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Pakistan, elokuu 2010

Joka vuosi sadat ja tuhannet ihmiset ympäri maailmaa 

menettävät kaiken, kun katastrofi iskee. 

Ilman omaa syytään ja usein ilman mitään ennakkovaroitusta, 

he menettävät kotinsa, omaisuutensa ja toimeentulonsa.

ShelterBox on avustusjärjestö, joka hoitaa nopeasti hätäsuojia 

ja –tarvikkeita näille perheille. 

ShelterBox



• 1995–2014 äärimmäisissä sääilmiöissä menehtynyt yli 525.000 ihmistä -

taloudelliset vahingot noin 3.000 miljardiin USD
(Global Climate Risk Index –report / Germanwatch)

• 90 % katastrofien uhreista kehitysmaissa. Monet kehitysmaat sijaitsevat alueilla, 

joissa luonnon voimat ovat poikkeuksellisen oikukkaat. Köyhät valtiot eivät kykene 

varautumaan taloudellisesti luonnonmullistuksiin. (Suomen YK-liitto)

• 9/10 pahiten sään ääri-ilmiöistä kärsineistä maista kuuluu matalatuloisiin. Listan 

kärjessä ovat Honduras, Myanmar ja Haiti. 

• Osa maista kärsii ääri-ilmiöiden aiheuttamista tuhoista jatkuvasti. 

Esim. Pakistan 10 pahiten kärsineen maan listalla 5 peräkkäisenä vuotena, ja 

Filippiinit 7 kertaa viimeisen 10 vuoden aikana.
(Global Climate Risk Index –report / Germanwatch)

• El Niño aiheuttaa lähikuukausina äärimmäisiä sääoloja eri puolille maapalloa. 

Paikoin voi olla luvassa pahoja tulvia ja toisaalla kuivuutta. (Yhdysvaltain kansallinen 

meritutkimuslaitos NOAA)

• Ilmastonmuutoksen on arvioitu synnyttävän ihmiskunnan historian 

suurimman pakolaistulvan maapallolla. (Suomen YK-liitto)

Luonnonkatastrofit / Ilmaston muutos



60 miljoonaa!
Vuoden 2014 lopussa kodeistaan paenneita oli 

lähes 60 miljoonaa. Tahti kiihtyy ennätyksellisen 

nopeasti.

Eniten pakolaisia on lähtenyt 

• Syyriasta, Irakista ja Kongosta

Eniten pakolaisia on vastaanottanut 

• Turkki, Pakistan ja Libanon
(YK:n pakolaisjärjestö UNHCR)

Tällä hetkellä suuria konflikteja on 

yli 33 maassa eri puolilla maailmaa. 
(Globalis/YK)

Konfliktit



Yksi boxi painaa n. 50-55 kg.    Boxin lahjoitushinta on £590 eli 750 €.

ShelterBox



Avustusvaihtoehtoja

• Boxin sisältö vaihtelee sen mukaan, 

millaisiin olosuhteisiin boxi toimitetaan.

• Kokemusten pohjalta on kehitetty kaksi 

uutta toimituskokonaisuutta:

• Shelter Tool Kit

• School Box 

• Kouluboxeihin ei kerätä rahaa 

erikseen, vaan niitä lähetetään vain 

muun avustuksen mukana ja ne 

rahoitetaan yleislahjoituksista. 

• Aina ei lähetetä boxeja, vaan joskus 

yksittäisiä tarvikkeita, kuten pelkkiä 

telttoja, peittoja tai moskiittoverkkoja.



AVUSTUSKOHTEET

• Israel / Gaza - konflikti

• Malesia - tulvat

• Malawi – tulvat

• Pohjois-Korea - tulvat

• Nepal - maanjäristykset

• Madagaskar – trooppinen myrsky

• Vanuatu – pyörremyrsky

• Chile – tulvat ja tulivuoren purkaus

• Kreikka – pakolaiskriisi

• Tansania - pakolaiskriisi

• Syyria (Jordania, Irak, Libanon) – konflikti

• Irak-Kurdistan (Syyria, Jordania, Libanon) – konflikti

• Nigeria – pakolaiskriisi, tulvat

• Kamerun - pakolaiskriisi

Haiti 2010

ShelterBox 2015



ISRAEL / GAZA

• Konflikti

• 500 perhettä

• Yhteistyössä ACTEDin kanssa (Agency for Technical Cooperation and Development)



MALESIA

• Pahimmat tulvat 55 vuoteen

• 964 perhettä

• Boxeja ja Midi-telttoja

• Yhteistyössä MKN kanssa (The Malaysian National Security Council)



MALAWI

• Pahimmat tulvat mies muistiin sekä kovat tuulet

• 2.124 perhettä

• Boxeja, kittejä ja pressuja

• Vaikea maa toimia, korruptoitunut, köyhä

• Shelter Clusterin koordinoimana (The Global Shelter Cluster)



MADAGASKAR

• Trooppinen myrsky Chedza

• 134 perhettä

• Telttoja

• Vaikea maa toimia, korruptoitunut, köyhä

• Yhteistyössä BNGRC:n kanssa 
(Malagasy Disaster Management Agency)



VANUATU (saari Tyynellä Valtamerellä Australiasta itään)

• Pyörremyrsky Pam

• 1.236 perhettä

• 2.500 pressua, 1.000 työkalusettiä, 2.250 

verkkoa, 7.500 peittoa, 1.500 aurinkolamppua

• Logistiikka vaikeaa (saari), ei paikallisia 

resursseja

• Monilla avustusjärjestöillä suunnitteilla 

pitkäaikainen avustusoperaatio



POHJOIS-KOREA 

• Taifuuni, tulvat

• 400 + perhettä

• 400 Flex3-telttaa, talvisettejä, miniboxeja, 2.000 peittoa

• Talvikäyttöön tarkoitettu Flex3-teltta, käytössä 1. kertaa



NEPAL 

• Maanjäristykset

• 13.513 perhettä

• Boxeja oli maassa valmiina

• Hallitus ei halunnut boxeja eikä telttoja, vaan 

korjaustarvikkeita, hankittiin paikallisesti

• Boxit ja teltat toimitettiin sairaaloille

• Arviointiryhmä menossa tekemään väliarviointia



CHILE

• Tulvia, pohjoisessa tulivuoren purkaus

• 1.500 perhettä

• ShelterKittejä



KREIKKA

• Pakolaiskriisi

• 100 YK-telttaa

• Teltat kuluivat nopeasti loppuun – tuhansia ihmisiä 2-3 pvää

• SB:n piti miettiä avustuskriteerejään uusiksi – ei kohdattu 

aikaisemmin tällaista tilannetta

• Miljoonia puntia ihmisten auttamiseen paikan päällä ja 

perheiden/yhteisöjen pitämiseen yhdessä



TANSANIA

• Pakolaiskriisi Burundin väkivaltaisuuksista

• 998 perhettä

• YK-telttoja

• Jälkiarviointi tulossa



SYYRIA

• Monitahoinen konflikti

• 3.111 perhettä

• YK-telttoja ja muita tarvikkeita

• Tavoite auttaa perheitä paikan päällä

• Toimiminen 6 eri paikallisen kumppanin kanssa



IRAK - KURDISTAN

• Sama monitahoinen konflikti (Syyria)

• 327 perhettä



NIGERIA 

• Pakolaiskriisi (pakoon Boko Haramia), tulvia

• 1.216 perhettä

• ShelterBoxeja



KAMERUN

• Pakolaiskriisi (pakoon Boko Haram)

• 1.224 perhettä

• ShelterBoxeja ja telttoja

• Yhteistyössä IEDAn kanssa (IEDA Relief)



AVUSTUSKOHTEET

• Israel / Gaza - konflikti

• Malesia - tulvat

• Malawi – tulvat

• Pohjois-Korea - tulvat

• Nepal - maanjäristykset

• Madagaskar – trooppinen myrsky

• Vanuatu – pyörremyrsky

• Chile – tulvat ja tulivuoren purkaus

• Kreikka – pakolaiskriisi

• Tansania - pakolaiskriisi

• Syyria (Jordania, Irak, Libanon) – konflikti

• Irak-Kurdistan (Syyria, Jordania, Libanon) – konflikti

• Nigeria – pakolaiskriisi, tulvat

• Kamerun - pakolaiskriisi

Haiti 2010

ShelterBox 2015

2015 YHTEENSÄ

• 3.499 boxia

• 2.227 AMG/Oase-telttaa

• 4.401 YK/Flex3-telttaa

• 6.884 shelter kittiä

• 7.267 pressua

28.085 perhettä

https://www.youtube.com/watch?v=EYYpjlZ6SmA

https://www.youtube.com/watch?v=EYYpjlZ6SmA


AVUSTUSKOHTEET

• Syyria 12/2012 alkaen (Jordan, Irak, Libanon, Syria)

• Filippiinit 2/2014 – 5/2015 taifuuni Haiyan

• Turkey (Syyria-konflikti) 1/2014 –

• Libanon 3/2014 –

• Zibabwe 3/2014 tulvat

• Bolivia 3/2014 tulvat

• Pohjois-Korea 3/2014 tulvat

• Solomonin saaret Chile 5/2014 maanjäristys – ei tarvittu apua

• Irak (Syyria-konflikti) 6/2014 -

• Serbia 3-6/2014 tulvat

• Paraguay 6/2014 tulvat

• Irak-Kurdistan (Syyria-konflikti)

• Ukraina 2014 konflikti - ei tarvittu apua

• Nepal 8/2014t ulvat ja maanvyörymät 

• Filippiinit 7/2014 taifuuni Rammasun

• Meksiko 10-11/2014 hurrikaani 

• Pakistan 10/2014 tulvat

• Nigeria 11/2014 tulvat

• Filippiinit 11/2014 taifuuni Haqupit/Ruby

Haiti 2010

ShelterBox 2014

2014 YHTEENSÄ

• 2.760 boxia

• 5.096 sb-telttaa

• 605 midi-telttaa

• 868 YK-telttaa

• 1.138 shelter kittiä

• 3.420 pressua

13.887 perhettä

https://www.youtube.com/watch?v=QnYDsTA3jxU

https://www.youtube.com/watch?v=QnYDsTA3jxU


2015 TILASTOJA

• 28.085 perhettä

• 8 konfliktia

• 7.454 perhettä

• Boxeja 39,1 % (1.448 kpl)

• Telttoja 26,7 % (327 kpl)

• YK-telttoja 62,6% (1.501 kpl)

• ShelterKittejä 14,5 % (1.000 kpl)

• 9 luonnonkatastrofia

• 20.631 perhettä

• Boxeja 60,9 % (2.251 kpl)

• Telttoja 73,3 % (900 kpl)

• YK-telttoja 37,4% (897 kpl)

• ShelterKittejä 85,5 % (5.884 kpl)

• Pressuja 100 % (5.619 kpl)

ShelterBox 2015

2012 – 2015

• 21 konfliktia – 17.401 perhettä

• 64 luonnonkatastrofia – 53.092 perhettä

• Yhteensä 70.493 perhettä



2015 TILASTOJA

Lahjoituksista

• 52 % Boxit

• 29 % YK:n teltat

• 11 % ShelterKitit

ShelterBox 2015



Tulevaisuus

Tavoitteenamme on kyetä toimittamaan Shelterbox 50.000 perheelle joka vuosi. 

Sekin on vain murto-osa vastaavassa ajassa kodittomaksi jääneistä. 



KIITOS TUESTANNE!

Vuonna 2015

28.085 perhettä 
on saanut teidän avullanne 

toivoa ja apua 

elämänsä uudelleen rakentamiseen.



www.shelterbox.org

www.shelterboxtuki.fi

http://www.shelterbox.org/
http://www.shelterboxtuki.fi/fi/etusivu

