
 

 

 

 
        Save the Children       

        Turun paikallisyhdistys    Turku 6.3.2023 

      Jäsenkirje 1/2023 
Hyvä Turun Pelastakaa Lapset ry:n jäsen 
 
Pelastakaa Lapset ry:n satavuotisjuhlat on juhlittu ja on aika palata juhlahumusta yhdistyksen perusarkeen.  
 
Vaikka korona-aika alkaakin jo olla selätetty, vaikuttaa koronakriisi yhä monin tavoin lasten ja perheiden elämään. 
Huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista on käsin kosketeltava. Arjen taloudellinen niukkuus näkyy yhä 
lapsiperheiden arjessa ja hyvinvoinnissa. Lapsiperheköyhyys on todellinen asia yhteiskunnassamme. 
Yhdistyksemme toimintaperiaatteena on, että lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuudet käydä koulua ja 
harrastaa vapaa-ajallaan perheen taloudellisista haasteista huolimatta. Apuamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
tukijoina tarvitaan kyllä. 
 
Turun Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen hallitus on työskennellyt ja työskentelee aktiivisesti lasten 
hyvinvoinnin eteen. Yhdistys on jakanut ruokalahjakortteja haavoittuvassa asemassa oleville lapsiperheille. Eväitä 
Elämälle -ohjelman avulla yhdistys on tukenut vähävaraisten perheiden toisen asteen opiskelijoiden 
kouluttautumismahdollisuuksia sekä vuoden 2023 alusta lähtien yhdistys on taas alkanut jakaa harrastustukea. 
Ruoka-avustusten jako jatkuu myös vuonna 2023. Hyvinvoinnin tukeminen lasten ja nuorten arjessa on erityisen 
merkityksellistä ja tärkeää. 
 
Vuonna 2023 yhdistys voi taas entiseen malliin järjestää erilaisia jäsentilaisuuksia kuten retkiä, teatterimatkoja ja 
tutustumiskäyntejä, joiden tuotto käytetään Turun alueen vähävaraisten lasten ja nuorten avustamiseen.  
 
Tulevaa ohjelmaa yhdistyksen jäsenille: 
 
la 22.4. klo 13 Suurmusikaali Evita, Porin kaupunginteatterissa 
ke 24.5. klo 18 Kahvikutsut Mäkitupatalossa  
la 12.8.23 klo 14, Elämältä kaiken sain, Rauman kesäteatterissa 
la 19.8. klo 13–15 Iloiset lastenjuhlat pääkirjaston sisäpihalla 
 
Lisätietoja tapahtumista ja ilmoittautumiset:  
Pirkko Lehtonen 040 729 3208 
Leila Yli-Alho 0500 975004 

Syyskokouksessa 29.11.2022 päätettiin yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta. Hallituksen puheenjohtajana 
jatkaa Leena Hiltunen, varapuheenjohtajaksi valittiin Liinu Lehtola. Sihteerinä jatkaa Kaisa Seirala. Hallituksen 
muut jäsenet ovat Pirkko Lehtonen, Jaana Juvala, Leila Yli-Alho, Erja Arnamo, Liisa Lehto, Johanna Polvi sekä Maija 
Suomela. Varajäseninä toimivat Sirpa Salonen ja Mirja Kottelin.  Jaana Juvala jatkaa Eväitä Elämälle -ohjelman 
oppimateriaalitukien yhteyshenkilö, ja Johanna Polvi on harrastustukiasioiden yhteyshenkilö. 
 
 
Haluamme kiittää kaikkia jäseniämme aktiivisesta toiminasta lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ilman 
jäsentemme tukea emme pystyisi tekemään tätä tärkeää työtä lasten ja nuorten hyväksi. 

 
 
KIITOS JÄSENYYDESTÄS! 
Hallitus 
 
 
 


