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Katista tuli Edvinin tukihenkilö 
ja kaveri

Edvin ajaa kilpaa BMX-pyörällä radalla, joka 
muistuttaa pienimuotoista motocrossrataa. 
Vaikka BMX-pyörä on mitoiltaan pieni, vauh-

tia sillä kyllä saa, kun osaa ajaa. Ja Edvin osaa. 
Edvin on voittanut ikäluokkansa BMX:n Suomen 

mestaruuden jo kolmesti, vuosina 2015–2017. Tä-
män vuoden elokuussa Edvin myös nappasi hopeaa 
pohjoismaiden mestaruuskisoissa. 

Edvin on aina pitänyt juuri pyöräilystä. Kati Fin-
ne, joka tuli tukihenkilöksi Leppästen perheeseen 
Edvinin ollessa vain vuoden ikäinen, muistaa pojan 
ajelleen ilman apupyöriä jo kolmevuotiaana. Kati 
itse ajaa edelleen samalla naistenpyörällä, jolla 
hän polki ensimmäisen kerran Edviniä tapaamaan 
vuonna 2005.

Syy osallistua tukihenkilövalmennukseen oli 
Katilla yksinkertaisuudessaan se, että hän halusi 
leikkiä. Kati muistelee tukihenkilöksi ryhtymistään:

– Lapsilla on niin jäljittelemätön tapa olla, eikä 
minulla ollut siinä kohtaa yhtään leikki-ikäistä tut-
tua lasta lähipiirissä, joten lähdin mukaan vapaa-
ehtoistyöhön.

Katista tuli Edvinin tukihenkilö ja kaveri. Edvinin 
äiti ja Kati sopivat, että Kati tapaisi Edviniä kerran 
viikossa. Kati kertoo:

– Olimme kuusi vuotta aktiivisesti yhdessä. Pää-
asiallisesti vapaan leikin ja liikunnan parissa. Näi-
den vuosien aikana huomasin, että vapaaehtois-
työ on paljon enemmän kuin lapsen kanssa tou-

huamista. Se on antamista ja hyvän kierrätystä. 
Tällaista puolta en ollut osannut lainkaan huomi-
oida aloittaessani.

Siitä on kuusi vuotta, kun Kati ja Edvin sattuivat 
pyöräilemään Kupittaalle ja Edvin näki ensimmäi-
sen kerran, kuinka BMX-pyörällä ajetaan. Se oli 
samalla hetki, jolloin tukihenkilötoiminnan kaltai-
selle ystävyydelle ei ollut enää tarvetta. 

Mutta Kati on edelleen olemassa ja valmis, jos 
Leppästen perheen kohdalle sattuisi tilanne, että 
häntä tarvittaisiin. Mitään varsinaista tukihenkilö-
suhteen lopetuspäätöstä ei ole tehty. BMX vain 
tuli sen tilalle.

Edvinin nykyinen valmentaja on moninkertainen 
BMX:n Euroopan mestari, tallinnalainen Klavs 
Lisovskis. Edvin on yksi lahjakkaille pyöräilijöille 
suunnatun kehitysryhmän ajajista. Huippuvalmen-
nuksen kustannukset hoituvat ryhmän tukivaroil-
la. Valmennus on ajajille maksutonta.

Edvin ei muista kovin hyvin, mitä kaikkea he 
Katin kanssa tekivät, mutta pyöräilemisen hän kyl-
lä muistaa. Ilman Katia hän ei myöskään olisi sat-
tunut näkemään BMX-rataa sinä tärkeänä päivä-
nä, joka muutti Edvinin elämän. Äitinsä kanssa kah-
destaan asuva Edvin kertoo:

– En minä sitä silloin pienenä tietenkään ajatel-
lut, että Katista oli apua myös äidille. Äiti sai omaa 
aikaa hoitaa omia asioitaan kaikessa rauhassa sil-
lä välin kun me touhuttiin Katin kanssa. 

Turkulaisesta Kati Finnestä tuli Edvin Leppäsen tukihenkilö, kun Edvin 
oli vuoden ikäinen. Tänä päivänä 13-vuotias Edvin on yksi ikäluokkansa 
menestyneimmistä polkupyöräilijöistä. Kati muistaa pojan ajelleen ilman 
apupyöriä jo kolmen vuoden ikäisenä.

Pelastakaa Lasten tukihenkilötoiminta on matalan kynnyksen varhaista tukea lapsiperheille. 
Se on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä, jossa kaikki tukihenkilöt valmennetaan tehtäväänsä. 

Tukihenkilöä tarvitaan ennen kaikkea silloin, kun lapsen ja perheen oma tukiverkosto on pieni. 
Tukihenkilö tapaa lasta tai perhettä pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. 

Tukihenkilö voi auttaa perhettä monella eri tavalla. Hän voi esimerkiksi olla lapsen kuuntelu- ja 
keskustelukaveri, harrastuskaveri tai auttaa lasta vaikkapa läksyjen teossa.

Vuonna 2016 lähes tuhannella lapsella oli Pelastakaa Lasten oma tukihenkilö. Lahjoittajamme 
tukevat toimintaa. 

Lue lisää: www.pelastakaalapset.fi /tukihenkilo
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Kati ja Edvin pyöräilivät yhdessä ympäri 
Turkua kuuden vuoden ajan. Nykyään Kati 
pyöräilee hyötyliikunnan merkeissä ja Edvin 
ajaa kilpaa BMX-pyörällä.
KUVA: RAILI MYKKÄNEN/PELASTAKAA LAPSET 
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So’di toipuu aliravitsemuksesta 
Somaliassa
Kymmenen kuukauden ikäinen So'di on 
yksi niistä yli kahdesta miljoonasta lap-
sesta, jotka ovat saaneet elintärkeää 
apua Pelastakaa Lasten kautta Soma-
liassa tämän vuoden aikana. 

Äiti löysi avun So’dille sairaalasta, 
jonka toimintaa Pelastakaa Lapset tu-
kee. Sairaala sijaitsee Adadon kaupun-
gissa. Äiti kertoo: 

– Tytön kunto heikkeni suuresti ri-
pulin ja jatkuvan oksentelun myötä. 
Asumme maaseudulla kaukana tääl-

Apumme tavoittaa sodista ja 
katastrofeista kärsivät lapset
Pelastakaa Lapset auttaa lahjoittajien tuella lapsia siellä, missä lapset joutuvat kärsimään 
luonnonkatastrofeista, sodista ja väkivaltaisista konfl ikteista.

tä. Lähdimme bussilla kotikaupungis-
tamme aamulla ja tulimme suoraan 
tänne Adadon klinikalle hakemaan 
apua. 

Apua saatuaan äiti on silmin näh-
den helpottunut, sillä So’di on nyt toi-
pumassa aliravitsemuksesta:

– Tyttö voi nyt paljon paremmin ja 
leikkiikin. Annamme hänelle säännöl-
lisesti [aliravitsemuksen hoitoon tar-
koitettuja] keksejä, ravinteikasta ruo-
kaa ja vettä.

Yli 17 miljoonaa ihmistä on hätä-
avun tarpeessa Somaliassa, Keniassa 
ja Etiopiassa ankaran kuivuuden seu-

rauksena. Ihmiset ovat menettäneet 
elantonsa, ja pulaa on kaikesta. Ali-
ravittujen lasten tilanne on erityisen 
vakava, sillä ilman hoitoa heidän ti-
lansa voi johtaa jopa kuolemaan. 

Olemme auttaneet hädänalaisia 
selviytymään kuivuuskatastrofi sta 
myös Keski-Somalian Baidoassa, jon-
ne perheet ovat paenneet elantonsa 
menetettyään. Perheet ovat saaneet 
meiltä säännöllistä avustusta, jolla he 
voivat hankkia muun muassa ruokaa. 
Koulutamme myös vanhempia, yhtei-
söjen johtajia sekä viranomaisia te-
hostamaan lasten suojelua.

Kuvassa So'di on äidin sylissä Pelas-
takaa Lasten tukemassa sairaalassa 
Adadon kaupungissa Somaliassa. 
KUVA: MUSTAFA SAEED/PELASTAKAA LAPSET
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Aliravitsemus ja sairaudet 
uhkaavat rohingya-lasten 
henkeä
Myanmarin väkivaltaisuuksia Bangla-
deshiin paenneet rohingyat joutuvat 
elämään epäinhimillisissä oloissa. Osa 
lapsista on tullut ylikansoitetuille lei-
reille yksin. He ovat joko joutuneet 
eroon perheestään tai menettäneet 
vanhempansa väkivaltaisuuksissa. Lap-
set ovat peloissaan ja nälissään.

Vakava aliravitsemus ja sairaudet 
ovat kriisin pitkittyessä entistä suu-
rempi uhka rohingya-lapsille. Lapset 
tarvitsevat kiireellisesti lisää apua, 
jotta voimme estää jo ennestään vai-
kean humanitaarisen kriisin pahene-
misen.

Pelastakaa Lapset auttaa rohin-
gya-lapsia sekä Myanmarissa että 
Bangladeshissa. Olemme muun muas-
sa perustaneet Bangladeshiin Cox’s 
Bazarin alueella sijaitsevien leirien yh-
teyteen terveysklinikoita, jotka anta-
vat henkiä pelastavaa hoitoa hädän-
alaisille lapsille.

Olemme myös jakaneet rohingyoil-
le ruokaa, vedenpuhdistustabletteja, 
vauvanvaippoja, keittiötarvikkeita ja 

pressuja. Me myös autamme huolta-
jistaan eroon joutuneita tai vanhem-
pansa väkivaltaisuuksissa menettä-
neitä lapsia. 

Apua ja turvaa lapsille Irakissa

Irakissa on yli kolme miljoonaa maan-
sisäistä pakolaista sodan ja pitkään 
jatkuneiden väkivaltaisuuksien seu-
rauksena. Lahjoittajien tuella Pelasta-
kaa Lapset jakaa pakolaisille avustuk-
sia ja auttaa vanhempia suojelemaan 
lapsiaan.

Monet vanhemmat ovat epätoivoi-
sina ja kaiken menettäneinä joutuneet 
lähettämään lapsensa töihin ja järjes-
tämään lapsilleen avioliittoja. Seu-
raukset voivat olla kohtalokkaat, kos-
ka työnteko ja avioituminen estävät 
lapsia käymästä koulua. Ne myös li-
säävät riskiä joutua väkivallan ja hy-
väksikäytön uhriksi. 

Yhdessä lahjoittajien kanssa au-
tamme lapsia Irakissa. Me esimerkik-
si jaamme perheille kuukausittain 
avustuksia, joilla vanhemmat voivat 
ostaa ruokaa, lääkkeitä ja koulutar-
vikkeita. 

Pelastakaa Lapset myös suojelee 

lapsia pakolaisleirien vaaroilta kuten 
hyväksikäytöltä ja väkivallalta. Perus-
tamissamme turvallisissa tiloissa lei-
reillä asuvat lapset saavat toipua, 
rauhoittua ja opiskella yhdessä ystä-
viensä kanssa. 

Yhdessä autamme lapsia myös 
Sudanissa

Lahjoittajien tuella olemme pystyneet 
lisäämään avustustoimiamme myös 
Sudanissa. Autamme siellä niin maan-
sisäisistä levottomuuksista ja luonnon-
katastrofeista kärsiviä kuin Etelä-Su-
danin väkivaltaisuuksia Sudaniin paen-
neita ihmisiä. 

Tuellamme hädänalaiset perheet 
saavat terveydenhoitoa Darfurin ja 
Kordofarin alueilla. Keskitymme siel-
lä erityisesti vaikeasti aliravittujen 
lasten pelastamiseen ja lasten ravit-
semuksen parantamiseen. 

Darfuriin ja Kordofariin paenneet 
eteläsudanilaiset perheet ja heitä vas-
taanottaneet yhteisöt saavat meiltä 
avustusta, jolla he voivat turvata toi-
meentulonsa ja hankkia ruokaa. Pa-
rannamme alueella myös vesi-, sani-
taatio- ja hygieniaoloja.

Työntekijämme arvioivat puolitois-
tavuotiaan pojan aliravitsemusti-
laa Pelastakaa Lasten terveysklini-
kalla Bangladeshissa. 
KUVA: RIK GOVERDE/PELASTAKAA LAPSET
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Turvaa ja hoitoa Jemenin 
lapsille

Pelastakaa Lapset toteuttaa suurta 
hätäapuoperaatiota Jemenissä, jossa 
on meneillään yksi maailman tämän 
hetken tuhoisimmista kriiseistä. Jopa 
kolme neljästä jemeniläisestä eli yli 20 
miljoonaa ihmistä on humanitaarisen 
avun tarpeessa. 

Jemenissä lapset ovat joutuneet ää-
rimmäisen väkivaltaisen konfl iktin jal-
koihin, ja he joutuvat kärsimään va-
kavasta ruokapulasta ja koleraepide-
miasta. 

Pelastakaa Lapset tukee Jemenissä 
noin sadan terveysklinikan ja sairaa-
lan toimintaa, joissa aliravitsemukses-

ta ja kolerasta kärsivät lapset saavat 
hoitoa. 

Pelastakaa Lapset jakaa perheille 
myös ruokaa, hygieniapakkauksia ja 
koulutarvikkeita. Olemme perusta-
neet lapsille tiloja, joissa he voivat 
viettää aikaansa turvallisten aikuis-
ten huolenpidossa. Pelkästään tämän 
vuoden aikana apumme on tavoitta-
nut yli puoli miljoonaa lasta.

Apua Etelä-Aasian tulvista 
kärsiville 

Monsuunikausi aiheutti suurta tuhoa 
Etelä-Aasiassa kesällä ja alkusyksyllä. 
Jopa 40 miljoonaa ihmistä kärsi siellä 
poikkeuksellisen runsaiden sateiden ja 

Aliravitsemuksesta kärsivä poika saa 
hoitoa Pelastakaa Lasten tukemassa 
sairaalassa Jemenissä. 
KUVA: MOHAMMED AWADH /PELASTAKAA LAPSET

Kuvan perhe sai meiltä hygieniapakkauk-
sen, vedenpuhdistustabletteja ja ämpäreitä 
Raptisonarissa Nepalissa. 
KUVA: RACHANA SHRESTHA/PELASTAKAA LAPSET

Auta kotimaan ja 
maailman lapsia!
Lahjoita keräystilille:
FI64 1017 3000 2107 27

tai tee lahjoitus netissä:
www.pelastakaalapset.fi /lahjoita

tulvien seurauksista. 
Pelastakaa Lapset on toiminut 

alueella pitkään, joten pystyimme 
käynnistämään avustustoimet no-
peasti niin Bangladeshissa, Intiassa 
kuin Nepalissa. 

Olemme jakaneet hädänalaisille 
perheille muun muassa hygieniapak-
kauksia sekä tarvikkeita tilapäisten 
suojien rakentamiseen. Olemme myös 
jakaneet toimeentulonsa ja omaisuu-
tensa menettäneille perheille avustuk-
sia, joilla he voivat selviytyä pahim-
man yli. 

Lapset ovat saaneet meiltä koulu-
tarvikkeita ja päässeet takaisin kou-
luihin, jotka on kunnostettu tuellam-
me. 
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Tällä hetkellä Tamerin perhe 
asuu maansisäisten pakolaisten 
leirillä Etelä-Syyriassa. Siellä 

Tamer on päässyt vihdoin takaisin 
kouluun. Arkipäivisin hän käy leirin 
telttakoulua, ja joka keskiviikko hän 
kiirehtii saamaan lisäopetusta Pelas-
takaa Lasten bussiin. 

Bussimme kiertää Syyrian pako-
laisleireillä tarjoamassa sopeutettua 
opetusta ja vapaa-ajan toimintaa lap-
sille, jotka ovat olleet pitkään poissa 
koulusta sodan vuoksi. Bussin saapu-
minen on lapsille viikon kohokohta. 
Tamer kertoo:

– Leirillä telttakoulu ja bussissa jär-
jestettävät oppitunnit ovat meille ai-
noat mahdollisuudet opiskella. Kaikki 

Syyrialainen Tamer on jälleen koulussa!
Syyrialainen 13-vuotias Tamer on joutunut pakenemaan sotaa ja väkivaltaisuuksia kerta 
toisensa jälkeen. Koulusta Tamer oli poissa neljä vuotta, mutta nyt hän on vihdoin päässyt 
taas opintoihin kiinni. Hän käy telttakoulua maansisäisten pakolaisten leirillä ja osallistuu 
oppitunneille, joita Pelastakaa Lapset järjestää pakolaisten leirejä kiertävässä bussissaan.  

lapset rakastavat telttakoulua ja bus-
sia.

Pelastakaa Lasten tavoitteena on, 
että jokainen lapsi, kaikkialla maail-
massa, saisi jatkaa koulunkäyntiään 
humanitaarisesta katastrofi sta tai 
kriisistä huolimatta. 

Kyse on valtavasta ongelmasta. 
Pelkästään Syyriassa on yli 1,7 mil-
joonaa lasta, jotka eivät käy koulua. 
Syyrian kouluista jopa joka kolmas on 
joko tuhoutunut kokonaan, vaurioitu-
nut tai jossain muussa käytössä, esi-
merkiksi pakolaisten asumuksena. 

Leireillä järjestettävän opetuksen 
lisäksi Pelastakaa Lapset tukee Syy-
riassa paikallisten, sodalta säästynei-
den koulujen toimintaa. 

Tamer iloitsee, sillä hän saa jälleen 
käydä koulua. 
KUVA: OLIVE BRANCH ORGANIZATION/
PELASTAKAA LAPSET

Koulu on kaaoksen ja sodan kes-
kellä eläneille lapsille erityisen tärkeä 
paikka. Siellä he saavat olla jälleen 
lapsia ja rakentaa tulevaisuuttaan. 
Kouluissa ja Pelastakaa Lasten järjes-
tämissä turvallisissa tiloissa lapset 
saavat huolenpitoa ja apua toipumi-
seen. Samalla he voivat myös viettää 
aikaa ystäviensä kanssa kaikkea mu-
kavaa puuhaten. 

– Haluan oppia lukemaan ja kirjoit-
tamaan, Tamer sanoo ja jatkaa:

– Koska olen nyt päässyt takaisin 
kouluun, aion jatkaa opiskelua niin, 
että minusta voisi tulla insinööri. 

Lapsen nimi on muutettu.
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Hannu-Pekka Björkman
48-vuotias näyttelijä, näyttelijätaiteen professori 
Hannu-Pekka Björkman on tehnyt pitkän uran 
teatterissa sekä näytellyt lukuisissa elokuvissa ja 
televisiosarjoissa 90-luvun puolivälistä lähtien.

Vuonna 2005 Hannu-Pekka sai parhaan mies-
pääosan Jussi-palkinnon elokuvasta Eläville ja kuol-
leille. Vuonna 2010 opetus- ja kulttuuriministeriö 
myönsi hänelle Suomi-palkinnon tunnustuksena 
merkittävästä taiteellisesta urasta.

Hannu-Pekalla on kaksi lasta, 9- ja 13-vuotiaat 
pojat. Hänen rakkain harrastuksensa on kirjalli-
suus, hän on itsekin kirjoittanut kolme esseekoko-
elmaa. 

Hannu-Pekka on ollut Pelastakaa Lasten kuu-
kausilahjoittajana viidentoista vuoden ajan.

KUVA: IIRO RAUTIAINEN
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Hannu-Pekka syntyi Kannonkos-
kella Keski-Suomessa helmi-
kuussa 1969. Sieltä perhe muut-

ti Ilmajoelle Etelä-Pohjanmaalle, kun 
Hannu-Pekka oli kolmevuotias. Hä-
nen äitinsä oli siivooja, isä oli ensin 
metsätöissä ja sen jälkeen töissä lau-
tatarhalla. Hannu-Pekka kertoo:

– Koko kyläyhteisö oli minun kas-
vattajani. Olin onnekas, kun sain elää 
lapsuuteni vanhan maalaisyhteisön 
viitan alla 70-luvulla. Koko kylä oli 
meidän. Ihmiset laittoivat siellä har-
jat oven eteen merkiksi, jos ketään ei 
ollut kotona. Muuten sai mennä ja tul-
la vapaasti talosta taloon. Oli tilaa ja 
oli aikaa. Viihdyin paljon myös omis-
sa oloissani, metsien ja joen maassa. 

Hannu-Pekan kotitalo oli samalla 
myös paja, jossa eno korjasi trakto-
reita, autoja, koneita, ihan kaikkea.

– Meillä kävi paljon porukkaa, ku-
ka mitäkin toimittamassa. Vieraita 
riitti etenkin päivinä, kun äiti oli teh-
nyt lämpimäisiä. Niitä minäkin sitten 
kiersin viemässä talosta taloon. Kou-
lutien varrelta tunsin kaikki talot ja 
ihmiset nimiltä. Se oli hieno kasvualus-
ta pienelle pojalle.

– Koulussa olin keskiverto oppilas, 
käden taidot olivat minulla surkeita. 
Sen sijaan juttua riitti, saatoin käyt-
tää koko kaksituntisen veistotunnin 
kertomalla kummitusjuttuja. Niitä mi-
nulta aina pyydettiin. Muut saivat sii-
nä juttujen lomassa työnsä päätök-
seen, minä en.

Lukiossa maantiedon suullisen ten-
tin jälkeen opettaja sanoi Hannu-
Pekalle, että hän on kyllä hyvä puhu-

Maailmassa on paljon äärimmäistä 
hyvyyttä ja iloa
Lapsuuden kyläyhteisö kasvatti näyttelijä Hannu-Pekka Björkmanista ihmisen, jonka elä-
mässä tärkeitä arvoja ovat auttaminen ja toisista välittäminen. Hänelle yksi tapa osoittaa 
lähimmäisenrakkautta on auttaa lapsia Pelastakaa Lasten kuukausilahjoittajana. 

luan nousta lavalle kerta toisensa jäl-
keen.

– Juuri nyt minulla on meneillään 
kuvaukset. Olen pääroolissa Kari 
Hotakaisen romaaniin Ihmisen osa pe-
rustuvassa elokuvassa. Esitän siinä 
konkurssin myötä kaiken menettänyt-
tä miestä, joka tekee kaikkensa pi-
tääkseen elämäntilanteensa salassa 
perheenjäseniltään. 

Hannu-Pekka on ollut Pelastakaa 
Lasten kuukausilahjoittajana viiden-
toista vuoden ajan. Hän sanoo, että 
auttaminen on yksi maailmaa ylläpi-
tävistä voimista. 

– On ihmisiä, jotka joutuvat elä-
mään yksin, ilman läheisten rakkaut-
ta. He tuntevat olevansa maailman 
ulkopuolella. Meidän on autettava 
heitä tulemaan meidän maailmaam-
me tekemällä rakkauden tekoja. 

– Lahjoittamisesta ajattelen niin, 
että lahjoittakaa hyviin asioihin siitä 
huolimatta, vaikka maailma saattaa 
joskus tuntua mahdottomalta pelas-
taa. Tiedän, että avun antaminen tu-
lee ihmiselle takaisin hyvinä asioina, 
seurauksena hyvistä teoista. Se, joka 
ei auta, panttaa aarretta itsensä si-
sällä.

– Onneksi meillä on tieto siitä, et-
tä maailmassa on paljon äärimmäis-
tä hyvyyttä ja iloa. Usein hyvyys nä-
kyy täydellisenä nöyryytenä elämän 
edessä.  Tuo nöyryys taipuu aina vaan, 
se ei anna periksi. Jos 12-vuotias 
Hannu-Pekka sanoisi minulle, nyt 48-
vuotiaalle Hannu-Pekalle jotain hyvin 
tärkeää, hän sanoisi: Älä kadota 
iloa. 

 

maan, mutta mitään järkeä puheissa 
ei ole. Hannu-Pekan mielestä se, jos 
mikä, oli näyttelijän ammattiin ohjaa-
va lausunto. 

– Lukion äidinkielen opettaja kysyi 
minulta kerran, olenko harkinnut 
näyttelijän ammattia. Hänen mieles-
tään minulla oli näyttelijän jalat: niis-
sä oli kuulemma oikea rytmi enkä niil-
lä tepsutellut. En kuitenkaan silloin 
voinut edes aavistaa, että vielä jonain 
päivänä olisin näyttelijä.

– Lukion jälkeen olin töissä vaikka 
missä: yövartijana, metalliverstaalla, 
maalarina, autokuskina. Taisin olla 
23-vuotias, kun mieleeni muistuivat äi-
dinkielen opettajan sanat ja päätin 
hakea Teatterikorkeakouluun. Siitä se 
kaikki alkoi. Sekalaisesta työurasta 
on ollut näyttelijän ammatissa pelkäs-
tään hyötyä. 

Hannu-Pekalla on kaksi lasta, 9- ja 
13-vuotiaat pojat, joiden kanssa hän 
käy usein lapsuusmaisemissa Ilmajo-
ella.

– Siellä pojat voivat tuntea sen sa-
man, jonka minä tunsin aikoinaan. 
Moni asia Ilmajoella on muuttunut, 
mutta taivas ja monet puut ovat sa-
moja, ilma, jota siellä hengitän, tun-
tuu samalta.

Näyttelijän työssä tärkeää on an-
taa ihmisille toivoa.

– Viihteen ja taiteen ero on se, et-
tä viihde auttaa unohtamaan, taide 
muistamaan. Näyttelijänä kysyn 
usein itseltäni, autanko minä tällä 
työllä oikeasti ketään? Sitten joku tu-
lee luokseni ja sanoo: sinä annoit mi-
nulle toivoa. Silloin tiedän, miksi ha-

Jos et jo ole kuukausilahjoittajamme, tule nyt mukaan! Voit valita sinulle sopivan summan, jolla autat lapsia 
kuukausittain. Soita 050 433 1348 tai ilmoittaudu netissä: www.pelastakaalapset.fi /kuukausilahjoittajaksi
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Anssi löysi oman polkunsa
Anssi kasvoi lastenkodissa Pelastakaa Lasten hoivissa. Anssi kertoo, kuinka hän löysi 
oman polkunsa.

”Minut otettiin huostaan sik-
si, että äitini jätti minut 
päiväkodin pihalle. Hän ei 

ollut kykenevä huolehtimaan minus-
ta. Olin noin kuuden vuoden ikäinen, 
kun minut siirrettiin Helsingissä sijait-
sevasta lastenkodista Pelastakaa Las-
ten lastenkotiin. 

Lastenkodin vaihtamisen iltana 
kaksi hoitajaa tuli hakemaan minua. 
En millään halunnut lähteä. Menin 
huutaen ja itkien pöydän alle. Pitelin 
tiukasti kiinni pöydänjalasta. Pitkän 
känkkäränkän päätteeksi istuin au-
tossa silmät itkemisestä punaisina.

Kuvituskuva. Kuvan 
lapsi ei liity tapaukseen.

Minä siis kasvoin Pelastakaa Las-
ten hoivissa. Ensimmäisinä päivinä en 
ollut ollenkaan hymyssä suin. Tämä 
oli jo kolmas kerta, kun minut siirret-
tiin uuteen ympäristöön. Epäilyistäni 
ja oloistani huolimatta elämä alkoi 
kuitenkin sujua ja aloin tulla nopeas-
ti toimeen muiden kanssa. Aluksi mi-
nulla oli kaksi omahoitajaa. Nainen 
ja mies.

Aloin ajan myötä pitämään enem-
män naisesta, joten hänestä tuli sit-
temmin omahoitajani. Sen muistan, 
että tykästyin naiseen hyvin nopeas-
ti. Hän oli ja on edelleen minulle tie-

tynlainen äitihahmo. Hakeuduin 
useammin juuri naishoitajien puoleen. 
Uskon sen johtuneen yksinkertaises-
ti siitä, ettei minun elämääni ole kos-
kaan kuulunut isää, joten vierastin 
miehiä.

Ensimmäisen viikon aikana tutus-
tuin 7-vuotiaaseen Tiinaan. Hän oli 
asunut lastenkodissa suunnilleen kuu-
kauden verran pidempään. Näin hä-
net ensimmäisen kerran hyppimässä 
olohuoneen sängyllä ja liityin mukaan 
ennakkoluulottomasti, ja siitä päiväs-
tä lähtien olimme ystäviä. Muut lap-
set olivat meitä vanhempia, ja olin ujo 
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tekemään lisää tuttavuuksia.
Alussa kävin päiväkodissa lasten-

kodista käsin. Päiväkodissa minun oli 
hankalaa saada itselleni kavereita. 
Muistan, että hieman pelkäsin yhtä 
isokokoista tyttöä, joka tykkäsi här-
nätä muita. Silloin, kun asuin äitini 
kanssa, onnistuin saamaan jotain ka-
vereita. Äidillä oli kuitenkin aina kiire 
muuttaa uuteen paikkaan, joten ka-
verisuhteet jäivät lyhyiksi. 

Peruskoulun aikana olin suhteelli-
sen hiljainen. Kävin erityiskoulun 
ala-astetta, koska se katsottiin minul-
le parhaaksi vaihtoehdoksi.

Peruskoulun jälkeen aloitin opinnot 
catering-linjalla. Ensimmäisen opiske-
luvuoteni lopulla tajusin, että olen 
väärällä alalla. Pääsin vaihtamaan 
graafi sen suunnittelun, valokuvaami-
sen ja taiteen tekemisen opiskelupaik-
kaan. Hakiessani opistolle minulla ei 

Sinun apusi lapsille voi jatkua vielä oman elämäsi 
jälkeenkin, kun sisällytät testamenttiisi lahjoituksen 
Pelastakaa Lapset ry:lle. Testamenttilahjoitus on 
vaikuttava viesti jälkipolville niistä arvoista, joita 
olet halunnut vaalia omassa elämässäsi.

Halutessasi voit kohdistaa testamenttilahjoituksen 
juuri sinulle tärkeään avustuskohteeseen. Jokainen 
lahjoitus on lapsille arvokas.

Testamenttiasioissa sinua palvelee varainhankinnan 
päällikkö Sari Meller: puh. 050 400 8199 tai 
sari.meller@pelastakaalapset.fi 

Saat lisätietoa ja voit tilata testamenttiesitteen myös 
nettisivuiltamme: www.pelastakaalapset.fi /testamentti

PERINNÖKSI LAPSILLE 
PAREMPI MAAILMA

tainnut siinäkään vaiheessa olla suur-
ta paloa alaa kohtaan. Jotenkin silti 
tiesin sisimmässäni, että tällä kerral-
la minun ei tarvinnut keskeyttää opin-
toja. Eikä tarvinnutkaan.

Ensimmäinen vuosi opistolla oli mi-
nulle hankalin. Olin hieman eksyksis-
sä itseni kanssa. Minun oli vaikea il-
maista itseäni ja antaa itsestäni sel-
keää kuvaa. Usein koin, ettei minulla 
yksinkertaisesti ole mitään sanotta-
vaa luokkalaisilleni. Oppimishäiriön ja 
sosiaalisten paineiden kanssa paini-
minen oli todellinen riesa. Kyseen-
alaistin useasti kykyjäni ja sopivuut-
tani. Itsetunto ja itseluottamus olivat 
koetuksella. Uskoako itseensä vai ei-
kö?

Sitten muutin itsenäistymisasun-
toon, joka sijaitsi lastenkodin pihapii-
rissä. Muutto ja itsenäistymisen opet-
telu tuntuivat hyvältä ja luontevalta. 

Omahoitajani tuli säännöllisesti kat-
somaan pärjäämistäni ja asuntoni siis-
teyttä.

Kolmen vuoden jälkeen minulla oli 
valmistujaislakki päässäni, kaikesta 
epävarmuudesta ja kyvykkyysepäi-
lyistä huolimatta. Juhlat pidettiin las-
tenkodilla.

Viime vuonna muutin vihdoin ja vii-
mein omaan pieneen vuokrayksiöön. 
Tapaan säännöllisesti läheisiäni ja 
olen satunnaisesti yhteydessä oma-
hoitajaani. Sain työpaikan kirjastosta. 
Elän päivä kerrallaan miettimättä lii-
kaa tulevaisuutta, annan virran viedä. 
Uskon, että elämä kantaa. Lastenko-
ti voi olla the mahdollisuus.” 

Henkilön nimi on muutettu.
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Kavita on ensimmäisen sukupolven 
koululainen

A iemmin koko Kavitan perhe 
liikkui yhdessä ympäri Intiaa 
työn perässä. Jatkuvan muut-

tamisen vuoksi lapset eivät pystyneet 
käymään koulua säännöllisesti. Kavi-
tan oli myös hoidettava kahta pikku-
siskoaan ja autettava sairastelevaa 
äitiä koti- ja maataloustöissä.  

Lasten elämä muuttui täysin, kun 
työntekijämme kävivät Kavitan ja hä-
nen perheensä luona. Sen jälkeen Ka-
vita sekä hänen äitinsä, kaksi pikku-
siskoa ja isoveli muuttivat isoäidin luo, 
jotta lapset saisivat keskittyä koulun-
käyntiin.

Isä käy edelleen töissä eri puolilla 
Intiaa, ja hän on harvoin kotona. Ka-

Kotityöt ja pikkusiskoista huolehtiminen veivät aikaisemmin intialaisen Kavitan 
kaiken ajan, eikä hänellä jäänyt aikaa koulunkäynnille. Onneksi työntekijämme saivat 
vanhemmat vakuuttuneiksi siitä, että lasten on päästävä kouluun. Nyt 14-vuotias Kavita 
ja hänen pikkusiskonsa ovat koulussa ja aikovat pysyä siellä.

vita ja hänen pikkusiskonsa käyvät nyt 
koulua säännöllisesti. Molemmat van-
hemmat tukevat täysin heidän kou-
lunkäyntiään. 

Kavitan päivät täyttyvät opiskelus-
ta. Opiskeltavaa hänellä riittääkin, 
sillä hän on vasta palannut kouluun 
ja joutuu aluksi opiskelemaan erityi-
sen uutterasti saavuttaakseen ikäto-
verinsa opinnoissa. 

Päämäärätietoinen Kavita uskoo 
koulunkäynnin voimaan. Hän aikoo 
pitää huolta siitä, että myös pikkusis-
kot saavat käydä koulua. Siskojaan 
hän auttaa koulutehtävissä enemmän 
kuin mielellään. 

Kavitan tarina on tavallinen Rajas-

thanin osavaltiossa. Siellä monet per-
heet joutuvat lyhyiden työsuhteiden 
ja työttömyyden vuoksi muuttamaan 
jatkuvasti pysyäkseen leivän syrjässä 
kiinni. 

Vanhempien tulot eivät Rajastha-
nissa aina riitä elättämään perhettä, 
joten monen lapsen kohtalona on jou-
tua esimerkiksi rakennus- tai maata-
loustöihin, joskus jopa kauas kotoa. 
Etenkin tytöillä on vaarana joutua 
naimisiin perheen köyhyyden vuoksi. 
Kavitan vanhempi siskokin joutui jät-
tämään koulunkäynnin kesken avio-
liiton takia.

Lahjoittajien tuella työntekijämme 
järjestävät kylissä tiedotustilaisuuk-
sia ja käyvät kertomassa perheiden 
luona, kuinka vanhemmat voivat ha-
kea sosiaaliturvaa valtiolta ja näin 
turvata lasten riittävän ruoan saan-
nin sekä koulunkäynnin. Työntekijäm-
me myös käyvät työpaikoilla kerto-
massa lapsityön haitoista ja koulun-
käynnin tärkeydestä.

Kavita ja hänen pikkusiskonsa ovat 
ensimmäisen sukupolven koululaisia. 
Koulutuksen ansiosta heillä on vih-
doinkin mahdollisuus katkaista köy-
hyyden kierre.

Kavitan unelmana on käydä koulu 
loppuun ja hankkia itselleen hyvä 
ammatti. Kavita toivoo, että hänen 
palkkansa olisi sitten niin hyvä, ettei 
isän tarvitsisi olla niin paljon poissa 
kotoa. 

Kavita (keskellä) saa nyt keskittyä kou-
lunkäyntiin. Hän aikoo pitää huolta siitä, 
että pikkusiskotkin saavat käydä koulua. 
KUVA: PELASTAKAA LAPSET
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Opetus toisella asteella eli lukioissa ja ammatillisis-
sa oppilaitoksissa on maksutonta, mutta opiske-
lijoiden täytyy itse hankkia opinnoissa tarvittavat 

oppikirjat, välineet ja tarvikkeet sekä maksaa tutkinto-
maksut.

Moni nuori ei voi jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen 
perheen köyhyyden vuoksi. Esimerkiksi lukiossa opiskeli-
jan maksettavaksi tulevat kustannukset saattavat nousta 
koko opintojen ajalta yli 3 000 euroon. 

Pelkkä peruskoulu ei nykyaikana takaa työllistymistä, 
vaan työmarkkinat edellyttävät vähintään toisen asteen 
tutkintoa. 

Ei ole oikein, että nuori syrjäytyy vain sen vuoksi, ettei 
hänellä ole varaa opiskella. Kansalaisaloitteella vaadim-
me eduskunnalta selvitystä ja nopeita toimenpiteitä, jot-
ta tämä vääryys saadaan korjattua.  

Käy allekirjoittamassa kansalaisaloite netissä osoitteessa 
www.pelastakaalapset.fi /kansalaisaloite

Käy myös lukemassa Pelastakaa Lasten tekemä selvitys 
toisen asteen opintojen kustannuksista osoitteessa:  
www.pelastakaalapset.fi /maksuton2aste

ALLEKIRJOITA KANSALAISALOITTEEMME 
TASA-ARVOISEMMAN SUOMEN PUOLESTA!

Lapset ja digitaalinen media -yksikön asiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen ja 
yksikön päällikkö Antti Järventaus vastaanottivat rikoksentorjuntapalkinnon 
oikeusministeriössä lokakuussa. 
KUVA: RIIKKA KOSTIAINEN/OIKEUSMINISTERIÖ

Pelastakaa Lapset on auttanut jo kahdenkymmenen vuoden ajan köyhien perheiden lapsia opiskelemaan 
lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Esimerkiksi vuonna 2016 Pelastakaa Lapset tuki 1 458 lapsen 
koulunkäyntiä tai harrastamista lahjoitusvaroilla. 

Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelu voitti vuoden 2017 kansallisen ri-
koksentorjuntakilpailun. Nettivihjeen kautta kuka tahansa voi tehdä ni-
mettömän ilmoituksen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaa-

vasta materiaalista tai toiminnasta verkossa. 
Tieto laittomaksi arvioidusta aineistosta välitetään aina Keskusrikospolii-

sille. Vihjeiden avulla laiton materiaali saadaan poistettua verkosta nopeam-
min. Myös uhrien tunnistaminen ja auttaminen helpottuu. 

Pelastakaa Lapset edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa 
Tallinnassa joulukuussa. Nettivihje-palvelumme on osa kansainvälistä 
INHOPE-verkostoa, johon kuuluu vihjepalveluita eri maista. 

Nettivihje on toiminut Suomessa vuodesta 2002. Elokuuhun 2017 mennes-
sä Pelastakaa Lapset oli vastaanottanut yli 64 000 yksittäistä vihjettä.  

PELASTAKAA LAPSET VOITTI KANSALLISEN 
RIKOKSENTORJUNTAKILPAILUN

KUVA: PELASTAKAA LAPSET
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Toistaiseksi Pinkillä riittää vielä 
paljon kotitöitä.  Hänen elämän-
sä on kuitenkin helpottumassa, 

sillä hän pääsee lahjoittajiemme tuel-
la kouluun ystäviensä kanssa.

 Vielä nyt Pinki herää aamulla var-
hain, siivoaa kotipihan, tiskaa astiat ja 
hakee vettä. Sen jälkeen hän hoitaa 
kolmevuotiasta Aditya-veljeään. 

Pinkin äiti kuoli vuosia sitten ja isä 
menehtyi käärmeenpuremaan äsket-
täin. Pinki ja Aditya asuvat setänsä ja 
isovanhempiensa luona. Perheellä ei 
ole omaa viljelysmaata, vaan setä ja 
isovanhemmat työskentelevät muiden 
sokeriruoko- ja riisipelloilla. Usein he 
ovat työssä iltamyöhään.

− Useimmiten nukahdan ennen kuin 
kukaan on tullut töistä kotiin. Olen niin 
väsynyt Adityan hoitamisen ja kanta-
misen takia, Pinki kertoo ja jatkaa:

− Näen muiden lasten menevän kou-

Lahjoittajien tuki avaa koulun ovet 
Pinkille
Pinkin ja koko hänen perheensä unelma on toteutumassa, kun Pinki sai tuellamme 
koulutarvikkeet ja koulupuvun. Kiitos lahjoittajien, Pinki pääsee kouluun ystäviensä kanssa.

luun koulupuvuissaan ja haluaisin it-
sekin mennä, mutta minulla ei ole 
laukkua, koulupukua, muistikirjoja ei-
kä kynää. Isoisä sanoo, ettei hänellä 
ole niihin varaa.

Pinkin isoisä Nathuniya Sada ker-
too:

− Mekin haluamme Pinkin menevän 
kouluun kuten muut lapset. Mutta 
olemme niin köyhiä, ettemme voi os-
taa hänelle koulutarvikkeita. 

Pinki asuu Mahottarin alueella, jos-
sa Pelastakaa Lapset tekee työtä lap-
siköyhyyden vähentämiseksi. Työm-
me on monen lapsen selviytymisen 
kannalta elintärkeää, sillä Nepalissa 
lasten puutteellinen koulunkäynti, 
lapsityövoiman hyväksikäyttö, väki-
valta, syrjintä ja lapsiavioliitot ovat 
yleisiä ongelmia.

Köyhyys on kaikkien näiden ongel-
mien taustalla. Lahjoittajiemme an-

siosta köyhien perheiden lapset vält-
tyvät lapsityöläisen ja katulapsen 
kohtalolta. 

Pinkin ja koko hänen perheensä 
unelma on vihdoin toteutumassa, sil-
lä Pinki on saanut koulutarvikkeet ja 
koulupuvun perustamamme rahaston 
turvin. Koulunkäynnin ja perheen toi-
meentulon turvaamiseksi autamme 
perhettä pääsemään valtion sosiaa-
liturvan piiriin. Näin perheellä on 
mahdollisuus nousta pysyvästi pois 
köyhyydestä.

Sosiaaliturvan parantamiseen täh-
täävän työmme lisäksi olemme Ne-
palissa mukana perustamassa rahas-
toja orpolasten ja kaikkein köyhimpi-
en perheiden lasten turvaksi. Olem-
me myös perustaneet kyliin lasten 
kerhoja, joissa lapset pääsevät vaikut-
tamaan itseään koskeviin asioihin. 
Niin pääsee kohta myös Pinki.  

Pinki (oikealla) ja hänen pikkuveljensä 
Aditya ovat menettäneet molemmat 
vanhempansa. Kuvassa lapset ovat yh-
dessä setänsä Ram Prasadin kanssa. 
KUVA: SARITA MAHATO/PELASTAKAA LAPSET
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Tulevaisuus uusiksi -lehti ilmestyy 
toukokuussa ja marraskuussa. Lehdessä 
kerromme, kuinka Pelastakaa Lapset 
auttaa lapsia kotimaassa ja maailmalla 
lahjoittajien ja rahoittajien tuella.

2 • 2017

Kansikuva: 
Pelastakaa Lapset auttaa 
Syyrian ja sen lähialueen 
lapsia selviytymään talven 
yli. Lahjoitusten turvin 
perheet voivat muun muassa 
hankkia ruokaa ja lämpimiä 
vaatteita. Kuvan kolme- ja 
kaksivuotiaat veljekset 
asuvat leirillä Bekaan 
laaksossa Libanonissa. 

Pelastakaa Lapset ry, Koskelantie 38, PL 95, 
00601 Helsinki, puh. 010 843 5000, 
info@pelastakaalapset.fi  
Painettu 100-prosenttiselle kierrätyspaperille. 
Toimittajat: Max Holm, Markku Juntunen ja 
Raili Mykkänen. 
©Pelastakaa Lapset 2017. ISSN 1799-1838. 
Pelastakaa Lapset on Suomen ulkoministeriön 
kehitysyhteistyön ohjelmatukea saava järjestö. 
Tulevaisuus uusiksi -lehteä on tuettu ulkominis-
teriön kehitysyhteistyövaroin.
Keräyslupa: Poliisihallitus POL-2015-7368, 
voimassa 1.1.2016–31.12.2017. RA/2017/823, 
voimassa 1.1.2018–31.12.2022. Koko Suomen 
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
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Senegalilainen Fatoumata oli 
13-vuotias, kun vanhemmat 
kertoivat hänelle suunnitteilla 

olleesta avioliitosta:
– Itkin paljon, mutta vanhempani ei-

vät välittäneet siitä. He eivät kysyneet 
minulta, mitä itse haluan. En voinut 
edes kuvitella, että he suunnittelivat 
minun naimisiinmenoani. Kun he ker-
toivat minulle siitä, sanoin heille mon-
ta kertaa, että olen siihen liian nuori. 
Olen liian nuori ja haluan jatkaa kou-
lunkäyntiä, mutta heidän mielestään 
minun oli aika [mennä naimisiin].

Fatoumatan onneksi vanhemmat 
ymmärsivät, ettei tytär missään ni-
messä halua naimisiin eikä häntä saa 
siihen pakottaa.

Nyt Fatoumatalla on mahdollisuus 
opiskella unelmiensa ammattiin opet-
tajaksi. Myös vanhemmat tukevat Fa-
toumataa tavoittelemaan unelmaan-
sa. 14-vuotias Fatoumata tietää lap-
siavioliiton vaarat:

– Terveytesi ja kehityksesi vaaran-
tuvat, jos menet naimisiin liian nuo-
rena. Monet nuoret tytöt tiedostavat 
sen, ja myös vanhemmat ihmiset al-
kavat ymmärtää asian.

Lapsiavioliitot rikkovat lapsen oi-
keuksia monin tavoin. Niihin liittyy 
usein monenlaisia hyväksikäytön 
muotoja, joissain tapauksissa myös 
väkivaltaa. Avioliittoon joutuneet ty-
töt saattavat myös altistua raskau-

Fatoumata pelastui pakkoavioliitolta
Joka päivä yli 20 000 alaikäistä tyttöä joutuu laittomasti naimisiin. Pelastakaa Lapset 
tekee kaikkensa saadakseen lapsiavioliitot loppumaan kaikkialla maailmassa. 

sä viranomaisten kanssa niin, että lap-
set saisivat paremman suojan aviolii-
tolta. Myös asenteiden ja käytäntöjen 
muuttaminen on tärkeää. Sen vuoksi 
koulutamme vanhempia, yhteisöjen 
johtohahmoja ja viranomaisia lasten, 
erityisesti tyttöjen oikeuksista.

Lapsiavioliitot saadaan vähene-
mään myös, kun autamme perheitä 
pois äärimmäisestä köyhyydestä. 
Köyhyyden vähentäminen onkin kaik-
kialla tärkeä osa Pelastakaa Lasten 
työtä. 

Henkilöiden nimet on muutettu.

Pakkoavioliitolta pelastunut Fatou-
mata (oikealla) hyvän ystävänsä 
Ndiayen kanssa
KUVA: DELPHINE DIALLO/PELASTAKAA LAPSET

teen ja synnytyksiin liittyville terveys-
riskeille ja sukupuolitaudeille.

Alaikäisten tyttöjen koulunkäynti 
usein loppuu, kun he menevät naimi-
siin. Se saattaa vaarantaa heidän ko-
ko tulevaisuutensa. Mitä pidemmälle 
tyttö jatkaa koulussa, sitä todennä-
köisemmin hänestä kasvaa terve ai-
kuinen, hän saa paremman toimeen-
tulon sekä terveempiä ja paremmin 
koulutettuja lapsia.

Lahjoittajiemme tuella autamme 
lapsia kaikkialla maailmassa välttä-
mään lapsiavioliiton. Kehitämme las-
ten suojelua ja lainsäädäntöä yhdes-



Kuukausilahjoittajana olet lasten  
tukena joka päivä
Yhdessä autamme kaikkein pienimpiä ja heikoimpia: 
aliravittuja lapsia, lapsityöläisiä ja kodittomia lapsia. 
Kotimaassa tuemme köyhien perheiden lapsia sekä 
perheitä vaikeuksien keskellä. Kuukausilahjoittajana autat 
lapsia kuukausittain sinulle sopivalla summalla.

www.pelastakaalapset.fi/kuukausilahjoittajaksi  
tai soita 050 433 1348

Merkkipäiväsi voi muuttaa lapsen elämän
Merkkipäiväkeräys on helppo järjestää. Pyydät vain 
onnittelijoita tekemään lahjoituksen Pelastakaa Lasten 
hätäapurahastoon. Voit valita keräyksesi kohteeksi sinulle 
tärkeän avustuskohteen.

www.pelastakaalapset.fi/merkkipaiva  
tai soita 050 433 1348

Testamentilla jätät perinnöksi lapsille 
paremman maailman
Sinun apusi lapsille voi jatkua vielä oman elämäsi 
jälkeenkin, kun sisällytät testamenttiisi lahjoituksen 
Pelastakaa Lapset ry:lle. Testamenttilahjoitus on 
vaikuttava viesti jälkipolville niistä arvoista, joita olet 
halunnut vaalia omassa elämässäsi.

www.pelastakaalapset.fi/testamentti  
tai soita 050 400 8199

Toivekaupan korteilla täytät lasten toiveita
Toivekaupan aineettomilla lahjoilla tuot auttamisen iloa 
ystävillesi ja läheisillesi. Toivekaupan kortista lahjan saaja 
voi lukea, kuinka hän yhdessä sinun kanssasi täyttää lasten 
toiveita ja unelmia.

www.pelastakaalapset.fi/toivekauppa  
tai soita 050 520 9754

Voit auttaa kotimaan ja maailman lapsia monin tavoin.
Jokaisella lahjoituksella on suuri merkitys.
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