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Lehti lasten sankareille

Lapset ihailevat sankareita. Unelmissa leijuu 
välkehtivämekkoisia sankareita ja säntäilee 
trikooasuissaan pullistelevia sankareita. Jos-

kus satujen sankarit ovat yli-inhimillisiä ja toisinaan 
hyvin tavallisia ihmisiä epätavallisissa olosuhteissa. 
Myös me aikuiset ihailemme sankareita.

Tosielämässä todellinen sankaruus jää kuitenkin 
usein huomaamatta. Tämä lehti on kirjoitettu sik-
si, että tämä sankaruus tulisi ilmi. Jemenissä har-
tiavoimin työskentelevät Pelastakaa Lasten työn-
tekijät kohtaavat päivästä toiseen elämän ja kuo-
leman kamppailun. Kaksivuotiaalta Dalialta, joka 
menetti äitinsä, kysytään urheutta, jota monen 
meistä on vaikea ymmärtää. Oman selviytymista-
rinansa kertoo myös Casper, jonka polku itsenäi-
seen elämään oli katketa köyhyyden vuoksi.

Todellinen lasten sankari on se, joka auttaa, kun 
on hätä. Lahjoittajana sinä olet supersankari. Ol-
koon sankarinimesi Lastenpelastaja. Lahjoittajana 
sinä astut nääntyneiden keskelle ja jaat ruokaa ja 
juomaa. Sinä nostat sortuneesta talosta lapsen kä-
sivarsillesi ja kannat turvaan. Sinä otat hätäänty-
neen syliin ja rauhoittavasti silität tukkaa. 

Tämä lehti on toimitettu sinulle siksi, että sinä 
olet yksi meistä, lasten sankareista.

Hanna Markkula-Kivisilta
pääsihteeri, Pelastakaa Lapset
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Näin voit auttaa Jemenin lapsia:
•  Pienikin lahjoitus voi pelastaa aliravitun lapsen hengen. 

Lahjoita keräystilille: FI64 1017 3000 2107 27 
tai lahjoita verkkosivuilla: www.pelastakaalapset.fi/jemen

•  Vaadi kanssamme, että Suomi lopettaa sotatarvikkeiden viennin Jemenin sodan osapuolille. 
Allekirjoita vetoomus asekaupan keskeyttämiseksi osoitteessa:  
www.pelastakaalapset.fi/vetoomus/jemen

Y li kolme vuotta kestäneen so-
dan seurauksena suuri osa Je-
menin väestöstä on hätäavun 

tarpeessa. YK on kuvannut Arabian 
niemimaan kärjessä sijaitsevaa maa-
ta koettelevaa katastrofia maailman 
pahimmaksi, sekä varoittanut mitta-
van nälänhädän puhkeamisesta. Pe-
räti 17,8 miljoonaa ihmistä on ruo-
ka-avun tarpeessa.

Apu menee perille 

Pelastakaa Lapset tekee kaikkensa lie-
vittääkseen Jemenin konfliktista kär-
sivien ihmisten, lasten ja perheiden hä-
tää.

– Olemme yksi suurimmista Jeme-
nin rajojen sisällä toimivista kansa-
laisjärjestöistä. Meillä on paljon avus-
tustyöntekijöitä ja kumppaneita, jot-
ka auttavat jemeniläisiä lapsia joka 
päivä, sanoo Suomen Pelastakaa Las-
ten kansainvälisen ohjelman johtaja 
Anne Haaranen.

– Toimimme konfliktin kummankin 
osapuolen hallitsemilla alueilla. Jeme-
niin saadaan onneksi edelleen apua 
perille, vaikka se on vaikeaa ja estei-
tä on paljon.

Taistelu elämästä
Jemeniä uhkaa pahin nälänhätä vuosisataan. 

Tuhannet suomalaiset 
vastannet lasten hätään 

Kiitos lahjoittajiemme, voimme osal-
listua vahvalla panoksella Pelastakaa 
Lasten hätäavun operaatioon. 

Koska tilanne on edelleen kärjisty-
mässä, valmistelemme avustustoi-
miemme laajentamista. 

 

Noin 150 000 alle viisivuotiasta las-
ta on saanut hoitoa aliravitsemuk-
seen ja lähes yhtä moni lapsi on saa-
nut mahdollisuuden leikkiä ja viettää 
aikaa turvassa ylläpitämissämme lap-
siystävällisissä tiloissa. Lisäksi yli mil-
joona ihmistä on saanut ruoka-apua 
tai tukea toimeentulonsa varmistami-
seen. Heistä yli puolet on lapsia. 

KUVA: MOHAMMED AWADH/PELASTAKAA LAPSET
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UNOHDETUT SAIVAT 
ELÄMÄSTÄ KIINNI
Somalimaassa vammaisia ihmisiä kut-
sutaan usein ”unohdetuiksi”, eikä hei-
dän tarpeitaan ja oikeuksia huomioi-
da.  Veljekset Mohammed ja Abdi vam-
mautuivat noin kymmenen vuotta sit-
ten ja heidän liikuntakykynsä rajoittui. 
Pojat elivät käytännössä yhden huo-
neen kotinsa vankeina.

Onneksi vaikea tilanne havaittiin. 
Molemmat pojat saivat pyörätuolin, 
ja heidän kotinsa kunnostettiin niin, 
että siellä on helpompi liikkua. 

– Nyt voimme mennä ulos ja kat-
soa muiden lasten pelaavan jalkapal-
loa. Kannustamme joukkuettamme ja 
nautimme. Voimme myös vierailla 
perheiden ja ystävien luona, mikä on 
hauskaa. Ystävämme auttavat meitä 
työntämällä pyörätuolia. Tuntuu to-
dellakin siltä, että olemme taas kiinni 

Maailmalla tapahtuu
PAKOLAISLEIRIN 
ONNELLINEN ÄITI 

auttaa satoja ahdingossa eläviä lap-
sia Somalimaassa Hargeisan ja Ber-
beran alueella. 

”Olisin menehtynyt, elleivät Pelasta-
kaa Lasten työntekijät olisi löytäneet 
minua ollessani tajuton. Selviydyin kos-
ka he tulivat ja auttoivat minua.” 

Rohana Begumin tyttövauva syntyi 
kesäkuussa erittäin vaikeissa olosuh-
teissa pakolaisleirillä Cox’s Bazarin 
alueella Bangladeshissa. Rohanan 
perhe päätyi pakolaisleirille paet-
tuaan Myanmarin väkivaltaisuuksia.  

Rohana oli yksin, kun synnytys 
käynnistyi. Synnytyksen jälkeinen ve-
renvuoto oli erittäin runsas, ja Roha-
na menetti tajuntansa. Onneksi hä-
nen anoppinsa löysi hänet ja Pelasta-
kaa Lasten ensihoitajat hälytettiin 
apuun. Rohana vietiin terveysaemal-
lemme, jossa hän sai tarvitsemaansa 
hoitoa. 

Sekä äiti että tyttövauva voivat nyt 
hyvin ja käyvät säännöllisesti tarkas-
tuksissa Pelastakaa Lasten terveys-
asemalla. Rohana kertoo neuvovan-

sa raskaana olevia naisia hakemaan 
ajoissa apua ja menemään synnyttä-
mään Pelastakaa Lasten klinikalle.

Pelastakaa Lasten apu on vuoden 
2017 elokuun jälkeen tavoittanut yli 
600 000 rohingya-pakolaista Cox’s 
Bazarin alueella Bangladeshissa. 
Jaamme hädänalaisille ruokaa, hygie-

KUVA: ALLISON JOYCE/PELASTAKAA LAPSET

niapakkauksia ja muita välttämättö-
miä tarvikkeita. Tarjoamme myös 
terveydenhoitoa ja varmistamme, et-
tä lapset saavat suojelua ja mahdol-
lisuuksia oppimiseen. 

Nimet muutettu henkilöllisyyden 
suojaamiseksi.

normaalielämässä, Abdi iloitsee.
Periksiantamattoman lastensuoje-

lutyömme ansiosta olemme voineet 

KUVA: MOHAMMED/PELASTAKAA LAPSET
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DALIA, 2, MENETTI ÄITINSÄ
Kun Mosulin kaupunki Irakissa vapautui ISIS:in ot-
teesta, alueella tapahtuneet väkivaltaisuudet lapsia 
kohtaan alkoivat paljastua. Dalia ja kaksi hänen van-
hempaa siskoaan menettivät äitinsä, kun ilmaiskun 
aiheuttama valtava räjähdys osui heidän kotiinsa kes-
kellä yötä. Perhe saa nyt apua Pelastakaa Lapsilta 
ruoan, vaatteiden ja psykososiaalisen tuen muodos-
sa selviytyäkseen järkyttävistä kokemuksistaan. 

Mosulin kaupungissa Niniven alueella parannamme 
suomalaisten lahjoittajien ja ulkoministeriön tuella 
konfliktista kärsivien lasten ja heidän perheidensä 
elinoloja. Varmistamme kaikkensa menettäneiden 
perheiden toimeentuloa ja vahvistamme lasten suo-
jelua. 

KUVA:  SAM TARLING/PELASTAKAA LAPSET
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Toivekauppa

JOULULAHJOISTA 
KAIKKEIN TÄRKEIMMÄT

Moni lapsi tekee pitkää listaa toivomistaan lah-
joista. Lelukauppojen katalogeja tuijotetaan 
tarkkaan. Sitten on niitä perheitä, joissa ei ole 
varaa viettää joulua. Lapsi lakkaa toivomasta.

Onneksi jokainen voi auttaa. Lahjan antamisen 
ilo kolminkertaistuu Toivekaupan lahjoilla: Lah-
jan antaja saa kokea tekevänsä hyvää, lahjan 
saaja ilahtuu ikihyviksi, ja apua saavan lapsen 
kasvoille syttyy leveä hymy!

Hankkimalla Toivekaupan lahjoja voit mahdol-
listaa sen, että vähävaraisenkin perheen lapsi 
voi harrastaa, tai että katastrofien jalkoihin jää-
neillä lapsillakin on raikasta vettä ja ravitsevaa 
ruokaa.

Viereiseltä sivulta löydät suosituimpia ai-
neettomia lahjojamme. Sulata tänä jou-
luna läheisesi sydän hyvää tekevällä lah-
jalla!

TOIVEKAUPAN LAHJOISTA
SANOTTUA:

”Aivan ihania joululahjoja!”

***

”Ystäväni oli oikein otettu antamastani 
Toivekaupan lahjasta. ’Arvostan todella’,  

hän sanoi.”

***

”Se on ikuinen ongelma, että mitä 
joululahjaksi läheisille. Näillä lahjoilla 

ongelma ratkeaa.”

***

”30-vuotta täyttävä ystäväni sanoi, että 
hän ei halua lahjoja. Aineettomasta 

lahjasta hän kuitenkin ilahtui kovasti.”

***

”Mielestäni lahjat sopivat kenelle tahansa, 
jolla on jo kaikkea.”

***

”Tulee hyvä mieli siitä, että saa tehdä 
hyvää samalla, kun antaa lahjan.”



ANNA 
LAHJAKSI TULEVAISUUS

Ilahduta ystävää Toivekaupan aineettomalla lahjalla.
Samalla autat hädänalaisia lapsia Suomessa tai maailmalla.

Tutustu lahjoihin osoitteessa:

Liikuntakerta köyhän 
perheen lapselle 

Oppikirja köyhän 
perheen nuorelle 

Harrastus köyhän 
perheen lapselle 

Oppimisen iloa Lisäravintoa aliravitulle lapselle Puhdasta vettä

10 € 30 € 40 €

22 €25 € 35 €

pelastakaalapset.fi/toivekauppa

Joulun tärkeimmät lahjat:
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Oppikirjatuki muutti elämäni

Lapsena en vielä täysin ymmär-
tänyt, että olemme köyhiä. Ka-
vereiden luona käydessä ihmet-

telin hienoja leluja, jollaisista en osan-
nut edes haaveilla. Ja herkkuja, joita 
ei meillä ruokapöydässä nähty. Pal-
josta jäin kokonaan paitsi. En saanut 
viikkorahaa, emmekä käyneet lomil-
la. Kuvataidekoulu oli minulle tärkeä 
harrastus, mutta jouduin lopetta-
maan sen hintojen noustessa.

Mahdollisuus minullekin

Mietin, mitä tekisin yläasteen jälkeen. 
Kun katsoin lukiokirjoja kirjakaupassa, 
hintalaput hirvittivät. Äidilläni ei olisi 
ollut kirjoihin ikinä varaa. Luokanval-
vojani kannusti minua ja kertoi minul-
le Pelastakaa Lasten oppikirjatuesta.

Päätin yrittää. Sain hyviä arvosa-
noja, joten pääsy lukioon varmistui. 
Kirjoitin ylioppilaaksi täysin oppikir-
jatuen varassa. Tiedän saamani tuen 
helpottaneen myös äidin oloa.

Kasvoin kolmen lapsen yksinhuoltajaperheen esikoisena. Isä jätti meidät, kun olin 
neljävuotias. Nuorimmalla sisarellani on Downin syndrooma. Äitini sitoutui siskoni 
omaishoitajaksi, eikä siksi käynyt töissä.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen hain 
opiskelemaan oikeustiedettä. Pänttä-
sin koko pääsykoeajan 12 tuntia päi-
vässä. En ollut uskoa silmiäni, kun näin 
pääsykoetulokset. Olin päässyt heti 
lukion jälkeen yliopistoon!

Sydämellinen kiitos!

Haluan kiittää teitä Pelastakaa Las-
ten lahjoittajia tuesta, jonka tarjoatte 
vähävaraisille nuorille. Apunne voi 
muuttaa nuoren koko loppuelämän. 

Toivon, että jokainen nuori saisi mah-
dollisuuden koulutukseen perheen va-
rallisuudesta riippumatta. Haluan 
myös rohkaista nuoria tähtäämään 
korkealle, kenenkään ei tulisi tyytyä 
itselleen huonoon vaihtoehtoon – ei 
edes taustan takia. 

Elämä on tänään minun näköistä-
ni. Tuntuu mahtavalta, mikä määrä 
mahdollisuuksia minulla on.

Casper Väliaho,  
oikeustieteen ylioppilas 

 

”Kun katsoin 
lukiokirjoja 

kirjakaupassa, 
hintalaput hirvittivät.  

Äidilläni ei olisi  
ollut varaa 

lukiokirjoihin.”

KUVA: PELASTAKAA LAPSET
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Tunnelmalliset joulukortit 
verkkokaupasta!
Pelastakaa Lasten verkkokaupasta 
löydät valikoiman tunnelmallisia 
joulukortteja, joilla voit ilahduttaa 
läheisiäsi lähellä ja kaukana!

Joulukorttien myynnistä saadut  
tuotot käytetään Pelastakaa Lasten  
työn hyväksi.

Katso upea valikoima ja tilaa:  
www.pelastakaalapset.fi/kortit

Lasten oikeudet kunniaan

Me Pelastakaa Lapsissa haluamme pitää huolta, että lainsäädäntö suojelee ja 
tukee lapsia kaikkialla maailmassa. Lähes kaikki maailman valtiot ovat jo si-
toutuneet takaamaan lapsille heille kuuluvat oikeutensa. Kuitenkin siihen on 

vielä matkaa, että valtiot myös käytännössä saattaisivat kansallisen lainsäädäntön-
sä vastaamaan lapsen oikeuksien yleissopimuksessa vahvistettuja oikeuksia. 

Me painostamme päättäjiä ja tuemme lainsäätäjiä laatimaan lakeja, jotka huomi-
oivat lasten oikeudet ja tarpeet yhä paremmin.

Tässä joitakin viimeaikaisia voittojamme vaikuttamistyön rintamalla:

• Suomessa ajamamme kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta 
on luovutettu eduskunnalle. Tavoitteenamme on, että yhdenkään nuoren opinnot 
eivät vaarantuisi oppikirjojen tai muiden oppimateriaalien maksullisuudesta 
johtuen. 

• Nepalissa myötävaikutimme syyskuussa voimaan astuneen lapsia koskevan 
yleislain syntyyn ja muotoiluun. Laki määrittelee aiempaa yksityiskohtaisemmin 
lapsille kuuluvat oikeudet ja asettaa myös lasten kanssa tekemisissä oleville 
velvollisuuden ilmoittaa viranomaisille lapsiin kohdistuvista rikkomuksista. 

• Somalimaassa hyväksyttiin keväällä ajamamme uusi seksuaalista väkivaltaa 
koskeva laki. Tämä määrittää laittomaksi kaiken sukupuolisidonnaisen väkivallan, 
mukaan lukien lapsikaupan ja varhaiset avioliitot. 

• Burkina Fasossa kaikki alle 5-vuotiaat lapset sekä raskaana olevat ja imettävät 
naiset on saatu maksuttoman terveydenhuollon piiriin. Tuemme päättäjiä ja 
viranomaisia edistämään tavoitetta ulottaa terveydenhuolto yhä useammalle.   

KUVA: PELASTAKAA LAPSET
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Ilo kosketti – Risto teki testamentin 
lapsille  
Pelastakaa Lasten lahjoittaja Risto näki pienenä poikana sodan kauheudet ja sodan 
aiheuttaman kurjuuden. Hän haluaa tukea nykyajan lapsia, jottei heidän tarvitsisi 
kokea puutetta elämässään. 

R isto, 70, testamenttasi omai-
suuttaan Pelastakaa Lasten 
työlle hädänalaisten lasten aut-

tamiseksi. Auttamishalu syttyi jo nuo-
rena miehenä. Tie testamenttilahjoit-
tajaksi alkoi kuukausilahjoittajana.

Sota teki elämästä ankaraa

Risto muistaa vaikeat ajat. Elämä so-
ta-ajan jälkeen oli hyvin niukkaa. Kai-
kesta oli pulaa: edes ruokaa ja vaat-
teita ei ollut riittävästi. Suomi sai apua 
Ruotsilta, mutta Riston muistin mu-
kaan se oli hyvin pientä. Nykymuotois-
ta sosiaaliturvaa ei ollut.

– Olen nähnyt paljon sellaista kur-
juutta, jota kenenkään ei pitäisi näh-
dä. Sodan myötä ihmiset raaistuivat. 
Isät tulivat kotiin hermonsa menettä-
neinä oltuaan vuosia rintamalla, ja 
aggressiot purkautuivat lapsiin. Eivät-
kä ne olleet mitään helläkätisiä pur-
kauksia. Se oli kamalaa kuunneltavaa. 

Omat lapsuudenkokemukset toimi-
vat usein motiivina sille, että haluaa 
itse auttaa hädänalaisia lapsia. Myös 
Ristolle se on syy toimia.

Risto tietää, että lapsen ilo voi 
syntyä pienestä

Risto näki nuorena miehenä Harjun 
torilla tapauksen, joka jäi kummitte-
lemaan hänen mieleen ja herätti aja-
tuksen lasten konkreettisesta autta-
misesta. Risto näki, kuinka pienen lap-
sen kädestä karkasi ilmapallo taivaan 
tuuliin. Pallon ostanut äiti suivaantui 
tästä niin, että löi lasta. Lyönti oli Ris-
tolle viimeinen pisara.
 

– Minä puutuin asiaan ja sanoin: 'Kuul-
kaas nyt rouva, tällaista en hyväksy. 
Lapsi päästää tahattomasti pallon il-
maan ja te lyötte häntä. Ymmärrän, 
että teillä voi olla rahasta pula, joten 
sopiiko, että ostan lapselle uuden ilma-
pallon?' Muistan vielä tänä päivänäkin 
ne lapsen silmät, kun ilme kirkastui sii-
tä ilmapallosta. Noin pienestä se voi 
olla kiinni”, Risto muistelee.

Parempi maailma tuleville 
sukupolville

Myöhemmin Risto päätyi testament-
taamaan kolmasosan jäämistöstään 
tutulle toimijalle. 

– Ajattelin, että jos sillä saisi jotain 
hyvää aikaiseksi. Jätän varat toimi-
jalle, joka osaa kohdentaa ne oikeaan 
tarpeeseen. Olen määrännyt testa-
mentissani, että haluan tukea koti-
maan lapsia. Sen tarkemmin en ole 
eritellyt tarkoitusta. Pelastakaa Lap-
set saa päättää sen, Risto kertoo. 

– Olen ajatellut asiaa nimenomaan 
lapsen kannalta. Nykyajan perheis-
säkin on puutetta. On alkoholismia, 
tappeluja ja poliisin väliintuloja. Ha-
luan, että lapset saisivat kokea kau-
niita asioita, joista silmä kirkastuu, 
Risto sanoo.

Testamentti on oiva keino jättää 
jälki elämästään ja pistää hyvä kier-
tämään. Sillä voi myös varmistaa, et-
tä varat menevät haluttuun kohtee-
seen. Lisäksi läheiset voivat säästää 
perintöveroissa. 

Mikäli testamenttia ei ole, eikä 
kuolleella ole rintaperillisiä, omaisuus 
päätyy valtiolle.

Riston neuvot 
testamenttilahjoitusta 
harkitsevalle

– On tärkeää tehdä testamentti, jotta 
tietää mihin ja kenelle jäämistö me-
nee. Muuten oma tahto ei toteudu. Ot-
tajia olisi vaikka kuinka paljon, mutta 
toimijan pitää olla hyvä. Testamentti 
perustuu täyteen luottamukseen. En 
ole vuosien mittaan kuullut Pelasta-
kaa Lapsista mitään huonoa. En mo-
nilta ystäviltäni, jotka ovat antaneet 
pieniä tai suuria summia Pelastakaa 
Lapsille. 

Risto koki testamentin tekemisen 
helpoksi. Hän suosittelee kuitenkin 
käyttämään asiantuntijaa apuna. Tes-
tamentti on oikeudellinen asiakirja, 
joten on tärkeää, että se laaditaan 
muodoltaan ja sisällöltään oikein. 

– Pitää olla tosi tarkkana. Huoma-
sin, että pankin antamista papereista 
puuttui toisen todistajan alkuperäi-
nen allekirjoitus. Sellaisenaan testa-
mentti olisi ollut kelpaamaton. 

Risto huomauttaa lopuksi, että tes-
tamentti kannattaa hoitaa ajoissa, 
jotta vältytään myöhemmin monelta 
harmilta. 

Nimi muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi.
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Kansikuva: 
Pelastakaa Lapset tekee 
laajamittaista työtä äitien ja 
vastasyntyneiden lasten terveyden 
parissa eri puolilla maailmaa. 
Kuvan lapsi syntyi turvallisesti 
Keniassa
KUVA: ALLAN GICHIGI/PELASTAKAA 
LAPSET.

Pelastakaa Lapset ry, Koskelantie 38, PL 95,
00601 Helsinki, puh. 010 843 5000 (klo 9-15),
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Testamenttiasioissa sinua palvelee varainhankinnan päällikkö Sari Meller 
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Halutessasi voit myös tilata maksuttoman testamenttioppaamme  
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Tilaa testamenttiopas verkosta: www.pelastakaalapset.fi/testamentti 



ANNA
LAHJAKSI TULEVAISUUS

OSALLISTU JOULUKERÄYKSEEN
Suomessa elää yli 100 000 lasta köyhissä perheissä. Köyhillä lapsilla on muita suuremmat 

riskit syrjäytyä. Köyhyys eriarvoistaa ja usein myös periytyy.

Joululahjoituksellasi Pelastakaa Lapset tukee lasten harrastuksia ja opintoja.
Tuen avulla lapset saavat samoja mahdollisuuksia, kuin heidän ikätoverinsa - iloa ja 

itsevarmuutta sekä mahdollisuuden katkaista köyhyyden kierteen.

Tekstaa sana LAPSELLE numeroon 16499 ja lahjoitat 10 euroa.  
Tai tee verkkolahjoitus osoitteessa pelastakaalapset.fi
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