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Kiitos, IKEA-asiakkaat ja -työntekijät! 
Jo 11 miljoonaa lasta on saanut apua 
pehmolelukampanjasta.  
 

IKEA-pehmolelukampanja tuotti 10,1 miljoonaa euroa 
lasten koulunkäynnin tukemiseen Afrikassa, Euroopassa 
ja Aasiassa. 

IKEA Foundation lahjoittaa kampanjan tuoton UNICEFille 
ja Pelastakaa Lapset -järjestölle. 
Vuotuinen IKEA-pehmolelukampanja järjestettiin IKEA-tavarataloissa ympäri maailmaa 
marras-joulukuussa 2013. Kampanja-aikana IKEA Foundation lahjoitti jokaisesta 
myydystä pehmolelusta ja lastenkirjasta yhden euron UNICEFille ja Pelastakaa Lapset 
-järjestölle. 
 

Vuodesta 2003 alkaen järjestetyn kampanjan kokonaistuotto on ollut 67 miljoonaa 
euroa. IKEA Foundation on lahjoittanut rahat UNICEFille ja Pelastakaa Lapset -järjestölle, 
jotka ovat käyttäneet ne opetuksen ja lastensuojelun kehittämiseen, opetusmateriaalien 
hankkimiseen ja koulua käyvien lasten osuuden lisäämiseen. Yli 11 miljoonaa lasta 46 
maassa on hyötynyt hankkeista. 
 
Kampanjan tämänvuotisilla tuotoilla IKEA Foundation tukee 19:ää UNICEFin ja 
Pelastakaa Lapset -järjestön hanketta 18 maassa. UNICEF käyttää rahat Schools for 
Africa -hankkeeseen kahdeksassa Afrikan maassa sekä Schools for Asia -hankkeeseen 
Kiinassa. Pelastakaa Lapset -järjestö käyttää rahat vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten 
koulunkäynnin tukemiseen Aasiassa ja Itä-Euroopassa. 
 
Monissa maissa IKEA-asiakkailla oli mahdollisuus osallistua myös Lahjoita kahdesti 
-kampanjaan ja lahjoittaa ostamansa pehmolelu paikalliseen 
hyväntekeväisyyskohteeseen. Suomessa asiakkaat lahjoittivat n 800 pehmolelua useisiin 
eri kohteisiin. 
 
”Koulutus on lapsille tie parempaan tulevaisuuteen, ja tämä koskee erityisesti kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia lapsia. UNICEF on kiitollinen vahvasta yhteistyöstä IKEA 
Foundationin kanssa, ja haluamme kiittää myös IKEA-asiakkaita ja -työntekijöitä. 
Yhdessä voimme auttaa kaikkia lapsia saamaan ansaitsemansa kunnollisen 
koulutuksen”, UNICEFin pääjohtaja Anthony Lake sanoo. 
 
”IKEA Foundationin kanssa tekemämme yhteistyön alkamisesta tulee tänä vuonna 
kuluneeksi 20 vuotta. Pehmolelukampanjassa olemme olleet mukana kahdeksan vuotta.  
IKEA Foundation auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia, kuten 
etnisiin vähemmistöihin kuuluvia ja vammaisia lapsia, sekä heidän perheitään ja 
yhteisöjään. He kaikki hyötyvät kampanjasta ja saavat sen myötä mahdollisuuden 
parempaan tulevaisuuteen”, toteaa Ruotsin Pelastakaa Lapset -järjestön pääsihteeri 
Elisabeth Dahlin, joka toimii puheenjohtajana IKEA Foundation ‑yhteistyön 
ohjauskomiteassa. 
 

  



Lisätietoja antavat: 
IKEA  Laura Saksala, PR Manager, IKEA Oy, pr.finland@ikea.com, +358 50 3776669 
 
Pelastakaa Lapset ry: Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, 
carita.paivanen@pelastakaalapset.fi, +358 40 535 8221 
 
UNICEF: Nina Vähäpassi, Yritysyhteistyöpäällikkö, nina.vahapassi@unicef.fi, +35850 505 6467 

  
Lisätietoa: 
 
IKEA Foundation  
IKEA Foundation pyrkii parantamaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia maailman köyhimmissä yhteisöissä. 
IKEA Foundation rahoittaa kokonaisvaltaisia, pitkäaikaisia hankkeita, jotka luovat merkittäviä, pysyviä 
muutoksia. IKEA Foundation työskentelee vahvojen strategisten yhteistyökumppaneiden kanssa luodakseen 
kekseliäitä ratkaisuja suurten muutosten toteuttamiseksi lapsen elämän neljällä tärkeimmällä alueella: koti, 
terve alku elämälle, laadukas opetus ja perheen kestävä toimeentulo. Tämänhetkiset hankkeet vaikuttavat 
arviolta 100 miljoonan lapsen elämään vuoteen 2015 mennessä. Lisätietoja: www.IKEAfoundation.org ja 
www.Facebook.com/IKEAfoundation  
 
IKEA 

IKEA-visio on luoda parempi arki monille ihmisille. Visionsa ja liikeideansa mukaisesti IKEA tarjoaa laajan 
valikoiman hyvin suunniteltuja, nerokkaita kodinsisustustuotteita niin edulliseen hintaan, että mahdollisimman 
monella on varaa niihin. IKEA-konsernilla on tällä hetkellä 305 tavarataloa 26 maassa. IKEA perustettiin 
Ruotsissa vuonna 1943. IKEA-konsernilla on 135 000 työntekijää. Toimintavuonna 2013 konsernin 
tavarataloissa oli 684 miljoonaa kävijää. Suomessa on viisi IKEA-tavarataloa: Espoossa, Vantaalla, Raisiossa, 
Tampereella ja Kuopiossa. IKEA Oy on valittu vuosina 2011, 2012 ja 2013 Suomen parhaaksi työpaikaksi Great 
Place To Work -listauksessa. www.IKEA.fi 

 
Pelastakaa Lapset  

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, 
joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista 
Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children -järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 
100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, 
kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada 
aikaan välittömiä ja pysyviä muutoksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi 

 
UNICEF 

UNICEF on maailman vaikutusvaltaisin lastenjärjestö. Teemme pitkäjänteistä työtä heikoimmassa asemassa 
olevien lasten hyväksi kansallisuudesta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta välittämättä. Työmme 
perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka tärkein tavoite on perusoikeuksien: terveyden, 
koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille. www.unicef.fi 
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Tietoa hankkeista  
Pehmolelukampanjan tämänvuotisilla tuotoilla IKEA Foundation tukee 19:ää UNICEFin ja Pelastakaa Lapset 
-järjestön hanketta 18 maassa. UNICEF käyttää rahat Schools for Africa -hankkeeseen kahdeksassa Afrikan 
maassa (Angola, Etelä-Afrikka, Etiopia, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Ruanda ja Sierra Leone) sekä Schools 
for Asia -hankkeeseen Kiinassa. Pelastakaa Lapset -järjestö käyttää rahat vammaisten ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien lasten koulunkäynnin tukemiseen Aasiassa (Bangladesh, Filippiinit, Indonesia, 
Kambodža, Kiina, Myanmar ja Vietnam) ja Euroopassa (Liettua, Kosovo ja Romania). 

Lahjoitusten tuella UNICEF ja Pelastakaa Lapset -järjestö kouluttavat opettajia, kehittävät lastensuojelua, 
hankkivat opetusmateriaaleja, tukevat koulujen jälleenrakennusta, rakentavat kaivoja ja käymälöitä ja lisäävät 
koulua käyvien lasten osuutta.  

Mosambik:  
IKEA Foundationin tuen ansiosta Mosambikissa 55 000 lasta 88 koulussa on päässyt nauttimaan 
lapsimyönteisemmästä koulusta. Lapsimyönteisyyteen kuuluvat muun muassa opetuksen ja lastensuojelin 
kehittäminen, puhtaan veden ja käymälöiden tarjoaminen sekä terveydenhuollon parantaminen. Koulujen 
oppilaat saavat myös sukupuolikasvatusta, HIV-tietoa ja opastusta väkivallalta ja seksuaaliselta 
hyväksikäytöltä suojautumiseen. 

Etelä-Afrikka:  
Etelä-Afrikassa IKEA Foundation tukee UNICEFia koulujen lapsimyönteisyyden lisäämisessä (Safe and Caring 
Child-Friendly Schools, SCCFS). Hanke toteutetaan 198 koulussa, jotka ovat jääneet muiden kehitysohjelmien 
ulkopuolelle, ja siitä on hyötynyt 151 000 lasta ja 3400 opettajaa. Lisäksi IKEA Foundationin tuki on 
mahdollistanut yli 2500 koulun rekisteröitymisen koulujen urheiluliigaan ja kaikkien oppilaiden, myös 
vammaisten, osallistumisen toimintaan. 

Etiopia:  
Etiopiassa pehmolelukampanjan tuki on auttanut nostamaan perusopetukseen osallistuvien lasten osuuden 92 
%:iin. Esiopetukseen osallistuvien lasten osuus puolestaan on noussut 15,9 prosenttiyksikköä. Kun vuosi sitten 
vain yksi lapsi kahdestakymmenestä osallistui esiopetukseen, nyt mukana on jo joka viides lapsi. Rohkaiseva 
suuntaus! 

Romania:  
Romaniassa IKEA Foundation tukee Pelastakaa Lapset -järjestön hanketta, jonka tavoitteena on vähentää 
romanilapsiin ja mielenterveysongelmista kärsiviin lapsiin kohdistuvaa syrjintää. Mukana on monia toimijoita, 
ja lapsille ja heidän perheilleen kehitetään sekä koulunkäynti- että terveydenhuoltopalveluita. Lisäksi noin 
18 000 romanialaista koululaista saa tietoa syrjinnän ja leimaamisen lopettamisen tärkeydestä. 

Indonesia:  
Indonesiassa monen vammaisen lapsen perusoikeudet eivät toteudu. IKEA Foundationin tuen ansiosta 
Pelastakaa Lapset -järjestö voi jakaa yhteisöille, hallituksille ja muille toimijoille tietoa vammaisten lasten 
oikeudesta hyvään elämään. Pelastakaa Lapset -järjestö haluaa parantaa vanhempien mahdollisuuksia 
huolehtia vammaisesta lapsestaan ja auttaa lapsia pääsemään kouluun ja saamaan kunnollista opetusta. 

Bangladesh:  
Bangladeshissa on arviolta 7 miljoonaa vammaista lasta, jotka ovat erittäin alttiita väkivallalle ja hyväksikäytölle.  
IKEA Foundationin tuen ansiosta Pelastakaa Lapset -järjestö on voinut parantaa 4400 vammaisen lapsen 
henkistä, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia kolmen bangladeshilaisen piirikunnan alueella. Hanke toimii 
vammaisten lasten hoitajien, yhteisöjen, palveluntarjoajien, kouluviranomaisten, kansallisen tason 
päätöksentekijöiden sekä itse lasten parissa. 


