
Hanki uudet ja tutut eettiset joululahjat  
worldvision.fi/lahjakauppa

Yksi lahja, kaksi saajaa



Yksi lahja muuttaa kaiken
Kun hankit World Vision -lahjakaupasta eettisen lahjan, sillä on aina kaksi 
onnellista saajaa. Toinen saaja on sinulle tuttu, toinen tuntematon ystävä 
maailman köyhimmistä olosuhteista. Jaettu lahja menee aina todelliseen 
tarpeeseen ja se muuttaa jonkun elämää kehitysmaassa merkittävästi ja 
pysyvästi. Siksi jokainen lahja on unohtumaton.

Lahjan hintaan sisältyy vanha kunnon joulun sanoma. Se tuo joulun niin 
köyhälle kuin rikkaallekin.

Lahjakauppa tekee yhteistyötä 
Joulupukkisäätiön kanssa. Syksyllä 
Suomen virallinen joulupukki  
kävikin Keniassa katsomassa,  
miten Puuro- ja Vesi-lahjat  
menevät perille. Katso video 
joulupukin reissusta ja valitse 
omat joululahjasi osoitteessa 
worldvision.fi/lahjakauppa.

Eettinen lahja ei ole turha lahja

Uutta!
Syntymäpäivä 29 €
Vuosittain yli 6 miljoonaa lasta 
menehtyy ennen 5-vuotispäiväänsä, 
suurin osa heistä täysin ehkäistävis-
sä oleviin syihin. Lahjalla paranne-
taan lasten terveyspalveluita sekä 
huolehditaan siitä, että  perheillä 
on monipuolisempaa ravintoa ja 
puhdasta vettä. Näin mahdolliste-
taan yhä useammalle lapselle lisää 
syntymäpäiviä.

Lehmä alk. 100  €
Lehmä on uusi alku vähävaraiselle 
perheelle Sri Lankassa, Intiassa tai 
Ugandassa. Perhe saa lehmän mai-
don myynnistä arvokasta lisätuloa ja 
samalla eläin tuottaa ravintoa koko 
perheelle. Maito on tärkeä ravinnon 
lähde erityisesti lapsille.

Vuohi 42 €
Vuohi annetaan vähävaraiselle 
perheelle Intiassa. Vuohen ravitseva 
maito on tärkeää erityisesti lapsille, 
jotka juovat sitä päivittäin. Kilien 
myötä vuohesta saatu hyöty mo-
ninkertaistuu ja lisätuloilla voidaan 
kustantaa lasten koulu- tai lääkäri-
kuluja. Kehitysmaan perheelle vuohi 
on kuin rahaa pankissa.

Uutta!
Pulpetti 32 €
Tällä lahjalla parannetaan lasten 
koulunkäyntimahdollisuuksia Inti-
assa. Kouluihin hankitaan pulpetit 
ja tuolit sekä muita tarpeellisia 
välineitä luokkahuoneisiin. Hyvässä 
ympäristössä lapset oppivat pa-
remmin ja heidän koulutuloksensa 
paranevat.

Puhdasta vettä  
lapsille 5€
Lahjalla parannetaan etenkin kehi-
tysmaiden lasten ja naisten elämää. 
Vedenkannosta vapautunutta aikaa 
jää koulunkäyntiin ja toimeentulon 
hankkimiseen. Puhdas vesi myös 
mahdollistaa koululaisten käsienpe-
sun ja hygienian paranemisen.

Uutta!
Preppauskurssi 65  €
Ilman tukiopetusta kirjavasta 
koulutaustasta tulevien intialaisten 
nuorten on liki mahdotonta läpäis-
tä kansallista loppukoetta ja päästä 
pyrkimään lukioon tai ammattikou-
lutukseen. Intensiivisten preppaus-
kurssien ansiosta yhä useamman 
nuoren toive toteutuu ja he 
pääsevät jatkamaan opintojaan.

”Joulun pehmein 
paketti. Tukea  

vanhemmille, iloa 
perheille Peruun.”

Paola Suhonen 
kuukausilahjoittaja & 

World Vision 
-lähettiläs 

Uutta!
Hellyys 

12€
 

”Perheenäidille 
tai isälle. Koska 

Ugandassa lasten 
opiskelu tuo valoa 
tulevaisuuteen.”

Risto Kaskilahti 
kummi & 

World Vision 
-lähettiläs

Aurinko-
paneeli 

40  €



Hanki eettiset lahjat 
kehitysmaan lapsille  
helposti ja kestävästi 
osoitteesta 
worldvision.fi/
lahjakauppa

Osta jouluksi, auta loppuiäksi. 
Kerralla monta lahjaa? Ota yhteyttä asiakaspalvelu@worldvision.fi tai soita 096 818 300

Rahankeräyslupa: 2020/2013/2768 Penninginsamling: ÅLR 2014/5805 

Helppoa kuin hyvänteko 
Valitse eettinen lahja osoitteessa 
worldvision.fi/lahjakauppa 

Maksa lahja, toimitamme kortin 
suoraan lahjan saajalle tai omaan 
kotiisi. Voit myös valita ja ajastaa 
sähköisen kortin.   

Ystävä tai rakas saa korttisi.  
Me toimitamme lahjan perille 
toiselle saajalle kehitysmaahan. 
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