää kunnioittavan toivomuksemme,
että hänen paikkansa julistettaisiin kaikkien tietyt perusvaatimukset (hyvä yleissivistys, järjestökokemus, akateeminen loppututkinto yms.) täyttävien henkilöiden haettavaksi. Uskomme, että siten voitaisiin löytää henkilö,
joka parhaiten täyttäisi Gunvor Hustichin paikan. Tehtävä
on vaikea parhaimmallekin, kaikkihan tiedämme, millä
pyyteettömyydellä ja vilpittömyydellä Gunvor Hustich on
kaikissa tilanteissa toiminut UNICEFin päämäärien toteuttamiseksi.”
”Tiedämme toki, että uusi aika on edessä kellarissamme,
mutta toivoisimme, että jotakin siitä hengestä, joka nyt
on vallalla pystyttäisiin säilyttämään ja edelleenkin työ
UNICEFin päämäärien toteuttamiseksi olisi pääasia.
Toista Gunvor Hustichia ei varmaan löydy, mutta toivoisimme, että uusi pääsihteerimme olisi henkilö, joka kehittäisi ymmärryksellä ja sydämellä sitä hienoa perintöä,
jonka nykyinen pääsihteerimme jättää.”
Gunni teki tarkkoja arviointeja seuraajastaan. Monista
huippuluokan ehdokkaista UNICEFin hallitus valitsi pääsihteerin ja Geneven suosituksesta Sisko Ramsayn.
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Kulttuurimuutos tuo epävarmuutta

Tunnettuus kasvaa

Pääsihteerin vaihdos ja muutto uuteen osoitteeseen Pikku Roobertinkadulle tapahtuivat samanaikaisesti. Uusi
pääsihteeri joutui asettumaan erittäin vahvan ja persoonallisen johtajan saappaisiin. Muutos ei sujunut ongelmitta. Gunvor Hustich oli luonut oman toimintatapansa,
vahvat verkostot ja jäljittelemättömän tavan vedota ja
vaikuttaa.

Ulkoasiainministeriö teetti 80-luvun alussa tutkimuksen,
jonka mukaan Suomen Punainen Risti ja UNICEF olivat
kehitysaputoimintaan osallistuvista järjestöistä parhaiten
tunnettuja ja arvostetuimpia.

Taloudellisesti vuosi 1981 oli hyvää aikaa. Yhdistyksen
toiminnallinen tulos oli erinomainen, toistaiseksi paras
Suomen toimikunnan historiassa.
Ulkopuoliset olosuhteet olivat suotuisat: maan talous oli
vahvasti nousujohteinen ja monilla yksityisillä ja yhteisöillä oli varaa ajatella myös yhteiskunnallista rooliaan.
Valtavasti kehittynyt media toi uutistapahtumat vieläkin
lähemmäksi. UNICEFin vuosikertomuksessa todettiin,
että Suomen yhdistys tilitti samana vuonna UNICEFille
Euroopan neljänneksi parhaan tuloksen, 14,3 miljoonaa
markkaa.

UNICEFin työtä tukivat ennen muuta nuoret ja hyvin koulutetut, jotka myös kannattivat eniten kehitysavun lisäystä
ja uutta kansainvälistä talousjärjestystä.
Tutkimus ajoittui kauteen, jolloin kehitysyhteistyön arvostus nousi. Tunnetut kansalaiset vetosivat Prosenttiliikkeeseen liittymisen puolesta ja valtiovalta päätyi rohkeampiin
määrällisiin sitoumuksiin ja ajallisiin tavoitteisiin.
UNICEFin hallitus allekirjoitti vetoomuksen valtionavun
korotuksesta. Yhdessä Kirkon Ulkomaanavun, Suomen
Punaisen Ristin ja Suomen Rauhanliiton kanssa jätettiin
aloite kehitysapulahjoitusten saamisesta verotuksessa
vähennyskelpoiseksi.
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Valtionapu pääjärjestölle kasvoi ilahduttavasti yli 15 miljoonalla markalla, minkä myös YK noteerasi, sillä se oli
merkittävä lisäys yhdistyksen aikaisemmin saamaan
tukeen.

Yhdistyksellä oli tuolloin neljä omaa myyntipistettä ja ne
hoidettiin yksinomaan vapaaehtoisvoimin. Mukana oli
yhteensä 120 henkilöä.

Kansainvälisyyskasvatukseen panostetaan
Varainkeruuta ja tuloksia
Tuotemarkkinointia tehostettiin 80-luvun alussa etsimällä uusia kohderyhmiä, joille lähetettiin tuote-esitteitä,
sanoma- ja aikakauslehtimainontaa tehostettiin, syksyn
myyntikampanja aloitettiin entistä aikaisemmin ja lisäksi
saatiin aikaan sopimus Suuren Suomalaisen Kirjakerhon
kanssa. Jokaisen kirjan postituksen mukana lähetettiin
lehtinen, jossa esiteltiin valikoitu osa uusista myyntituotteista.
Pääavustuskohteena oli Gambian vesiohjelma. Varainkeruuta tukemaan oli hankittu 200 000 gambialaista maapähkinäpakkausta. Kampanja epäonnistui, mutta muu
myynti korjasi tilannetta.

UNICEF laajensi entisestään kouluille suunnattua kansainvälisyyskasvatusaineistoa. Kouluhallituksen tuella
toimitettiin kaikkien koulujen ala-asteille opetusaineisto,
joka käsitteli veden merkitystä ihmisten elämässä erityisesti kehitysmaiden näkökulmasta.

Ramsay eroaa
Pääsihteeri Sisko Ramsay erosi yhdistyksen palveluksesta 18.11.1983. Hänen tilalleen uudeksi pääsihteeriksi
hallitus valitsi professori U.B Lindströmin. Hänen toimikautensa alkoi 1.1.1984.

Posti otti myytäväkseen UNICEFin kortit toimipisteissään
vuonna 1982. Tämä auttoi saamaan kortit maanlaajuiseen levitykseen ja näkyi heti myyntituloksessa.
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Varastopäällikkö Rauno Purola

Miljoonien korttien mies
Vuonna 1981 varastonhoitajaksi nimitetty Rauno Purola
tuli miesvaltaisesta yrityksestä keskelle naisten hallinnoimaa UNICEFia. Kortteja ja kalentereita myytiin innokkaasti, mutta logistiikka tarvitsi ammattimiehen otetta,
sillä kuljetukset sujuivat äärimmäisen epätaloudellisesti.
Rekat hakivat UNICEFin kortit ensin satamasta, josta ne
kuljetettiin vuokravarastoon, sieltä edelleen jakelukuormana kadulle ja viimein käsipelillä toiseen kerrokseen.
Sieltä liikenne alkoi toisinpäin, kun samat kortit lähettiin
asiakkaille.
Pikku Roobertinkadun ahtaat tilat olivat kuljetusten kannalta huonoimmat mahdolliset. Kun rekat purkivat UNICEFlaatikoita, muu liikenne takkuili. Kasvava myynti lisäsi
paineita ja rahtipuolelle tarvittiin jatkuvasti lisää apua.
Muutto Perttulantielle Lauttasaareen toi logistiikkaan
suuren parannuksen. Ensimmäistä kertaa UNICEFin
tavaraa voitiin kuljettaa hissillä lastauslaiturilta varastoon
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ja tilat soveltuivat myös yhdistyksen jokapäiväiseen
elämänmenoon.
Purola on 25 vuoden aikana työskennellyt läheisesti
UNICEFin värikkään vapaaehtoisjoukon kanssa. Mukana
on vieläkin 40 vuotta toiminut pakkausammattilaisten
ydinryhmä legendaarisen, nyt yli 99-vuotiaan Irene
Graevenitzin johtamana. Osa väestä on vaihtunut, mutta
sama hyväntuulinen ilmapiiri ja tekemisen meininki ovat
pysyneet.
Varastossa työskentelee Purolan ohjauksessa myös siviilipalvelusmiehiä. ”Mukavaa kun voi olla nuorten kanssa
tekemisissä”, sanoo varastoveteraani.
Tietokoneet tulivat UNICEFin varastoon ja muuttivat
työskentelyrutiineja. ”Kyllä minä välillä ruutua katson”,
sanoo Rauno Purola, ”Mutta suurin osa tietoa on vieläkin
omassa päässä.” Rauno ei lähde arvailemaan, kuinka
monta korttia on vuosien aikana kulkenut UNICEFin
varastosta, ”tuhansia tonneja joka tapauksessa.”
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Suurlähettiläs Jorma Vanamo

Tiivistä hallitustyöskentelyä vaikeina
aikoina
Kun suurlähettiläs Jorma Vanamo jäi eläkkeelle, hänelle
tarjottiin tehtävää UNICEFin hallituksessa. Järjestön kansainvälisyys ja eettiset lähtökohdat kiinnostivat Vanamoa.
”Olin kerännyt monissa maissa tietoa ja taitoja, joiden
arvelin olevan hyödyksi UNICEFille.”
UNICEFin ensimmäisen pääsihteerin Gunvor Hustichin
metodit eivät aina olleet aivan tavanomaisia. ”Gunni näki
hallitustyöskentelyn aika luovasti”, muistelee Vanamo.
Pääsihteeri lähetti hallitukselle kirjeitä lentokentiltä otsikolla: ”Hyvät herrat, asia kyllä selviää, kunhan kerkiän
sinne”. Sekä UNICEFin hallitus että Vanamo, joutui Gunnin
sähköistävän olemuksen vietäväksi. Asiat selvisivätkin
aikanaan ja asianmukaiset kokoukset pöytäkirjoineen
saatiin tehtyä.
Kun yhdistys ajautui henkiseen kriisiin pääsihteerin
vaihtumisen yhteydessä, hallitus joutui ottamaan entistä
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enemmän kantaa arkipäivän ratkaisuihin. ”UNICEF koki
rakennemuutoksen, kuten mikä tahansa organisaatio”,
toteaa Vanamo. Yhdistys vain oli niin henkilövetoinen,
että ongelmat pulpahtelivat esiin enemmän tunteiden
tasolla kuin muualla.

mutta niin kehittyvät avustusjärjestöjen mahdollisuudetkin. Modernit toimintatavat eivät vie aitoa auttamishalua
mihinkään.”

Hallituksessa huolestuttiin erityisesti siitä, että UNICEF
oli vaarassa hukata suunnan ja vahvan identiteettinsä.
Hallituksen yhtenäisyys muodostui ratkaisevaksi. Suurlähettiläs Vanamo kiittää mukanaolijoita siitä, että lyhyessä
ajassa kyettiin kiteyttämään yhdistyksen tavoitteet ja
jokainen jäsen oli valmis työskentelemään omalla erikoisalallaan päämäärien saavuttamiseksi.
Hallitus teki useita sääntöuudistuksia, hyväksyi talousohjesäännön ja perusti talousvaliokunnan, joka laajasti linjasi tavoitteita seuraaviksi vuosiksi. Puheenjohtaja Jorma
Vanamo toimi talousvaliokunnan perustajajäsenenä.
”Olen nyt täyspäiväinen eläkeläinen, mutta tuen edelleen
maailman lapsia. UNICEF-lapsilisä on hyvä keksintö ja
UNICEF-Uutisten avulla pysyn ajan tasalla. Välilä tuntuu,
että lapsiin kohdistuvat uhat vain lisääntyvät maailmassa,

Suurlähettiläs Vanamo kuoli 13. joulukuuta 2006,
muutama kuukausi tämän haastattelun jälkeen.
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sittemmin UNICEF-Uutiset, joka on läpikäynyt monia eri
vaiheita, mutta ilmestyy edelleen suunnilleen samalla
formaatilla.

Ammattitaidolla ja isoilla visioilla
kansalaisjärjestöksi
UNICEFin hallituksen puheenjohtaja Klaus A. Järvinen
kirjoittaa UNICEFin tiedotuslehdessä näin: ”Vuosi 1984
alkoi Suomen UNICEF-yhdistyksessä valoisasti. Olemme saaneet uusia voimia henkilökuntaamme. Yhdistyksemme uusi pääsihteeri, professori U.B Lindström
tulee yliopistopiireistä ja hänen laaja kehitysmaatuntemuksensa on suureksi avuksi järjestöllemme. Olen jo
nyt varma, että yhdistyksellämme on edessään aktiivinen, voimakkaan eteenpäinmenon kausi.”
Teksti on luettavissa UNICEFin ensimmäisestä varsinaisesta tiedotuslehdestä ”UNICEF tiedottaa”. U.B halusi
heti pääsihteerikautensa aluksi avata kanavan, jonka
avulla luotiin ja ylläpidettiin kontakteja jäsenistöön ja
kannattajiin. Tarkoituksena oli julkaista kaksi tiedotetta
ensimmäisenä vuonna ja sen jälkeen neljä vuosittain.
U.B Lindströmin perustamasta tiedotteesta kehittyi

UNICEFin hallitus hyväksyi pian sääntömuutoksen, jonka mukaan jokainen Suomen kansalainen saattoi olla
yhdistyksen jäsen. Näin yhdistys avautui yhä laajemmin
yhteiskuntaan.
U.B linjasi UNICEFin päämäärät entistä laajemmin. Hän
painotti, että järjestö on paljon muutakin kuin joulukortteja ja kuuluisuuksien vierailuja. Kehitysmaissa itse työskennelleenä hän halusi tuoda selvemmin esille UNICEFin
toiminnan kentällä. U.B muistutti, että UNICEF toimii paikallisten ihmisten kanssa yhdessä ja vain yhteistyö tuo
pysyviä tuloksia. Naisten ja lasten aseman parantaminen
oli uuden pääsihteerin kehityslistalla päällimmäisenä.
Hän oli itse ollut näkemässä ja kokemassa Afrikan todellisuutta ja etsi keinoja linkittää Suomen yhdistys palvelemaan köyhien maiden avuntarvitsijoita eri alueiden
monitahoisia ongelmia ymmärtäen.
Vuonna 1984 Afrikan sarvesta muodostui kuivuudesta
kärsivä kriisialue. Suomen UNICEF esitti hätäapuvetoo-
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Uusi kansainvälinen talousjärjestys

muksen suurelle yleisölle. Apu kohdistettiin ruokajakeluun ja lisäravinnon hankkimiseen lapsille, lääkintäryhmien organisoimiseen, rokottamiseen ja epidemioiden
ennaltaehkäisyyn.
Pääsihteeri muistutti, että Afrikan kriisit eivät ratkea
hetkessä. Hän arvioi, että hallitukset ja järjestöt olivat
vasta alkaneet ymmärtää, että nälkää ja puutetta tulee
esiintymään mantereella vielä kauan. U.B peräänkuulutti
pitkäaikaisia sitoumuksia samalla, kun uusia järkeviä
kehitysohjelmia käynnistettäisiin.

U.B Lindström kiinnitti huomiota mm. tasa-arvon
puutteeseen maailmantaloudessa. Hän näki, että
monet maat olivat tulleet riippuvaiseksi yhdestä
ainoasta vientituotteesta ja markkinoilla tapahtuvat tahalliset tai yleistilanteesta johtuvat muutokset iskivät kaikkein kipeimmin juuri näihin haavoittuviin talouksiin. U.B kehotti etsimään keinoja,
joilla kaupan tasa-arvoa voitaisiin vahvistaa ja näin
luoda kehitysmaille mahdollisuuksia omaehtoiseen kehitykseen.
Teollisuusmaat asettavat suojamuureja oman elämäntapansa turvaamiseksi ja estävät tariffein, kiintiöin sekä
useiden huomaamattomien esteiden avulla kehitysmaita
pääsemästä osalliseksi vapaasta markkinataloudesta.
Taloutta koskevat pienet muutokset eivät enää riitä – on
luotava uusi kansainvälinen järjestys. Kehittyneiden
maiden tulisi auttaa kehitysmaita vastaamaan itse omien
raaka-aineidensa jalostuksesta ja markkinoinnista,
laajentamaan tuotantopohjaansa ja tukemaan kehitysmaiden keskinäistä kaupankäyntiä.
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Nuoret ja miehet mukaan
Pääsihteeri nosti esille kansainvälisyyskasvatuksen merkityksen nuorten keskuudessa. UNICEFin tavoitteena oli
luoda yhdistykselle vahva ja motivoitunut kenttäverkosto.
Hän patisteli miehiä tulemaan mukaan toimintaan: ”Mikäli miehet osallistuisivat yhtä sinnikkäästi ja innokkaasti
UNICEFin työhön kuin naiset, Suomessa myytäisiin varmaan miljoonia kortteja enemmän ja saataisiin tuhansia
uusia tukijoita. Missä miehet ovat? Ette kai te halua olla
naisia huonompia?”

Toimintaryhmiä
perustetaan ja
vahvistetaan
Syksyllä 1985 todettiin, että
UNICEFin kenttäverkosto alkoi muotoutua. Tampereella
toiminta alkoi jo 1982, jolloin
kaupunkiin perustettiin maan
toinen UNICEF-yhdistys. Tämä
toiminta laantui, sillä kansain-

välisen käytännön mukaan kussakin maassa voi olla
vain yksi toimintaa koordinoiva yhdistys ja sen rinnalla
paikallisryhmiä. Oulussa, Rovaniemellä, Helsingissä ja
Hämeenlinnassa olikin jo toimivia ryhmiä. Toiminnan
käynnistäminen Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä oli suunnitteilla. Korttimyyntiä, tempauksia ja
keräyksiä järjestettiin ja toimintaan tuli mukaan kasvava
joukko UNICEFin ystäviä.
Suomen UNICEFin toimistossa tehtiin vuonna 1984 merkittävä ATK-uudistus. Yhdistys osti silloin erittäin kehittyneen Ericsson 2500-järjestelmän ja toi rekisterit omille
laitteille.

Anna lapselle elämä
Kansainvälisen UNICEFin
historian laajamittaisin ohjelma kokosi yhteen maailman
johtajat, hallitukset sekä
useiden maailmanlaajuisten
järjestöjen kokemukset ja
resurssit. Ohjelmaan sitoutuivat kehitysmaiden viran-
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omaiset sekä kyläyhteisöt, yhteisöt ja yksityiset ihmiset.
Ohjelma nosti esiin kolme tärkeintä avustuskohdetta:
vesi, terveys ja koulutus. Puhuttiin ”hiljaisesta vallankumouksesta” kehitysmaiden lasten elämässä.
Ohjelma sisälsi useita eri osa-alueita, joiden toteutumisen odotettiin edistävän ratkaisevasti lapsen hyvinvointia.
Yksinkertaiset peruspalvelut vietiin sinne, missä niitä
kipeimmin kaivattiin: kaukaisiin kyliin ja kaupungin slummialueille.
Keskeisessä asemassa oli naisten koulutuksen edistäminen. Kokemuksesta tiedettiin, että mitä enemmän
koulutusta äidillä oli, sen paremmin hän huolehti lastensa
hyvinvoinnista. Rokotusohjelmat, kasvun seuranta, perhesuunnittelu, ravintotieto ja hygienianeuvonta olivat osa
ohjelmaa. Lisäksi haluttiin tukea kotien omaa pienimuotoista ruokatuotantoa.
Pääasiassa naisille suunnattu ohjelma toi lyhyessä ajassa tulosta mm. Bangladeshissa ja Indonesiassa ja pelasti
miljoonan lapsen elämän maailmanlaajuisesti. Ohjelman
tuloksena havaittiin myös syntyvyyden laskua, mikä oli
suoraa seurausta naisille kohdistetusta koulutuksesta.

Kauden tulos oli hyvä. Yhdistyksen hallitus totesi tyytyväisenä, että 5-vuotiskaudella 1980–1985 yhdistys oli
tilittänyt pääjärjestölle noin 50 miljoonaa markkaa.
Yhdistyksen pitkäaikaisina varainkeruukohteina olivat
olleet naisten koulutus- ja sosiaalipalvelut Etiopiassa,
vesiprojekti Gambiassa ja sanitaatioprojekti Tansaniassa.
Todettiin myös, että Nepalissa oli onnistunut projekti,
jossa naisten luku- ja kirjoitustaidon myötä tuli koko ajan
uusia aloitteita omien elinehtojen parantamiseksi.
Vuonna 1985 toteutettiin yksityisen idean pohjalta kehitetty ”Huuda pois”-keräys MTV:n kanssa. Keräyksen
tuotto oli ennätyksellinen, 850 000 markkaa. MTV toteutti myös vuosittaisen UNICEF-konsertin, josta tuli niin
suosittu, että liput oli myyty hyvissä ajoin myyntipäivän
aamuna.
Vuotta myöhemmin Suomessakin juhlittiin kansainvälisen
UNICEFin 40-vuotispäivää. Suomen UNICEF muistutti,
että sodan jälkeen, vuosina 1947–1951 Suomikin oli ollut
”kehitysmaa”, johon UNICEF toimitti suomalaisia lapsia
varten avustustarvikkeita. Noina vuosina UNICEFin toimittama maitomuki tai tuberkuloosirokotus tuli tarpeeseen.
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Monet kulkivat ensimmäiset kouluvuotensa monoissa,
jotka oli valmistettu UNICEFin lahjoittamasta nahasta.
Suomen UNICEF painotti, että apua tarvitsivat nyt miljoonat lapset muualla. Suomi kuului 1980-luvulla hyvinvoivien auttajamaiden joukkoon. Jo tuolloin vaadittiin
kehitysavun nostamista 0,7 % bruttokansantuotteesta.
Prosenttiliike oli yksityisten kansalaisten protesti valtiovallan nihkeälle kehitysavulle. UNICEFille kanavoitui tätä
kautta tuhansien suomalaisten lahjoituksia.

Uusia ryhmiä koko Suomeen
Vapaaehtoinen UNICEF-toiminta alkoi näkyä koko Suomessa. Oulun ryhmä järjesti järjestön 40-vuotisjuhlan
kunniaksi valtakunnallisen pääjuhlan, jonka kunniavieraana oli Suomen UNICEFin suojelija, rouva Tellervo
Koivisto.
Helsingin ryhmä osallistui mm. maailmanlaajuiseen
Sport Aid-kampanjaan, hämeenlinnalaiset tempaisivat
Aulangolla, Rovaniemi värväsi mukaan joulupukin ja
UNICEFin tuotteita myytiin Napapiirin joulupukin pajakylässä. Pienet paikkakunnatkin osoittautuivat aktiivisiksi.

UNICEFin pääsihteeri oli järjestön varsinainen matkapuhuja, mutta hallituksen jäsenet kävivät tarvittaessa maakuntakierroksilla informoimassa ja innostamassa. Uusia
tapoja toimia UNICEFin hyväksi syntyi koko maassa ja
yhä useammat yhteisöt, yritykset ja yksityiset tulivat mukaan. Vahva ja elinvoimainen kansalaisjärjestö alkoi elää.

Muutto Perttulantielle
Toiminnan laajentuessa todettiin jo moneen otteeseen,
että Pikku Roobertinkadun toimitilat olivat jääneet pieneksi yhdistykselle. Korttitoimitukset vaativat kolminkertaiset kuljetukset, varastotilaa oli vuokrattava toimiston
ulkopuolelta ja lisääntyvä henkilökuntakin tarvitsi lisätilaa.
Sopiva ja toimiva toimistotila löytyi viimein Perttulantieltä
Lauttasaaresta. Tämä oli UNICEFin ensimmäinen toimitila, joka oli suunniteltu käytännön työntekoa ajatellen.
Perttulantien tilojen osto vakiinnutti UNICEFin toimintaa
seuraaviksi vuosikymmeniksi.
Muuton aikoihin vuonna 1986 yhdistyksen henkilökuntaan kuului 17 vakinaista ja 5 määräaikaista työntekijää.
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Kortteja myytiin edelleen
yli 2 miljoonaa kappaletta, mutta mukaan tuli
koko ajan uusia keräysmuotoja.
Elämän Sävel jatkui
radiossa ja yhteistyötä
tehtiin partiolaisten ja Kkaupan kanssa. UNICEF
toteutti MTV:n kanssa joulun 1987 alla suuren Elämän
Viikko -keräyksen. Ohjelmilla oli ennätysmäärä katsojia.
Radio tuli mukaan lähettämällä Martti Silvennoisen tekemiä haastatteluja ja peräti 11 paikkakunnalla esitettiin
Elämän Viikko -konsertteja. Sport Aid toteutettiin yhteishankkeena SPR:n kanssa ja uusiin hankkeisiin saatiin
lisää yhteistyökumppaneita mm. Nuorkauppakamarit,
Suomen Latu, Hiihdon MM-kisat ja Suomen Hippos.
Suomen UNICEF sai ensimmäiset Hyvän tahdon lähettiläät vuonna 1986, kun Eija Ahvo ja Susanna Haavisto
aloittivat hienon ja pitkäaikaisen työnsä maailman lasten
hyväksi.

Ensimmäinen
vapaaehtoisten
kenttämatka Tsadiin
Toiminnan laajentuessa yhteistyö ryhmien ja yhdistyksen välillä tiivistyi. Tilimyyjät
osallistuivat vuosittaisille
koulutuspäiville ja valtakunnallinen TR-päivä organisoitiin.
Vapaaehtoisia oli jo niin paljon, että heillekin voitiin järjestää tutustumismatka avunsaajamaahan. Ensimmäinen
kenttämatka suuntautui Tsadiin vuonna 1988.
UNICEF-Uutiset kertoo matkakokemuksesta: ”Suomen
UNICEF-yhdistys on tähän mennessä avustanut kahdeksalla miljoonalla markalla Tsadia ja UNICEF on kyläohjelman merkittävin tukija. Terveydenhoitaja Muhammed
Issahilla on käytettävissään yksi UNICEFin hankkimista
kameleista. Hänen piiriinsä kuuluu 9 000 asukasta.
UNICEF kouluttaa jatkuvasti lisää terveydenhoitajia.
Tsad on kehityksen kynnyksellä. Sen toinen jalka on jo
ylittänyt kynnyksen, mutta toinen rimpuilee vielä sodan,
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kuivuuden ja monenlaisen puutteen
ahdistamana.”
Yhdistys sai hetkellisen ilonaiheen,
kun voimaan tulleen verohelpotuslain
mukaan kehitystyöhön suunnatut lahjoitukset tulivat verovapaiksi. Tätä ei kestänyt
kuitenkaan kauan, vain 1,5 vuotta.

Malttia aids-tiedotukseen
1980-luvun keskivaiheilla aidsista tiedettiin varsin vähän
– tuntematon tauti herätti kammoa ja pelkoa. Aluksi
tauti pysytteli Afrikassa, mutta kun hiv-aids saavutti
Euroopan, viranomaisilta ryhdyttiin vaatimaan voimakkaita otteita. Suomen UNICEFin pääsihteeri otti kantaa
sensaatiouutisointiin ja kehotti välttämään hysteriaa. U.B
Lindström kirjoitti, että aids ei hyppää Afrikassakaan liikemieheen tai turistiin. Uutta tautia vastaan on taisteltava,
mutta se ei ole maailman lasten ensisijainen uhka: tuhkarokkoon, saastuneeseen veteen ja aliravitsemukseen
kuolee edelleen miljoonia lapsia, aidsiin vain murto-osa.
Oli pelättävissä, että aids veisi lehdistön huomion ja perusterveydenhuollon parantamiseen jäisi yhä vähemmän

resursseja. ”Sen sijaan, että vaivumme hysteriaan kotimaassa ja olemme
huolissamme aidsista Afrikassa,
meidän tulisi antaa käytännön
apua, testivälineitä, kemikaaleja,
kondomeja, koulutusta ja rahaa”,
kirjoitti pääsihteeri.

Tarja Halonen kirjoittaa
näkymättömästä ja todellisesta naisesta
Vuonna 1988 Sosiaali- ja terveysministeri Tarja Halonen
kiinnitti UNICEFin hallituksen jäsenenä huomiota naisen
asemaan kehitysmaissa. Hänen linjauksensa on paljolti
samanlainen kuin U.B Lindströmin, hänkin lähestyy
ongelmaa arkipäivän näkökulmasta:
”Kehitysmaiden naisen kohtalona on ollut olla yhtä aikaa
näkymätön ja todellinen. Muodollisen päätösvallan puute
on saanut monet tunnustetutkin talous- ja yhteiskuntatieteilijät unohtamaan naisen ja hänen työnsä tulokset.
Nainen on ollut tilastoissa ja päätöksissä näkymätön,
mutta todellisuudessa – kylissä ja kaupungeissa – yhteiskunnan kantava voima. Kehitysmaiden nainen on useim-
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miten äiti. Hänen kauttaan on mahdollista auttaa myös
kolmannen maailman suurta enemmistöä – lapsia.”

Hyvä vuosi 1989
Pääomien vapautuminen kuumensi Suomen talouden
1980-luvun loppuvuosina ennennäkemättömään kasvuun. Osansa sai myös UNICEF. Yhdistys totesi, että se
voi siirtää vuoden tuloksena pääjärjestölle 4,5 miljoonaa
markkaa enemmän kuin edellisenä vuonna.
UNICEFin tukijoina suomalaiset olivat per capita maailmantilastoissa toisella sijalla heti Sveitsin jälkeen.
Suomen UNICEF rahoitti pitkäkestoisia kyläohjelmia
Tsadissa ja Nigerissä. Yhdistyksen varoilla tuettiin myös
hätäapuna Mosambikin koulujen rakentamista. UNICEFin laskelmien mukaan 2 500 koulua oli tuhottu sodan
aikana. UNICEF tarttui ongelmaan toimittamalla korjaukseen ja rakentamiseen tarvittavat materiaalit, antamalla
asiantuntija-apua ja auttamalla näin kyläkoulut jaloilleen.

Ympäristöongelmat esiin
Pääsihteeri U.B Lindström puuttui laajasti köyhyyden
ongelmiin. Hän nosti useissa eri yhteyksissä esiin ympäristöongelmien ja maailmantalouden välisen epätasapainon. Hän muistutti, että köyhyys on ehdottomasti suurin
syy kehitysmaiden kasvavaan ympäristöongelmaan,
erityisesti metsätuhoihin. Köyhillä ihmisillä ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa kuin tuhota ympäristöään
saadakseen lisää ravintoa, polttoainetta ja edes minimituloja. U.B esitti ongelman myös toisinpäin: kehittyneet
maat menettävät runsaasti vientituloja, koska konkurssin
partaalla elävillä kehitysmailla ei ole resursseja normaaliin kaupankäyntiin. Yhteisen planeetan ja yhteisten intressien ajatus tuotiin UNICEFin taholta vahvasti esiin.

Elämän viikko -kampanja ja yhä
monipuolisempaa toimintaa
UNICEFin toimintaryhmien määrä kasvoi edelleen ja ne
olivat entistä aktiivisemmin mukana valtakunnallisissa
kampanjajärjestelyissä. Toimintaryhmät järjestivät omia
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tempauksiaan perusteeman puitteissa. Helsingin seudun
toimintaryhmät veivät ala-asteen koululaisia vieraisille
presidentinlinnaan. Vierailu sai asiaankuuluvan runsaan
palstamäärän lehdistössä. Uusia ryhmiä perustettiin ItäHelsinkiin, Vantaalle, Kemiin, Porvooseen, Raisioon ja
Pieksämäelle. UNICEF sai lisää tilimyyjiä, vapaaehtoisia
avustajia ja ystäviä elinkeinoelämän piiristä.
Elämän viikolla koteihin jaettiin yli miljoona esitettä ja
yhteistyössä MTV:n kanssa järjestettiin perinteinen
UNICEF-gaala. Todettiin, että kampanjan eri osa-alueet
toimivat hyvin yhteen vaikka yhteishanke olikin laaja ja
monivaiheinen. Onnistunut kampanja sai myös runsaasti
julkisuutta tiedotusvälineissä.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus
Tärkeä merkkipaalu kaikkien lasten ja UNICEFin historiassa toteutui 20. marraskuuta 1989, kun YK:n yleiskokous hyväksyi Lapsen oikeuksien sopimuksen, johon UNICEFin työ nojautuu vahvasti tänäkin päivänä. UNICEFia
velvoittaa sopimuksen artiklassa 45 annettu erityisrooli
toimia sopimuksen asiantuntijana sekä toimeenpanon
arvioijana ja seuraajana.

Lapsen oikeuksien historian voidaan katsoa alkaneen jo
vuoden 1925 Geneven julistuksesta, jonka mukaan lapsi
tarvitsee erityistä suojelua. Seuraava merkittävä askel on
YK:n lapsen oikeuksien julistus vuodelta 1959. Julistus
sisältää kymmenen pariaatetta, muttei ole oikeudellisesti
sitova. Julistuksen ja sopimuksen myötä 20. päivästä
marraskuuta tuli Lapsen oikeuksien päivä ja se merkittiin
virallisesti myös Suomen kalenteriin Suomen UNICEFin
aloitteesta vuonna 2002.
Sopimus on sitova niille maille, jotka ovat sen ratifioineet.
Se perustuu kolmelle periaatteelle: protection, provision
and participation. Lapset tarvitsevat erityistä suojelua,
ovat oikeutettuja osuuteen yhteiskunnan voimavaroista ja
heillä on oikeus osallistua päätöksentekoon. Sopimuksen
keskeinen periaate on 3. artikla, lapsen edun periaate,
jota pitää soveltaa yleisesti ja silloin, kun mikään muu
artikla ei anna tarkempaa ohjeistusta. Sopimus sisältää
myös ihmisoikeussopimukselle poikkeuksellisen artiklan:
valtiot ovat velvollisia tiedottamaan sopimuksesta. Tätä
kautta pyritään huolehtimaan lasten oikeuksien turvaamisesta heidän jokapäiväisessä elämässään.
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Suomi ratifioi sopimuksen vuonna
1991 ja sen lisäpöytäkirjan lasten
osallistumisesta aseellisiin konflikteihin vuonna 2002. Toinen lisäpöytäkirja, joka koskee lasten myyntiä,
lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa, on Suomelta vielä ratifioimatta.
Suomen UNICEF alkoi heti sopimuksen synnyttyä tehdä siitä opetus- ja
tiedotusmateriaalia. Lasten oikeuksien sopimuksesta tiedottaminen on
tänäänkin keskeinen osa Suomen
UNICEFin toimintaa.

”Lapsen oikeuksien julistus on monessa mielessä erittäin merkittävä.
Se on paitsi laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus, myös eniten ”kansaa
koskeva” tiedotusvelvollisuutensa
vuoksi. Kaikki yhteiskunnan toimijat
velvoitetaan edistämään lasten oikeuksia. Sopimusta ei turhaan pidetä
lasten elämän merkkipaaluna. Tätä
ennen lasten hyvä elämä on ollut aikuisten hyväntahtoisuuden varassa.
Vasta sopimuksen myötä turvatusta
lapsuudesta tuli valtioita sitova, lakiin
kirjoitettu velvoite”, toteaa UNICEFin
ohjelmajohtaja Inka Hetemäki. Hän
toimii pysyvänä asiantuntijana lapsiasiainvaltuutetun tueksi perustetussa
lapsiasiain neuvottelukunnassa.
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Elinkeinoelämän johtoa
UNICEFin tueksi
Suomen UNICEFin tueksi perustettiin 1989 suomalaisista
huippujohtajista koostuva neuvottelukunta. Jäseninä oli 37
yritys- kulttuuri- ja virkamieskunnan edustajaa. Aloitteen neuvottelukunnan perustamisesta teki
UNICEF-yhdistyksen hallituksen
jäsen, professori Niilo Hallman.
Avauspuheissa todettiin, että
neuvottelukunta oli ainutlaatuinen, koska muiden valtion komissioilla ei ollut vastaavaa elintä.
Jotkut kansainväliset suuryritykset tukivat kampanjoita, mutta
missään muualla huippujohtajat
eivät osallistuneet toimintaan
henkilökohtaisella tasolla.
Neuvottelukunnan tehtävä oli tukea UNICEFin toimintaa kehitysmaiden lasten, äitien ja perheiden
elinolosuhteiden parantamiseksi.
Neuvottelukunnan jäsenet pyrkivät edistämään edustamallaan
yhteiskunta-alueella yleistä ymmärtämystä UNICEFia kohtaan
sekä mahdollisuuksiensa mukaan
tukemaan UNICEFin toimintaa.
Jäsenyys lakkasi automaattisesti
kahden toimintavuoden jälkeen.

Puheenjohtajaksi valittiin
Ulf Sundqvist ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen.

pääjohtaja Simo Vuorilehto
(Nokia)
Jäseniä 1992 alussa (35):

Neuvottelunkunnan jäseniksi
kutsuttiin:
toimitusjohtaja Pertti Huitu
(Suomen Ulkomaankauppaliitto)
pääjohtaja Vappu Taipale
(Sosiaali- ja terveyshallitus)
VD Henrik Ehrnrooth (Pöyry)
toimitusjohtaja Timo Laatunen
(Aamulehti-yhtymä)
3. puheenjohtaja Raimo Kantola
(SAK)
VVD Klaus Ahlstedt (IVO)
pääjohtaja Pekka Vennamo
(Posti)
pankinjohtaja Heikki Vitie (OKO)
apulaisjohtaja Botho Simolin
(Kemira)
johtaja Raimo Ruohisto (MTV)
Gitta von Bonsdorff
(Jyväskylän yliopisto)
VD Björn Mattson (Cultor)
pankinjohtaja Asko Harmia (FFB)
VD Krister Ahlström (Ahlström)
ylijohtaja Yrjö Yrjönsuuri
(Kouluhallitus)
johtaja Keijo Kajander (Orion)
varatuomari Jaakko Ahotupa
(Outokumpu)
pankinjohtaja Onni Vuorenmaa
(KOP)

VD Krister Ahlström
(A. Ahlström Ab)
Erkki Aho (entinen kouluhallituksen pääjohtaja)
VD Henrik Ehrnrooth (Pöyryyhtiöt)
professori Niilo Hallman
valtiopäiväneuvos Elsi HetemäkiOlander
pääjohtaja Vilho Hirvi (Opetushallitus)
toimitusjohtaja Taisto Hirvonen
(DM-tate)
toimitusjohtaja Carl-Eric Holm
(BSB Finnad)
toimitusjohtaja Pertti Huitu
(Suomen Ulkomaankauppaliitto)
rehtori Jussi Hyyppä
(Teknillinen korkeakoulu)
toimitusjohtaja Jaakko Ihamuotila
(Neste Oy)
pääjohtaja Jyrki Juusela
(Outokumpu Oy)
Martti Juvén
johtaja Tuulikki Kannisto (SAK)
toimitusjohtaja Kalevi Kauniskangas (Säästöpankkiliitto)
Matti Kavetvuo
varatoimitusjohtaja Johannes
Koroma (STK)

pääjohtaja Heikki Koski (Alko)
toimitusjohtaja Timo Laatunen
(Aamulehti-yhtymä)
VD Håkan Laurén
(Finska Socker Ab)
pääjohtaja Seppo Lindblom
(Postipankki)
pääjohtaja Tauno Matomäki
(Repola-yhtymä)
opetuspäällikkö Sini Paananen
(Heureka)
pankinjohtaja Arhi Palosuo
(OKO)
Rauma Repolan pääjohtaja Tauno Matomäki tiivisti sanomansa
näin: ”Kyse on siitä, pidetäänkö
hyvinvointi omassa piirissä vai
uskalletaanko antaa sitä ulos
sellaisella tavalla, että se auttaa
enemmän saajaa kuin antaja.”
Alkon pääjohtaja Heikki Koski
kommentoi: ”Historia ei pääty
tähän nykyiseen maailmanjärjestykseen. Omakin etumme on
edesauttaa prosesseja, jotka
korjaavat maailmanlaajuisia
riskejä.”
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Suomen UNICEFin pääsihteeri vuosina 1984–1995
U.B Lindström

Olen puhunut suurella äänellä asioista,
joihin uskon
Kun professori U.B Lindström vuonna 1984 valittiin
UNICEFin pääsihteeriksi, yhdistys sai vetäjän, jolla oli
henkilökohtaista kokemusta kehitysmaista. Pääsihteeri
osasi ja halusi maastouttaa ongelmat ruohonjuuritasolle.
Hän tiesi, mitä kaivo, puhdas vesi ja arkipäivän hygienia
merkitsivät kaukaisten kylien lapsille. U.B oli toiminut
maatalouden asiantuntijana Nairobin yliopistossa ja
työskennellyt konsulttina useissa muissa projekteissa.
U.B Lindströmin pääsihteerikauden alkuaika oli UNICEFkuvan uudistamista ja lujittamista. Päämääränä oli luoda
ammattimainen organisaatio, avoin ”positiivinen kansanliike”, jonka piirissä ihmiset kaikista yhteiskuntaluokista ja
kaikkialla Suomessa voisivat toimia.
Avaus maakuntien suuntaan tehtiin melkein puhtaalta
pöydältä. Uusia ryhmiä syntyi pian eri puolille Suomea

ja toiminta vilkastui. U.B:n jäädessä eläkkeelle 14 vuotta
myöhemmin, ryhmien määrä oli jo 45.
U.B Lindströmin ideologisia pohdintoja ja linjauksia esiintyi
yhä useammin tiedotusvälineissä. Mielikuva UNICEFista
varteenotettavana kansainvälisenä organisaationa
vahvistui.
80-luvun alkupuolella Suomen talous kuumeni – pääomien
vapauttaminen toi illuusion nopeasta rikastumisesta.
Järjestön kannalta tilanne oli hyvä. Korttimyynti toimi ja
rinnalle rakennettiin pikkuhiljaa erilaisia vastikkeettoman
varainhankinnan muotoja.
Pääjärjestö linjasi UNICEFin kehitysapua omien näkemystensä mukaisesti. Tukea meni yhä enemmän hätäapuun pitkäkestoisten ohjelmien sijasta. ”Minusta kylissä
tarvittiin ensisijaisesti puhdasta vettä, perhesuunnittelua
ja koulutusta varsinkin tytöille.”
U.B on iloinen siitä, että 80-luvulla aloitettu rokotuskampanja on UNICEFin historian suurimpia menestyksiä.
Rokotettuja lapsia oli siihen aikaan maailmassa vain
10 % ja nykyisin yli 90 %.
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”Joistakin painotuksista olin eri mieltä. Korjaavien toimenpiteiden ohella olisin nähnyt mielelläni enemmän
ehkäisevää toimintaa ja vastuun ottamista kohdemaissa.
Kampanjoiden onnistuminen riippuu paljon kehitysmaiden hallitusten vastuuntunnosta. Auttajat eivät voi auttaa, ellei heille luoda toimintaedellytyksiä paikan päällä.”
Lasten oikeuksien sopimuksen allekirjoittaminen toi julkisuutta ja heijastui aktiviteetteina myös Suomen UNICEFiin.
U.B Lindström huomauttaa, että allekirjoittajien joukosta puuttui vain kaksi
valtiota – USA ja Somalia. Somalia siksi,
ettei siellä allekirjoituksen aikaan ollut
toimivaltaista hallitusta.
Suuren kulutusjuhlan jälkeen Suomen
talous ajoi seinään ja rakenteet alkoivat
sortua yhtä aikaa. UNICEFin korttimyynti
ja muu varainkeruu kehittyi alussa odotetusti, mutta laman syvetessä toiminta
laantui. Äärimmäisenä toimenpiteenä
myös UNICEF joutui irtisanomaan henkilökuntaa.

U.B Lindström haluaa muistaa UNICEFin
aurinkoisia hetkiä
”Parasta on ollut huomata, miten uhrautuvaista ja idearikasta jäsenistöä meillä on. En voi kuvitella, että kukaan
olisi sitoutunut lasten asiaan niin täysin, kuin ne sadat
suomalaiset vapaaehtoiset, joihin minulla on ollut ilo
tutustua UNICEF-aikanani.”
Nykyinen Helsingin yliopiston emeritusprofessori U.B Lindström on aivan liian
aktiivinen henkilö viettämään klassisia
eläkepäiviä. Hän kirjoittaa edelleen eri
julkaisuihin ja ottaa kantaa mm. globalisaatiokysymyksiin.
”Mutta olen sitä mieltä, että eläkkeelle
jäävän johtajan ei pidä puuttua organisaation asioihin. Tietysti olen iloinen
siitä, että monet visiot ovat toteutuneet ja
yhdistys on kansainvälisessä vertailussa
huippukunnossa.”
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Talouspäällikkö vuosina 1982–2005
Marja-Liisa Leiponen

Epäonnisia kampanjoita ja
uuden kasvun alku
Marja-Liisa Leiposen pitkä ura UNICEFissa alkoi vuonna
1983 haasteellisissa merkeissä, sillä taloon tultuaan uusi
talouspäällikkö sai syliinsä järjestön kaikkien aikojen epäonnisimmat kampanjat ja niiden jälkipyykin.
Korttikaupan rinnalle kehitettiin uusia varainhankintamuotoja ja niinpä UNICEFiin hankittiin 3 000 kiloa maapähkinöitä, joiden ympärille kehitettiin kampanjaidea.
Ajatuksena oli, että suomalainen lapsi kasvattaisi maapähkinästä pikku kasvin, joka muistuttaisi kehitysmaiden
lapsien olosuhteista. Mikään järjestö tai yritys ei kuitenkaan lämmennyt yhteistyölle, joten maapähkinät pysyivät
nurkassa odottamassa myyntimenestystä. Lopulta uskottiin, että kampanja ei tosiaankaan toimisi ja pähkinät
lähtivät useammalla kuorma-autolla kaatopaikalle.

Samana vuonna käynnistettiin kolikkokampanja, jonka
tuloksena saatiin laatikoittain eksoottisten maiden rahaa,
usein ei vaihdettavaa valuuttaa. Suomen Pankista eläkkeelle jääneet vapaaehtoiset laskivat viikkokausia kolikoita SYPin Kampin konttorissa, mutta tuotto ei vastannut
odotuksia ja vaatimattomat tulokset saatiin vasta, kun
muutamat arvokkaat keräilykolikot huutokaupattiin.
Tämän jälkeen talouspäällikkö suhtautui varauksella lennokkaisiin ideoihin. Onneksi tilanne muuttui. Vaikka alkuaikojen tulokset eivät häikäisseet, edessä oli parempia
aikoja ja paljon paremmin tuottavia kampanjoita.
80-luvulla luotiin pysyvä perusta vastikkeettomalle varainkeruulle. Vaikka kortti- ja tuotemyynti oli edelleen
UNICEFin tärkein tulolähde, nähtiin että tulevaisuudessa
yksityiset ja yritykset halusivat sitoutua avustustyöhön
osana omaa eettistä identiteettiään.
Yksityispuolella Prosenttiliikkeen UNICEFille kanavoimista tukijoista tuli lahjoittajarekisterin perusta. Valveutuneet
yksityiset henkilöt olivat jo tuolloin sitä mieltä, että valtion
apu kehitysmaille oli riittämätöntä. He halusivat suunnata
avun suoraan eri järjestöjen kautta. Tämä kansanliike
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tuotti UNICEFille 3 000 nimeä. Osa heistä on nykykyisinkin säännöllisiä lahjoittajia, jotka ovat tukeneet UNICEFia
vuosikymmenten ajan.

fakseilla ja puheluilla. Tajuttiin vasta jälkikäteen, että
päätös tuli maksamaan enemmän kuin vanha kunnon
UNICEF-kortin lähettäminen.”

Suomen taloudella meni hyvin 1980-luvulla. UNICEF sai
osansa hyvien aikojen sadosta, tilitykset pääjärjestölle
kasvoivat ja yhdistys saattoi myös vahvistaa omia toimintavalmiuksiaan hallinto- ja laiteuudistusten avulla.

U.B. Lindström jäi eläkkeelle ja UNICEFin historiassa
kääntyi jälleen uusi lehti, kun Pentti Kotoaro valittiin pääsihteeriksi vuonna 1998.

”Huuda pois” ja ”Huuda taas” -kampanjat toivat Suomen
UNICEFin vieraiksi Audrey Hepburnin ja Linn Ullmanin.
”Huuda Taas” -huutokaupan tuotto oli ennätykselliset
2,4 miljoonaa markkaa. Molemmat kampanjaideat tulivat
yksityiseltä henkilöltä ja pääsihteeri esitteli ne MTV3:lle.

Kotoaro toi yhdistykseen talouselämän tuntemusta. Suomen UNICEFin toiminta 2000-luvulla on ollut järjestelmällisesti kasvavaa ja instrumentteja hiotaan koko ajan.
”Olen iloinen siitä, että olen ollut seuraamassa harrastelijajärjestön kasvamista täysin uudelle suoritustasolle”,
sanoo Marja-Liisa, nyt toimelias eläkeläinen.

Lama vaikutti UNICEFin talouteen vasta viiveellä. MarjaLiisa kertoo pyöritelleensä synkkeneviä näkymiä niin
töissä kuin kotonakin. ”Vaikka tunnuslukuja tarkasteli
miten, ne näyttivät yhtä pahoilta. Se oli masentavaa ja
pysähtynyttä aikaa. Suunta oli kaikilla mittareilla laskeva;
toiminta hidastui, korttikauppa väheni, lahjoituksia saatiin
kyllä, mutta summat pienenivät radikaalisti. Firmat lopettivat joulukorttien lähettämisen ja liiketuttavia muistettiin
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Kurikan toimintaryhmän perustaja
Maiju Hemminki

On heräteltävä ihmisiä kokemaan,
miten elämää rikastuttavaa vapaaehtoistyö on
Kurikan ryhmän pitkäaikainen puheenjohtaja Maiju Hemminki aloitti UNICEFin korttien myynnin jo 60-luvulla.
Kortit tulivat parin vuosikymmenen ajan kotiosoitteeseen
ja Maiju myi ne ennakkotilausten perusteella työpaikallaan koulussa.
Kurikan ryhmä on Seinäjoen ohella ensimmäisiä toimintaryhmiä Etelä-Pohjanmaalla. Perustava kokous oli lokakuussa 1988. Maiju Hemmingistä tuli luontevasti ryhmän
ensimmäinen puheenjohtaja. ”Melkein joka päivä oli joku
asia hoidettavana ja myymälä, jossa oli työllistetty myyjä,
oli jokapäiväinen käyntikohde töiden jälkeen. Kokoukset
ja myyntityö tehtiin vapaa-ajalla. Kun innostus oli suuri,
ei tuntunut raskaalta hoitaa UNICEFin asioita. Puhtia
työhön sain valtakunnallisista kokoontumisista ja oman
ryhmän innosta ja hengestä.”

”Vaikka ryhmä on melko pieni, saamme sitkeällä työllä
asiat läpi. Esimerkiksi Kynttiläkulkueesta on tullut jokavuotinen tapahtuma ja se saa uskolliset ”valon kantajat”
liikkeelle. Meillä on ollut onni saada Kurikan Osuuspankilta myymälätila lahjoituksena ja se on tuonut toimintaan
jatkuvuutta.”
”Vaikka lapsiin kohdistuvat uhat lisääntyvät maailmassa,
kasvaa myös UNICEFin kyky auttaa. Oikea informaatio
saa ihmiset toimimaan. Ryhmien keskeinen tehtävä on
kertoa UNICEFin toiminnasta paikallistasolla. Kouluissa
tehtävä työ on nousussa ja se tuottaa tuloksia vasta viiveellä. Mitä alemmalla luokalla lapsi tutustuu UNICEFiin,
sen parempi. Myönteinen suhtautuminen kestää koko
elämän ajan. Monia ideoita on vielä käyttämättä. Ideariihi
vain pystyyn lasten ja nuorten tavoittamiseksi!”
Maiju sanoo, että hänen UNICEF-uransa huippu oli vuonna 1997, jolloin hänelle myönnettiin kunniakirja ansiokkaasta työstä. Hyvinä muistoina ovat myös tähän liittyvä
Huomenta Suomen haastattelu sekä lukemattomat konsertit, tapahtumat, vierailut ja kokoontumiset. ”Vieläkin
ikävöin käyntejä päämajassa. UNICEFin ihmiset ovat
rikastuttaneet elämääni ja monet ovat jääneet elinikäisiksi
ystäviksi. UNICEF on ollut elämäni paras harrastus.”
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Keräysjohtaja Liisa Susiluoto

Varainkeruu kehittyy- enää ei tarvitse
luulla, kun voi tietää
Liisa Susiluoto tuli UNICEFiin mutkan kautta, mutta
suunnilleen samaa tietä kuin pääsihteeri U.B. Lindströmkin. Liisa ryhtyi työnsä ohessa opiskelemaan kehitysmaatietoutta ja kiinnostus kansainvälisyyteen johti aikanaan työpaikan vaihdokseen. Maatalouden tutkimuskeskus ja Tilastokeskus vaihtuivat pääsihteerin sihteerin
työhön ja myöhemmin moneen muuhun haasteelliseen
tehtävään UNICEFissa.
Liisan tullessa taloon vapaaehtoiskenttä alkoi nopeasti
laajentua. Mietittiin, miten innostunut jäsenistö saataisiin
organisoitua niin, että toiminnasta tulisi konkreettista
tulosta. Miten tiedonkulku saataisiin varmistettua, miten
saataisiin mukaan nekin alueet, joissa ei vielä ollut UNICEF-toimintaa.
UNICEF organisoitui maakunnissa huomattavasti paremmin kuin monissa muissa Euroopan maissa.
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Toiminta keskitettiin 10–20 suurimman kaupungin ympärille. Verkosto laajeni syvemmälle maakuntiin ja levisi
lopulta koko maahan ”Pienet paikkakunnat voivat olla
varsinaisia tähtiä ja joidenkin ryhmien tulokset ovat olleet
hämmästyttäviä. UNICEFin vapaaehtoiset ovat voimavara, josta monet organisaatiot voivat vain uneksia.”
Työ ryhmien parissa edellytti matkasaarnaajan asennetta ja kykyä luoda uusia verkostoja. Liisa sai ideoita
sattumoisin käsiin saamastaan Oxfam-raportista. Asteittain kehittyi ajatus jatkuvasta ja juuri Suomeen sopivasta
keräysmuodosta, joka tukisi UNICEFin pitkäkestoista
auttamisperiaatetta.
Liisa Susiluoto muistuttaa, että varainkeruu ilman tietotekniikan mahdollisuuksia oli hyvin toisenlaista kuin
tänään. Vaikka UNICEFin järjestelmät olivat senaikaisen
kehityksen kärkeä, ajantasaisten asiakasrekistereiden
saaminen lisäsi mahdollisuuksia nopeaan ja tuoreeseen
kommunikointiin.

köinen ylläpito oli siihen aikaan teknologian huippua, sen
päivittäminen tarkoitti vielä 90-luvun lopussa sitä, että
koko toimiston tietokoneyhteydet olivat poikki kokonaisen päivän. ”Nyt päivitykseen menee korkeintaan tunti”,
Liisa naurahtaa.
UNICEFin varainkeruu saa koko ajan uusia muotoja. Vetoomuskirjeiden rinnalla elävät katutempaukset, teematapahtumat, konsertit ja gaalat.
UNICEFin koulukampanjat ovat kasvaneet upeasti. ”Siinä
kasvetaan ja toimitaan yhdessä lasten kanssa”, kiteyttää
Liisa Susiluoto. Kansainvälisyys saa iloisia muotoja koulukävelyjen ja monien muiden aktiviteettien muodossa.
”Suomen komitea on nyt kansainvälisessä vertailussa
ykkössarjassa”, iloitsee Liisa, joka toimi myös vt. pääsihteerinä vuosina 2002–2004.

Maailmanlapsilisästä tuli Suomen UNICEFin keräystoiminnan kivijalka. Sujuva pankkiyhteys ja päivitetyt
rekisterit nousivat avainasemaan. Vaikka rekisterien säh-
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Eija Ahvo ja Susanna Haavisto

ajan. Työ on vapaaehtoista, taiteilijoille maksetaan pelkästään kulukorvauksia.

Suomen UNICEFin ensimmäiset
Hyvän tahdon lähettiläät

Maakunnissa matkustamisessa ei ole ollut suurten estradien loistoa. Susanna kertoo konserttimatkasta, jolla
häntä säesti yön yli Amerikasta matkustanut UNICEFin
Hyvän tahdon lähettiläs Iiro Rantala.

Kaksikymmentä vuotta sitten UNICEFin jäsenmaista
vain Japanissa toimi kansallisia Hyvän tahdon lähettiläitä
– kunnes Eija Ahvoa ja Susanna Haavistoa pyydettiin samaan tehtävään Suomessa. Tehtävänkuvaa ei ollut, joten
taiteilijat muovasivat alusta lähtien oman tapansa toimia.
”Oli hyvä idea kutsua lähettiläiksi näyttelijöitä, joilla on
tarina kerrottavana ja laajasti ilmaisumahdollisuuksia”,
sanoo Eija. Tarina on tärkeä, sillä sen avulla ihmiset samaistuvat, muistavat ja viimein toimivat.
Kansainvälisyyskasvatus muodostui tärkeäksi osaksi
työtä. Lähettilään toimipaikka on usein koulu, ja haaste
saada lapsi ymmärtämään lapsen elämää maailman
varjoisimmilla puolilla.
Susanna ja Eija ovat herättäneet ja vedonneet UNICEFin
puolesta eri tilaisuuksissa yli kahdenkymmenen vuoden

”Ajoimme suoraan kentältä 300 kilometrin päähän konserttiin. Iiro oli väsynyt niin kuin vain yön yli lentänyt ihminen voi olla. Perillä ihmettelimme, kun tilaisuudessa ei
ollut kuin pari järjestäjien edustajaa. Me soitimme ja lauloimme melkein tyhjälle salille. Myöhemmin kävi ilmi, että
paikallisen pesäpalloseuran päättäjäisjuhla imi yleisömme. Söimme konsertin päälle pullaa, jota hyväntahtoiset
järjestäjät olivat tehneet. Suretti pullienkin puolesta, niitä
jäi myymättä monta korillista.”
Hyvän tahdon lähettiläät ovat myös matkustaneet UNICEFin kohdemaissa. ”Kenttämatkat ovat tuoneet valtavasti sisältöä työhön. Kurjuus ja mahdollisuus, epätoivo
ja selviytyminen kulkevat rinta rinnan. Kontrastit ovat
syviä, elämän ääripäät koskettavat.”
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Susanna kertoo matkoista Vietnamiin ja Nigeriin: ”Koin
ruutuvihon ja lyijykynän ihmeen.” Kun pieni vietnamilaistyttö sukunsa ensimmäisenä lähti kouluun, lukutaidottoman isoäidin silmissä välähti ymmärrys: tämä voi
tosiaan muuttaa kaiken. Tyttärentyttärellä on avain oman
elämänsä hallintaan.
Tai kaksosten syntyminen paimentolaisteltassa Nigerissä:
”Siinä oli jonkinlaista pyhää äitiyttä, rajat ja kulttuurit
ylittävää naisten välistä ymmärrystä.”
Eija eli lasten nälän Madagaskarilla. ”Nälkäisiä lapsia tuli
jostakin UNICEFin ruokintapisteeseen, he vain ilmestyivät hiljaa, likaisina, maanvärisinä kuin olisivat itsekin
olleet multaa. Koin selvää raivoa: tätäkö me haluamme,
eikö tälle muka voi tehdä mitään? Tuon kokemuksen
jälkeen tiesin, mitä UNICEF tarkoittaa.”
Suomen UNICEFin Hyvän tahdon lähettilään toimenkuvaan kuuluu iloisempiakin asioita. Lähettiläiden välinen
yhteistyö tuo uusia ideoita ja omat lähettiläämme ovat
tavanneet toisia näyttelijöitä, laulajia ja maailmanluokan
tähtiä.
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Kun Hyvän tahdon lähettiläs Sir Roger Moore vierailiSuomessa, Eija ja Susanna lauloivat hänelle UNICEFin
toimistossa. Vieras taputti ja totesi: ”Mukava tavata kolleegoita.” Roger Moore on ehkä maailman kuuluisimpia
näyttelijöitä, mutta UNICEFissa samassa kategoriassa
kuin Eija ja Susanna.
Taiteilijoina Eija ja Susanna ovat luoneet omaa kuvaansa
UNICEFista: ”Äänetön hätä tarvitsee äänen, järjestö
tarvitsee muutkin kuin viralliset kasvot. Tarina tarvitsee
kertojan.”

Sokerisuolaliuoksen tarina
Jo 3 000 vuotta sitten intialainen kansanparantaja Ayuvedic pyrki hoitamaan lasten ripulia sekoittamalla haaleaan veteen vuorisuolaa ja melassia. Hän ei kuitenkaan
onnistunut löytämään täysin oikeaa sekoitussuhdetta.
Oikea suhde löytyi 1968 Kalkutan yliopistossa tehtyjen kokeiden tuloksena. Seosta kokeiltiin

UNICEF kortti on käsite
UNICEF-kortin tarina alkoi vuonna 1948, jolloin 7-vuotias
tshekkityttö Jitka Samkova maalasi kortin kiitokseksi
siitä, että UNICEF oli tuonut apua hänen sodan runtelemaan kotikyläänsä. UNICEF painatti Jitkan maalauksesta julisteen ja myöhemmin kortin omaan käyttöönsä.
Seuraavana vuonna kortteja painettiin myytäväksi ja
vuosikymmeniä myöhemmin kortista muodostui koko
UNICEFin työn tuloksia kuvaava aurinkoinen symboli.

72

Unicef historia 9.5.indd 72

14.6.2007 15:26:58

1980-luvulla
Pääsihteeri U.B Lindström toi Suomen UNICEFin
toimintaan ammattimaisuutta ja painoarvoa.

lapsiin pakolaisleirillä ja tulokset lähentelivät ihmettä: vain
3,6 % 3 700 koleraan sairastuneista kuoli. Halpa, pussiin
pakattava sokerisuolaliuos on pelastanut miljoonien lasten hengen vuosikymmenien aikana.

Maailman Iloisin hymy UNICEFin
50-vuotispostimerkkinä
Vuonna 1994 järjestettiin Suomen kouluissa ”Maailman
iloisin hymy”-tapahtuma. Piirustuksia saatiin 22 000
tokaluokkalaiselta 1 180 koulusta. Työt tehtiin luokan
yhteistyönä. Toisen palkinnon sai Mauno Paavola, silloin
9-vuotias Reisijärven koulun 2. luokan oppilas.

Järjestö otti reippaasti kantaa mm. kehitysmaapolitiikkaan, hiv-aidsiin, naisten asemaan ja
ympäristöongelmiin.
Suomen talous kääntyi nousuun. Järjestöt saivat
osansa kasvavasta kansantaloudesta.
Toiminta maakunnissa alkoi. Ryhmiä perustettiin
ja vahvistettiin.
Muutto Perttulantielle.
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 1989.
Korttimyynnin rinnalle luotiin vastikkeetonta
varainhankintaa.
Hallinto- ja laiteuudistukset lisäsivät toiminnan
tehokkuutta.
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Taloudellisesta taantumasta uuteen nousuun
Syyskuun 30. päivänä 1990 New Yorkissa pidettiin Lapsiasian huippukokous. Sen konkreettisena tuloksena
valtioiden edustajat allekirjoittivat julkilausuman ja toimintasuunnitelman seuraaviksi vuosiksi.
UNICEFin järjestämässä kokouksessa 71 valtion päämiehet sitoutuivat toimimaan lasten asian puolesta kaikkialla
maailmassa. Huippukokous toi uuden piirteen UNICEFin
toimintaan; se edellytti johtajilta julkista sitoutumista ja
toimenpiteitä.

Suomen UNICEFin pääsihteeri U.B Lindström myönsi,
että edistystä on näkyvissä, mutta esitti samalla epäilyksensä siitä, toteutuvatko kokouksen teesit, kun ympäröivä todellisuus toimii niitä vastaan. Lindström toteaa,
että olemassa olevat talousteoriat eivät olleet kyenneet
takaamaan köyhimmille edes alkeellista elintasoa tai estämään maailmanlaajuista ympäristötuhoa.
UNICEFin silloinen hallituksen puheenjohtaja Elisabeth
Rehn näki kokouksen positiivisena, mutta kannusti myös
kehitysmaiden johtajia sijoittamaan enemmän varoja
sosiaaliohjelmiin asevarustelun sijasta.
YK:n kansainvälisen lapsiaisain huippukokouksen
päätökset 30.9.1990:
1. Imeväiskuolleisuutta tulee vähentää joko kolmanneksella tai 5/1000 syntynyttä lasta kohti, riippuen siitä,
kummalla tavalla saadaan suurempi vähennys.
Vastaavasti alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuutta
alennetaan kolmanneksella tai 70/1000.
2. Lapsikuolleisuus supistetaan puoleen.
3. Alle viisivuotiaiden lasten aliravitsemus – sekä lievä
että vakava – vähennetään puoleen.
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4. Puhdas vesi ja sanitaatio järjestetään kaikkien
ulottuville.
5. Alkeiskoulutus järjestetään kaikille kouluikäisille lapsille.
80 % lapsista taataan lisäksi mahdollisuus suorittaa
koko ala-asteen oppimäärä.
6. Lukutaidottomien aikuisten, erityisesti naisten, määrä
vähennetään ainakin puoleen.
7. Erityisesti vaikeissa oloissa elävien lasten suojelua
tehostetaan.

Esimakua lamasta
80-luvulla alkanut Suomen kulutusjuhla loppui lyhyeen.
Talouskriisi jätti jälkeensä massiivisen työttömyyden,
yhteiskunnallisen epävarmuuden ja harventuneet turvaverkot. Suhtautuminen kehitysapuun muuttui kriittisempään suuntaan. Kyseenalaistettiin avun lähettäminen
kaukaisille alueille, kun omasta maasta ja neuvostovallan
raunioilta löytyi kasvava määrä avuntarvitsijoita. Rajan
takana paljastuneet ympäristötuhot lisäsivät paineita
avun suuntaamiseksi oman reviirin suojelemiseen.
Kritiikki asetti UNICEFin tiedotukselle haasteita. Pääsihteeri painotti toistamiseen eri julkaisuissa, että kysymys

ei ole vastakkainasettelusta. Kestävä kehitys maailmassa ei ole mahdollista, ellei myös kehitysmaiden ekosysteemejä suojata. Meidän ei tulisi nähdä kehitysapua pakkona luopua jostakin, vaan mahdollisuutena saavuttaa
kestävämpiä kulttuurillisia, eettisiä ja ekologisia arvoja.
Yhteiskunnan ongelmien keskellä Suomen UNICEFin
onnistui tiivistää rivinsä. Vaikka yhdistyksen talousnäkymät vaikuttivat heikoilta, tulos pystyttiin paikkaamaan
onnistuneella Lastenpäivän haastekeräyksellä. Tämä
ensimmäinen keräys osoittautui niin tulokselliseksi, että
sitä päätettiin jatkaa vuosittain. Myös Elämän viikko ja
äitienpäivätapahtumat toivat positiivista tulosta.

Ohjelmat etenevät suunnitelmien mukaan
Suomen UNICEFin päämääränä oli, ettei lama saanut
vaikuttaa avustusohjelmiin kohdemaissa. Raporttien
mukaan kaikissa ohjelmakohteissa saatiin tavoitteiden
mukaisia tuloksia.
90-luvun alussa Niger oli maailman köyhin maa. Suomen
UNICEFilta saaduin varoin Dan Bouzun kyläohjelman
avulla rakennettiin apteekki sekä peruskorjattiin koulu ja
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terveysasema. Todettiin myös, että yhdistys oli kerännyt
Tsadin kuivuusohjelmaa varten 15,7 miljoonaa markkaa.
Molemmat ohjelmat kuuluvat Suomen UNICEFin pitkäkestoisen avustustyön piiriin. Samana vuonna tuettiin
myös sisällissodasta kärsineen Mosambikin koulusektoria.

Pahimmin vaurioituneiden maakuntien kouluissa käynnistettiin alkeisopetuksen hätäohjelma.
Suomen taloudessa vuosi 1992 oli historiallinen. Markka
devalvoitui 30 prosenttia, bruttokansantuote laski, kotimaan tuotanto heikkeni, yli 8 000 yritystä teki konkurssin,
työttömien määrä läheni uhkaavasti puolta miljoonaa ja
valtion velka kasvoi rajusti. Valtion budjetissa kehitysyhteistyömäärärahojen osuus putosi 0,7 prosentista 0,4
prosenttiin. Suomen UNICEFilla oli täysi syy pelätä, että
tilanne näkyisi rajuna pudotuksena yhdistyksen tuloksessa.
Suomalaiset osoittivat, että halu auttaa oli yhä tallella.
Ryhmien aktiivisuus ja varainhankintatulokset paranivat
merkittävästi. Ryhmien myynti oli jo 18,6 % yhdistyksen
kokonaismyynnistä. Myös yksityisten ihmisen kiinnostus
UNICEFia kohtaan lisääntyi. Prosenttiliike tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden tukea UNICEFin työtä. Vapaaehtoisten määrä kasvoi ja yhdistys saattoi säästää luovuttamalla yhä enemmän tehtäviä vapaaehtoisille. UNICEF
tavallaan voimistui sisältäpäin; ihmiset protestoivat
valtiovallan nihkeää linjaa vastaan ottamalla itse kantaa
ja tulemalla mukaan toimintaan. UNICEFin työssä nähtiin
arvoja, jotka eivät olleet rahalla mitattavissa.
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Taistelu mediasta – mihin lasten asia jää,
kun sota valtaa otsikot
Maailmaa järkyttäneet kriisit muuttivat uutisoinnin painopisteitä. ”Uutistulva Persianlahdelta ja Baltiasta hautaa
kehitysmaiden lapset alleen”, kirjoitti pääsihteeri. Kaikki
maailman lapset saattoivat odottaa, että heidän YKsopimukseen kirjattuja oikeuksiaan vihdoinkin alettaisiin
aktiivisesti edistää. Mutta sitten tulivat kriisit – ja maailman
lapset eivät olletkaan tärkeitä.
UNICEFissa huolestuttiin median hiipuvasta kiinnostuksesta lasten asiaa kohtaan. Pääsihteeri tarttui tapansa
mukaan suoraan asiaan ja kutsui Helsingin Sanomien
Janne Virkkusen ja Uuden Suomen Jyrki Vesikansan
kommentoimaan asiaa. Virkkunen myönsi vaaran.
Kokonaiset maat ja maanosat voivat unohtua, kun uutta
dramaattista uutisoitavaa ilmaantuu. Reaaliaikaiset
sotauutiset voittavat nälkää näkevän lapsen.

Vapaaehtoistyön voimaa
Lastenpäivän keräys sai liikkeelle kymmeniä tuhansia
nuoria, koululaisia ja opiskelijoita eri puolilla maata.
Esimerkiksi Jyväskylässä Lastenpäivää vietettiin toistamiseen yhteistyössä Radio Keski-Suomen kanssa.
Tempaus sai laajaa julkisuutta, 14 tuntia lasten asiaa
ja haastekonsertteja. Kadulla kerättiin kuuden keskiasteen koulun oppilaiden voimin ja toimintaryhmien
vapaaehtoiset ottivat vastaan haasteita ja kirjoittivat
tilillepanolappuja. Jyväskylän teatteri järjesti lasten
iloksi juhlat. Kemissä, Vantaalla, Kurikassa, Kokkolassa
ja monilla muilla paikkakunnilla keksittiin uusia tapoja
auttaa. ”Kun kynttilät lähetettiin lautoilla jokea alas
Vaasaa kohti, oli näky niin kaunis ja tunnelma niin harras, että melkein silmä kostui”, sanoi Maiju Hemminki,
Kurikan ryhmän puheenjohtaja.
Suomen UNICEFin toimintaryhmien määrä kasvoi.
Vuonna 1993 ryhmiä oli 39, seuraavana vuonna jo 41.
Jäsenmäärä nousi ja oli vuonna 1994 jo 2 158. Järjestö vahvistui suurin harppauksin. Kymmenen vuotta
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aiemmin ei edes puhuttu UNICEFin vapaaehtoisista.
Kaikki tekivät palkatonta työtä, yhdistyksen pääsihteeristä pakkaajiin. Lisäksi tilimyyjät myivät kortteja ja
tempauksia järjestettiin satunnaisesti. UNICEF näkyi julkisuudessa säännöllisesti vain joulun alla korttiesitteissä
ja myyntipisteissä.
Toimintaryhmien ansiosta UNICEF oli nyt esillä ympäri
vuoden. Tilimyyjiä, joulunajan myyntipisteiden myyjiä ja
talkootyöntekijöitä oli jo 300. Kymmenkunta vapaaehtoista pakkasi varastosta lähtevät kymmenet tuhannet
tuotteet. Julkisuutta toivat lukuisat nimekkäät hallituksen
jäsenet ja Hyvän tahdon lähettiläät. Suomen UNICEFin
vapaaehtoiskenttä sai kansainvälistä arvostusta pitkäjänteisen ja hyvin organisoidun työn ansiosta.
On merkillepantavaa, miten aktiivista ja positiivista lamakauden toiminta oli, vaikka monien UNICEFin vapaaehtoisten elämää varjosti huoli omasta tulevaisuudesta ja
toimeentulosta.
UNICEFin vapaaehtoisille järjestettiin viisi koulutuspäivää
vuodessa. Varsinkin nuorten todettiin tulevan innolla
mukaan toimintaan. Pakkakunnillaan nuoret toimivat ja

ideoivat tapahtumia itsenäisesti; kouluissa järjestettiin
teemailtoja, diskoja, keskustelutilaisuuksia ja kirpputoreja.
Toiminta oli kannanotto kehitysmaiden puolesta, vaikka
omassa maassa oli ongelmia, apua haluttiin suunnata
sinne, missä sitä tarvittiin vielä enemmän.

Naisohjelmia tehostetaan
Suomen UNICEF on ollut ensimmäisten järjestöjen joukossa rakentamassa suoraan naisille ja lapsille suunnattuja avustusohjelmia. Uudeksi kohteeksi tuli Guinea,
jossa naisten lukutaidottomuus oli yli 80 %.
Maan despoottihallitsija Sekou Toure oli näännyttänyt
hedelmällisen maan alkeelliselle tasolle. UNICEF ja FAO
perustivat Keski-Guineaan Naisten ammatillisen koulutuskeskuksen. Keskukseen perustettiin esikoulu, johon
äidit tulivat lapsineen. Lukutaidon lisäksi äideille opetettiin käytännön taitoja; kutomista, saippuan valmistusta
sekä perinteistä kankaiden värjäystä. Paikalla koulutetut
vapaaehtoisryhmät edistävät naisten tietoutta vihannesten, hedelmien ja viljakasvien viljelystä. Naisille suunnattu
hygieniakoulutus toi tuloksia heti. Juomaveden laatu parani ja lasten ripulisairaudet vähenivät.
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UNICEFin ohjelma Nepalissa oli alkanut jo 1982 ja laajennut niin, että toimintaa oli 45 yksikössä. Suomen
UNICEF-yhdistyksen hallitus päätti myöntää lisärahoitusta naisten luototusjärjestelmään. Tuohon aikaan terveyspalveluita oli tarjolla vain 15 % väestöstä. Maan surkeaan
vesi- ja sanitaatio-tilanteeseen haettiin myös parannusta.
UNICEF ryhtyi luotottamaan maaseudun köyhiä naisia
samaan tapaan kuin kuuluisa Grameen-pankki
Bangladeshissa. Todettiin, että 82 % naisista maksoi
lainansa takaisin ja luotto oli parantanut radikaalisti
monen köyhän perheen elämää.

markkaa ja nyt ollaan karsimassa vielä yli 100 miljoonaa.
”Suomen maine kansainvälisillä foorumeilla on kohta
mennyt”, jyrisi pääsihteeri. ”Ymmärtävätkö poliitikkomme,
mitä ovat saaneet aikaan?” U.B kirjoittaa olevansa samaa
mieltä siitä, että laman aikana on pakko karsia menoja,
mutta löytyykö mistään muusta budjetin kohdasta 80 %
vähennystä kuten UNICEFin kohdalta. ”Mitä se tarkoittaa?
Lähes 3,5 miljoonaa lasta jää rokottamatta, 12 500 kaivoa
kaivamatta ja 250 miljoonaa ripulitapausta hoitamatta.
Missä on poliitikkojen vastuu?”

UNICEF-viikko alkaa
Kehitysavun leikkaukset puhuttavat
Laman seurauksena kehitysapua leikattiin eduskunnan
päätöksellä vuonna 1992. Suomen UNICEFin pääsihteeri ei säästellyt sanojaan, kun uutiset julkistettiin. U.B
Lindström viittasi YK:n Lapsiasiain huippukokouksessa
allekirjoitettuun julkilausumaan, jossa allekirjoittajamaat
”lupasivat antaa lasten tarpeille etusijan, kun taloudellisia voimavaroja jaetaan, niin hyvinä ja huonoinakin
aikoina, kansainvälisessä ja kansallisessa toiminnassa.”
Onko Suomen hallitus nyt sitä mieltä, että lupaus ei
sido? Edellisenä vuonna budjetista hävisi 25 miljoonaa

Kaupalliset radioasemat tulivat joukolla mukaan tukemaan
UNICEFia. Helmikuun 12. päivänä soi 35 asemalla toivemusiikkia UNICEFin hyväksi. Myös Classic Jazz ry järjesti
Espoon kulttuurikeskuksessa suurkonsertin. UNICEF sai
näkyvyyttä uuden tempauksen avulla. UNICEF-viikko
järjestettiin ensimmäisen kerran lokakuussa 1993. TV1
ja Radio Suomi olivat mukana. Ohjelmissa haastateltiin
mm. yhdistyksen suojelijaa, rouva Tellervo Koivistoa.
Tuttu radioääni ja UNICEFin pitkäaikainen ystävä ja
hallituksen jäsen Martti Silvennoinen juonsi päivittäin
ohjelmaa ”UNICEF koskettaa sinuakin.”
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Korttimyynnin rinnalle uusia tuotteita ja
ideoita
Lama-aika osoitti selvästi, että UNICEFin perinteinen
myyntituote, UNICEF kortti, ei enää myynyt kuten ennen.
Erityisesti yritysten korttiostot vähenivät merkittävästi.
Myös suoramyynti osoitti laskua ja tilaukset pienenivät.
Kasvava vapaaehtoiskenttä teki parhaansa, mutta
osuuksia menetettiin kautta linjan. Tilitykset pääjärjestölle
laskivat.
Iloisiakin uutisia oli: suora varainkeruu pysytteli läpi laman
vakaana, lahjoittajien määrä ei laskenut, mutta summat
pienenivät. Yritykset muistivat liikekumppaneitaan toisin
kuin ennen – jotkut pysyivät uskollisina UNICEF-joulutervehdyksille, mutta usein kortin korvasi faksi. Kehitys
linjasi osaltaan yhdistyksen tulevia markkinointistrategioita,
jossa tuotemyynnin osuus pieneni ja uusien varainkeruuideoiden osuus kasvoi.

Change for Good – lennä ja lahjoita
Uusia keräysideoita oli mm. Finnairin ja UNICEFin yhteinen Change for Good-kampanja. Ulkomaan lentojen
matkustajalla oli mahdollisuus lahjoittaa ylimääräiset valuuttansa koneissa jaettaviin keräyskuoriin. Ensimmäinen
kampanja toi komean tuloksen, yli 720 000 markkaa.
Change for Good osoittautui hyväksi ja kestäväksi
ideaksi, joka toimii vieläkin.
Kaikkiaan 22 000 tokaluokkalaista osallistui Maailman
iloisin hymy -kuvataidetapahtumaan. Terälahden
ala-asteen oppilaat tekivät aiheesta runon.
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Raskaat ajat jatkuvat

UNICEFkaan ei välty irtisanomisilta

Vuodet 1994 ja 1995 olivat UNICEFille raskaita. Järjestö
joutui käyttämään lähes kolmanneksen koko budjetistaan hätäapuun. Suomessa kehitysyhteistyön määrärahat pysyivät alhaalla, eikä tukea UNICEFille suuresta
tarpeesta huolimatta lisätty. Kovat ajat kovensivat arvoja,
kilpailu ja markkinointikeinot muuttuivat. Pääsihteeri
totesi useaan otteeseen, että tarvitaan uusia tuotteita ja
uutta markkinointiajattelua.

Tuhansien muiden suomalaisten organisaatioiden tavoin
Suomen UNICEFkin joutui lopulta tekemään ikävimmän
mahdollisen kululeikkauksen, viisi työntekijää irtisanottiin.
Vaikka neljä heistä sijoittautui heti joko uusiin tehtäviin tai
eläkkeelle, raskas prosessi jätti jälkensä koko työyhteisöön.

Kansainvälisyyskasvatuksen materiaaliksi laadittiin ”Maailmanmarkkinat” ja ”Mahewo ja krokotiili”-opetuspaketit.
Yhteistyössä Turun ryhmän kanssa järjestettiin ensimmäinen, erinomaisesti onnistunut opettajien kansainvälisyyskasvatuksen päivä.
Yksittäiset onnistumiset eivät riittäneet kohentamaan
yhdistyksen kokonaistilannetta: lama oli ja pysyi, perinteiset varainkeruumuodot eivät toimineet. Aina uutterien
ryhmienkään aherrus ei tuonut tulosta, tuotemyynti laski
lähes 4 prosenttia.

Yhteishenkeä ja uusia visioita lähdettiin hakemaan koulutuksen avulla. Koko henkilökunta osallistui koulutusjaksoon, jonka avulla pyrittiin valmistautumaan aktiiviseen
toimintaan parempien aikojen toivossa.

UNICEF täyttää 50 vuotta 1996
Kansainvälisen UNICEFin johtaja James Grant menehtyi
eläkkeelle jäätyään vaikeaan sairauteen. Carol Bellamy
valittiin uudeksi johtajaksi.
Suomessa summattiin työn tuloksia puolen vuosisadan
ajalta. U.B Lindström korosti UNICEFin merkitystä pitkäkestoista kehitystä tuottavana organisaationa. Järjestön
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tulisi irtautua hätäavun antajan roolista ja keskittää voimansa tukemaan koulutus-, vesi- ja sanitaatio-ohjelmia
sekä etsiä maailmanlaajuisesti kumppaneita, jotka tarjoavat maailman köyhimmille ihmisille lisää taloudellista
itsenäisyyttä.

Internet tulee
Yhdistys eli tiukan budjetin kautta. Säästöt toteutuivat ja
kulut supistettiin talousarvioon sopivaksi. Välttämättömiä
investointeja oli kuitenkin pakko tehdä. Vuoden 1995
syksyllä Suomen UNICEF liittyi internet-verkkoon lähes
samanaikaisesti pääjärjestön kanssa. Huonoista ajoista
huolimatta hankittiin työkaluja tulevaisuuden varalle.

Kansojen kehitys-raportti
Lapsen oikeuksien yleissopimus astui voimaan 1990-luvun
alussa. Kuusi vuotta sopimuksen voimaanastumisen jälkeen
tehtiin laaja kansainvälinen tutkimus, jonka avulla tuloksia voitiin
peilata.

Lupaukset olivat muuttuneet lainsäädännöksi mm. monissa Aasian maissa, joissa voitiin nyt asettaa lainrikkojia
syytteeseen lapsikaupasta ja lapsityövoiman käytöstä.
Euroopan maista mm. Saksassa oli hyväksytty lainsäädännön lisäykset, jotka suojelevat lasta prostituutiolta ja
lapsipornografialta.
Tutkimuksessa todettiin, että vain neljä maata noudatti
YK suositusta, jonka mukaan rikkaiden maiden tulisi
antaa 0,7 % bruttokansantuotteestaan kehitysapuun.
Todettiin, että mikäli rikkaat maat sijoittaisivat enemmän
kehitysapuun, kehitysmaat itse voisivat toteuttaa lasten
oikeuksia suojelevaa lainsäädäntöä nopeammassa tahdissa. Myönteistä kehitystä
oli tosin tapahtunut monilla UNICEFin
toiminta-alueilla. Laskettiin, että vesi- ja
terveyspalveluja oli jo noin 70 prosentilla asukkaista, rokotuksin oli pystytty
suojaamaan yli 80 prosenttia lapsista,
noin 90 prosenttia aloitti koulun ja
Lapsen oikeuksien sopimus oli ratifioitu lähes kaikissa maissa.
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Puhtaan veden puolesta
UNICEF oli jo aiemmin kampanjoinut puhtaan veden ja
parempien saniteettimahdollisuuksien puolesta. 1997
kampanja sai erityistä huomiota, sillä UNICEF sai vieraakseen Pisara puhdasta vettä -kampanjan suojelijan
Harry Belafonten sekä hänen vaimonsa Julien. Harry
Belafonte kirjoitti monia suomalaisia koskettavan vetoomuksen. ”Vihreiden metsien ja sinisten järvien Suomessa pisara puhdasta vettä ei ole mitään ihmeellistä.
Afrikkalaiselle lapselle vesipisara on elämä itse. Kiitän
Teitä tuestanne UNICEFin vesi- ja sanitaatiokampanjalle.”
Suomen UNICEF totesi, että yksi yhdistyksen menestyksellisimmistä ohjelmista toteutui Tsadissa, jossa puolen
miljoonan ihmisen elinolot paranivat ratkaisevasti. Nyt
haluttiin saattaa yli 200 000 ihmistä puhtaan veden ja
sanitaation piiriin.

1998 U.B Lindström jättää pääsihteerin
tehtävät
Viimeisessä pääkirjoituksessaan UNICEF-Uutisiin,
U.B Lindström kirjoittaa:
”On aika antaa tilaa nuoremmille ihmisille ja tuoreemmille
ideoille. Seuraajallani on vankka tausta, kokemusta sekä
yritysmaailmasta että Punaisesta Rististä. Olen varma,
että UNICEF on saanut hyvän kipparin. Toivon, että tuette
häntä yhtä upeasti kuin minuakin.”
”Minulla on ollut työntäyteinen, toisinaan ankara, mutta
useimmiten uskomattoman antoisa työ. Kun työni on
joskus tuntunut erityisen vaikealta, olen loihtinut silmieni
eteen kuvan nauravista afrikkalaisnaisista terveiden lapsien ympäröimänä hyvin toimivan vesipumpun edessä.
Tämä on UNICEF pähkinänkuoressa. Toivon, että juuri
näitä naisia ja lapsia te, hyvät UNICEF-ystävät, muistatte
myös tulevaisuudessa.”
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Pentti Kotoaro pääsihteeriksi 1.4.1998
Huhtikuun alussa Suomen UNICEF-yhdistys toivotti
tervetulleeksi uuden pääsihteerin Pentti Kotoaron.
Yhteiskuntatieteiden maisteri Kotoaro siirtyi tehtävään
Kansainvälisen Punaisen Ristin Minskin delegaation
päällikön tehtävästä.

Yhdistys lähtee uuteen kasvuun
Kosovon kriisi leimasi UNICEFin toimintaa vuonna 1999.
Pakolaisongelman selvittämiseen tarvittiin kaikkien YKjärjestöjen apua. Suomen UNICEF vastasi vetoomukseen
ja toimitti apua runsaalla 2 miljoonalla markalla ensisijaisesti lasten koulunkäynnin järjestämiseen pakolaisleireillä
ja myöhemmin pakolaisten palattua Kosovoon.
Suomen UNICEFin liikevaihto kasvoi 26 % edellisvuotisesta. Kolmannes kasvusta tuli hätäapuvetoomuksen
kautta. Vuosien taantuman jälkeen myös korttikauppa
vilkastui, vaikka UNICEF oli menettänyt perinteisen
myyntikanavansa Suomen Postin. Kaikki varainhankinnan
keskeiset toimenpiteet tuottivat edellisvuotta paremman
tuloksen. Vastikkeeton varainhankinta nousi peräti 40 %.
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90-luvulla

Kaupunkiyhteistyö alkaa
UNICEFin kaupunkiyhteistyö ”City Partnership” kehitettiin paljolti Saksan UNICEFin luoman konseptin mukaan.
Suomen ensimmäinen UNICEF-kaupunki oli Kotka.
Ideana oli, että kaupungin nimeämä projektinvetäjä toimisi
yhteistyössä paikallisen UNICEF-ryhmän, paikkakunnan
yritysten, koulujen, urheiluseurojen ja muiden yhteisöjen
kanssa ja järjestäisi varainhankinta- ja tiedotustilaisuuksia UNICEFin työn tukemiseksi. Vuoden lopulla todettiin,
että projekti onnistui hyvin. Kotka haastoi seuraavaksi
UNICEF-kaupungiksi Jyväskylän.

Yhdistys kärsi lamasta viiveellä, valtion kehitysapua
leikattiin samalla kun myyntitulokset laskivat.
UNICEF ryhmät toimivat jo lähes koko Suomessa.
Jäsenmäärä kasvoi ja lähenteli 2 000 henkilöä.
Ryhmien merkitys myynnin tasapainottajana
oli merkittävä. Tuote- ja korttimyynti toimi
vuoden ympäri.
UNICEFin painoarvo kasvoi U.B. Lindströmin
puheiden ja kannanottojen myötä.
Panostuksia toimistotekniikkaan. Uudet
ATK-laitteistot, ohjelmat ja internet.
Uusia kampanja-avauksia ja markkinointistrategioita.
U.B. Lindström jätti pääsihteerin tehtävät.
Uudeksi pääsihteeriksi Pentti Kotoaro.
Uudistettu kouluyhteistyö alkoi.
Uuden kasvun alku. Suomen UNICEFin tulos
parani kaikilla sektoreilla.
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Päätoimittaja Markku Veijalainen

Markun mieleenpainuvin kokemus UNICEFin kenttätyöstä
on Tsadista, pienestä Mondon kylästä, jossa asuu tyttö
nimeltä Veronique.

Näköala yli viihteen maailman
Markku Veijalaiselle UNICEF on tuonut ”terveellistä vastapainoa” suurten lehtien päätoimittajan työlle ja viihteen
maailmalle. ”Oman osaamisen siirtäminen täysin eri
kehyksiin on luova prosessi. Äkkiä ideat palvelevat eri
asioita kuin ennen.”
Markku sanoo, että työ UNICEFin hallituksessa on tarjonnut näköalapaikan maailman ääripäihin – meidän tuttu, runsas kulutusyhteiskuntamme ja maailman toisella
rannalla kylä, perhe, lapsi. Miljoonat elävät kannullisella
vettä ja lautasellisella ruokaa. Ja kaikilla ei ole niitäkään.
Markun missio on ollut saada suomalainen media kiinnostumaan UNICEFin työstä ja osoittaa, että pienikin
satsaus kannattaa – myös silloin kun tuntuu, ettei hiekanjyvänen millään kasva linnaksi avuntarpeen valtavalla
aavikolla.

Suomalainen ryhmä matkusti katsomaan, miten tyttöjen
koulutusohjelma toimii paikan päällä. Yleiskatsauksen
sijasta Markku päätti keskittyä seuraamaan yhden koulun yhtä oppilasta ja kuvata videolle tavallista arkipäivää.
Niinpä Markku majoittui afrikkalaismajaan ja aloitti kuvaustyöt auringon noustessa, kun Veronique valmistautui
kouluun lähtöön. Markun kamera kuvasi kylän aamua
sellaisena, kun ihmiset sen elävät.
”Pieni tyttö haki kaivosta veden, keitti pienemmille sisaruksille ruoan, ruokki kanat ja vuohet, lakaisi majan lattian ja
pihan. Vasta tämän jälkeen alkoi matka kouluun.”
Videolle tallentui myös Veroniquen into käydä koulua ja
halu oppia. Luku- ja laskutaito avasi huimaavia näköaloja.
Pieni tyttö alkoi luottaa itseensä uudella tavalla.
”Veroniquen kouluunlähtö” esitettiin myöhemmin mm.
Turun UNICEF-gaalassa, jossa Markku toimi juontajana –
niin kuin kymmenissä muissakin UNICEFin tilaisuuksissa.
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”Voi olla, että Veronique loppujen lopuksi menee nuorena naimisiin ja saa kahdeksan lasta, kuten niin monet
afrikkalaisnaiset”, sanoo Markku. ”Varmaa on, että kaikki
Veroniquen lapset oppivat lukemaan ja laskemaan ja se
lisää jo monen ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa kohtaloonsa.”

työssä on positiivisuutta. Yksi lukutaitoinen tyttö Afrikassa muuttaa maailmaa paljon enemmän kuin luulemme.”

”UNICEFin työ on pitkäjänteistä, tulokset näkyvät vasta
vuosien kuluttua. Se rävähtää harvoin lööppeihin tai
esiintyy TV:n ykkösuutisissa. Se on pitkäjänteistä toimintaa, joka vie sinnikkäästi ja kärsivällisesti maailmaa
eteenpäin.”
”On palkitsevaa olla mukana organisaatiossa, jonka strategiat toimivat ja joka kasvaa sekä tuottaa uusia toimintatapoja ja tasoja.”
”Venäjän Kaliningradin huumenuorille suunnattu projekti
on saatu UNICEFin osalta päätökseen ja toiminta jatkuu
paikallisin voimin. Hyvälle perustalle rakennetaan uutta ja
apu koskettaa satoja ja jälleen satoja ahdingossa olevia
lapsia ja nuoria.”
”Vaikka moni asia maailmassa on kurjasti, UNICEFin
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Professori Kari Launiala

Lamasta laajenevaan yhteistyöhön
Kuopion yliopiston lastentautiopin professori Kari Launiala toimi UNICEFin hallituksen puheenjohtajana lama-ajan
ollessa pahimmillaan. Epävarmuus koetteli UNICEFia samoin kuin muitakin suomalaisia organisaatioita. Kehitysmäärärahoja vähennettiin, tuotemyynti kääntyi laskuun
ja maan yleinen ilmapiiri kääntyi vaatimaan vähienkin
resurssien suuntaamista lähialueille perinteisten avunsaajamaiden sijaan. Kun sisäiset säästötoimetkaan eivät
riittäneet, hallitus joutui tekemään mahdollisista leikkauksista ikävimmän, irtisanomaan henkilökuntaa.
Ankea aika toi mukanaan jotakin hyvääkin: yhteistyö paikallisten UNICEF-ryhmien kanssa syveni. Kari Launiala
oli kysytty luennoitsija ja hän vieraili useilla paikkakunnilla
kertomassa UNICEFin työstä avun tarpeessa olevissa
kehitysmaissa. Ryhmät ottivat ”matkasaarnaajan” viestin
vastaan myönteisesti.

Kylmän sodan loppuessa uskottiin, että kilpavarustelusta
vapautuisi rahaa rauhanomaisiin hankkeisiin ja avustusjärjestötkin saisivat lisää tukea. Näin ei käynyt. UNICEFin,
kuten muidenkin järjestöjen, oli edelleen hankittava oma
rahoituksensa kiristyviltä markkinoilta. Tämäkin pettymys
nieltiin ja suunnittelun kärki kohdistettiin uusien strategioiden ja toimintatapojen luomiseen.
Miten kiireiseltä lastenlääkäriltä jäi aikaa hallitustyöhön
ja varsinkin matkustamiseen? Kari Launiala sanoo, että
työskentely lasten auttamiseksi perustetussa organisaatiossa on eettinen velvoite ja tavallaan luonnollinen
jatke hänen ammatilleen. Hän huomauttaa, että alusta
alkaen UNICEFin työ on perustunut kansainvälisyyteen ja
ylikansalliseen vastuun ottamiseen. Professori Niilo Hallman oli jo 1960-luvulla korostanut yhteisen vastuumme
merkitystä.
Professori Launiala muistuttaa, että UNICEFin työ näkyy
vasta viiveellä. Koulutus ja terveysprojektien hyöty näkyy
lasten elämässä vuosien kuluttua. ”Panostus lapsiin kannattaa aina, he tekevät tulevaisuuden.”
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Espoon toimintaryhmän puheenjohtaja Tuula Dahlström

tasalla olevaa tietoa, joten tiedämme koko ajan missä
mennään.”

Taas keräsimme kymmenelle lapselle
lukutaidon

”Usein on mietitty sitä, onko vapaaehtoistyölle sijaa nykyisessä kovien arvojen yhteiskunnassa. Näen kuitenkin
tilanteen päinvastaisena. Jatkuvasti jää eläkkeelle entistä
hyväkuntoisempia ja koulutetumpia tarmokkaita henkilöitä.
Pääosin he ovat naisia ja heidän sitoutuneesta työstään
muodostuu ryhmän ja sen toiminnan selkäranka. Nuoret
ovat erinomaisia keikkatyöntekijöitä ja joulumyyjiä, mutta
usein heidän elämäntilanteensa on muuttuva ja pitkäjänteiseen sitoutumiseen ei aina ole mahdollisuutta.”

Espoon toimintaryhmän puheenjohtaja Tuula Dahlström
muistaa aina ensimmäisen myyntikokemuksensa
UNICEFin vapaaehtoisena. Silloinen tuotevastaava otti
hänet vastaan Tapiolan Stockmannilla ja sanoi suoraviivaisesti: ”Vie takkis tuonne, kampaa pääs ja tule
myymään.” Käytännönläheinen ote vetosi Tuulaan ja
siitä lähtien hän on viihtynyt myyntipöydän takana ja
organisoimassa ryhmän toimintaa.
”Olemme hyviä tuotemyynnissä ja isojen keräysten ja
tapahtumien järjestäjinä. Ryhmämme on suuri ja aktiivinen ja pyrimme suunnitelmallisesti hyvään taloudelliseen
tulokseen. Onnistumiseen vaikuttaa luonnollisesti se, että
espoolaiset ovat hyvin UNICEF-myönteisiä”, sanoo Tuula.
”Meillä on selkeä käsitys siitä, mitä milläkin rahamäärällä
saa aikaan. Usein sanomme ääneen, että taas niin ja niin
moni lapsi saa lukutaidon. UNICEF toimittaa meille ajan

Tuula toivoo, että UNICEF pitää kiinni pitkänjänteisen
avuntuojan linjastaan. ”Uhkana on, että äkilliset katastrofit ja niitä seuraava hätäavun tarve jättävät varjoonsa ns.
hiljaiset katastrofit, jotka eivät suoraan pääse otsikoihin,
mutta joiden vaikutukset voivat olla moninkertaiset. Lasten
perusoikeuksien turvaaminen ja kaikkein heikoimmassa
asemassa olevien lasten auttaminen ovat UNICEFin
perusperiaatteita ja vastaavat käsitystänioikeudenmukaisuudesta.”
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Tiedotuspäällikkö Kirsti Dalman

Tiedottajana UNICEFissa – 20 vuotta
unelmatyötä
Kun parikymmentä vuotta sitten sain pestin UNICEFin
tiedottajaksi, tiesin: minua oli onnistanut – nyt alkaisi
kova ja haastava homma, jossa olin vain noviisi.
Linjaa vedettiin hyvin selkeästi: teemme pitkäkestoista
kehitysyhteistyötä. Sitten räjähti Ruanda, räjähti Jugoslavia. Saimme opetella hätäavun aikataulun: nopeasti, heti.
Tämä oli teleksin ja faksien aikaa!
Pysyväksi työkaluksi saatiin School-in-a-box, UNICEFin
kaikkien aikojen nerokkain keksintö. Sitä piti täälläkin
esittelemän medialle: yksi boksi oli käytettävissä 37 komitean demokäyttöön, ja sitä sitten lennätettiin kaupallisilla lentoyhtiöillä ympäri Eurooppaa. School-in-a-box
on tänään UNICEFin perustuote, joka kuljetetaan kriisialueelle ensimmäisten tarvikkeiden joukossa, jotta lasten
opetus saadaan kaaoksen keskellä heti käyntiin.
Henkilökohtaisella tasolla hienointa tässä työssä ovat
olleet ihmiset, joita olen saanut tavata. Legendaarinen

James P. Grant, oli charmantti ja valloittava. Tiukka ja
äkäisen tuntuinen Carol Bellamy, josta sittemmin kehittyi
valovoimainen mediapersoona. Sir Roger Moore, jonka ensimmäinen vierailu maahamme oli täyttä sirkusta
– ihmiset villiintyivät, ja vastaavaa kokematon tiedottaja
joutui soittamaan poliisin apuun. Harry Belafonte innostui Maarit Tastulan haastattelemana juttelemaan niin
pitkään, että koko minuuttiaikataulu petti. Enkä ikinä
unohda FC Bubamaran poikia, jotka saapuivat Sarajevon kauhuista Helsinki Cup’iin kesällä 1996. Vettä satoi
ja cupin matsit pidettiin liejuisilla kentillä. Mutta pojilla oli
hauskaa – meillä myös. Kunnes tuli jäähyväisten hetki ja
sydäntä riipoi, kun he nousivat koneeseen palatakseen
kotikaupunkinsa vaaralliseen elämään.
Tähtihetkiä ovat olleet myös vierailut paikallisryhmissä ja
tapaamiset vapaaehtoisten kanssa. Ryhmissä ne todelliset tiedottajalahjakkuudet ovat – vähäpätöinen ”vierailija
Helsingin toimistosta” saa aina paikallisjulkisuutta kuin
mikäkin suuri tähti.
Uuden vuosituhannen myötä kehitysmaan lapsi on
mediassakin monen järjestön oma, ei enää pelkästään
UNICEFin. Niin on hyvä.
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2000-luku – lisää tehokkuutta ja uusia
avauksia
Vuosituhannen vaihde polkaisi käyntiin useita projekteja.
Tietokonejärjestelmiä päivitettiin ja henkilöstöä koulutettiin uuden, asiakaslähtöisen organisaation pohjalta.
Yhteydenpitoa lahjoittajiin, tukijoihin ja muihin yhteistyökumppaneihin tehostettiin. Tehokkuutta haettiin myös
tiivistämällä UNICEFin toimiston ja kentän yhteistyötä.
Uudistukset alkoivat pian näkyä monilla eri tasoilla.
Janopäivästä oli tullut vuosittainen kampanja ja sen
tulokset paranivat joka kevät. Suomen ensimmäinen

UNICEF-kävely alkoi Espoon Laurinlahden koulussa.
Koulujen urheilutapahtumassa oppilaat kävelevät kilometrejä ja saavat läheisiltään (”sponsoreiltaan”) kilometrikohtaisen korvauksen, joka menee kehitysmaiden lasten
hyväksi. Yhteistyö koulujen kanssa vahvistui muutenkin.
Mäntsälän Riihenmäen koulusta tuli Suomen ensimmäinen UNICEF-koulu. UNICEF-koulut saivat kansainvälisyyskasvatukseen liittyvää erikoismateriaalia, sitoutuivat
huomioimaan lasten oikeudet maailmalla ja järjestämään
yhden UNICEF-tapahtuman vuodessa.
Finnairin ja UNICEFin yhteistyönä järjestämä Change for
Good -keräys oli käynnistynyt jo paria vuotta aikaisemmin.
Finnairin henkilökunta oli jo tuolloin kerännyt 2 miljoonaa
markkaa UNICEFin työhön.
Myös UNICEFin pitkäjänteisen keräystoiminnan peruselementti, Maailmanlapsilisä käynnistyi. Idea oli jo Prosenttiliikkeestä tuttu, lahjoittaja siirtää suoraveloituksena
sovitun summan UNICEFin tilille. Maailmanlapsilisä oli
vaivaton tapa auttaa, ja se sai heti alkuun positiivisen
vastaanoton lahjoittajilta.
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Kosovon ja Afganistanin kriisit käynnistivät hätäapukeräyksiä. Molemmat kriisipesäkkeet olivat poliittisesti
monimutkaisia, nopeasti leimahtaneita katastrofeja, jotka
testasivat järjestöjen tehokkuutta ja yhteistyökykyä.
UNICEF käynnisti pitkäkestoisia ohjelmia lasten koulutuksen järjestämiseksi ja toimi yhteistyössä mm. YK:n
pakolaisjärjestön ja Punaisen Ristin kanssa hätäavun
tuomiseksi alueille.
Merkittävä järjestöjen ja Yleisradion yhteisprojekti Ylen
Hyvä aloitti Suomessa uuden auttamisen aikakauden.
Hyvät ja toisiaan täydentävät järjestöt Suomen Punainen
Risti, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen UNICEF yhdessä
YLE:n kanssa valitsivat ensimmäiseksi yhteisprojektikseen
taistelun hiv-aidsia vastaan eteläisessä Afrikassa.
Suomen UNICEF jatkoi avun välittämistä Mosambikiin,
Tsadiin, Nigeriin, Eritreaan, Nepaliin, Kaliningradiin ja
Vietnamiin.

Pentti Kotoaro lähtee väliaikaisesti uusiin
tehtäviin

Pentti Kotoaro työskenteli kaksi vuotta Punaisen Ristin
aluetoimiston johtajana Budapestissä. Sinä aikana
Suomen UNICEFin johdossa olivat keräyspäällikkö Liisa
Susiluoto vt. pääsihteerinä ja hallituksen jäsen Kalle
Justander Senior Adviserina.
Suomen UNICEF tarkensi rooliaan kiristyvässä kilpailukentässä sekä suhteessa pääjärjestöön ja muihin kansallisiin yhdistyksiin. Todettiin, että yhdistysten merkitys
on keskeinen, sillä ne keräävät vuosittain kolmanneksen
kaikista UNICEFin rahavaroista. Suomen UNICEF oli
rahavaroilla mitattuna johtava kansallinen organisaatio
Pohjoismaissa. Suomen yhdistys osallistui aktiivisesti
yhteispohjoismaisiin hankkeisiin. Yhteistyötä tiivistettiin
mm. markkinatutkimuksen alueella.

UNICEF linjaa lähivuosien työn
UNICEFin johtokunta linjasi tarkemmin seuraavan viisivuotiskauden työalueet. Ne olivat tyttöjen koulutus, varhaislapsuuden elinolosuhteiden turvaaminen, tehostetut
rokotusohjelmat, hiv-aidsin torjuminen sekä lasten suojelu
väkivallalta ja riistolta.

UNICEFin hallitus myönsi pääsihteerille virkavapaata
1.4.2002 – 21.3.2004 väliseksi ajaksi.
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Global Movement Finland
Global Movement Finland on Suomen UNICEFin
aloitteesta vuonna 2000 perustettu vaikuttajaryhmä,
joka koostuu liike-elämän ja muiden keskeisten alojen
edustajista. Ryhmä tukee UNICEFia neuvonantajana
varainhankinnassa ja lapsen oikeuksien tunnetuksi tekemisessä sekä toimii yhteyksien avaajana ja laaja-alaisena
vaikuttajana.
UNICEFin suojelija tohtori Pentti Arajärvi on yksi Global
Movement Finlandin jäsenistä. Jäsenistö otti tehtäväkseen valita nimikko-ohjelman, joka mahdollistaa tyttöjen
koulutuksen Nepalin kahdeksassa köyhimmässä maakunnassa.
Pentti Arajärvi pohtii tyttöjen koulutukseen liittyviä ongelmia näin: ”Haluttomuus tyttöjen koulutukseen perustuu
siihen, että naiset ovat aina olleet perinteisesti heikommassa asemassa. Vasta juuri päättyneellä vuosisadalla
Eurooppa mursi koulutuskielteisyyden ja maailmanlaajuisesti sitä ei ole vielä murrettu kuin ehkä julistustasolla.”

”Maailman tytöt kouluun”- kampanja heijastui kaikkiin
keräyksiin ja UNICEFin tiedotukseen. Aihe puhutti myös
teollisuuspiirejä ja laajeni koskemaan mm. lapsityövoiman käyttöä. Keskustelu alusti myöhempien vuosien
laajoja pohdintoja globalisaatiosta, ilmastokysymyksistä
ja yleisestä yhteiskuntavastuusta. Suomen UNICEF kutsui eri tahoja mukaan ottamaan kantaa ja puheenvuoroja
esitettiin eri tilaisuuksissa ja UNICEF-Uutisten sivuilla.

Varainkeruu kehittyy
Tavoitteet ylittyivät vuosittain. Varainkeruun painopisteet
olivat vuosien aikana muuttuneet ratkaisevasti. Vuonna
2002 tuotemyynti toi kokonaistuloksesta enää neljänneksen. Muut aktiviteetit, koulukävelyt, taksvärkki, Janopäivä,
UNICEF-kaupungit ja Ylen Hyvä-keräykset tuottivat hyvin.
Maailmanlapsilisä kasvoi edelleen ja yksityisten lahjoittajien lisäksi mukaan tulivat myös yritykset. Vapaaehtoispäivät ja vuosittaiset UNICEF-mestaruudet aktivoivat
kenttää.
Internet toi mukanaan sähköiset postikortit, Nokia ja Helsingin Sanomien verkkoliite olivat avanneet tietä ja pian
osa tuotemyynnistä siirtyi nettiin. Uusi myyntikanava
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kangerteli aluksi, mutta lisääntyi ja monipuolistui vuosi
vuodelta.
Tehokas mediakoneisto lähetti Irakin sodan koteihin
tosi-TV tyyliin ja riisti huomion ja avun miljoonilta muilta
maailman lapsilta, jotka samaan aikaan kärsivät kriiseistä.
Suomen UNICEFin Irak-vetoomus toimi ja tuotti hyvän
tuloksen. Oli ilahduttavaa, että suomalaiset muistivat
muitakin apua tarvitsevia ja vetoomus Eteläisen Afrikan
kuivuusalueen lapsien auttamiseksi tuotti samaan aikaan
hyvän keräystuloksen.

Tsunami käynnistää ennätykselliset
avustustoimet
Tsunami, katastrofi, jonka kaltaista ei oltu ennen nähty,
käynnisti maailman mittavimmat pelastus- ja jälleenrakennustoimet. 26.12.2004 yli 270 000 ihmistä kuoli
hetkessä ja sadat tuhannet jäivät kodittomiksi. Katastrofi
kosketti suomalaisia ja muita pohjoismaalaisia läheltä ja
kipeästi. Lahjoituksia alkoi virrata heti. Keräystulos Suomessa oli 2,7 miljoonaa euroa. UNICEF pääsi alueelle
välittömästi, sillä Tsunamin vaikutusalueella olevissa
maissa toimi ennestään noin 300 järjestön työntekijää.
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Puhdasta vettä, saniteettivarusteita sekä koulutarvikkeita
saatiin tuhoalueelle alle kolmen viikon viiveellä. Paikalla
olevat UNICEFilaiset olivat jo luoneet perustan jatkotoimille ja muualta alueelle tulleet 350 avustustyöntekijää
pääsivät tehokkaaseen työhön heti saavuttuaan paikalle.
Neljän viikon kulutta telttakoulut toimivat. Puhdasta vettä
oli jälleen saatavilla. Lähes kaikki yksin jääneet lapset
olivat saaneet turvallisen olinpaikan, ruokaa ja vaatteita.

Kouluyhteistyö kasvaa, uutta
mediakasvatusta kokeillaan
Kouluyhteistyö on ollut reippaasti kasvava toiminta-alue
2000-luvulla. UNICEF-kävelystä on tullut ykkössuosikki.
Kansainvälisyydestä ja suvaitsevaisuudesta kiinnostuneet opettajat veivät UNICEF-tietoutta kouluihin yhä
lisääntyneen ja monipuolistuneen oppimateriaalin välityksellä. Vuosittain yli 100 000 oppilasta on saanut tietoa
kehitysmaiden lasten tilanteesta oman koulun kautta.
Vuoden 2004 kävelykauden avaus oli tavanomaista
juhlavampi, sillä Suomen UNICEFin uusi puheenjohtaja
vuorineuvos Matti Honkala, esitteli UNICEFin Hyvän
tahdon lähettilään Sir Roger Mooren. Sir Roger haastoi

kaikki Suomen koulut osallistumaan UNICEF-kävelyyn ja
tähdensi, että jokainen meistä on velvollinen auttamaan,
sillä vain lasten kautta voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta. Suomen koululaiset lahjoittivat UNICEF-yhteistyöhön lukuvuotena 2005 yli miljoona euroa.
Nuorille avautui mahdollisuus vaikuttaa myös median
kautta. Suomen UNICEF ja TV4 aloittivat nuorten mediakasvatukseen tähtäävän yhteistyön. Nuorten kädenjälki
näkyy kanavilla, sillä Nelonen tarjoaa heille mahdollisuuden uutisten ja ohjelmien tuottamiseen.
Vuoden lopulla voitiin todeta, että maailman lapsilla on jo
paljon suomalaisia ystäviä. Maailmanlapsilisään osallistui
jo 14 000 lahjoittajaa. Edellisvuoteen verrattuna lahjoittajien määrä nousi neljällä tuhannella. Suurin osa uusista
lahjoittajista tuli mukaan katumarkkinoinnin kautta.
Toinen merkittävä kanava oli MTV3:n Muumikonsertti.
Pentti Kotoaro palasi keväällä 2004 virkavapaalta Punaisen Ristin aluejohtajan toimesta Budapestista takaisin
Suomeen. Hän korosti UNICEF-Uutisten pääkirjoituksessa yhteistyön merkitystä järjestöjen välillä. Terve kilpailu
pitää toisaalta järjestöt virkeinä, mutta paikanpäällä,
avustuskohteissa voimien tulisi yhdistyä. Jos markki-
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noinnin kustannukset nousevat liian suuriksi ja toiminnassa on tarpeetonta päällekkäisyyttä, on aika hakea
järkevämpiä yhteistyömuotoja.

orpoa. Heidän auttamisensa tulee lähteä ihmisen itsenäisyyden tukemisesta, siitä että ihmiset omaehtoisesti
kehittävät itseään ja ympäristöään”, Glover sanoi.

Amerikkalaisen Carol Bellamyn kahden viisivuotiskauden
jälkeen pääjohtajan tehtävissä aloitti Yhdysvaltain entinen
maatalousministeri Ann Veneman. Hänen linjauksensa
noudatteli edellisinä vuosikymmeninä vahvistettuja toimintaperiaatteita. Ykköstavoitteena nähtiin edelleen köyhyyden poistaminen, tasa-arvo ja tyttöjen koulutus sekä
mm. taistelu hiv-aidsia vastaan.

Kaupunkiyhteistyö kehittyy ja vakiintuu

UNICEFin Hyvän tahdon lähettiläs Danny Glover kävi
Suomessa kertomassa Afrikan kehitysnäkymistä.
”Afrikassa on valtavasti ongelmia, mutta myös resursseja
ja ihmispotentiaalia. Uutisointi maalaa yksipuolista kuvaa
kurjuudesta, mutta samaan aikaan useita hankkeita on
tehty hyvinvoinnin lisäämiseksi. Afrikan renessanssilla on
mahdollisuus onnistua, mikäli useissa maissa käynnissä
olevat demokratisointipyrkimykset jatkuvat.”

Kotka, Jyväskylä, Turku, Oulu ja Kuopio toimivat hienosti
ja järjestivät tapahtumia, lipaskeräyksiä, arpajaisia ja
haastekampanjoita. Kaupungin koulut olivat aktiivisesti
mukana. Kuudes UNICEF-kaupunki Kokkola ja Pohjoismaiden ensimmäinen UNICEF-maakunta Keski-Pohjanmaa ylittivät odotukset kaikkien aikojen suurimmalla
tuloksella. Kainuu ja Kajaani jatkoivat innostuneesti
kumppanuutta ja tekivät mainion tuloksen. Espoosta
tuli UNICEF-kaupunki vuonna 2006. ”Halusimme UNICEFin näkyvän laajasti, joten panostimme tiedotukseen.
Tavoitteena oli saada kaikki kaupungin yksiköt mukaan”,
Espoon UNICEFin-koordinaattori Kirsi Haru sanoi. Vuoden 2007 UNICEF-kaupunki on Lappeenranta ja vuoden
2008 Tampere.

Danny Glover toi esiin myös hiv-aidsiin sairastuneiden
lasten viestiä: ”Maailmassa on pian 25 miljoonaa aids-
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Yhteisvastuu kasvussa
Pääsihteeri Kotoaro totesi useissa yhteyksissä, että liike
kohti kokonaisvaltaisempaa vastuuta maailman lapsista
on vahvistumassa. Tsunami herätti ja aloitti aikakauden,
jossa yhä useampi reagoi, silloin kun apua maailmalla
tarvitaan. UNICEFin lipaskeräykset, internet ja muut kehittyneet markkinointimuodot ovat myös madaltaneet
kynnystä; on entistä helpompi auttaa. Näytti siltä, että
tsunami sai aikaan positiivisen kansanliikkeen ja toi mukaan sellaisiakin lahjoittajia, jotka eivät olleet ennen antaneet mitään katastrofi- tai kehitysapukeräyksiin. Tuotosta
suurin osa tuli edelleen yksityisiltä ihmisiltä, mutta yritysten osuus kasvoi selvästi. UNICEFin tuloksesta vuonna
2005 jo lähes kolmannes tuli yrityksiltä, kun se aikaisemmin oli ollut vain 15 %. Suomen UNICEFin vuoden nettotulos vuonna 2006 ylitti 8,4 miljoonaa euroa.
Monessa tärkeässä yhteistyöhankkeessa mentiin eteenpäin. Kansallisen lapsiasiasiain neuvottelukunta valmisteli
”Lapselle sopiva Suomi”-ohjelman. Suomen UNICEF sai
neuvottelukunnasta pysyvän asiantuntijan paikan. Asiantuntijana toimii ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.
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Annalla ja Toivolla on kysyntää
Tuotemyynnin kokonaistuotto nousi 10 % vuonna
2006. UNICEFin hyvät tuotteet ja Suomen vakaa talous vaikuttivat tulokseen. Verkkokauppa
uudistui kokonaan. Valittavana olivat eri väylät
yksityisille ja yrityksille sekä joustavat maksutavat.
Kokonaan erilainen ilme toi lisää asiakkaita.
Nukentekijä Elisabet Likki toimi Espoon paikallisryhmässä ja mietti ryhmän kanssa, millaisia uusia
tuotteita voisi valmistaa myyntiin. Italiasta saatu
idea otettiin käyttöön ja syntyi uusi konsepti, räsynukkien suunnittelu ja ompelu. Suomen nuket,
Anna ja Toivo, ilahduttavat ja ovat monen
UNICEF-tilaisuuden
takuuvarma myyntiartikkeli.
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Ministeri Elisabeth Rehn
Suomen UNICEFin hallituksen jäsen 1982–1987 ja
hallituksen puheenjohtaja 1988–1993
Suomen UNICEFin Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2004

Ilman naisten vaikutusmahdollisuutta
lasten oikeudet eivät toteudu
UNICEFin vuosiraportti ”The State of the World ś
Children” julkaistiin 11.12.2006. Raportti käsitteli naisten
osallistumista päätöksentekoon perheissä, yhteisöissä
ja maan hallituksissa. Ministeri Rehn totesi, että lasten
hyvinvointi on suoraan sidoksissa naisten vaikutusmahdollisuuksiin.
”Naisten asema vaikeutuu entisestään sotien ja konfliktien aikana. Valitettava tosiasia on, että köyhissä maissa
sotien riski on huomattavasti suurempi kuin vauraissa.
Tämän päivän sodat ovat muuttaneet luonnettaan. Ne
ovat poikkeuksetta sisällissotia, 90 % nykyisten sotien
uhreista on siviilejä, heistä suurin osa on naisia ja lapsia.”

Naisilla on hyvin pienet mahdollisuudet vaikuttaa rauhanneuvotteluihin. Ehdoton vaatimus onkin, että naiset
on saatava mukaan päätöksentekoon. Naisia ja lapsia
koskettavia asioita ovat ennen muuta maanomistus- ja
perimisoikeudet, seksuaalisten sotarikosten käsittely
tuomioistuimissa ja juridisen koskemattomuuden poistaminen näissä rikostapauksissa.
Naiset ovat lastensa puolestapuhujia. Elleivät he ole
päättämässä oman maansa laeista ja budjeteista, ei
lasten asema pääse esille päätöksenteossa. Naisten on
osallistuttava rauhanneuvotteluihin maansa täysivaltaisina
edustajina prosessin kaikissa vaiheissa.
Tyttöjen koulutus on edelleen suurimpia huolen aiheita.
Koulutus auttaa ymmärtämään vaikeita asioita, kuten
suojautumista hiv-tartunnoila. Koulutettu nainen tietää
myös, että monet synnytykset heikentävät hänen omaa
terveyttään ja altistavat lapsikuolleisuudelle. Ensimmäinen askel olisi poistaa tyttöjen koulumaksut ja innostaa
tyttöjä koulunkäyntiin.
UNICEF painottaa pienlainojen merkitystä naisten ja
lasten hyvinvoinnin edistäjinä. Grameen-pankki on jo
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30 vuoden ajan suunnannut pienlainoja etenkin naisille
ilman vakuuksia. Takaisinmaksuprosentti on erinomainen
ja selkeitä tilastoja on saatu siitä, kuinka äitien taloudellisen tilanteen parantuminen on vaikuttanut lasten tervey-

den, ravinnon ja koulutuksen paranemiseen.
”Jos haluamme todella taata maailman lapsille paremman
tulevaisuuden, on ehdottoman tärkeää, että naisten aseman merkitys tunnustetaan.”
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Jyväskylän toimintaryhmän puheenjohtaja 1992–1995
Marja-Liisa Kulmala

Aktiivista UNICEF-toimintaa
Jyväskylässä
Kun UNICEFin Jyväskylän ryhmä perustettiin vuonna
1986, Marja-Liisa Kulmala tuli mukaan kokoukseen ja toi
mukaan ystävänsäkin. Ryhmä organisoitui pian ja toiminta lähti käyntiin ns. helminauhaperiaatteella – jokaisella
jäsenellä oli oma vastuualueensa, kuten taloudenhoito,
tuotemyynti, tempaukset tai tiedottaminen.
”Historianopettajana pidin tärkeänä rauhan- ja kansainvälisyyskasvatusta ja UNICEFin materiaali oli ahkerassa
käytössä tunneillani. Kouluyhteistyö on nytkin erittäin
tuloksellista.”

Alvari-palkinnon Jyväskylän tunnetuksi tekemisestä ja
valtakunnallisista huipputuloksista. Kun Jyväskylästä tuli
UNICEF-kaupunki vuonna 2000, tapahtumia oli niin paljon, että kaupunki palkkasi työhön projektisihteerin.
”Jyväskylän ryhmän vahvuus on vastuullisten, sitoutuneiden ja aktiivisten jäsenten määrä. Olemme hyviä vakiintuneiden tapahtumien, kuten radion haastekonserttien,
janopäiväkeräysten ja myyntitapahtumien järjestämisessä.”
”Elämme yksilökeskeistä aikaa, mutta UNICEFin piirissä
elää aito auttamisen halu. Veikkaan, että solidaarisuus
nousee jälleen arvoonsa, etenkin nuorison keskuudessa.”
”UNICEF on siitä hyvä järjestö, että ryhmässä voi tehdä
käytännön työtä. Eläkkeelle siirtymiseni jälkeen otin vastuun kioskistamme. Ja puuhaa riittää.”

Jyväskylässä onkin järjestetty konsertteja, tempauksia,
näyttelyitä, istutettu tulppaaneja ja toimittu tarvittaessa
kamelina kameliraveissa. Kaupunginkirjaston vakituinen
UNICEF-piste antaa kävijöille informaatiota. Näkyvän
kiitoksen ryhmä sai vuonna 1999, jolloin se vastaanotti
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Mäntsälän toimintaryhmän puheenjohtaja vuonna 2007
Carita Lindholm

UNICEFin vapaaehtoisilla on
yhteinen tavoite, sisäinen tsemppi
ja hyvät fiilikset
”Kun lähdin mukaan UNICEFin vapaaehtoistyöhön, en
ajatellut, että maailman lasten ongelmat ratkeavat kerralla. Ajattelin, että on parempi tehdä vähän kuin ei ollenkaan. Epäoikeudenmukaisuuden näkeminen ja niihin
tarttuminen on ollut mielestäni omakin velvollisuuteni.”
Suurin motivaatio tulee omien lasten kautta – samanlaisia ovat muutkin lapset maailmassa. Varsinkin naisilla,
joilla on pieniä lapsia, on halu auttaa. Tämä on ristiriitaista, sillä juuri heillä on vähiten aikaa. Jos ryhmissä
pystytään käyttämään hyväksi vapaaehtoisten omaa
ammattitaitoa, työ tulee vielä mielekkäämmäksi. Mäntsälässä esimerkiksi on paljon opettajia. Yhteiskunnallisesti aktiiviset ihmiset tulevat mukaan, samoin ne, jotka
kaipaavat yhdessä tekemistä ja sosiaalista verkostoa.
Palkitsevinta on tehdä työtä yhteisen tavoitteen eteen
samanhenkisten ihmisen kanssa. Ei siinä välttämättä ole
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hehkutushetkiä vaan tasaista hyvää oloa. Sitä tehdään,
mitä sillä hetkellä jaksetaan ja pystytään.”
”Nuorten vapaaehtoistyötä tulisi rohkaista heidän omista
lähtökohdistaan käsin. Kyllä vapaaehtoistyö voi olla cool.
Mutta ei kokouksessa istuminen keski-ikäisten tanttojen
kanssa ole välttämättä se heidän juttunsa. Ongelma on,
miten lähestyä nuoria niin, että heille syntyy idea siitä,
miten juuri minä ja meidän jengi voisi auttaa. UNICEFkoulut ja ennen kaikkea nuoriin luottavat ja idearikkaat
opettajat tekevät arvokasta työtä. Uskon myös esimerkin
voimaan: joskus omatkin lapseni löytävät sen oman
auttamiskanavansa. Ja otanhan heitä mukaan aina,
kun on mahdollista ja intoa piisaa.”

julkisuuteen. Julkisuuden kautta on mahdollista saada
parannuksia aikaan. UNICEF tunnetaan melko hyvin
myös kehitysmaissa ruohonjuuritasolla. Ihmiset luottavat,
että maailmassa on järjestö, joka puhuu lasten suulla,
vaikka valtioiden omat hallitukset vaikenisivat. Meidän
maailmassamme on ratkaisuja ja rahaa. Tarvitaan vain
ihan oikeata poliittista tahtoa ja halua tehdä maailma
tasa-arvoisemmaksi. Ihmiset pitäisi saada ymmärtämään,
että lapset tosiaan muuttavat maailman.”

”Annan arvoa sille, että UNICEF on koko maailman kattava YK-järjestö. Isolla talolla on arvovaltaa, mutta iso
organisaatio vaatii taustatyötä käynnistyäkseen. Kun
näkee lasten akuutin tarpeen, tulee epätoivoinenkin olo.
Vuoden 2006 keväällä vapaaehtoistyössäni Ecuadorissa
huomasin UNICEFin merkityksen käytännön toiminnassa.
Chimborazon maakunnassa lasten asiat ovat huonommalla mallilla koko maassa, ja kun UNICEF oli tehnyt
murskaavia selvityksiä heidän tilastaan, asiat nousivat
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Suomen UNICEFin pääsihteeri Pentti Kotoaro

Suomen UNICEF 2007 - arvostettu,
tehokas ja valmis kohtaamaan uusia
haasteita
Kun Pentti Kotoaro vuonna 1998 tuli UNICEFin pääsihteeriksi, yhdistys oli jo U.B Lindströmin johdolla kasvanut
arvostetuimpien kehitysyhteistyöjärjestöjen joukkoon.
Lamavuodet olivat kuitenkin puristaneet talouden tiukalle
ja päätavoitteeksi asetettiinkin varainhankinnan kehittäminen. Pentti Kotoaro listasi UNICEFin vahvuuksia; kun
parin tuhannen innostuneen vapaaehtoisen ja oman
motivoituneen henkilökunnan työ saataisiin kanavoitua
tehokkaasti, tulos lähtisi nousuun. Niin kävikin. Kehittämispanostukset, uudet työvälineet ja systemaattinen
testaaminen lisäsivät ammattitaitoa ja toiminnan tehokkuutta. Se on näkynyt jatkuvana 10–15 % kasvuna.
Aktiivinen vapaaehtoiskenttä on UNICEFin aarre. Pentti
Kotoaro laskee, että yli 40 paikallisryhmän lisäksi pelkästään Helsingin toimistossa on kirjoilla lähes 100 vapaa-

ehtoista, jotka auttavat eri tavoin toimiston töissä. Muutamat tulevat päivittäin, osa käy kerran kuussa ja lisäksi
on kaikkia järjestelyjä siltä väliltä. UNICEFin ”kenttäorganisaatio” muodostuu myös vapaaehtoisista, vain muutamilla paikkakunnilla on palkattu työtekijä hoitamassa
kauppaa, kirpputoria tai muuta vastaavaa.
Vapaaehtoistyössä luovuus on kunniassaan. Sadat erilaiset ideat tulevat testatuiksi keräystempauksissa. ”Tekemisen ilo on ratkaiseva tekijä, osallistumisen pitää olla
hauskaa. Sen rinnalle voi sitten rakentaa moderneja ja
määrätietoisia varainhankinta- ja markkinointikeinoja”,
sanoo Pentti Kotoaro, joka itse sukkuloi puhumassa ja
kuulemassa, mitä UNICEFin väellä maakunnissa on sydämellään.

UNICEFilla on hyvä nimi avustusjärjestöjen
kentässä
Vuonna 2006 tehdyn mielikuvatutkimuksen mukaan
UNICEF on tunnettu, asiantunteva, luotettava, tehokas,
mutta hieman vanhanaikainen organisaatio. ”Meillä on
runsaasti eläkeläisiä vapaaehtoistyössä, siitä ehkä tuo ”
vanhanaikaisuus”, kuittaa Pentti Kotoaro. ”Minusta iäk-
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käämpien ihmisten mukanaolo on pelkästään positiivista.
Vapaaehtoinen osallistuminen kehitysmaiden lasten
elämän parantamiseen on hieno tapa toimia ja hyvä
harrastus eläkeläiselle.”
Pentti Kotoaron mielestä kehitysyhteistyöjärjestön johtaminen ei eroa suuresti yritysorganisaation johtamisesta.
Järjestöjohtajan tulee olla hyvä kuuntelija, osallistuva,
rohkaiseva ja erilaisuutta salliva. Uteliaisuus ja kyky nähdä
ympärillä tapahtuvaa kehitystä ovat tärkeitä ominaisuuksia.
Talousasioiden tuntemuskaan ei ole haitaksi.
”Yksityisten ja yritysten lahjoituksista käydään tiukkaa
kilpailua myös Suomessa. Kaikki markkinoinnin keinot ovat
käytössä. Pitemmällä
aikavälillä ratkaisee
laatu. Se menestyy,
joka toimii kustannustehokkaasti ja
raportoi selkeimmin

lahjoittajien eurojen käytön. UNICEFin markkina-asema
Suomessa on vakiintunut kolmen kärkijärjestön joukkoon
niin rahalla kuin mielikuvillakin mitattuna. Viime vuosina
UNICEFin asema on vahvistunut myös vaikuttajana ja
lapsen oikeuksien asiantuntijana. Meillä on pysyvä
asiantuntijan paikka Lapsiasiain neuvottelukunnassa
ja kannanottojamme kysytään niin kehitysyhteistyöhön
kuin lapsiasioihinkin liittyvissä kysymyksissä.”
Maailmassa riittää uhkakuvia, ilmastomuutoksen seuraukset ja ennustamattomat konfliktit aiheuttavat tilanteita, joissa avustusjärjestöjen toimintakykyä testataan.
Lähempänä UNICEFin päivittäistyötä on kuitenkin hivaids. Tautia sairastavia
lapsia on maailmassa
2,3 miljoonaa ja yhdeksän kymmenestä ei saa
minkäänlaista lääkitystä.
Yli 15 miljoonaa lasta on
menettänyt toisen tai
molemmat vanhempansa.
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”Tällaisten lukujen edessä sitkeinkin optimisti synkistyy”,
huokaa Kotoaro. UNICEF on kuitenkin tarttunut valtavaan
ongelmaan ja käynnistänyt Lapset ja aids -kampanjan.
Tavoitteena on kerätä miljardi dollaria taudin varjossa
elävien lapsien auttamiseksi vuoteen 2010 mennessä.”
”Tauti itsessään on tragedia, yhteiskuntarakenteiden
heikkeneminen on toinen. Emme vielä tiedä, milloin
viruksen leviäminen ylittää sellaisen kynnyksen, että
sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden romahtaminen
tuhoaa tähänastisen kehityksen. Kasvava riski piilee
Aasian väkirikkaissa maissa, joissa ehkäisevät toimenpiteet ovat riittämättömiä. Nyt eivät puheet ja julkilausumat
riitä, tähän työhön tarvitaan paljon enemmän resursseja
kuin terveysviranomaisilla ja järjestöillä nyt on käytössään.”

UNICEFin valovoimaiset vaikuttajat
Pentti Kotoaro ei väsy kiittämästä järjestön vapaaehtoiskenttää. Todellisia arkipäivän sankareita ovat esimerkiksi
ne monet pienten lasten äidit, jotka työnsä ohella jaksavat tehdä vapaaehtoistyötä UNICEFille. Vaikuttavia hahmoja UNICEFin historiassa ovat olleet myös yhdistyksen
ensimmäinen pääsihteeri Gunvor, ”Gunni” Hustich, rohkea uranuurtaja, joka loi korttimyynnillä UNICEFin taloudellisen perustan. Pääsihteeri U.B Lindström puolestaan
linjasi järjestön ajattelutapaa. Hänen kirjoituksensa ovat
edelleen monen Suomen UNICEFin työntekijän ja vapaaehtoisen näkemyksen perusta. Elisabeth Rehn, Kari Launiala ja Astrid Thors ovat puheenjohtajakausillaan vaikuttaneet merkittävästi järjestön aseman vahvistumiseen.
UNICEFin johdosta Pentti Kotoaro muistaa erityisesti
entisen varapääjohtaja Stephen Lewisin, joka oli häikäisevä puhuja ja vaikuttaja.
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Pienikin apu tuo monille paremman arjen
Pentti Kotoaron iloisin muistikuva UNICEFin työn tuloksista on Nepalista. Siellä viiden naisen ryhmä sai pienen
luoton ja siemenrahan oman kyläyhteisönsä kehittämiseen. Muutaman vuoden päästä samassa kylässä oli
200 naisen osuuskunta, jolla oli kaivoja, koulu, mylly,
puutarhoja, kanaloita ja kaiken lisäksi hyvin toimiva
osuuskassajärjestelmä.
”Uskon, että UNICEF on myös tulevaisuudessa kasvava
ja kehittyvä varainhankinta- ja vaikuttajajärjestö. Varsinkin koulutoiminnan kautta saamme entistä enemmän
nuoria mukaan ideoimaan, toimimaan ja päättämään.
Nuorten verkosto laajenee ja luo pohjaa tulevalle.
UNICEF on tulevaisuudessakin nimi, joka tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan lasten oikeuksista.”
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Saavutuksia

Global Movement Finland-ryhmän
(GFM) kokoonpano 2001-2006

1951 Ensimmäinen UNICEF-kortti
1952 Taistelu malariaa vastaan alkaa

14.9.2000 perustava kokous

1962 Ensimmäinen koulutusohjelma

Nokia Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Ala-Pietilä

1962 Ensimmäinen tutkimus kehitysmaiden lasten tilanteesta

valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi

1965 UNICEF saa Nobelin rauhanpalkinnon

valtioneuvos Harri Holkeri

1966 Vesi- ja sanitaatio-ohjelmat alkavat

Kesko Oyj, pääjohtaja Matti Honkala

1974

Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen Sirkka Hämäläinen

Halpa vesipumppu kehitetään

1975 Suolasokeriliuos kehitetään yhdessä WHO:n kanssa

Alma Media, toimitusjohtaja Matti Packalén

1979 Ensimmäinen Maailman lasten tila – raportti

Finnair, pääjohtaja Keijo Suila

1982 GOBI pelastaa miljoonia lapsia (kasvuntarkkailu,

Suomen UNICEFin hallituksen puheenjohtaja Astrid Thors

rintaruokinta, rokotus)

Suomen UNICEFin pääsihteeri Pentti Kotoaro

1988 UNICEF on perustamassa maailmanlaajuista yhteisöä
polion hävittämiseksi
1989 Lapsen oikeuksien sopimus hyväksytään YK:n yleiskokouksessa

2001-2004
Nokia Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Ala-Pietilä
tohtori Pentti Arajärvi (-2003, valiokuntaneuvos)

1990 UNICEFin ohjelma rintaruokinnan edistämiseksi alkaa

valtioneuvos Harri Holkeri

1994 ”School-in–a-box” koulutarvikelaatikko kriisialueiden

Kesko Oyj, pääjohtaja Matti Honkala

lapsille kehitetään

kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläinen

1998 UNICEF nousee malariaa vastaan

(-2003, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen)

2006 UNICEF on maailman tärkeimpiä hätäavun antajia. 4/5

diplomi-insinööri Matti Packalén

järjestön budjetista pystytään käyttämään pitkäaikai-

(-2002, toimitusjohtaja Alma Media)

seen kehitystyöhön.

Helsingin Yliopisto, vararehtori Raija Sollamo
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Finnair, pääjohtaja Keijo Suila

Tapiola-ryhmä, toimitusjohtaja Asmo Kalpala

Suomen UNICEFin hallituksen puheenjohtaja Astrid Thors

Helsingin yliopisto, vararehtori Hannele Niemi

Suomen UNICEFin pääsihteeri Pentti Kotoaro (2001-2002)

John Nurminen Oy, hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen

Suomen UNICEFin hallituksen jäsen, Senior Advisor Kalle

diplomi-insinööri Matti Packalén

Justander (2003-2004)

Oy Aurinkomatkat-Suntours Ltd, varatoimitusjohtaja Tom
Selänniemi

2005

Svenska handelshögskolan, rehtori Marianne Stenius

Nokia Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Ala-Pietilä

kansanedustaja Astrid Thors

tohtori Pentti Arajärvi

Stora Enso Oyj, viestintäjohtaja Kari Vainio

valtioneuvos Harri Holkeri

Suomen UNICEFin pääsihteeri Pentti Kotoaro

Suomen UNICEFin hallituksen puheenjohtaja Matti Honkala
kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläinen
diplomi-insinööri Matti Packalén
Helsingin Yliopisto, professori Raija Sollamo
Finnair, pääjohtaja Keijo Suila
kansanedustaja Astrid Thors
Stora Enso Oyj, viestintäjohtaja Kari Vainio
Suomen UNICEFin pääsihteeri Pentti Kotoaro
2006
KONE Oyj, toimitusjohtaja Matti Alahuhta
tohtori Pentti Arajärvi
Kesko Oyj, pääjohtaja Matti Halmesmäki
valtioneuvos Harri Holkeri
Suomen UNICEFin hallituksen puheenjohtaja Matti Honkala
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SUOMEN UNICEF-YHDISTYS RY:N
HALLITUKSEN JÄSENET VUODESTA
1969 VUOTEEN 2006
1969–1971
puheenjohtaja, professori Matti Sulamaa
varapuheenjohtaja, professori Klaus Järvinen
ekonomi Matti Niemistö
pääsihteeri Gunvor Hustich
johtaja Jorma Sammalkorpi
1971–1972
puheenjohtaja, professori Matti Sulamaa
varapuheenjohtaja Riitta Juva
ekonomi Matti Niemistö
pääsihteeri Gunvor Hustich
johtaja Jorma Sammalkorpi
1972–1973
puheenjohtaja, professori Matti Sulamaa
varapuheenjohtaja, professori Klaus Järvinen
ekonomi Matti Niemistö
pääsihteeri Gunvor Hustich
professori Niilo Hallman
1973–1974
puheenjohtaja, professori Matti Sulamaa
varapuheenjohtaja, professori Klaus Järvinen
pääsihteeri Gunvor Hustich
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professori Niilo Hallman

1978–1979

ekonomi Matti Niemistö

puheenjohtaja, professori Matti Sulamaa

neuvonantajajäsen, jaostopäällikkö Matti Isoviita

varapuheenjohtaja, professori Klaus Järvinen

1974–1976

kansliapäällikkö Keijo Liinamaa

puheenjohtaja, professori Matti Sulamaa

toimitusjohtaja Kari Solberg

varapuheenjohtaja, professori Klaus Järvinen

professori Niilo Hallman

professori Niilo Hallman

1979–1980

pääsihteeri Gunvor Hustich

puheenjohtaja, professori Matti Sulamaa

ekonomi Matti Niemistö

varapuheenjohtaja Eila Jokela

neuvonantajajäsen, jaostopäällikkö Matti Isoviita

kansliapäällikkö Keijo Liinamaa

1976–1977

toimitusjohtaja Kari Sohlberg

puheenjohtaja, professori Matti Sulamaa

professori Niilo Hallman

varapuheenjohtaja, professori Klaus Järvinen

1980–1981

professori Niilo Hallman

puheenjohtaja, professori Matti Sulamaa, 20.5. asti

pääsihteeri Gunvor Hustich

varapuheenjohtaja, opetusneuvos Eila Jokela

ekonomi Matti Niemistö

suurlähettiläs Jorma Vanamo, marraskuusta lähtien

neuvonantajajäsen, jaostopäällikkö Matti Isoviita

professori Niilo Hallman

kansliapäällikkö Keijo Liinamaa

toimitusjohtaja Kari Sohlberg

toimitusjohtaja Kari Sohlberg

kansliapäällikkö Keijo Liinamaa, kuolemaansa 28.6. saakka

1977–1978

toimitusjohtaja Niilo Hämäläinen, 25.8. alkaen

puheenjohtaja, professori Matti Sulamaa

1981–1982

varapuheenjohtaja, professori Klaus Järvinen

puheenjohtaja, suurlähettiläs Jorma Vanamo

professori Niilo Hallman

varapuheenjohtaja, opetusneuvos Eila Jokela

kansliapäällikkö Keijo Liinamaa

professori Niilo Hallman

toimitusjohtaja Kari Sohlberg

toimitusjohtaja Kari Sohlberg
toimitusjohtaja Niilo Hämäläinen
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1982–1983

1985

puheenjohtaja, suurlähettiläs Jorma Vanamo

puheenjohtaja, professori Klaus Järvinen

varapuheenjohtaja, opetusneuvos Eila Jokela

varapuheenjohtaja, opetusneuvos Eila Jokela

professori Niilo Hallman

professori Niilo Hallman

toimitusjohtaja Kari Sohlberg

apulaiskaupunginjohtaja Anna-Liisa Hyvönen

toimitusjohtaja Niilo Hämäläinen

toimitusjohtaja Niilo Hämäläinen

1983

toimitusjohtaja Arto Lehto

puheenjohtaja, suurlähettiläs Jorma Vanamo

kansanedustaja Elisabeth Rehn

varapuheenjohtaja, opetusneuvos Eila Jokela

toimitusjohtaja Kari Sohlberg

professori Niilo Hallman

1986

apulaiskaupunginjohtaja Anna-Liisa Hyvönen

puheenjohtaja, valtiosihteeri Matti Tuovinen

toimitusjohtaja Niilo Hämäläinen

varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elisabeth Rehn

professori Pekka Karma

professori Niilo Hallman

kansanedustaja Elisabeth Rehn

apulaiskaupunginjohtaja Anna-Liisa Hyvönen

toimitusjohtaja Kari Sohlberg

valtiotieteen maisteri Satu Procopé

1984

professori Kari Raivio

puheenjohtaja, professori Klaus Järvinen

pääjohtaja Ulf Sundqvist

varapuheenjohtaja, opetusneuvos Eila Jokela

kauppaneuvos Satu Tiivola

professori Niilo Hallman

1987

apulaiskaupunginjohtaja Anna-Liisa Hyvönen

puheenjohtaja, valtiosihteeri Matti Tuovinen

toimitusjohtaja Niilo Hämäläinen

varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elisabeth Rehn

professori Pekka Karma

johtajaylilääkäri Raimo Anttila

kansanedustaja Elisabeth Rehn

professori Niilo Hallman

toimitusjohtaja Kari Sohlberg (virkavapaalla 1.5.-31.10.)

apulaiskaupunginjohtaja Anna-Liisa Hyvönen
musiikinopettaja Maija Kalliala
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professori Kari Raivio

ministeri Tarja Halonen

pääjohtaja Ulf Sundqvist

varatoimitusjohtaja Kai Hietarinta

1988

ohjelmapäällikkö Martti Silvennoinen

puheenjohtaja, kansanedustaja Elisabeth Rehn

pääjohtaja Ulf Sundqvist

varapuheenjohtaja, professori Kari Raivio

1991

johtajaylilääkäri Raimo Anttila

puheenjohtaja, ministeri Elisabeth Rehn

professori Niilo Hallman

varapuheenjohtaja, ohjelmapäällikkö Martti Silvennoinen

ministeri Tarja Halonen

ministeri Tarja Halonen

varatoimitusjohtaja Kai Hietarinta

varatoimitusjohtaja Kai Hietarinta

musiikinopettaja Maija Kalliala

talousjohtaja Lea Lahtinen

pääjohtaja Ulf Sundqvist

professori Kari Raivio

1989

pääjohtaja Vappu Taipale

puheenjohtaja, kansanedustaja Elisabeth Rehn

FM Kristiina Valkama

varapuheenjohtaja, professori Kari Raivio

1992

johtajaylilääkäri Raimo Anttila

puheenjohtaja, ministeri Elisabeth Rehn

lastentarhanopettaja Birgitta von Bonsdorff

varapuheenjohtaja, eduskunnan varapuhemies Saara-Maria

ministeri Tarja Halonen

Paakkinen

varatoimitusjohtaja Kai Hietarinta

tiedotuspäällikkö Juha Klemola

ohjelmapäällikkö Martti Silvennoinen

Tampereen yhdistyksen tiedottaja, YM Ulla-Maija Koivula

pääjohtaja Ulf Sundqvist

varatoimitusjohtaja Kai Hietarinta

1990

talousjohtaja Lea Lahtinen

puheenjohtaja, kansanedustaja Elisabeth Rehn

toimittaja Martti Silvennoinen

varapuheenjohtaja, professori Kari Raivio

1993

johtajaylilääkäri Raimo Anttila

puheenjohtaja, ministeri Elisabeth Rehn

lastentarhanopettaja Birgitta von Bonsdorff

varapuheenjohtaja, tiedotuspäällikkö Juha Klemola
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varatoimitusjohtaja Kai Hietarinta

1996

piirtäjä Riitta Koikkalainen

puheenjohtaja, professori Kari Launiala

yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Ulla-Maija Koivula

varapuheenjohtaja, opettaja Tuulikki Hiekkanen

kansanedustaja Saara-Maria Paakkinen

opettaja Pirjo Dillingham

ohjelmapäällikkö Martti Silvennoinen

toimitusjohtaja Kalle Justander

pääjohtaja Vappu Taipale

EU-kansanedustaja Saara-Maria Paakkinen

1994

ohjelmapäällikkö Martti Silvennoinen

puheenjohtaja, professori Kari Launiala

pääjohtaja Vappu Taipale

varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Maria Paakkinen

professori Liisa Uusitalo

varatoimitusjohtaja Kai Hietarinta

1997

maisteri Maiju Hemminki

puheenjohtaja, professori Kari Launiala

tiedotuspäällikkö Juha Klemola

varapuheenjohtaja, opettaja Pirjo Dillingham

piirtäjä Riitta Koikkalainen

toimitusjohtaja Kalle Justander

ohjelmapäällikkö Martti Silvennoinen

EU-kansanedustaja Saara-Maria Paakkinen

pääjohtaja Vappu Taipale

projektisihteeri Riitta Palovuori

1995

ohjelmapäällikkö Martti Silvennoinen

puheenjohtaja, professori Kari Launiala

pääjohtaja Vappu Taipale

varapuheenjohtaja, lehtori Maiju Hemminki

professori Liisa Uusitalo

opettaja Tuulikki Hiekkanen

1998

tiedotuspäällikkö Juha Klemola

puheenjohtaja, professori Kari Launiala

toimitusjohtaja Håkan Laurén

varapuheenjohtaja, sovellusasiantuntija Raija Honkola

kansanedustaja Saara-Maria Paakkinen

toimitusjohtaja Kalle Justander

ohjelmapäällikkö Martti Silvennoinen

projektisihteeri Riitta Palovuori

pääjohtaja Vappu Taipale

ohjelmapäällikkö Martti Silvennoinen
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EU-parlamentaarikko Astrid Thors

toimittaja Minna Karhunen

pääjohtaja Vappu Taipale

Kuopion paikallisryhmän puheenjohtaja Airi Michael

professori Liisa Uusitalo

pääjohtaja Vappu Taipale

1999

Turun paikallistyhmän puheenjohtaja Teija Torsti

puheenjohtaja, professori Kari Launiala

päätoimittaja Markku Veijalainen

varapuheenjohtaja, EU-parlamentaarikko Astrid Thors

2002

sovellusasiantuntija Raija Honkola

puheenjohtaja, EU-parlamentaarikko Astrid Thors

toimitusjohtaja Kalle Justander

varapuheenjohtaja, päätoimittaja Markku Veijalainen

Oulun paikallisryhmän puheenjohtaja Anna-Liisa Nivala

Espoon paikallisryhmän puheenjohtaja Tuula Dahlström

pääjohtaja Vappu Taipale

asianajaja Antti Heikinheimo

professori Liisa Uusitalo

sosiaalineuvos Kalle Justander

päätoimittaja Markku Veijalainen

toimittaja Minna Karhunen

2000

Kuopion paikallisryhmän puheenjohtaja Airi Michael

puheenjohtaja, EU-parlamentaarikko Astrid Thors

pääjohtaja Vappu Taipale

varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Kalle Justander

2003–2004

asianajaja Antti Heikinheimo

puheenjohtaja, EU-parlamentaarikko Astrid Thors

toimittaja Minna Karhunen

varapuheenjohtaja, päätoimittaja Markku Veijalainen

Oulun paikallisryhmän puheenjohtaja Anna-Liisa Nivala

Espoon paikallisryhmän puheenjohtaja Tuula Dahlström

pääjohtaja Vappu Taipale

asianajaja Antti Heikinheimo

Turun paikallisryhmän puheenjohtaja Teija Torsti

sosiaalineuvos Kalle Justander

Päätoimittaja Markku Veijalainen

Kuopion paikallisryhmän puheenjohtaja Airi Michael

2001

kansleri Kari Raivio

puheenjohtaja, EU-parlamentaarikko Astrid Thors

pääjohtaja Vappu Taipale

varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Kalle Justander

kansleri Kari Raivio

asianajaja Antti Heikinheimo
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puheenjohtaja, EU-parlamentaarikko Astrid Thors

Vakituista henkilökuntaa yhdistyksen alkuajoista
vuoteen 2006

varapuheenjohtaja, päätoimittaja Markku Veijalainen

Mikko Aaltonen, Gun Aulén, Martti Autere, Kirsti Dalman,

Espoon paikallisryhmän puheenjohtaja Tuula Dahlström

Terhi Fredriksson, Mia Granqvist, Mari Hakojärvi, Hanna

asianajaja Antti Heikinheimo

Haukkapää, Eero Hellsten, Inka Hetemäki, Gunvor Hustich,

Kokkolan paikallisryhmän puheenjohtaja Irma Isohanhi

Mikko Ihalainen TainaIsola, Anna-Kaisa Joensuu, Minna Kar-

kansleri Kari Raivio

vinen, Marja Koli-Nikander, Pentti Kotoaro, Anna Krohn, Arja

2005

kirjailija Anja Snellman

Lahti, Tuuli Lahti, Ulla Laine, Marja-Liisa Leiponen, Solveig

tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen

Lepistö, Timo Leskinen, Elina Lindberg, Pauliina Lindholm,

2006

Gunvor Lindström, U.B Lindström, Aila Lähde, Kaisu Maijala,

puheenjohtaja, vuorineuvos Matti Honkala

Sanna Meriläinen, Kristiina Mäntylä, Pirjo Näykki, Emili Osa-

varapuheenjohtaja, tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen

ra, Sara Park, Ulla Pehrsson, Rauno Purola, Iiris Puuronen,

Kajaanin paikallisryhmän puheenjohtaja Lea Eklund

Tuula Pylkkänen, Sisko Ramsay, Ann-Sofi Reims, Pia Repo-

opettaja Riikka Hankonen

Vihtalaht, Karolina Roiha, Timo Rovas, Eila Ruohola, Raija

asianajaja Antti Heikinheimo

Ruuhilahti, Kristiina Sahlstedt, Sari Saraste, Helmi Sinisalo,

kansleri Kari Raivio

Pirkko Sotamaa, Raisa Sulamaa, Aulikki Sumulehto, Heleena

Tasavallan presidentin lehdistöpäällikkö Maria Romantschuk

Suominen, Liisa Susiluoto, Eila Talvela, Bai Ke Touray, Sanna

Jyväskylän paikallisryhmän puheenjohtaja Kirsi Suokas

Uimonen, Eila Unelius, Tarja Valtakari, Veera Videnius, Christer

toimittaja Markku Veijalainen

Widjeskog, Tuula Vikman.
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Suomen UNICEFin Hyvän tahdon lähettiläät 2006

Paikallisryhmät

Eija Ahvo, Susanna Haavisto, Anna Hanski, Katri Helena Kala-

1981 Tampere

oja, Rainer Kaunisto, Juha Laukkanen, Jyrki Linnankivi, Eppu

1981 Oulu

Nuotio, Micke Rejström, Axl Smith, Jorma Uotinen, Eija Vilpas,

1984 Rovaniemi (Napapiirin toimintapiste)

Trio Töykeät: Iiro Rantala, Rami Eskelinen, Eerik Siikasaari

1984 Lappeenranta
1985 Turku

Aikaisemmin mukana olleita
Kuvataiteilija Kristiina Louhi 1990–2000
Dipl.ins. Marjo Matikainen 1989–1990
Taiteilija M.A. Numminen 1987–2000
Taiteilija Pave Maijanen 1990–2005

1985 Helsinki
1986 Hämeenlinna
1986 Jyväskylä

1990 Pietarsaari

1986 Kouvola

1990 Vihti

1986 Kuopio

1990 Ilmajoki

1986 Vaasa

1991 Pori

1986 Kokkola

1991 Ähtäri

1987 Savonlinna

1991 Imatra

1987 Seinäjoki

1992 Kuusamo

1987 Espoo

1992 Heinola

1988 Kemi

1994 Kajaani

1988 Kurikka

1995 Forssa

1988 Lahti

1996 Kotka

1988 Hyvinkää

1997 Varkaus

1989 Pieksämäki

2001 Koillis-Savo

1989 Porvoo

2005 Kuhmo

1989 Vantaa

2005 Kala- ja Pyhäjokilaakso

1989 Joensuu

2006 Mikkeli

1990 Mäntsälä

2006 Västra Nyland
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Kiitos yhteistyöstä
Accenture Oy
Ahlström Oyj
A-Lehdet Oy Voi Hyvin
Alma-Media: MTV3
Kauppalehti ja Iltalehti
Anttila Oy
Asianajotoimisto Hannes
Snellmann Oy
Atkos Oy
Autokeskus Oy
BK-Group Oy
Enprima Oy
Finnair Oyj
Hilton Hotels
Iijalainen Oy
Iittala Group
IKEA Oy
Iltalehti
Kansallis-Osake-Pankki
Karto Oy
Kemin kaupunki
Kemira Oyj
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Kesko Oyj ja Citymarket
KPMG Oy Ab
Kuusakoski Oy

Leaf Oy
Lindström Oy
Lions Clubit
Marioff Corporation Oy
Marttaliitto
MTV Oy
Nelonen
Neste Oy
Nokia Oyj
Nordea
Nordic ID Oy
Pa-Hu Oy
Paino-Polar Oy
Palkki Oy
Paperinkeräys Oy
Pohjantähti Keskinäinen
Vakuutusyhtiö
Postipankki
Rautaruukki Oyj
Rettig-Yhtymä Oy
Ruokakesko Oy
Osuuspankki
Oulun Postimerkkikerho
Rotaryt
Sanoma Oy
Siemens Osakeyhtiö
Sokos

Soroptimistit
Stockmann
Stora Enso Oyj
Stora Enso Shop Oy
Suomen Kähertäjäliitto
Suomen Posti
Suomen Punainen Risti
Suomen Spar Oyj
Suomen Yhdyspankki
Säästötalo Robinhood
Tamfelt Oyj Abp
Tampereen Työväen
Teatteri Oy
The Body Shop
Uponor Oyj
Weilin & Göös
Wärtsilä Finland Oy
YIT Oyj
YLE
Zontat
Ålandsbanken Abp
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Reipasta meininkiä sisällä
ja ulkona.
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Ovatko su
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Kuljetuskustannuksissa
säästetään.
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Likkoja naurattaa,
mutta missä pojat?
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Sir Roger tuli ja hurmasi.
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Laatua, valikoimaa ja innokkaita myyjiä.
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Hyvän tahdon
lähettiläitä.
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Ystävät
UNICEFin
asialla.
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Finska UNICEF 40 år
berättelser och utveckling
1967–2007
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EN HÄLSNING FRÅN REPUBLIKENS PRESIDENT
Många finländare minns ännu tiden efter kriget då våra egna barn fick hjälp av UNICEF. För
endast drygt femtio år sedan behövde tiotusentals barn i vårt land mat, medicin och kläder.
Vi fick hjälp då vi behövde den som mest. Den hjälp vi fick då var en viktig faktor i byggandet av den kommande välfärden – det Finland vars barn idag toppar hälso- och utbildningsstatistiken.
Tyngdpunkten för UNICEFs arbete ligger nu på de långvariga programmen i utvecklingsländer. Samarbetet med olika regeringar och organisationer har skapat mångkulturella nätverk,
diskussion och lagstiftning över gränserna. De många kampanjerna och evenemangen har
hämtat barnens nöd till vår kännedom. Då vetskapen också väcker känslor blir det okända
barnets ansikte likt våra egna barn, vi utvecklas och vill agera. Vägen mot en mer rättvis
värld får sin början.
Krig, fattigdom, miljörisker och kriminalitet samt många andra hinder för ett bra liv påverkar
barns liv antingen direkt eller via de vuxna. Barn deltar ännu idag i väpnade konflikter som
krigsoffer eller t.o.m. som soldater. Barn lever ännu idag i extrem fattigdom och är utsatta för
barnhandel, kriminalitet och sjukdomar. Miljontals barn måste ännu idag förtjäna sitt uppehälle med hårt arbete istället för att gå i skola och leka.
Barn bör ha rätt till en trygg barndom. De viktigaste faktorerna är kärlek och uppmärksamhet. Barn bör ha rätt att få undervisning, kunskap och färdigheter för det vuxna livet. Jag vill
speciellt framhålla utbildning av flickor, vilket ofta inte anses som lika viktigt som utbildning
av pojkar eller försummas p.g.a. av hushållssysslor eller andra plikter. Utbildning av flickor är
nyckeln till en bättre värld. Ett afrikanskt ordspråk säger: ”Då du hjälper en kvinna hjälper du
hela byn.” Under årtionden har vi fått se hur utbildade kvinnor förvandlas från osynliga till
synliga, tar sin plats i samhället och skapar välfärd runtomkring sig. Utbildning för flickor är
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Finlands UNICEF-föreningens
beskyddare
Fru Sylvi Kekkonen
President Urho Kekkonen
Fru Tellervo Koivisto
Fru Eeva Ahtisaari
Doktor Pentti Arajärvi

ett effektivt sätt att bekämpa hungersnöd, den alltför höga befolkningstillväxten, sjukdomar
och våld. Kvinnogrupper gör en viktig insats i bekämpningen av aids. Mikrokrediter för kvinnor och kvinnors företagsamhet har förbättrat familjers och byars liv. Utbildade kvinnor är en
resurs som många länder först nu har upptäckt.
Konventionen om barnets rättigheter, som undertecknats av FN:s medlemsländer, är en av
UNICEFs viktiga milstolpar. I konventionen fordras att barnets behov måste prioriteras i nationell och internationell beslutsfattning. Vi vuxna måste komma ihåg att barnen inte själva
kan se till att deras rättigheter förverkligas. Det är de vuxnas uppgift. Finska UNICEFs frivilliga arbetare är ett exempel på vad det i praktiken betyder att förbinda sig vid Konventionen
om barnets rättigheter. Jag vill ge ett stort tack till er alla. Med ert stöd har otaliga barns liv
betydligt förbättrats.
Då Finska UNICEF inleder sitt femte årtionde lever vi i en värld som på många sätt är mer
splittrad än förut. Klimatförändringen, de snabbt utbrytande politiska konflikterna och aids
berör mest just barnen i utvecklingsländerna. Vi här i norden kan göra mycket för dem vars
röst är svagast. För att trygga barnens välmåga behövs finansiering samt värme och förståelse
för arbetet; öppna hjärtan, arbetande händer och god vilja. Jag tror att det här är principer
med vars hjälp Finska UNICEF har växt till en av vårt lands mest betydelsefulla barnhjälpsorganisationer.
Mina gratulationer till Finlands UNICEF-förening på 40-årsdagen!

Tarja Halonen
Republikens president
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UNICEF grundades år 1946 för att underlätta
barnens situation i Europa efter kriget
Efter kriget fanns det över 40 miljoner barn i Europa som
behövde hjälp. Av dem var över hälften undernärda och
handikappade, ungefär en fjärdedel hade förlorat en av eller
båda sina föräldrar.
FN:s nödhjälps- och återuppbyggnadsorganisation (The
United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
påbörjade genast efter kriget hjälpverksamhet för hela Europa.
Finland var en av hjälptagarna. Verksamheten upphörde så
småningom p.g.a. brist på finansiering och UNICEF (United
Nations International Children´s Emergency Fund), den
internationella nödhjälpsfonden för barn, grundades för att
fortsätta det påbörjade arbetet. Tyngdpunkten flyttades allt
klarare över till att hjälpa mödrar och barn i nöd.

Då Europas barns situation förbättrades på 1950-talet tog
organisationen som målsättning att förbättra barns situation i
underutvecklade länder.
1953 beslöt FN:s generalförsamling att göra nödhjälpsorganisationen till ett bestående FN-organ. På samma gång förkortades organisationens namn genom att lämna bort orden
”International” och ”Emergency”. Den redan etablerade förkortningen UNICEF behölls ändå som sådan.

Från FN-förbund till ett självständigt UNICEF
Finlands FN-förbunds styrelse beslöt den 24.11.1966 att
grunda ett särskilt organ vars uppgift var att göra UNICEFs
arbete känt i Finland och skaffa ekonomiskt stöd till dess
verksamhet. Finlands delegation för FN:s barnhjälp inledde
sitt arbete på människorättsdagen den 10.12.1966. Finska
UNICEF inledde sin självständiga verksamhet från början av
år 1967.

Grundtanken bakom verksamheten var att regeringarna själva
skulle ansvara för omsorgen om barnen. UNICEF skulle ge
kompletterande hjälp till länderna där UNRRA hade verkat.
UNICEFs verksamhetsområde var till en början 14 europeiska
länder som förstörts under andra världskriget. Organisationen
förde mat, medicin och kläder till miljontals barn via mer än
50 000 hjälpcentrum.
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Gunvor Hustich, föreningens samlande kraft
Började från 0-punkten. Dokument på golvet.
(ur Gunvor Hustichs anteckningar)
FN-förbundet skötte till en början försäljningen av UNICEFkorten men delegationen inledde snabbt sin verksamhet och
satte ny fason på försäljningen. Gunvor Hustich värvade med
sig en grupp entusiastiska frivilliga. Snart såldes korten av
scouter, generalsekreterarens personliga vänner, fruar ur olika ambassader, bankbiträden och tillfälliga gäster. Transporterna sköttes enligt Gunnis anteckningar med ”kärryillä, en
del firmor och tuttavat autoillaan.” Det berättas att ansedda
fruar som kom för att köpa kort kunde hamna vid packningsbordet och lova att komma tillbaka för att arbeta på nytt.
Kontoret på Kalevagatan var inte någon värst vacker plats.
Det befann sig under några garage, då det regnade droppade det vatten i nacken och satt man länge och jobbade
på kontoret kunde man bara gissa vad det var för väder ute
eftersom det inte fanns några fönster. Den lilla källaren var
ändå UNICEFs första ”hem” och därifrån såldes under åren
en förvånansvärd mängd kort och kläcktes idéer till stora
evenemang.
I Gunvor Hustichs anteckningar hittar man ofta ordet ”besparing”. Hon beslöt att skaffa möblerna till kontoret som dona-

tioner. Så fick man varje kontorstillbehör från privatpersoner
och företag. Generalsekreterarens äkta man, professor Ilmari
Hustich, var säkert Finska UNICEFs första stordonator. Han
måste avstå från sitt eget skrivbord till UNICEF. De som var
med minns att man använde anteckningslappar och papper
på båda sidor och också kaffeinskaffningen skedde under
strikta sparmetoder.
Palkki Oy har onekligen varit en generös och långvarig UNICEF-understödare. Företaget erbjöd förutom gratis kontor
också sina sanitetsutrymmen till UNICEFs användning. Då
olika tillställningar ordnades i källaren visades gästerna till
Palkkis utrymmen för toalettbesök. P.g.a. brist på utrymme
höll generalsekreteraren välkomsttal stående på en donerad
stol. Stämningen, entusiasmen och ideologin kompenserade
för betongväggarna och det läckande taket. Arbetet gjordes i
äkta UNICEF-anda.
Då generalsekreteraren under sina första verksamhetsår
reste runt till UNICEFs internationella tillställningar lyckades
hon kapa med sig till Finland en förvånansvärd skara stjärnor
i världsklass. Med hjälp av sina extraordinära förhandlingsfärdigheter lyckades Gunvor Hustich få bl.a. Danny Kaye, Peter
Ustinov, Marlon Brando och Sandie Shaw att uppträda i det
avlägsna Finland. Föreningen fick massor av uppmärksamhet
i pressen och gratis televisionstid.
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Irene von Graevenitz (intervju)

UNICEFs Grande Dame
Irene von Graevenitz 99, är en av UNICEFs kortförsäljnings
pionjärer. Hon solde sina första kort då hon var Finlands
svenskspråkiga flickscountresledare och blev heltidsfrivillig,
då hon gick i pension år 1973. Irene organiserade en grupp
frivilliga som till största delen bestod av före detta scouter.
Denna grupp deltar ännu idag i packningsarbetet av UNICEFs julprodukter. Irene har en förmåga att skapa ljus och
glädje omkring sig vartän hon går. Nästan 100-åringar påstås stå utanför arbetslivet. Varför skulle de behöva göra det?
Irene von Graevenitz minns St. Petersburg år 1918.
”Det skjöts mycket. Varje kväll väntade vi och var rädda.
Skulle pappa komma hem?” minns Irene von Graevenvitz.
Hennes pappa var den ryska dumans sekreterare och två
farbröder hade redan blivit avrättade. Under revolutionen
levde man i ständig skräck i St. Petersburg.
Efter många om och men lyckades familjen fly över gränsen
till Viborg. Irene gick i svenskspråkig skola och från de åren
härstammar hennes breda språkkunskap: förutom svenska
pratar Irene flytande finska, franska som hon lärt sig av sin
mamma och ryska som hon lärt sig av sin pappa.
Irene blev student år 1928 och fick snart jobb på Nordiska
Föreningsbankens kontor i Viborg. Under vinterkriget eva-

kuerades kontoret men Irene återvände till det krigsskadade
kontoret under tiden mellan vinterkriget och fortsättningskriget.
Banken hade varken vatten eller elektricitet men kontoret
hölls öppet ända tills Irene bland de allra sista lämnade den
brinnande staden, med sig hade hon skidor och ryggsäck.
”Saker är inte viktiga, människor är”, säger Irene som så
många gånger har fått börja om sitt liv från början.
Irene hamnade i Helsingfors. Hon var en av de första arbetarna i Röda Korsets systerförening och arbetade också på
Helsingfors militärsjukhus nummer 54. På sjukhuset togs soldater som skadat armar och ben omhand. ”En av mina före
detta patienter stannade mig en gång på gatan och frågade,
fröken, minns ni mig inte? Jag såg hur han gick och då mindes jag. Vi hade så bråttom att man inte mindes ansikten.”
Den energiska Irene började studera och spenderade sin
fritid med de svenskspråkiga scouterna. Hon var bl.a. med
och byggde flickscoutföreningens stuga i Lappland. Det finns
också en stuga som är uppkallad efter Irene i Lappland och
den har hon besökt under fyra årtionden.
Irene fick heltidsanställning på Finska flickscoutföreningens
kansli och arbetade där som ”ledare, utbildare och springpojke” ända tills hon gick i pension. Under den tiden planerades
det att förena flick- och pojkscouterna och ”pojkarna trodde
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sig veta bättre vad scouterna är”. ”Det var inte roligt att börja
göra saker så som pojkarna ville ha det,” säger Irene.

UNICEF, pensionsdagarnas hobby i över 30 år
Då Irene sålde sina första UNICEF-kort hade Finska UNICEF
ännu inte grundats utan korten kom från den dåvarande
FN-föreningen och scouterna fungerade som en distributionsoch försäljningskanal.
UNICEF-föreningens första generalsekreterare Gunvor Hustich ringde den färska pensionären och bad om hjälp med
att packa UNICEF-produkter. På det kombinerade kontorlagret på Kalevagatan arbetades det – vid samma bra bord
som ännu används idag. Borden var så sakkunnigt mätta av
dåvarande timmermän att dem tycker Irene inte att man ska
avstå från, hurdana innovationer framtiden än hämtar med
sig. ”Det är ett kreativt arbete att packa. Man måste lösa hur
man ska packa produkten så lätt och snabbt som möjligt
och så att den håller under transporten.”
På Kalevagatan fanns det inte ens fönster. Då verksamheten
växte blev utrymmet allt trångare men det fanns företagsamhet och entusiasm.
”Gunni var en människa som kunde inspirera folk att hjälpa,”
minns Irene.

Både på Kalevagatan och senare på Robertsgatan arbetade
förutom Irene en grupp entusiastiska frivilliga. ”De kom från
USA:s och Englands ambassader, scoutkåren och Martorna.
Gruppen arbetade ivrigt, tanken att UNICEF hjälper världens
barn stod alla nära. Alla tänkte att de själva kunde göra något.”
”På den tiden tänkte inte människor så mycket på sig själva.
Krigets förluster var nära. Nuförtiden tänker man först på vad
man själv kan få.” Irene fortsatte som frivillig på UNICEF på
Lilla Robertsgatan och på Drumsö.
Att avstå från arbetet är en helt omöjlig tanke för Irene och
hon förundrar sig över dagens vilja att gå i pension ”i ung
ålder”.
Irenes UNICEF-packningsgrupp samlas ännu varje år i september hemma hos henne för att dela ut uppgifter. Irene organiserar en packningsdag för alla. På det här sättet hjälper
gruppen UNICEF att sköta postningen under rusningstiden
inför jul.
Irenes enda problem är försämrad syn. ”Nuförtiden behöver
jag förstoringsglas men det finns skeden i packningen som
inte kräver så skarp syn.”
Irene uppmuntrar varmt UNICEFs årligen växande resultat.
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”Vi skulle lätt kunna hjälpa ännu mer om vi bara ville ge världens barn ens en liten del av de pengar som vi nu använder
till att skaffa onödiga saker. Det viktigaste i livet är att hjäl-

pa andra.”
UNICEFs starka kvinna Gunvor Hustich gick i pension år
1981. Bland de många framstående kandidaterna valde UNICEFs styrelse Sisko Ramsay till UNICEFs ledare på rekommendation av Geneve och generalsekreteraren. Hon avgick
år 1983.

Finska UNICEFs första år
Finska UNICEFs verksamhet började helt och hållet med
frivilliga krafter. UNICEFs första årtionde präglades av positivitet, företagsamhet och idealism. En liten grupp människor
fick till stånd mycket uppmärksamhet, stjärnor i världsklass
uppträdde i Finland.
70-talets UNICEF personifierades av generalsekreteraren
Gunvor Hustich till den grad att man började kalla föreningen
för Gunnicef. Så här beskriver Gunni själv sitt arbete:
”På det här stället måste man hålla fötterna på jorden vad det
gäller praktiskt arbete, men tankarna bör flyga högt. Idealism
är nödvändig.”
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UNICEFs styrelses ordförande Klaus A. Järvinen skriver så
här i UNICEFs informationstidning: ”Året 1984 började ljust
för Finlands UNICEF-förening. Vi har fått ny förstärkning till
vår personal. Vår förenings nya generalsekreterare, professor
U.B. Lindström kommer ur universitetskretsarna och hans
breda kännedom om utvecklingsländer är en stor hjälp för
vår organisation. Jag är redan nu säker på att vår förening
har en aktiv period med stora framsteg framför sig.”
Texten finns i UNICEFs första egentliga informationstidning
”UNICEF informerar.” U.B ville till en början av sin generalsekreterarperiod öppna en kanal för skapandet och upprätthållandet av kontakten till medlemmarna och understödarna.
Meningen var att ge ut två informationsblad under det första
året och därefter fyra upplagor per år. U.B. Lindströms grundade informationsblad utvecklades senare till UNICEF Nytt
som har genomgått många olika skeden men ännu idag
kommer ut i ungefär samma format.
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UNICEFs styrelse godkände också regelförändringen enligt
vilken varje finsk medborgare kan vara medlem i föreningen.
På det här sättet öppnade sig föreningen ännu mer för samhället.

tehus fanns det redan fungerande grupper. I Kuopio, Villman-

U.B. breddade linjerna för UNICEFs målsättning. Han poängterade att föreningen är mycket mer än kortförsäljning och
besök av kändisar. Eftersom han själv hade arbetat i utvecklingsländer ville han klarare föra fram UNICEFs arbete på
fältet. U.B. påminde om att UNICEF arbetar tillsammans med
lokala människor och att endast samarbete kan få bestående
resultat. Överst på den nye generalsekreterarens prioriteringslista stod förbättrandet av kvinnors och barns situation.
Han hade själv upplevt verkligheten i Afrika och sökte metoder för Finlands förening att tjäna människor i behov av hjälp
i fattiga länder med förståelse för olika områdens komplexa
problem.

FN:s Konvention om barnets rättigheter

Verksamhetsgrupper grundas och förstärks
Under hösten 1985 kunde man konstatera att UNICEFs
fältnätverk började ta form. I Tammerfors inleddes verksamheten redan år 1982 då landets andra UNICEF-förening
grundades i staden. Den verksamheten avtog eftersom det
enligt internationell praxis endast kan finnas en förening som
koordinerar verksamheten i varje land och lokala grupper vid
sidan av den. I Uleåborg, Rovaniemi, Helsingfors och Tavas-

strand och Jyväskylä planerade man att starta verksamhet.
Kortförsäljning, jippon och insamlingar ordnades och en växande grupp UNICEF-vänner kom med i verksamheten.

En viktig milstolpe i alla barns och UNICEFs historia förverkligades den 20. november 1989 då FN:s generalförsamling
godkände Konventionen om barnets rättigheter på vilken
UNICEFs arbete starkt grundar sig ännu idag. UNICEF förpliktas av konventionens 45. artikel att fungera som konventionens sakkännare samt utvärderare och uppföljare av
verkställandet.
Finska UNICEFs generalsekreterare åren 1984-1998
U.B Lindström

Jag har talat högt om saker jag tror på
Då professor U.B. Lindström år 1984 valdes till UNICEFs
generalsekreterare fick föreningen en dragare som hade personlig erfarenhet av utvecklingsländer. Generalsekreteraren
kunde och ville se på problemen på gräsrotsnivå. Han visste
vad en brunn, rent vatten och daglig hygien betydde för barnen i avlägsna byar. U.B. hade fungerat som jordbruksexpert
på universitetet i Nairobi och fungerat som konsult i projekt i
många olika länder.
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U.B. Lindström inledde sin tid som generalsekreterare med
att förnya och förstärka UNICEF-bilden. Målsättningen var att
skapa en yrkesmässig organisation, en öppen ”positiv med
borgarrörelse”, där människor från alla olika samhällsskikt
och överallt i Finland kunde fungera.
Öppnandet mot landsorterna påbörjades. Nya grupper upp
stod snart runtom i Finland och verksamheten tog fart. Då
U.B. gick i pension 14 år senare fanns det redan 45 grupper.
U.B. Lindströms ideologiska funderingar och linjer framträdde allt oftare i media. Uppfattningen om UNICEF som en
betydelsefull internationell organisation förstärktes.

U.B. var glad över att vaccinationskampanjen som inleddes
på 80-talet var en av UNICEFs största framgångar. På den
tiden var endast 10 % av världens barn vaccinerade, nu är
antalet 90 %.
”Jag höll inte riktigt med alla prioriteringar. Vid sidan av reparerande åtgärder hade jag gärna sett mer förebyggande
verksamhet och ansvarstagande i utvecklingsländerna. Hur
kampanjerna lyckas beror till stor del på hur ansvarskännande utvecklingsländernas regeringar är. Hjälparna kan inte
hjälpa om det inte finns förutsättningar för hjälpandet på plats
och ställe.”

Under början av 80-talet gick det undan för Finlands ekonomi – frigörandet av kapitalet förde med sig en illusion om att
kunna bli rik snabbt. För organisationen var det en bra tid.
Kortförsäljningen fungerade och det skapades så småningom också olika former av vederlagsfri medelanskaffning.

Undertecknandet av Konventionen om barnets rättigheter
förde med sig publicitet och reflekterades som aktiviteter
också i Finska UNICEF. U.B. Lindström påpekar att endast
två länder lät bli att underteckna konventionen – USA och
Somalia. Somalia eftersom det på den tiden inte fanns någon
behörig regering i landet.

Huvudorganisationen linjerade UNICEFs utvecklingshjälp
enligt sina egna synvinklar. Stödet gick allt oftare till nödhjälp
istället för långvariga program. ”Enligt mig var det viktigaste
att få rent vatten, familjeplanering och utbildning, speciellt till
flickor, till byarna.”

Efter konsumtionsfesten körde Finlands ekonomi i väggen
och strukturerna började rasa. UNICEFs kortförsäljning och
medelinsamling utvecklades till en början enligt förväntningarna men då lågkonjunkturen fördjupades började verksamheten avta.
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U.B. Lindström vill minnas UNICEFs soliga stunder:
”Det bästa var att upptäcka vilka självuppoffrande och idérika
medlemmar vi hade. Det är svårt att föreställa sig att någon
kunde förbinda sig så starkt vid barnen som de hundratals
finländska frivilliga som jag har haft glädje att lära känna under
min UNICEF-tid.”

1980-talet
- Generalsekreteraren U.B. Lindström förde med sig
yrkesmässighet och betydelsefullhet till Finska UNICEFs
verksamhet;
- Organisationen tog ivrigt del i bl.a. utvecklingslandspolitiken, hiv-aids, kvinnors ställning och miljöproblem;
- Finlands ekonomi började sin uppgång. Organisationerna
fick sin del av den stigande nationalekonomin;
- Verksamheten på landsorterna påbörjades. Grupper
grundades och förstärktes;
- Flytten till Bertasvägen;
- FN:s Konvention om barnets rättigheter 1989;
- Vederlagsfri medelanskaffning inleddes vid sidan av
kortförsäljningen;
- Förnyelserna i administrationen och anordningarna
ökade verksamhetens effektivitet.
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Året 1992 var historiskt för den finska ekonomin. Marken
devalverades med 30 %, bruttonationalprodukten sjönk,
den inhemska produktionen avtog, över 8000 företag gick i
konkurs, antalet arbetslösa närmade sig en halv miljon och
statens skuld steg kraftigt. Anslagen för utvecklingssamarbete sjönk från 0,7 procent till 0,4 procent av statens budget.
Finska UNICEF hade all orsak att frukta att situationen skulle
leda till en kraftig sänkning i föreningens resultat.
Till en början gick allt bra. Finländarna visade att viljan att
hjälpa ännu fanns kvar. Aktiviteten i grupperna och medelanskaffningsresultaten förbättrades betydligt. Gruppernas
försäljning var redan 18,6 % av föreningens totalförsäljning.
Privatpersoners intresse för UNICEF steg också. Procentrörelsen erbjöd sina medlemmar möjlighet att stöda UNICEFs
arbete. Antalet frivilliga steg och föreningen kunde spara
genom att ge mer och mer uppgifter till frivilliga. UNICEF
förstärktes till en del inifrån – människorna protesterade mot
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statsmaktens snåla linje genom att själva ta ställning och
delta i verksamheten. Man såg värderingar i UNICEFs arbete
som inte kunde mätas i pengar.
Åren 1994–1995 var jobbiga för UNICEF. Organisationen
måste använda nästan en tredjedel av hela sin budget till
nödhjälp. Anslagen för utvecklingssamarbete var låga i Finland och stödet till UNICEF steg inte trots det stora behovet.
De svåra tiderna förhärdade värderingarna, konkurrensen
och marknadsmetoderna förändrades. Generalsekreteraren
konstaterar om och om igen att det behövs nya produkter,
nytt marknadsföringstänkande och -metoder.
”Maailmanmarkkinat” och ”Mahewo och krokodilen”-läropaketen utarbetades för internationell uppfostran. I samarbete
med Åbos grupp organiserades den första, väldigt lyckade,
kompletteringsutbildningsdagen för lärare om internationell
uppfostran.

UNICEF syntes regelbundet i offentligheten endast inför jul
med sina kortbroschyrer och försäljningsstånd.
Tack vare verksamhetsgrupperna syntes UNICEF nu året
runt. Det fanns redan 300 kontoförsäljare, jusltåndsförsäljare
och talkoarbetare. Ett tiotal frivilliga packade tiotusentals produkter ur lagren. Flera stycken namnkunniga styrelsemedlemmar och Goodwill ambassadörer gav publicitet. Finska
UNICEFs nätverk frivilliga uppskattades för långvarigt och
gott arbete.

Pentti Kotoaro till generalsekreterare 1.4.1998
I början av april välkomnade Finlands UNICEF-förening sin
nya generalsekreterare Pentti Kotoaro. Magister i samhällsvetenskaper Kotoaro övergick till generalsekreterare från
posten som ledare för Minsks delegation för Internationella
Röda Korset.

Antalet verksamhetsgrupper för Finska UNICEF steg. År
1993 fanns det 39 grupper, nästa år fanns det redan 41.
Medlemsantalet steg och var år 1994 redan 2158. Organisation gick framåt med stormsteg. Tio år tidigare pratades det
inte ens om UNICEFs frivilliga. Alla arbetade utan lön, från
föreningens generalsekreterare till packarna. Julkort såldes
endast på konto och jippon organiserades slumpmässigt.
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90-talet
- Föreningen började så småningom lida av lågkonjunkturen,
statens utvecklingshjälp skars ner på samma gång som
försäljningsresultaten sjönk;
- UNICEF grupperna fungerade redan i nästan hela Finland.
Medlemsantalet steg och närmade sig 2000 personer.
Gruppernas betydelse för balanseringen av försäljningen
var betydande. Produkt- och kortförsäljningen fungerade
året runt;
- Satsningar på kontorsteknik. Nya datoranläggningar,
program och internet;
- Nya kampanjöppningar och marknadsföringsstrategier;
- U.B. Lindström lämnade uppgiften som generalsekreterare;
- Pentti Kotoaro blev ny generalsekreterare;
- Förnyat skolsamarbete inleddes.
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Millennieskiftet förde med sig nya projekt. Datorsystemen
uppdaterades och personalen utbildades på basen av den
nya, kundorienterade organisationen. Kontakten med donatorer, understödare och andra samarbetspartners effektiverades. Samarbetet mellan UNICEFs kontor och fältarbetet
intensifierades. Förnyelserna blev snart synliga på många
olika nivåer. UNICEFs styrelse linjerade noggrannare den
nästa femårsperiodens arbetsområden: utbildning för flickor,
tryggandet av levnadsförhållandena i den tidiga barndomen,
effektiverade vaccinationsprogram, bekämpning av hiv-aids
samt skyddandet av barn mot våld och utnyttjande.

Medelanskaffningen utvecklas
Målsättningarna överskreds varje år. Tyngdpunkten för
medelanskaffningen hade förändrats betydligt under åren.
År 2002 var produktförsäljningen endast en fjärdedel av de
totala inkomsterna. Andra aktiviteter som t.ex. skolrundan,
dagsverk, Törstdagen, UNICEF-städer och Ylehjälpen-insamlingarna gav god vinst. Världsbarnbidraget växte och förutom
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privata donatorer deltog också företag. Frivilligdagarna och
de årliga UNICEF-mästerskapen aktiverade fältet.

varit 15 %. År 2006 överskred Finska UNICEFs nettoavkastning 8,4 miljoner euro.

Tsunamin, den värsta av katastroferna genom tiderna, satte
igång världens mest omfattande räddnings- och återuppbyggnadsåtgärder. 26.12.2004 dog över 270 000 människor
på ett ögonblick och hundratusentals människor blev hemlösa. Katastrofen berörde finländarna och andra nordbor nära
och svårt. Donationer började flöda in. I Finland samlades
det in 2,7 miljoner euro.

Det gjordes framsteg med många viktiga samhällsprojekt.
Den nationella delegationen för FN:s barnfrågor utarbetade
programmet ”Lapselle sopiva Suomi”. Finska UNICEF fick en
bestående sakkännarplats i delegationen. Som sakkännare
fungerar Inka Hetemäki.

Det gemensamma ansvaret växer
Generalsekreterare Kotoaro konstaterade i många olika
sammanhang att rörelsen mot ett mer heltäckande ansvar
för världens barn började förstärkas. Tsunamin väckte upp
och påbörjade en period där allt fler reagerade då världen
behövde hjälp. UNICEFs bössinsamlingar, Internet och andra
utvecklade marknadsföringsformer har också sänkt tröskeln:
det har blivit lättare att hjälpa. Det såg ut som om tsunamin
hade satt igång en positiv medborgarrörelse och det förde
med sig också sådana donatorer som aldrig förr deltagit i
katastrof- och utvecklingshjälpinsamlingar. Av inkomsten
kom ännu den största delen av privatpersoner men företagens andel växte tydligt. År 2005 kom redan en tredjedel av
UNICEFs inkomster från företag, då andelen tidigare endast

Minister Elisabeth Rehn
Medlem av Finska UNICEFs styrelse 1982–1987
Styrelsens ordförande 1988–1993
Finska UNICEFs Förespråkare för barnets rättigheter 2004

Utan kvinnors möjlighet att påverka
förverkligas inte barnens rättigheter
UNICEFs årsrapport “The State of the World´s children”
publicerades den 11.12.2006. Rapporten behandlade kvinnors deltagande i beslutsfattande i familjer, samhällen och i
länders regeringar. Minister Rehn konstaterade att barnens
välmåga är direkt bundet till kvinnors påverkningsmöjligheter.
“Kvinnors ställning försvåras ännu mer under krig och konflikter. Den beklagansvärda verkligheten är att risken för krig
är betydligt större i fattiga länder än i rika. Dagens krig har
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ändrat karaktär. Krigen är för det allra mesta inbördeskrig, 90
% av dagens krigsoffer är civilpersoner, den största delen är
kvinnor och barn.
Kvinnor har mycket små möjligheter att delta i fredsförhand
lingar. Ett absolut krav är att kvinnor ska få delta i beslutsfattandet. Saker som berör kvinnor och barn är framförallt
äganderätt till jord och rätt att ärva, behandlandet av sexuella
krigsförbrytelser i domstolar och avlägsnandet av juridisk
immunitet vad gäller dessa förbrytelser.
Kvinnor är förespråkare för sina barn. Om de inte får vara
med och besluta om sitt lands lagar och budget kommer inte
barnens ställning fram i beslutsfattandet. Kvinnor bör delta
i fredsförhandlingar som befullmäktigade representanter för
sitt land i förhandlingarnas alla skeden.
Utbildning av flickor är ännu idag ett av våra största bekymmer. Utbildning hjälper barnen förstå viktiga saker som t.ex.
att skydda sig mot hiv-infektioner. En utbildad kvinna vet
också att många förlossningar försvagar hennes egen hälsa
och ökar risken för barndödlighet. Det första steget borde
vara att ta bort skolavgifterna för flickor och uppmuntra
flickorna att gå i skola.

UNICEF poängterar mikrokreditens betydelse som främjare
för kvinnors och barns välmåga. Grameen-banken har under
redan 30 års tid beviljat mikrokredit, speciellt för kvinnor,
utan säkerhet. Återbetalningsprocenten är mycket hög och
man har fått klar statistik på hur mödrars förbättrade ekonomi har påverkat barns hälsa, näring och utbildning. ”Om
vi verkligen vill garantera en bättre framtid för världens barn
är det oerhört viktigt att betydelsen av kvinnans ställning blir
erkänd.”
Finska UNICEFs generalsekreterare
Pentti Kotoaro

Finska UNICEF 2007 – ansedd, effektiv och
färdig att möta nya utmaningar
Då Pentti Kotoaro år 1998 blev generalsekreterare för UNICEF
hade föreningen redan under ledning av U.B.Lindström vuxit
till en av de mest ansedda utvecklingssamarbetsorganisationerna.
Lågkonjunktursåren hade emellertid stramat åt ekonomin
och som huvudmålsättning sattes utvecklandet av medelanskaffningen. Pentti Kotoaro gjorde en lista på UNICEFs
starka sidor; om man kanaliserade arbetet av de tvåtusen
entusiastiska frivilliga och den egna motiverade personalen
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skulle resultatet stiga. Så gick det också. Utvecklingssatsningarna, de nya arbetsredskapen och det systematiska testandet ökade yrkeskunnigheten och verksamhetens effektivitet.
Det har synts som en kontinuerlig tillväxt på 10-15 %.
Det aktiva nätverket av frivilliga är UNICEFs pärla. Pentti Kotoaro räknar att förutom de över 40 lokala grupperna har enbart Helsingfors kontor nästan hundra frivilliga på sina listor
som hjälper på olika sätt i kontorsarbetet. Några kommer in
varje dag, en del kommer en gång i månaden och dessutom
finns alla möjliga arrangemang där emellan. UNICEFs ”fältorganisation” utgörs av frivilliga, endast på några orter har arbetare anställs för att sköta en butik, ett lopptorg eller dylikt.
Kreativitet är viktigt i det frivilliga arbetet. Hundratals olika
idéer testas under insamlingsjippon. ”Det viktigaste är att
det är roligt, det måste vara en glädje att delta. Därtill kan
man sedan bygga moderna och målmedvetna medelanskaffnings- och marknadsföringsmetoder,” säger Pentti Kotoaro,
som själv åker runt på landsorterna för att tala och lyssna på
vad UNICEFs folk har på hjärtat.

UNICEF har ett gott namn bland
hjälporganisationer
Enligt en opinionsundersökning som genomfördes år 2006
är UNICEF en känd, sakkunnig, pålitlig, effektiv men lite gammaldags organisation. ”Vi har många pensionärer som frivillig
arbetskraft, därför ses vi kanske som ”gammaldags”, påpekar Pentti Kotoaro. ”Jag tycker att det enbart är positivt att
äldre människor deltar. Frivilligt deltagande för att förbättra
livet för barnen i utvecklingsländer är ett fint sätt att medverka och en bra hobby för pensionärer.”
Enligt Pentti Kotoaro skiljer sig inte ledandet av en utvecklingssamarbetsorganisation mycket från att leda en företagsorganisation. Organisationsledaren bör vara en bra lyssnare,
deltagande, uppmuntrande och godkänna skiljaktigheter.
Nyfikenhet och förmåga att upptäcka utveckling i omgivningen är viktiga egenskaper. Det skadar inte heller att kunna
något om ekonomi.
Det är hård konkurrens om donationer från privatpersoner
och företag också i Finland. ”Alla marknadsföringsknep är
användbara. På lång sikt är det kvalitet som avgör. Den som
fungerar kostnadseffektivt och tydligast rapporterar användandet av donatorernas euron klarar sig. UNICEFs mark-
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nadsposition i Finland har stabiliserat sig bland de tre största
både vad gäller pengar och uppfattningar. Under de senaste
åren har UNICEFs position som påverkare och sakkännare
om barnets rättigheter också förstärkts. Vi har en bestående
plats som sakkännare i delegationen om barnfrågor och vår
ståndpunkt tillfrågas både i frågor om utvecklingssamarbete
och barnfrågor.
Världen är full av hotbilder, följderna av klimatförändringen
och oförutsägbara konflikter förorsakar situationer där hjälporganisationernas verksamhetsförmåga testas. Närmast
UNICEFs dagliga arbete ligger ändå hiv-aids. Det finns 2,3
miljoner barn i världen som lider av sjukdomen och nio av tio
får ingen som helst medicinering. Över 15 miljoner barn har
förlorat en av eller båda föräldrarna.
”Inför dessa siffror nedslås även den oförtröttligaste optimisten,” suckar Kotoaro. UNICEF har ändå gripit tag i det stora
problemet och startat kampanjen Barnen och aids. Målsättningen är att samla ihop en miljard dollar för att hjälpa barn
som lever i skuggan av sjukdomen före år 2010.
”Sjukdomen i sig själv är en tragedi, försvagandet av samhällsstrukturerna är en annan. Vi vet inte ännu när virusets
spridning överstiger tröskeln då den sociala och ekonomiska
strukturens förfall förstör utvecklingen som hittills uppnåtts.

Den stigande risken finns i Asiens folkrika länder där preventiva åtgärder är otillräckliga. Nu räcker det inte med prat
och resolutioner, det behövs mycket mer resurser för det här
arbetet än hälsomyndigheterna och organisationerna nu har
till sin förfogan.”

UNICEFs populära påverkare
Pentti Kotoaro blir inte trött på att tacka organisationens
frivilliga. Verkliga vardagens hjältar är t.ex. de många småbarnsmödrar som förutom sitt egentliga arbete orkar göra
frivilligt arbete för UNICEF. En av de påverkande figurerna i
UNICEFs historia har också varit föreningens första generalsekreterare Gunvor, ”Gunni”, Hustich, en modig banbrytare
som skapade UNICEFs ekonomiska grund med kortförsäljningen. Generalsekreterare U.B. Lindström gjorde för sin del
upp linjerna för organisationens tankesätt. Hans skrifter är
ännu idag grunden för många av Finska UNICEFs arbetares
och frivilligas synsätt. Elisabeth Rehn, Kari Launiala och
Astrid Thors har under sina ordförandeperioder betydelsefullt påverkat förstärkandet av organisationens position. Ur
UNICEFs ledning minns Pentti Kotoaro speciellt den f.d. vicegeneraldirektören Stephen Lewis som var en imponerande
talare och påverkare.

147

Unicef historia 9.5.indd 147

14.6.2007 15:27:40

Också en liten hjälp förbättrar vardagen för
många
Pentti Kotoaros bästa minne från resultaten av UNICEFs
arbete är från Nepal. Där fick fem kvinnor en liten kredit för
att utveckla det egna bysamhället. Efter några år hade samma by en andelsförening på 200 kvinnor med brunnar, skola,
kvarn, trädgårdar, hönshus och till på köpet ett väl fungerande system för andelskassan.
”Jag tror att UNICEF också i framtiden kommer att fortsätta
växa och utvecklas som medelanskaffnings- och påverkarorganisation. Speciellt via skolverksamheten får vi allt mer
unga med och skapa idéer, medverka och besluta. De ungas
nätverk blir allt bredare och skapar en grund för framtiden.
UNICEF kommer också i framtiden att vara det namn man först
kommer att tänka på då det talas om barnets rättigheter.”
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