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Päivi Korolainen,puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET

VAPAAEHTOISET OVAT
JUHLAVUODEN
SANKAREITA!

TULEVAT TAPAHTUMAT

KUTSU
KEVÄTKOKOUKSEEN

T Ä S S Ä  K I R J E E S S Ä

Pelastakaa Lapset 100 vuotta

Presidentin puoliso Ester Ståhlberg perusti vuonna 1922 
Koteja Kodittomille -järjestön auttamaan vuoden 1918 
sodan jälkeensä jättämiä orpoja ja ahdingossa eläviä 
perheitä. Siitä on vuosien aikana kehittynyt Pelastakaa 
Lapset ry, jolla yhä edelleen riittää työtä haavoittavassa 
tilanteessa olevien lasten ja perheiden tukemisessa. 
Iisalmeen perustettiin yhdistys kohta sotien jälkeen 
vuonna1946.

Tänä vuonna järjestömme täyttää 100 vuotta. Niiden 
sadan vuoden aikana on nähty, kuinka tuhansien lasten 
elämä on muuttunut parempaan suuntaan, kun he ovat 
saaneet apua oikealla hetkellä. Tänä vuonna kiitoksen 
ansaitsevat he, jotka ovat kulkeneet lasten rinnalla. He 
ovat antaneet aikaansa, avanneet kotinsa tai 
lompakkonsa auttaakseen tuntemattomia perheitä ja 
lapsia. 

Vapaaehtoiset auttajat ovat juhlavuoden sankareita. 
Siksi juhlimme kuluvaa vuotta kiitollisin mielin ja 
tapahtumin, jotka ilahduttavat niin lapsia kuin 
vapaaehtoisiakin. 
Lue lisää juhlavuodesta

Vielä nyt alkuvuodesta korona on varjostanut 
suunnitelmiamme, toivottavasti pikkuhiljaa voimme 
myös tavata kasvokkain oikeastikin eikä vain netin 
välityksellä! Suunnitelmia meillä on! Kerromme tästä 
Suurella Sydämellä tapahtuvasta toiminnasta uusille 
ihmisille Info-illan 

https://www.pelastakaalapset.fi/100vuotta/?utm_source=Uutiskirje_2_22&utm_medium=Uutiskirje&utm_campaign=Uutiskirje#sankaritarinat
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merkeissä, tapaamme ihmisiä myyjäis- ym. 
varainkeruun avulla, juomme juhlakahvit 
kevätkokouksessa ja toivomme lasten ja nuorten 
digiturvallisuushankkeeseen mukaan 
mahdollisimman monta perhettä. Ja loppukesällä 
järjestämme kivan tapahtuman lapsille ja perheille!  

Olet tervetullut mukaan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan tapahtumia juhlavuodelle! Vie viestiä 
myös niille, jotka eivät vielä ole mukana! Kullanarvoisia 
ovat ihmiset, joilla on osaamista ja kokemusta 
digimaailmasta ja halua jakaa sitä, ihmiset, joilla on 
ideoita lapsille mieleisten tapahtumien toteuttamiseen 
ja ihmiset, joilla on ylimääräistä syliä tarjottavana sitä 
kaipaaville. Ja monenlaisille muut! 

Viime vuonna kauttamme tukea saivat perheet, 
nuoret ja lapset lähes 22 000 euron edestä, 
ruokalahjakortteina, oppimateriaali- ja 
harrastustukena. 

Suuri kiitos kaikille järjestön joulukeräykseen 
osallistuneille tai suoraan yhdistyksellemme 
lahjoittaneille!

Terveisin 
Päivi Korolainen 
Puheenjohtaja 
p. 044 027 3708 
iisalmi@pelastakaalapset.net 
paivi.korolainen@gmail.com

"MUSIIKKIA, NAURUA JA VÄHÄN 
KYYNELEITÄKIN": 

LAULU RAKKAUDELLE – 
PELASTAKAA LAPSET 100 V 

”Kunniapuheenjohtajana tunnen mitä  
syvintä kiitollisuutta siitä työstä, jota  
järjestön piirissä on määrätietoisesti  ja  
suurella sydämellä jo sadan vuoden  
ajan tehty lasten parhaaksi.  Hätään on  
vastattu siellä,  missä avun tarve on  
suurin. On ponnisteltu, jotta jokaisella  
lapsella olisi  mahdollisuus turvaan,  
terveyteen, ravintoon ja koulutukseen.  
Tämä kallisarvoinen työ ei olisi  ollut  
mahdollista ilman jäsenten,  
vapaaehtoisten, työntekijöiden ja  
yhteiskunnan eri sektoreilla  
vaikuttavien yhteistyökumppaneiden  
omistautumista,” 
s a n o o  J e n n i  H a u k i o .



7.2. klo 18-19.30 Verkkovanhempainilta (Pelastakaa Lasten ja MLL). Sen 
aiheena on lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja 
digiturvataidot. Linkki ilmoittautumiseen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/C279137BAC27BF64

20.3. klo 19.30 Laulu Rakkaudelle -Pelastakaa Lapset 100v. erikoisjakso 
MTV3:lla

21.3. klo 18 Kevätkokous Perhekeskus Onni ja Ilona. Kutsu tiedotteen 
lopussa!

29.3.klo 17-19.30 Pelan Info-ilta Toimintaa suurella sydämellä. Mitä 
kaikkea tekee Pelastakaa Lapset -järjestö? Ja mitä tekee Iisalmen Pelastakaa
Lapset ry ja mitä se voisi tehdä? Haemme vastauksia keskustellen ja 
kuunnellen asiantuntijoita. Tarjolla naposteltavaa.

23-24.4. Pelastakaa Lasten liittokokous Helsingissä. Valitsemme virallisen 
kokousedustajan kevätkokouksessa.

29-30.4. Vappuhulinat ja myyjäiset Iisalmen Citymarketissa

17.2., 10.3. ja 31.3. klo 17.30-19.30 Enneagrammi-illat. Pelastakaa Lasten 
Vanhemmuuden tuen kehittämishanke järjestää Pelastakaa Lasten 
vapaaehtoisille ja jäsenille hyvinvointiteemaisen Enneagrammi-luentosarjan 
helmi-maaliskuun aikana. 
Illat toteutetaan Teams-yhteydellä.
Ilmoittaudu tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/enneagrammi-illat

20.8. Suomen suurimmat lasten syntymäpäiväjuhlat

Juhlavuoden keskiössä ovat lapset ja vuoden isoin 
syntymäpäiväjuhlatapahtuma lapsille järjestetään silloin eri 
paikallisyhdistyksissä. 

Haluaisitko sinä ja lapsesi mukaan suunnittelemaan ja järjestämään 
juhlia meillä Iisalmessa? Ota yhteys meihin, Juhlitaan yhdessä!
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Tulevia tapahtumia

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/40b50868-34ab-4437-8da5-29dc51098828?displayId=Fin2417125
https://www.pelastakaalapset.fi/kehittamis-ja-asiantuntijatyo/kehittamistyo/vanhemmuuden-tuen-kehittaminen/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/01f57f34-57a0-4951-af86-a6dbb6d460e6?displayId=Fin2457416
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JOKO OLET OTTANUT YHDISTYKSEMME
HALTUUN VERKOSSA?

http://iisalmi.pelastakaalapset.fi/

https://www.facebook.com/iisalmenpelastakaalapset/

instagram: @iisalmenpela_ry

 
KUTSU

Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
keskiviikkona 21.3.2022 klo 18.00

 
Paikka: Perhekeskus Onni ja Ilona

 Pohjolankatu 6 L 6, Iisalmi
 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Käsitellään yhdistyksen sääntömuutokset
6. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja

toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle tai päätetään muista toimen piteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat
siihen aihetta

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 

Kokoukseen on mahdollista osallistua Teams-etäyhteydellä. Pyydämme ilmoittautumista
13.3.2022 mennessä, jotta voimme lähettää kokouslinkin ajoissa.

Tervetuloa kokoukseen!
 

Iisalmessa 10.1.2022
 

HALLITUS
 

http://iisalmi.pelastakaalapset.fi/
https://www.facebook.com/iisalmenpelastakaalapset/

