
12 suomalaista hyväntekeväisyysmatkalle Guatemalaan – koossa jo yli 50 000 euroa
KAPUA Guatemala -hankkeessa joukko suomalaisia kerää varoja kehitysmaiden nuorten ja naisten hyväksi. Hankkeen kohokohta
kapuajille on perjantaina 5.4. alkava matka Guatemalaan. Ryhmä pääsee tutustumaan avustuskohteisiin, joihin varoja on kerätty.
Kapuajat lähtevät myös tavoittelemaan Väli-Amerikan korkeimman vuoren, Tajumulco -tulivuoren huippua. Kapua Guatemala -
ryhmä on kerännyt sadantuhannen euron kokonaistavoitteestaan kasaan jo 54 615 euroa.

KAPUA Guatemala kerää varoja kehitysmaiden nuorten ja naisten tukemiseksi Guatemalassa, Nepalissa ja Keski-Aasiassa. Taksvärkki ry
tukee kapuamalla kerätyillä varoilla Guatemalan nuorten aktiivista vaikuttamistyötä, Väestöliitto Nepalissa nuorten seksuaaliterveyden sekä
ympäristön tilan kohentamista ja Kynnys ry vammaisia naisia Keski-Aasiassa. Kaikilla kolmella järjestöllä on useiden vuosien kokemus työstä
kohdemaissa ja ne toimivat yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa.

”Odotan innolla vapaaehtoistyöni huipentumaa - matkaa Guatemalaan. Matkan aikana minulle on tärkeää, että saan kohdata paikallisia nuoria
ja lapsia. Samalla näen konkreettisesti miten Taksvärkki ry:n kanavoimat keräysvarat auttavat paikallisia lapsia ja nuoria voimaantumaan ja
auttamaan toinen toisiaan”, kertoo kapuaja Tarja Nieminen.

Kapuajat ovat tehneet varainkeruuta usean kuukauden ajan ennen matkaa ja he jatkavat keräystä Suomeen palattuaan. Jokaisen kapuajan
henkilökohtainen keräystavoite on 6 666 euroa. Osallistujat maksavat itse kaikki matkakulunsa.

”Olemme Kapua Guatemala-ryhmänä tehneet hienoa työtä yhdessä ja erikseen varainkeruun sekä ihmisenä kasvun merkeissä. Uskon, että
matka on meille upea yhteisöllinen kokemus, joka jättää positiiviset jälkensä meihin jokaiseen”, Tarja Nieminen toteaa.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita haastattelemaan kapuajia ja seuraamaan kuinka 12 suomalaisen muodostama
ryhmä lähtee Guatemalaan kohti Väli-Amerikan korkeimman vuoren Tajumulcon (4 223 m) huippua. Kapuajat ovat tavattavissa
Helsinki-Vantaan lentoasemalla terminaali 2:ssa perjantaina 5.4.2013 klo 13:30. Tapaamisesta voi halutessa sopia etukäteen Taksvärkki
ry:n tiedottajan kanssa: 050 5419239 / Pamela Arslan.

KAPUA Gutemala -ryhmässä kiipeävät sairaanhoitaja Raija Blomqvist, 53, Helsinki, järjestösuunnittelija Annukka Helander, 38, Helsinki,
markkinointihenkilö Sirkku Iskanius, 54, Helsinki, kirjanpitäjä Maija Karhinen, 31, Espoo, Ohjaaja Katja Mustonen, Helsinki, yrittäjä Tarja
Nieminen, 38, Jyväskylä, konsultti Soile Puranen, 39, Turku, hallintojohtaja Sirkka Sainio, 63, Noormarkku, maastomittaaja Sonja
Savolainen, 33, Sodankylä, tutkija Rauni Seppänen, 57, Tukholma, yrittäjä Christa Vainionpää, 37, Jokela ja kustannustoimittaja Misku
Välimäki, 34, Helsinki. Varainkeruuseen osallistuu myös tuottaja Pirjo Ylihärsilä, 52, Helsinki. Ryhmään voi tutustua osoitteessa www.kapua.fi.
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Lisätietoja Kapuasta:

Koordinaattori Suvi Aarnio, Aidventures Oy, 050 4405534, suvi@kapua.fi, www.kapua.fi

Lisätietoja järjestöjen hankkeista:

Taksvärkki ry: hankesuunnittelija Veera Blomster, 09 58455506, veera.blomster@taksvarkki.fi

Väestöliitto: Laura Lipsanen, 09 22805125, laura.lipsanen@vaestoliitto.fi

Kynnys ry: Mina Mojtahedi, 040 9401962, mina.mojtahedi@kynnys.fi


