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Hyvä Turun Pelastakaa Lapset ry:n jäsen
Tiesitkö, että tilastojen mukaan Suomessa elää ainakin 120 000 lasta tai nuorta köyhissä
perheissä. Vähävaraisuudesta johtuva syrjäytyminen on siis myös suomalaista
todellisuutta, jopa aivan omalla alueellasi
Monelle nuorelle vähävaraisuus voi olla esteenä esim. opintojen jatkamiselle peruskoulun
jälkeen, jos varaa oppikirjoihin ja tarvikkeisiin ei ole. Lukioissa ja ammatillisissa
oppilaitoksissa oppikirjat ja materiaalit ovat edelleenkin maksullisia.
Pelastakaa Lasten valtakunnallinen Eväitä Elämälle -ohjelma tukee toiselle asteelle
jatkavia nuoria oppimateriaalituen kautta. Tukea voivat hakea nuoret, joiden
mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden
sosiaalisten haasteiden vuoksi.
Turun Pelastakaa Lasten paikallisyhdistys on auttanut Eväitä Elämälle -ohjelman
kautta oman alueensa nuoria jo lähes kymmenen vuoden ajan. Otimme ohjelman
toimintamme pääkohteeksi vuoden 2012 alussa. Siitä lähtien olemme vuosittain
myöntäneet EE-tukea yhteensä reilusti yli sadalle Turun seudun nuorelle, esim. v. 2019
tukeamme sai 43 lukiota tai ammattioppilaitosta käyvää opiskelijaa. Sinä vuonna
myöntämämme EE-tuen yhteissumma oli yli 17 000 e. Tänä kevätlukukautena olemme
kustantaneet oppikirjat tai muun opiskelumateriaalin 32:lle nuorelle. Tänäkin keväänä
muutama heistä valmistuu ylioppilaaksi tai ammattiin. Lähetämme aina kaikille
valmistuneille onnittelut sekä lahjakortin tunnustuksena sisukkaasta opiskelusta.
Eväitä Elämälle -ohjelman toteuttaminen vaatii yhdistykseltämme joka vuosi hyvin paljon
varoja. Järjestämistämme jäsentilaisuuksista kertyneet tulot sekä yhdistykselle osoitetut
lahjoitukset käytämme tähän työhön.
Eväitä Elämälle -tuen viralliset hakukaavakkeet, tiedot ensi lukuvuoden hakuajasta sekä
yhteystietomme tulevat nähtäville yhdistyksemme kotisivuille kevään aikana. Kaikki
määräaikana saapuneet hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa hyvissä ajoin
ennen syyslukukauden alkua.
Avustettavilta saadut palautteet ja kiitokset ovat sydäntä lämmittäviä. On upeaa todeta,
että olemme onnistuneet auttamaan ja tukemaan suurta joukkoa oman alueemme nuoria.
Haluamme jatkaa tätä toimintaa kunnes myös toisen asteen opiskelusta tulee maksutonta.
Siihen tarvitaan sinunkin apuasi.
Ilman jäseniämme emme pystyisi tekemään työtä lasten ja nuorten hyväksi. Kiitos
jäsenyydestäsi!
Ystävällisin terveisin
Turun Pelastakaa Lapset ry:n hallitus

KEVÄTKAUDEN 2020 JÄSENTILAISUUDET

8.3. su: Kahvikonsertti Turun seudun musiikkiopiston tiloissa klo 15.00, os.
Mestarinkatu 2, Turku. Järjestäjänä LC Turku/Merileijonat Ladyt. Turun Musiikin Ystävien
orkesteri soittaa kapellimestari Tarmo Riutan johdolla. Pääsylippu 15 € sisältää kahvin ja
kahvileivän.
Konsertin tuotto lahjoitetaan Turun Pelastakaa Lapset ry:lle. Ostamalla lipun tuet
työtämme.
25.3. ke: Turun Pelastakaa Lapset ry:n kevätkokous klo 18.00 PeLan toimiston tiloissa,
Käsityöläiskatu 4 A, 2. kerros. Kokouksessa käsitellään kevätkokouksen sääntömääräiset
asiat:
1) Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto tilivuodelta 2019.
2) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapaudesta.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan sekä vanhat että uudet jäsenet!
2.4. to: Lounastilaisuus Turun ammatti-instituutin Aninkaisten koulutalossa,
Aninkaistenkatu 7, Turku. Tilaisuus alkaa klo 11.30 Ravintola Aninkaisessa, ja ruokailun
lomassa opettaja kertoo koulun toiminnasta. Ilmoittautumiset 20.3. mennessä Leila YliAlholle puh. 050 4018868 (miel. iltaisin). Hinta 15 € maksetaan PeLan tilille FI48 5710
9720 0492 96, viite 2040 samaan aikaan.
20.4. ma: Tärkeää tietoa äideille, isille, mummuille, vaareille – meille kaikille klo 18.00
Mäkitupatalo, os. Valtaojantie 7, Turku. Lounais-Suomen poliisilaitokselta vanhempi
konstaapeli Eero Kuisma tulee kertomaan meilleuudesta 1.6.2020 voimaan tulevasta
tieliikennelaista.
Liput 15 €, sis. kahvitarjoilun. Ilmoittautumiset 15.4. mennessä Leila Yli-Alholle ja maksu
PeLan tilille FI48 5710 9720 0492 96, viite 20048.
9.5. la: We Will Rock You-suurmusikaali klo 14.00 Helsingin Messukeskuksen Amfiteatterissa.
Musikaalissa esitetään legendaarisen Queen-yhtyeen 24 suurinta hittiä, pääosissa Saara
Aalto, Laura Voutilainen, Mikael Saari ja Lauri Mikkola. Ennen näytöstä nautimme brunssin
Messukeskuksen ravintolassa.
Tilausbussi lähtee klo 9.00 linja-autoaseman tilauspysäkiltä 10. Koko matkan hinta 150 €
sisältää, matkat, teatterilipun ja brunssin. Sitovat ilmoittautumiset 16.3. mennessä Leila YliAlholle (miel. iltaisin) p. 050 4018868, maksu myös siihen mennessä tilille FI48 5710 9720
0492 96, viite 9056.
HUOM! Paikkoja rajoitetusti!
23.6. ti: Nunnia ja konnia-näytelmä Paimion kesäteatterissa klo 19.00. Olemme
varanneet oman bussin, joka lähtee klo 17.30 Turun linja-autoaseman laiturilta 10. Matkan
hinta 40 €, sisältää kuljetuksen, teatterilipun ja väliaikakahvin. Ilmoittautumiset Leila YliAlholle 8.6. mennessä ja maksu PeLan tilille FI48 5710 9720 0492 96, viite 23061.

HUOM! Kaikki ilmoittautumiset Leila Yli-Alholle p. 050 4018868, mieluiten iltaisin.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA TILAISUUKSIIMME!

