
KIITOS, 
ETTÄ VÄLITÄT!

Lasten Pankki on Suomen Lähetysseuran rahasto, 
joka edistää lasten oikeuksien toteutumista Latinalaises-
sa Amerikassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja useissa Aasian 
maissa. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä paikallisten kumppa-
nien kanssa saamme aikaan kestäviä tuloksia. 

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

SIJOITA LASTEN TULEVAISUUTEEN
Lasten Pankki

Suomen Lähetysseura on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähe-
tysjärjestö, joka toimii 30 maassa 
yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja 
järjestöjen kanssa.  
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10€
lääkärillä käynti
 …
25€
koulupuku ja 
-tarvikkeet 
alakoululaiselle
 …
50€
pistekirjoituspaperit 
ja alustat kahdelle 
oppilaalle
 …
100€
yhden kuukauden 
jatko-opiskelu
 …
Jokainen
lahjoitus
on tärkeä.

Kiitos!

SINÄ VOIT MUUTTAA 
LAPSEN MAAILMAN!
Miljoonat lapset elävät olosuhteissa, joissa heillä ei ole mahdollisuutta 
koulunkäyntiin. Ilman koulutusta oman elämän suuntaa on lähes mah-
doton muuttaa. Koulussa lapset saavat tiedot ja taidot, joilla köyhyydestä 
voi nousta.

AVULLASI ON MERKITYSTÄ
Jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua ja oppia uusia asioita. Avul-
lamme tavoitat kaikista hauraimmassa asemassa olevat lapset ja autat pa-
remman elämän alkuun. Pienelläkin avulla on iso vaikutus: koulupuku 
ja –tarvikkeet avaavat tien kouluun.

LASTEN PANKKI 
AUTTAA ALKUUN
Lasten Pankki edistää lasten oikeuksien 
toteutumista eri puolilla maailmaa.  Se 
poistaa esteitä lasten koulunkäynnin tiel-
tä ja tukee nuorten jatko-opintoja. Lasten 
Pankki parantaa lasten elinoloja ja antaa 
mahdollisuuden turvalliseen lapsuuteen. 
Lahjoittamalla olet mukana muuttamassa 
lasten elämää.

Sujata Limbu on päässyt Nepalin ainoaan 
näkövammaisten kouluun. ”Koulutus on 
meille vammaisille tärkein asia elämässä. 
Vain sitä kautta voimme edetä, oppia itsenäi-
siksi ja saada hyväksyntää. Haluaisin, että 
kaikki vammaiset voisivat päästä kouluun!”

Sinun avullasi Sujatan kaltaiset lapset eri 
puolilla maailmaa saavat mahdollisuuden 
opiskella kohti parempaa tulevaisuutta. 
Tee kertalahjoitus Lasten Pankkiin!

Asiakaspalvelu:
020 7127 256*

kummit@
suomenlahetysseura.fi

suomenlahetysseura.fi
/lastenpankki
*Puheluiden hinnat soitettaessa kiinteän puhe-
linverkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 7,02 
snt/min. ja soitettaessa matkaviestinverkon 
liittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.
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