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Hyvä Turun Pelastakaa Lapset ry:n jäsen 
 
Tämä syksyn 2020 jäsenkirje on hyvin erilainen kuin aikaisemmat jäsenkirjeemme. Kirjeen mukana 
on aina seurannut toinen sivu, joka on ollut täynnä mukavia ja tärkeitä jäsenillemme tarkoitettuja 
tapahtumia. Tässä syyskirjeessä emme sellaisia voi tarjota, ja syy on varmasti kaikkien tiedossa: 
koronavirus. 
Viime helmikuun alussa lähetetyssä jäsenkirjeessä oli tarjolla paljon mielenkiintoisia tapahtumia, 
joita olimme varanneet jäsenillemme. Oli kahvikonsertti, lounastilaisuus, liikennetietoilta, 
suurmusikaali Helsingissä, kesäteatteri Paimiossa sekä yhdistyksen kevätkokous, mutta kaikista 
jouduimme valitettavasti luopumaan ja ilmoittamaan peruutuksista jo ilmoittautuneille. 
Kevät, kesä ja kuluva syksy ovat olleet meidänkin yhdistyksellemme jäsentapahtumien osalta 
hiljaiselon aikaa. Tämä on vaikuttanut myös yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen, kun 
tapahtumista kertyneitä toimintatuloja ei ole ollut. Ja samanlainen tilanne näyttää valitettavasti 
jatkuvan, koska mitään tapahtumia emme ole voineet suunnitella loppusyksyksikään. 
 
Mutta hyviäkin uutisia on!  Turun Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen hallitus on kaikesta 
huolimatta toiminut varsin aktiivisesti myös tänä poikkeusaikana. Olemme kohdistaneet 
toimintamuotomme Turun seudun lasten ja nuorten auttamiseen.  
Jo keväällä aloimme jakaa koronan vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille lapsiperheille 
ruokalahjakortteja. Saimme siihen taloudellista apua keskusjärjestöltä. Jakelu hoidettiin yhteistyössä 
seurakuntien diakoniatyön ja Kaarinan Perhetukikeskuksen kanssa.  Tänä syksynä jatkamme tätä 
avustustoimintaa, olemme taas anoneet lisärahaa järjestöltämme lapsiperheiden auttamiseksi täällä 
Turun seudulla. 
 
Keväällä jaoimme perinteiset Hyvä kaveri-stipendit Mikaelin koulun jokaiselle luokalle. 
 
Tärkein toimintamuotomme on jo monena vuotena ollut valtakunnallisen Eväitä Elämälle–ohjelman 
oppimateriaalitukien myöntäminen Turun ja sen lähialueen toisen asteen opiskelijoille. Kesän 
hakuaikana meille tuli runsaasti hakemuksia, ja iloksemme pystyimme myöntämään peräti 37:lle 
lukiota tai ammattioppilaitosta käyvälle nuorelle ilmaiset oppikirjat tai työvälineet tälle 
lukuvuodelle. Tähänkin olemme anoneet ja saaneet avustusta keskusjärjestöltä, jotta selviäisimme 
taloudellisesti tästä haasteesta näinä vaikeina aikoina. Vuonna 2019 myöntämämme EE-tukien 
summa oli lähes 18 000 e, tämän vuoden kustannukset tulevat olemaan samaa luokkaa. 
 
Tänäkin syksynä olimme mukana Nenäpäivän Tuomasmessussa, joka pidettiin poikkeusjärjestelyin 
Henrikinkirkossa 18.10. klo 18.00. Pelastakaa Lapset on yksi Nenäpäivä-keräyksen järjestöistä. 
 
Ja vielä yksi iloinen asia: Pelastakaa Lapset–liitto jakoi elokuussa Turun yhdistyksen hallituksen 
jäsenille neljä kultaista ja yhden hopeisen ansiomerkin pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä lasten 
hyväksi.  
 
Koronaepidemian vuoksi yhdistyksen kevätkokous määrättiin pidettäväksi vasta syksyllä samaan 
aikaan kuin syyskokous. Olet lämpimästi tervetullut molempiin kokouksiin kuulemaan ja 
päättämään toiminnastamme. Molempien kokousten viralliset kutsut ovat seuraavalla sivulla. 


