
 
 
IKEA-pehmolelukampanja 
 
Taustaa 
Joka vuosi ennen joulua järjestettävän pehmolelukampanjan aikana IKEA Foundation 
lahjoittaa 1 euron jokaisesta myydystä pehmolelusta UNICEFille ja Pelastakaa Lapset 
-järjestölle, jotka käyttävät varat koulutusmahdollisuuksia parantaviin hankkeisiin 
Aasiassa, Afrikassa ja Itä-Euroopassa. Kampanjan tuotoilla voidaan parantaa 
lastensuojelua, muuttaa kouluja lapsiystävällisemmiksi, kouluttaa opettajia ja tarjota 
koulunkäyntimahdollisuus sukupuoleen, etniseen taustaan tai erikoistarpeisiin 
katsomatta. 
 
Lukuja pähkinänkuoressa 

• Vuodesta 2003 järjestetyn kampanjan ansiosta on voitu lahjoittaa jo yhteensä 57 
miljoonaa euroa UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön 
koulunkäyntimahdollisuuksia tukeviin projekteihin. 

• Vuodesta 2003 on voitu auttaa yli 10 miljoonaa lasta. 
• Vuodesta 2003 on tuettu 90 hanketta 46 maassa. 
• UNICEF on ollut mukana vuodesta 2003, Pelastakaa Lapset vuodesta 2005. 

 
Tuotto vuosittain 

• 2003 / 2004: 2,2 mEur UNICEFin Children’s Right to Play -hankkeelle 
• 2005: 1,9 mEur 
• 2006: 2,9 mEur 
• 2007: 4,2 mEur 
• 2008: 5,4 mEur 
• 2009: 7,1 mEur 
• 2010: 11,4 mEur 
• 2011: 12,4 mEur 
• 2012: 9,3 mEur 

Lahjoitettu kokonaissumma vuodesta 2003: 57 mEur 
 
Eniten myydyt pehmolelut vuosittain 

• 2003 / 2004 IKEA PS BRUM -nalle 
• 2010 GOSIG MUS -hiiri 
• 2011 GOSIG MUS -hiiri 
• 2012 FABLER BJÖRN -nalle 

 

Maat, joissa lahjoituksia on käytetty: 
• Albania 
• Angola 
• Arabiemiiraatit 
• Bangladesh 
• Bhutan 



• Bulgaria 
• Burkina Faso 
• Dominikaaninen tasavalta 
• Etelä-Afrikka 
• Etiopia 
• Filippiinit 
• Georgia 
• Guinea 
• Intia 
• Indonesia 
• Kambodža 
• Kamerun 
• Kiina 
• Kongon demokraattinen tasavalta 
• Kosovo 
• Kirgisia 
• Liettua 
• Madagaskar 
• Malawi 
• Malesia 
• Mali 
• Makedonia 
• Moldova 
• Mosambik 
• Myanmar 
• Nigeria 
• Norsunluurannikko 
• Pakistan 
• Romania 
• Ruanda 
• Serbia 
• Sierra Leone 
• Tadžikistan 
• Tšad 
• Turkki 
• Uganda 
• Ukraina 
• Uzbekistan 
• Valko-Venäjä 
• Venäjä 
• Vietnam 

 
Esimerkkejä lahjoituskohteista 
 

UNICEF: Madagaskarilla peruskoulutukseen kohdistuu vakavia uhkia. IKEA Foundationin 
ja muiden pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden turvin UNICEF jatkaa maassa 
hankettaan, jonka tarkoitus on saada kouluista entistä lapsiystävällisempiä. Hankkeen 
piiriin kuuluu 317 koulua 114 haavoittuvaisimmalla alueella. Alueiden kouluihin on 
toimitettu yli 57 500 koulutarvikepakkausta.  

 

UNICEF: Viimeaikaisista edistysaskeleista huolimatta Mosambik on edelleen köyhyyden 
raastama maa, jossa voimavarat vähäosaisten lasten auttamiseksi ovat rajalliset. IKEA 
Foundationin ja muiden kumppaneiden avulla UNICEF on pystynyt parantamaan 750 



koulua ja niiden 350 000 oppilaan koulunkäyntiolosuhteita. Parannuksia on saatu aikaan 
niin opetuksen laadussa ja lastensuojeluun liittyvissä asioissa kuin vesi- ja 
viemäröintijärjestelyissä.  

Pelastakaa Lapset: Bangladeshin Chittagongin vuoristoseudulla toimivan hankkeen 
tarkoitus on parantaa alkuperäiskansoihin kuuluvien lasten koulunkäyntimahdollisuuksia. 
Pelastakaa Lapset -järjestö on vuodesta 2010 yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa 
tehnyt töitä alkuperäiskansoihin kuuluvien alueen lasten tilanteen parantamiseksi 
tarjoamalla heille mahdollisuuden laadukkaaseen osallistavaan opetukseen ja sopiviin 
työllistymismahdollisuuksiin. 

IKEA-pehmolelukampanjan lahjoituksilla tuettavan hankkeen tavoitteena on parantaa 
alkuperäiskansoihin kuuluvien, työssä käyvien lasten koulunkäyntimahdollisuuksia sekä 
tarjota oppijoiden äidinkieleen perustuvaa monikielistä esiopetusta. Lisäksi hankkeen 
tavoitteena on varmistaa opetuksen laatu virallisissa kouluissa. Hanke on tavoittanut 
tähän mennessä suoraan 25 198 lasta ja 14 509 aikuista. 

 
IWitness-ohjelma 
Vuonna 2011 käynnistetty IWitness-ohjelma tarjoaa IKEA-työntekijöille mahdollisuuden 
vierailla kohteissa, jotka ovat mukana IKEA-pehmolelukampanjan tuotoilla 
rahoitettavissa UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön hankkeissa. Ohjelma tarjoaa 
työntekijöille mahdollisuuden nähdä itse, millaisia asioita kampanjan tuotoilla voidaan 
tehdä maailman köyhimmissä maissa elävien lasten hyväksi. 
 
Maat, joissa IKEA-työntekijöitä on vieraillut IWitness-ohjelman 
puitteissa vuosina 2012 ja 2013: 

• Bangladesh 
• Burkina Faso 
• Etelä-Afrikka 
• Etiopia 
• Indonesia 
• Kambodža 
• Kiina 
• Liettua 
• Madagaskar 
• Malawi 
• Mosambik 
• Romania 
• Ruanda 
• Vietnam 

 
Lisätietoja 
Lisää tietoa siitä, mihin IKEA-pehmolelukampanjan tuotot käytetään. 
http://blog.ikeafoundation.org 
Kuvia IWitness-matkoilta ja IKEA Foundationin toiminnasta: 
http://media.ikeafoundation.org/photo 
Videoita IWitness-matkoilta ja IKEA Foundationin toiminnasta: 
http://media.ikeafoundation.org/ 
IKEA Foundationin nettisivu 
www.IKEAfoundation.org 
IKEA Foundation Facebookissa 
www.facebook.com/IKEAfoundation 


