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On jälleen IKEA-pehmolelukampanjan 
aika! 
 
IKEA tukee lasten koulunkäyntiä vuosittaisella pehmolelukampanjallaan. 
Kampanjan tuotto käytetään UNICEFin ja Pelastakaa Lapset -järjestön 
hankkeisiin. 
 
IKEA-tavaratalojen maailmanlaajuinen pehmolelukampanja järjestetään 4.11.–
23.12.2012. Kampanja-aikana IKEA Foundation lahjoittaa jokaisesta myydystä 
pehmolelusta ja lastenkirjasta yhden euron UNICEFin ja Pelastakaa Lapset 
-järjestön hankkeisiin, joilla tuetaan lasten koulunkäyntiä. 
 
Pehmolelukampanjan tavoitteena on parantaa kehitysmaiden lasten 
mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja laadukkaaseen opetukseen. Vuodesta 2003 
lähtien järjestetyn vuosittaisen kampanjan avulla on saatu kokoon yhteensä 47,5 
miljoonaa euroa, joilla on voitu tukea 8 miljoonan lapsen koulunkäyntiä yli 40 
maassa.  
 
Pehmolelumalliston uusia tulokkaita tänä vuonna ovat VANDRING-sarjan 
metsäneläimet, kuten siili, karhu ja pöllökäsinukke, jotka herättävät kiinnostusta 
luontoa ja sen suojelemista kohtaan. Samat hahmot esiintyvät myös Ann-Cathrine 
Sigrid Ståhlbergin suunnittelemissa VANDRING-lastentekstiileissä. Lisäksi hahmot 
seikkailevat IKEA FAMILY -malliston lastenkirjassa Siili lähtee kotoa, jonka on 
kirjoittanut Ulf Stark ja kuvittanut Ann-Cathrine. 
 
”Viime kuussa maailman valtionpäämiehet kokoontuivat päättämään 
toimenpiteistä, joiden avulla kaikille lapsille voidaan taata mahdollisuus käydä 
koulua. IKEA-pehmolelukampanja ja siihen osallistuvat asiakkaat ja työntekijät 
auttavat osaltaan toteuttamaan tämän tärkeän tavoitteen. Vuodesta 2003 alkaen 
pehmolelukampanja on tuottanut pelkästään UNICEFille upeat 31 miljoonaa 
euroa lasten koulunkäyntiä edistäviin hankkeisiin. Sen ansiosta olemme voineet 
yhteistyökumppaneidemme kanssa tarjota koulunkäyntimahdollisuuden 
miljoonille lapsille. Tänä vuonna määrä kasvaa jälleen”, sanoo John Winston, 
UNICEFin kansainvälisten yritysyhteistyösuhteiden johtaja. 
 
”IKEA-pehmolelukampanjan tuen ansiosta Pelastakaa Lapset -järjestö voi jatkaa 
työtään vammaisten ja vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten elämän 
muuttamiseksi Itä-Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa ja auttaa näitä lapsia 
saamaan laadukasta opetusta. Olemme ylpeitä voidessamme olla osa tätä hyvän 
asian puolesta järjestettävää kampanjaa”, kertoo Elisabeth Dahlin, IKEA 
Foundationin yhteistyön ohjauskomitean puheenjohtaja ja Ruotsin Pelastakaa 
Lapset -järjestön pääsihteeri. 



 
Pehmolelukampanjan tuotolla tuettavien Pelastakaa Lapset -järjestön hankkeiden 
tarkoituksena on parantaa marginaaliryhmiin kuuluvien lasten, myös etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien ja vammaisten lasten, koulunkäyntimahdollisuuksia 
Kambodžassa, Vietnamissa, Bangladeshissa, Indonesiassa, Myanmarissa, 
Filippiineillä, Liettuassa ja Romaniassa. UNICEFin osuus tuotosta ohjataan 
Schools for Africa -hankkeeseen, joka tukee lasten koulunkäyntiä Burkina 
Fasossa, Etiopiassa, Madagaskarilla, Malissa, Mosambikissa, Nigerissä, Etelä-
Afrikassa ja Malawissa. 
  
”Pehmolelukampanjan avulla IKEA-asiakkaat ja -työntekijät voivat luoda 
joulumieltä omille lapsilleen ja muille tutuille lapsille ja samalla auttaa sellaisia 
lapsia, joita he eivät ole koskaan tavanneet mutta jotka tarvitsevat kipeästi 
apua”, toteaa IKEA Foundationin toimitusjohtaja Per Heggenes. 
 
Lisätietoa IKEA-pehmolelukampanjasta antavat seuraavat tahot: 
 
 

IKEA 
Outi Karjalainen 
kestävän kehityksen 
vastaava 
p. 040 413 4700 
outi.karjalainen@ikea.com 
 
Sami Österberg 
myynti 
p. 040 4506945 
sami.osterberg@ikea.com 
 
 

Pelastakaa Lapset ry  
Carita Päivänen 
viestintäpäällikkö  
p. 040 535 8221 
carita.paivanen@pelastakaalapset.fi 
 

UNICEF  
Hanna Reinikainen 
Yritysasiakasvastaava 
p. 050 5821 885 
hanna.reinikainen@unicef.fi 
 

 
  

 
 
IKEA 
Ingvar Kampradin 1943 perustama IKEA tarjoaa laajan valikoiman hyvin suunniteltuja 
kodinsisustustuotteita niin edulliseen hintaan, että mahdollisimman monella on varaa 
niihin. Yrityksen tavoitteena on tarjota parempi arki meille tavallisille ihmisille. Tällä 
hetkellä 40 maassa toimii yhteensä 338 IKEA-tavarataloa, joista 298 on IKEA-konsernin 
omistuksessa. Viime vuonna IKEA-tavarataloissa vieraili 776 miljoonaa kävijää, ja IKEA 
työllistää maailmanlaajuisesti 154 000 työntekijää.  Suomessa on viisi IKEA-tavarataloa: 
Espoossa, Vantaalla, Raisiossa, Tampereella ja Kuopiossa. IKEA Oy on valittu vuosina 
2011 ja 2012 Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -listauksessa. Lisätietoa 
osoitteessa www.IKEA.fi. 

IKEA Foundation 
IKEA Foundationin tavoitteena on parantaa kehitysmaiden lasten ja nuorten 
mahdollisuuksia elämässä tukemalla kokonaisvaltaisia, pitkäkestoisia projekteja, joiden 
tavoitteena on saada aikaan huomattava ja pysyvä muutos. IKEA Foundation toimii 
yhdessä vahvojen yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnassa sovelletaan innovatiivisia 
lähestymistapoja, joiden avulla pyritään saamaan aikaan tuntuvia muutoksia neljällä 



tärkeällä osa-alueella lasten elämässä. Tällä hetkellä IKEA Foundation tukee hankkeita, 
joista on apua yhteensä noin sadalle miljoonalle lapselle. Lisätietoa osoitteessa 
www.ikeafoundation.org.  

Pelastakaa Lapset ry 
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 parannuksia lasten elämään.  
Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi 
 
UNICEF 
UNICEF on YK:n lastenjärjestö, joka tekee pitkäjänteistä työtä heikoimmassa asemassa 
olevien lasten hyväksi kansallisuudesta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta 
riippumatta. Teemme työtä sen eteen, että jokaisen lapsen oikeus terveyteen, 
koulutukseen, tasa-arvoon, ja turvaan toteutuisi. UNICEF on toiminut yli 60 vuoden ajan 
ja työskentelee yli 190 maassa. UNICEFin työ perustuu täysin vapaaehtoisiin 
lahjoituksiin. Lue lisää www.unicef.org ja www.facebook.com/unicef. 
 


