Heinäkuu 2018
Hyvät ystävät,
Kuten monessa muussakin perheessä, meidän perheessämme eletään kesä jalkapallon ehdoilla. Vaikka
me vanhemmat saatammekin väsyä harjoitusaikatauluista, otteluista ja turnauksista huolehtimiseen,
jalkapallo antaa muiden harrastusten lailla lapsille jotakin äärettömän tärkeää: Se opettaa heitä olemaan
hyviä tovereita, antamaan parhaansa, käsittelemään sekä vastoinkäymisiä että menestystä,
kunnioittamaan erilaisuutta. Jalkapallo vahvistaa heidän itsetuntoaan, tuo heille ystäviä ja antaa
yhteenkuuluvuuden tunteen. Aivan samoin on maapallon toisella puolella, kokonaan toisessa
kulttuurissa: Toba-lapset Argentiinassa rakastavat jalkapalloa!
Toba-alkuperäiskansa asuu Argentiinan pohjoisosassa, Chacon provinssissa. Heitä on vuosisatojen
saatossa vainottu, syrjitty ja ahdisteltu ja pakotettu luovuttamaan maa-alueita, jotka ovat kuuluneet
heille ammoisista ajoista saakka. Toba-kansa asuu slummimaisilla alueilla Sáenz Peñan kaupungin
liepeillä. Vasta vuonna 1995 alkuperäiskansoille myönnettiin samat oikeudet kuin Argentiinan muille
asukkaille. Raskaan arjen keskellä jalkapallo vapauttaa, tuo merkitystä ja iloa elämään. Tarvitaan vain
pallo ja muutama kaveri ja ottelu on jo käynnissä. Vieraillessani (syksyllä 2015) intiaanikylissä, joissa
Toivon tähti työskentelee, useimmilla kaduilla ja pihoilla pelattiin jalkapalloa.
Toivon tähti on alle 19-vuotiaiden poikien jalkapallon EM-lopputurnauksen (UEFA Under-19
Championship) ylpeä yhteistyökumppani. Turnaus pelataan Vaasassa ja Seinäjoella 16.-29.7.2018
välisenä aikana. U19-turnauksen yhteydessä järjestämme jalkapallovarusteiden keräyksen ja teemme
tunnetuksi ja keräämme rahavaroja työhömme Argentiinassa Toba–alkuperäiskansan keskuudessa.
Rahavarat tullaan käyttämään jalkapallovarusteiden ostamiseen paikallisissa jalkapallojoukkueissa
pelaaville lapsille. Lahjoituksen voi antaa keräystilillemme FI57 4963 1040 0374 39 viestillä ”U19”.
Joukkueissa pelaa erittäin vaikeista perheolosuhteista tulevia Toba-lapsia. Jalkapallo on osa työtämme
vastuuntuntoisten, terveitä elämäntapoja noudattavien nuorten aikuisten kasvattamiseksi. Yksi
suurimmista haasteista joita kohtaamme työssämme Toba-kansan keskuudessa on laajalle levinnyt
alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö nuorten keskuudessa. Se johtaa puolestaan koulunkäynnin
keskeytymiseen ja pitemmällä aikavälillä rikollisuuteen, väkivaltaan ja prostituutioon. Puhutaan
”menetetystä sukupolvesta”, koska ongelmat vain pahenevat vaikuttaen kokonaiseen Toba-sukupolveen.
Tiedämme, että koulutus yhdessä sosiaalityön kanssa lasten ja nuorten tukemiseksi ja vahvistamiseksi
johtaa tuloksiin. Jalkapallo on tärkeä työväline tässä työssä.
Kerättävät jalkapallovarusteet välitetään Latvian ja Liettuan kouluihin. Kouluissa on jatkuva pula
kaikenlaisista urheiluvarusteista. Useimmat lapset lainaavat varusteet koulustaan, ja varusteet kuluvat
loppuun muutamassa lukukaudessa. Voit tuoda hyväkuntoisia varusteita (esim. jalkapallokenkiä,
säärisuojuksia, sukkia, pelipaitoja, shortseja) suoraan meille 16.7. Vaasan kauppatorille tai 27.7.
Seinäjoelle Lakeuden puistoon. Alueet toimivat tuolloin tapahtumatoreina U19-turnauksen aikana. Voit
myös tuoda lahjoituksesi Närpiön ja Vaasan toimipisteisiin tai kerääjillemme, jotka löydät osoitteesta
www.starofhope.fi. Lisätietoja U19:stä löydät osoitteesta www.u19euro.fi.
Selkäreppu-keräys jatkuu 22.8. saakka ja odotamme innolla syksyä ja mahdollisuutta jakaa iloa sadoille
koululaisille! Voit lahjoittaa selkärepun tai tehdä rahalahjoituksen keräystilillemme FI57 4963 1040 0374
39 (tai jollekin tässä kuukausikirjeessä mainituista tileistä). Rahalahjoitukset käytämme koulutarvikkeiden
ostoon ja kuljetusten kustantamiseen.
Lämmin kiitos lahjoituksestasi, kiitos että autat lähimmäistäsi parempaan
elämään!
Karolina Wägar

