
Hyvä yhdistyksemme jäsen! 

Kiitos, että olet mukana! Jäsenyytesi on tärkeä tuki toiminnallemme. Olet kanssamme edistämässä

päijäthämäläisten lasten ja nuorten tasa-arvoa sekä lapsiperheiden hyvinvointia. Tässä jäsenkirjeessä

kerromme juhlavuoden tapahtumista sekä luomme katsauksen paikallisyhdistyksen kuulumisiin. Tässä

kirjeessä esitetään myös kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen, johon jäsenenä olet lämpimästi

tervetullut osallistumaan joko paikan päälle tai Teamsissa.

Pelastakaa Lapset – kansallinen järjestö 100 vuotta

Vuosi 2022 on Pelastakaa Lapset ry:n juhlavuosi. Juhlimme 100-vuotista kansallista järjestöä myös

paikallisesti Lahdessa. Seuraa nettisivujamme sekä sosiaalisen median infoa juhlan ajankohdasta.

Sata vuotta sitten 4.2. Suomen tasavallan presidentin puoliso Ester Ståhlberg perusti Koteja Kodittomille

Lapsille -järjestön halunaan muuttaa sitä tapaa, jolla lapsista huolehditaan Suomessa. Hän oli uraauurtava

nainen, jonka viitoittamalla tiellä Suomessa on edistetty lasten asemaa ja oikeuksia jo sata vuotta. Hän oli

järjestömme ensimmäinen lasten sankari, ihminen, joka omalla panoksellaan vaikutti lasten parempaan

huomiseen. Tänä juhlavuonna me haluamme kiittää sadan vuoden taipaleeltamme kaikkia lasten sankareita

siitä työstä, jota tämä järjestö on saavuttanut lasten hyväksi. Jokainen yhdistyksen jäsen on lasten sankari ja

välitämme keskusjärjestöltä sydämelliset kiitokset!

Sankaritarinoita pääset katsomaan myös television kautta. Laulu Rakkaudelle Pelastakaa Lapset 100 vuotta

-erikoisjako esitetään MTV3-kanavalla lauantaina 20.3. klo 19.30.



Katsaus paikallisyhdistyksen toimintaan

Keskusjärjestö ohjaa ja tukee paikallisen tason yhdistystoimintaa, me täällä Lahdessa seuraamme

keskusjärjestön linjaa ja haluamme olla auttamassa juuri heikoimmassa osassa olevia lapsia ja nuoria

perheineen.

Paikallisen tuen tarpeen lisäksi monien mielessä on Ukrainan sota. Lahden paikallisyhdistys on

keskusjärjestön kautta tehnyt rahalahjoituksen Ukrainan sodassa kärsivien lasten ja nuorten avuksi.

Haluamme myös kannustaa sinua lahjoittamaan mahdollisuuksien mukaan, näin olet auttamassa sodan

keskellä olevia lapsia ja nuoria. Lisätietoja lahjoitustavoista löydät osoitteesta www.pelastakaalapset.fi

Tukea paikallisesti

Saamme paljon palautetta eri tukia saaneilta lapsilta ja nuorilta sekä heidän vanhemmiltaan. Näistä

yhteydenotoista välittyy saajien kiitollisuus ja tuen tarpeellisuus.  Keskusjärjestön rajoituksen tuella voimme

auttaa paikallisesti useita lapsia ja nuoria perheineen. Muut yhdistyksen varat saamme oman

varainhankinnan kautta sekä lahjoituksina yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä.

Keskusjärjestön tukeman Eväitä Elämälle -ohjelman myötä saamme varoja lasten sekä nuorten harrastus- ja

oppimateriaalitukien myöntämiseen. Vuoden 2021 aikana yhdistyksemme tuki 42 lapsen tai nuoren

harrastusta ja 20 nuoren opintoja lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Lisäksi tuimme yhdeksän

vaikeasti sairastuneen lapsen perhettä.

Jatkoimme keskusjärjestön vuonna 2020 aloittamaa kampanjaa ruokalahjakorttien jakamiseksi perheille,

joissa vanhemmat joutuivat lomautetuiksi, menettivät työnsä tai olivat muuten taloudellisesti erityisen

haastavassa tilanteessa koronapandemiasta johtuen. Lahjakorttien jakoa jatkettiin paikallisen toimijan

kautta (Hope Lahti).  Ruokalahjakortteja jaettiin 72 kpl, yhteensä 5040 eurolla. Lahjakorttien avulla

avustimme yhteensä 59 perhettä, joissa lapsia oli yhteensä 138.



Yhteistä hyvää vapaaehtoisvoimin

Kaikki paikallinen toimintamme tapahtuu vapaaehtoisvoimin. Olemme erittäin iloisia, että vuonna 2021

saimme sekä yhdistys- että hallitustoimintaan uusia jäseniä. Vuosien varrella olemme rakentaneet

yhdistykseen toimivat rutiinit, joten mukaan on helppo tulla. Toiminta muotoutuu aina tekijöidensä

näköiseksi ja mahdollisuus toteuttaa uusia ideoita on aidosti olemassa. Ota siis rohkeasti paikallisjärjestön

hallitukseen yhteyttä, mikäli haluat tarjota aikaasi ja osaamistasi - mukaan mahtuu aina! Kokouksemme ovat

aina jäsenille avoimia, joten tule kuulolle. Tarkista meiltä seuraavan kokouksen aika ja paikka, niin osaamme

odottaa sinua.

Tervetuloa kevätkokoukseen

Sääntömääräinen kevätkokouksemme pidetään 29.3.2022 klo 18.30 alkaen. Myös tänä vuonna kokoukseen

on mahdollista osallistua etänä Teams-kokouksen avulla. Lisää infoa osallistumisesta löydät

nettisivuiltamme.

Tule sinäkin meidän joukkoomme tekemään hyvää!

  

Parhain terveisin 

Lahden Pelastakaa Lapset ry:n hallitus

puheenjohtaja Mira Virolainen

varapuheenjohtaja Jussukka Tuliainen

Meidät tavoitat sähköpostilla osoitteesta lahti@pelastakaalapset.net

Toiminnastamme voit lukea sivuiltamme: https://lahti.pelastakaalapset.fi/. 

Löydät meidät myös:

Facebookista https://www.facebook.com/LahdenPelastakaaLapset/

Instagramista https://www.instagram.com/pelastakaalapset/


