
Maailman lasten oikeudet  
eivät toteudu edes jouluna.



Pandemiasta ja ilmastokriisistä eniten kärsivät 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapset. 



Koronapandemia vaikeuttaa lasten  
pääsyä terveyspalveluihin ja kouluihin. 

Liian moni lapsi jää ilman tarvitsemaansa  
hoitoa, ravintoa, koulutusta ja turvaa.



Suomen Lähetysseura tekee  
pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisen  

ja inhimillisen maailman puolesta. 



Kauneimmat Joululaulut -keräyksellä  
tuemme kaikkein heikoimmassa asemassa  

olevia lapsia ympäri maailmaa.



Jopa 30 % maailman väestöstä elää  
ilman puhdasta juomavettä.

Joka päivä lähes 800 alle viisivuotiasta lasta 
kuolee likaisen veden aiheuttamiin sairauksiin.



Lähetysseuran  
tuella Etiopiaan  

rakennetut vesipisteet  
mahdollistavat puhtaan 

veden yli  
30 000 ihmiselle!



Puhdas vesi  
on ihmisoikeus.
Lahjoita puhdasta  

vettä perheelle
32 €



Joka viides maailman alle 5-vuotiaasta  
lapsesta kärsii aliravitsemuksesta. Pandemia 

on suurentanut lukua sadoilla tuhansilla.



Aliravitsemus vaarantaa lapsen kasvun ja  
kehityksen. Se on syy noin 3 miljoonan lapsen 

kuolemaan vuosittain.



Vuonna 2020  
Lähetysseura on  

parantanut maailman-
laajuisesti yli 14 000 

perheen ruokaturvaa!



Riittävä ravinto  
turvaa lapsen kasvun.

Lahjoita ruokapaketti  
perheelle

36 €



Vammaiset lapset kohtaavat paljon  
ennakkoluuloja ja syrjintää.  

Kiinassa kuurot lapset joutuvat usein  
käymään koulua tavallisissa luokissa,  
joissa opetusta ei saa viittomakielellä.



Suomen Lähetysseura kouluttaa opettajia  
ja lisää tietoisuutta vammaisten oikeuksista, 

jotta jokaisella olisi mahdollisuus oppia.



Vuonna 2020 Suomen  
Lähetysseuran työn  
ansiosta yli 200 000  

ihmistä sai tietoa  
vammaisten oikeuksista!



Tasa-arvoa  
koulutielle.

Lahjoita materiaalit  
erityisopetukseen

42 €



Yli 600 miljoonaa lasta maailmassa  
ei osaa lukea eikä kirjoittaa,  

vaikka olisikin käynyt koulua.



Esimerkiksi Senegalissa opetus  
tapahtuu ranskaksi, vaikka monet  

lapset puhuvat sereeriä.  
Vain 45 % senegalilaisista osaa lukea.



Lähetysseuran tukemana 
 lähes 3 000 lasta suoritti 

vuonna 2020 äidinkielisen  
esiopetuksen tai ensimmäisen 

vuosiluokan!



Jokaisella on  
oikeus oppia.

Lahjoita oppikirjat 
omalla äidinkielellä

24 €



Pandemian aikana monen lapsen  
koulunkäynti on ollut vaarassa keskeytyä.  

Tällöin riski joutua lapsiavioliittoon tai  
lapsityövoimaksi lisääntyy.



Vuonna 2020 yli 2 000  
Nepalin syrjäseutujen lasta 
pystyi Lähetysseuran tuen 

avulla jatkamaan  
koulunkäyntiä pandemiasta 

huolimatta!



Pandemia ei estä  
opiskelua.

Lahjoita etäopiskelu- 
materiaalit

50 €



Koronapandemia on altistanut entistä 
 enemmän tyttöjä väkivallalle ja  

teiniraskauksille. Tansaniassa raportoitiin  
vuoden 2021 alussa yli 10 000 synnytystä,  

joissa äiti oli itsekin lapsi.



Koulutus katkaisee köyhyyden kierteen,  
sillä koulutetut tytöt siirtävät positiivisen  

muutoksen omille lapsilleen.



Vuonna 2020  
Lähetysseura paransi  

yli 45 000 tytön  
ja naisen asemaa!



Tytöt takaisin  
kouluun.

Lahjoita koulupuku & 
tarvikkeet

42 €



Ilmastokriisin takia kuivuus ja  
äärimmäiset olosuhteet vievät perheiltä  

mahdollisuuksia toimeentuloon, ravintoon  
ja puhtaaseen veteen.



Lähetysseura tukee ilmastonmuutokseen  
sopeutumista ja pyrkii hillitsemään sen vaikutuksia. 

Tansaniassa vahvistetaan yhteyttä  
luonnosta huolehtimiseen jo kouluissa, joissa  

oppilaat pääsevät istuttamaan omat puuntaimensa.



Vuoden 2020 loppuun  
mennessä Lähetysseuran 
toimesta on istettu lähes 

200 000 puuta!



Luomakunnan  
puolesta.

Lahjoita kolme puuta
18 €



Lahjoita MobilePaylla! 
Haluamasi summa numeroon 61408

Lahjoita tekstiviestillä 
Lähetä JOULU20 (20 €) numeroon 16155

Lahjoita verkossa 
kauneimmatjoululaulut.fi

Keräysluvat: RA/2020/1538, voimassa toistaiseksi 1.1.2021 alkaen.  
Ahvenanmaa ÅLR 2020/6483, voimassa 1.1–31.12.2021, 



Avullasi tuemme erityisesti orpoja, tyttöjä, 
vammaisia, syrjittyihin vähemmistöihin  
kuuluvia ja äärimmäisessä köyhyydessä  

eläviä lapsia yli 20 maassa.



Kiitos lahjastasi!


