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        Turun paikallisyhdistys    Turku 8.3.2022 

      Jäsenkirje 1/2022 
Hyvä Turun Pelastakaa Lapset ry:n jäsen 
 
Pelastakaa Lapset ry täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja juhlii sen kunniaksi kaikkia lasten sankareita – niitä upeita 
ihmisiä, jotka ovat osana kansalaisjärjestöä tehneet Suomesta ja maailmasta parempaa paikkaa lapsille ja vaali-
neet lasten oikeuksia jo sadan vuoden ajan.  Jokainen vapaaehtoinen ja jokainen jäsen on lasten suuri sankari. 
 
Viimeisen kahden vuoden ajan olemme toteuttaneet yhdistyksen toimintaa hyvin haasteellisissa olosuhteissa. Pit-
kittynyt koronakriisi on vaikuttanut monin tavoin myös lasten ja perheiden elämään. Erityisen vahvasti huoli on 
näkynyt sellaisten lapsiperheiden elämässä, joiden arkea taloudellinen niukkuus on jo ennestään varjostanut pit-
kään. Lapselle köyhyys voi tarkoittaa taloudellisen niukkuuden lisäksi myös ulkopuolisuuden tunnetta ja häpeää. 
 
Turun Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen hallitus on työskennellyt aktiivisesti lasten hyvinvoinnin eteen näissä 
haastavissa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Yhdistys on jakanut ruokalahjakortteja haavoittuvassa asemassa 
oleville lapsiperheille. Eväitä Elämälle -ohjelman avulla yhdistys on tukenut ja tukee vähävaraisten perheiden toi-
sen asteen opiskelijoiden kouluttautumismahdollisuuksia. Ruoka-avustusten jako jatkuu myös vuonna 2022. Avun 
tarve perheillä on edelleen suuri. 
 
Koronatilanteen helpotuttua ja yhteiskunnan avauduttua yhdistys tulee taas pian tarjoamaan jäsenille erilaisia 
jäsentilaisuuksia kuten retkiä, teatterimatkoja, tutustumiskäyntejä ym. joiden tuotto käytetään Turun alueen vä-
hävaraisten lasten ja nuorten avustamiseen.  
 
Satavuotisjuhlallisuuksien keskipisteinä ovat itseoikeutetusti tietysti lapset. Pelastakaa Lapset järjestön sekä pai-
kallisyhdistysten valtakunnallisena yhteistyönä järjestämme lauantaina 20.8. Suomen suurimmat lasten syntymä-
päiväjuhlat. Turussa vietämme lastenjuhlia sirkusteemalla pääkirjaston sisäpihalla.  
 
Tervetuloa mukaan juhlistamaan Pelastakaa Lapset järjestön satavuotista taivalta: 
su 20.3. klo 19.30 Laulu rakkaudelle: Pelastakaa Lapset 100 v. -ohjelma MTV3:lla  
to 7.4.2022 klo 14–15.30 Sinut on kutsuttu juhlimaan 100-vuotista yhteistä matkaa Pelastakaa Lapset ry:n kutsu-
vierastilaisuuteen. Tapahtuma striimataan livenä kutsuvieraille keskustoimistolta, Helsingistä 
Ilmoittaudu striimattuun tapahtumaan: https://link.webropol.com/s/pelastakaalapset-100vuotta-juhlastriimi 
la 20.8. klo 13–15 Lasten syntymäpäiväjuhlat Turun pääkirjaston sisäpihalla. 
19.5. klo 18 Kahvikestit Turun yhdistyksen jäsenille perheineen 100-vuotisen järjestön kunniaksi järjestetään Mä-
kitupatalossa, Vähä-Heikkilässä, Valtaojantie 7. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 040 7293208. 

Syyskokouksessa 23.11.2021 päätettiin yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta. Hallituksen puheenjohtajana jat-
kaa Leena Hiltunen, varapuheenjohtajana aloitti Kaisa Seirala. Sihteeriksi valittiin Jaana Kiviluote. Yhdistyksen pit-
käaikainen sihteeri Jaana Juvala jatkaa hallituksen jäsenenä sekä Eväitä Elämälle -ohjelman yhteyshenkilöhenki-
lönä. Hallituksen muut jäsenet ovat Pirkko Lehtonen, Leila Yli-Alho, Erja Arnamo, Mirja Kottelin, Liisa Lehto sekä 
Maija Suomela. Varajäseninä toimivat Sirpa Salonen ja Ulla Kaarnavaara. Kiitämme Jaanaa pitkäaikaisesta ja ansi-
okkaasta sihteerin urasta! 
 
Kuinka voi auttaa lapsia Ukrainan kriisissä 
 
Juuri nyt Ukrainan lapset ovat vaarassa. Heitä uhkaavat haavoittuminen, sodan traumat ja pakolaisuus. Ukrainan 
tilanne on saanut koko maailman pidättämään hengitystään, mutta myös toimimaan päättäväisesti. 
 
Turun Pelastakaa Lapset paikallisyhdistyksen hallitus päätti tukea Ukrainan lapsia vallitsevassa kriisitilanteessa 
1000 euron lahjoituksella.  
 

https://link.webropol.com/s/pelastakaalapset-100vuotta-juhlastriimi


 

 

Osana Pelastakaa Lasten kriisivalmiustyötä järjestö on valmistautumassa tarjoamaan maahan saapuville lapsille 
tukea ja perustamaan lapsiystävällisiä tiloja. Paikallisyhdistysten panosta tullaan tarvitsemaan Lapsiystävällisiä 
tiloja perustettaessa. Asian tiimoilta on tulossa koulutusta ja Lapsiystävälliset tilat tullaan pystyttämään keskusjär-
jestön kanssa tiiviissä yhteistyössä. 
 
Ensisijaisesti tässä vaiheessa avun tarjoajia pyydetään lahjoittamaan hätäapukeräykseen. Lisätietoja ja lahjoit-
tamistavat: www.pelastakaalapset.fi/ukraina 
Emme paikallisesti organisoi muita keräyksiä tai tempauksia.  
 
 
Tänä juhlavuonna me haluamme kiittää kaikkia jäseniämme siitä lasten eteen tehdystä työstä, mitä Turun paikal-
lisyhdistys on saavuttanut lasten hyväksi. Teistä jokainen on lasten sankari ja esitämme sydämellisen kiitoksen 
joka ikiselle teistä!  

 
 
KIITOS JÄSENYYDESTÄS! 
Hallitus 
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