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Mikko on ylpeänä mukana tukemassa suomalaisen hyväntekijän
Brother Christmasin työtä ja tulee toimimaan hänen työnsä
virallisena suurlähettiläänä.
Brother Christmas on joulukuussa 2015 alkanut alkujaan yhden miehen ajatus
hyväntekeväisyystyöstä. Tavallinen perheenisä, joka päätti että nyt riittää ihmettely, pitää
myös toimia. Tästä ajatuksesta syntyi Brother Christmas, koko Suomea yhdistävä ajatus
tehdä hyvää. Toiminnan tarkoituksena on auttaa hädässä olevia, toteuttaa unelmia,
tuoda hyvää mieltä ja saada ihmiset tekemään asioita pelkän puhumisen sijaan ja toimia
inspiraationa muille.
Vuosi 2016 toi Brother Christmasin kautta apua yli 3500 ihimiselle ja hän on toteuttanut
satoja unelmia. Hän on esimerkiksi lahjoittanut ruokaa, maksanut tiukoilla olevien
perheiden lasten harrastusmaksuja sekä lahjoittanut huonekaluja ja sänkyjä perheille.
Hän on myös järjestänyt useita tempauksia lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten
hyväksi ja isännöinyt useita tapahtumia. Brother Christmas lahjoitti myös vuonna 2016
kokonaisen joulun yli 100 perheelle, jotka muuten eivät olisi voineet nauttia ”normaalista
joulusta”.
Brother Christmas haluaa myös korostaa, että tuen antaminen, ystävällisyys sekä
solidariisuus eivät ole materiaalisia asioita, vaan jo pelkkä aikansa antaminen ja
välittäminen kanssaihmisistä on se upein ja tärkein asia minkä voimme toisillemme
tehdä.
Brother Christmasin toiminta rahoitetaan sekä yrityksiltä, säätiöiltä ja yksityisiltä
henkilöiltä saatujen lahjoitusten avulla. Brother Christmas on myös mukana ”100 Hyvää
Tekoa” projektissa, joka on valittu mukaan Suomi 100 hankkeeseen, joka on osa Suomi
100 – juhlavuoden ohjelmaa.
Brother Christmas ei rajoita avun saajia sukupuolen, iän, syntyperän tai uskonnon
perusteella. Brother Christmasin ja sen nimissä tehtävässä toiminnassa on yksi tavoite:
suora kanava autettaviin. Yhdistys kohdistaa avustuskohteet Suomen rajojen sisäpuolelle
resurssien mukaan tavoitteena tuoda apua lähelle ja nopeasti.
Vuonna 2016 Brother Christmas palkittiin Veteraaniliiton ansiomitallilla, valittiin vuoden
vapaaehtoiseksi sekä sai varmasti korkeimman Suomessa saatavan kunnianosoituksen
kun Tasavallan Presidentiltä tuli kutsu itsenäisyyspäivän vastaanotolle Presidentin
Linnaan.

Mikko on valinnut Brother Christmasin hyväntekväisyyskohteekseen, sillä hän ihailee
suuresti Brother Christmasin työtä. Mikko haluaa osallistumisellaan lisätä Broher
Christmasin saamaa huomioarvoa ja saada ihmisiä tietoisemmaksi hänen työstään ja
samalla myös toivottavasti inspiroida muita tekemään hyviä tekoja.
Sekä Mikko ja Ari ovat perheenisiä ja lapsiin liittyvät asiat ovat molemmille lähellä
sydäntä. Heidän yhteisten hyvien tekojen kohderyhmänä tulevat olemaan lapset sekä
nuoret. Lapset ja nuoret eivät voi valita lähtökohtiaan ja on tärkeä varmistaa, ettei
perheet ja varsinkaan perheiden lapset kärsisi yhteiskuntamme kaksijakoisuudesta.
Jos hyväksyisimme lapsien eriarvoisuuden, menettäisimme tulevaisuuden menestyjiä
ja esikuvia. Haluamme antaa lapsille ja nuorille tilaisuuden saavuttaa haaveitaan ja
toteuttaa heidän unelmiaan.
Mikko on oman alansa idoli ja roolimalli ja Brother Christmas on Mikon idoli ja kun
nämä kaksi omalla alallaan menestyksekästä miestä yhdistävät voimansa, luovat he
toivottavasti uusia mahdollisuuksia lapsille ja nuorille. He haluavat myös auttaa lapsia ja

nuoria toteuttamaan unelmansa ja tukemaan heitä vaikeina aikoina, niin että nämä lapset
ja nuoret pystyvät tulevaisuudessa antamaan parhaansa. He haluavat myös innostaa
lapsia ja nuoria tekemään toisilleen hyviä tekoja sekä luoda auttamisesta positiivisen
kierteen.

Mikko is proud to be an official ambassador of the Finnish charity
Brother Christmas.
Brother Christmas is a private charity initiative that was initiated in December 2015. The
purpose is to help underprivileged people in need and to assist them in reaching their
dreams and goals, all over Finland. The mission is to visualize that actions are bigger
than words. To help anyone to do good for and together with his or her peers, to give
hope and to inspire others to be involved in good initiatives.
During 2016 Brother Christmas helped 3,500 persons and realized hundreds of dreams.
For example, he has donated food, paid sports activity fees for children in financially
struggling families, donated furniture and publicly highlighted and awarded people
who are doing good things for their respective communities. He has also arranged and
hosted events for children, physically disabled and families with financial challenges,
or any other challenge that affects their family. During Christmas, Brother Christmas
donated a complete Christmas family party, with Christmas food and presents, to
100 families in Finland. Families who otherwise would not have been able to enjoy a
“normal” Christmas.
Brother Christmas is also very keen to highlight the fact that support, kindness and
solidarity is not a material thing. The time and effort put into caring about our peers is
the most important thing.
Brother Christmas is financed through voluntary donations from private individuals,
companies and other entities. Brother Christmas has also setup the program “100 good
deeds” which is part of the official Finland 100 Program as Finland is celebrating 100
years of independence in 2017.
In his projects, Brother Christmas’ vision is to create a bridge between people in need
of help and people who want to help. His goal is to be available, accessible and be able
to help whenever an actual need arises, no matter what age, gender, race or religion.
Brother Christmas is contacted by a large amount of people every day that are in need
of help.
Brother Christmas has received a lot of attention in media and was awarded “Charity of
the year” in 2016. Ari Koponen, the physical person behind Brother Christmas, was also
invited as the President’s guest at the Finnish President’s independence party 2016.
Brother Christmas is Mikko’s choice of charity as he admires the work that Brother
Christmas is doing. Mikko wants to contribute in the ways that he can to increase the
awareness of people and organizations doing good in the society and also hopefully

inspire others to get involved in (any) good initiatives.
Mikko, as Ari, is a father himself and children’s issues are close to Mikko’s heart. The
number of children that are victims, because children are always victims, of inequality,
alienation or in any other need of help are always too high, regardless the actual
number. We should never accept inequality or alienation. Especially amongst children
as they, collectively, are our future and by denying a child a good start to life, we are
contributing to a negative spiral and ruining future success stories.
Mikko is an idol and role model in his field and capacity. Brother Christmas is Mikko’s
idol and by teaming up together they hope to create opportunities for children and
young people to achieve their dreams and to support them through difficult times to
their best abilities.
They also want to inspire others, children as well a adults, to become role models
themselves. We can all be that just by being a good friend and to do good deeds for
each other and thereby create and nurse a positive spiral.
In short, Mikko will;
- assist Brother Christmas in arranging activities aimed at children and young people
- to his best abilities try to be a role model and to influence others to also be role
models
- use his influence and assist Brother Christmas in the fund raising

For more information, please see:
http://www.brotherchristmas.fi
https://www.facebook.com/Brotherchristmashki/
http://www.mikkoilonen.fi/brother-christmas
https://twitter.com/mikkoilonen
https://youtu.be/H4GPiKGquP0
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