Keräyslupa RA/2020/639 voimassa 1.9.2020
alkaen toistaiseksi Manner-Suomessa, myöntänyt
Poliisihallitus 29.5.2020. / Keräyslupa ÅLR
2020/4355, voimassa 1.9.2020-31.8.2021
Ahvenanmaalla, myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus 11.6.2020.

Seurakunnan viitenumero:

some-peukutus ei riitä –
nyt tarvitaan rahaa!

AUTA JA LAHJOITA.
VALITSE LAHJOITUSTAPASI:

#enitenyllättiköyhyys
#yhteisvastuu2021

Seurakuntien kautta voit osallistua Yhteisvastuukeräykseen kaikkialla Suomessa.

eniten
vanhuudessa
yllätti
köyhyys!

Puhelinlahjoitus
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm/mpm)
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm/mpm)
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

KERÄYSKULUT
Jokaisesta lahjoitetusta eurosta 80 % ohjataan
vähävaraisten vanhusten auttamiseen Suomessa
ja kehittyvissä maissa. Loput käytetään vaikuttamistoimintaan, seuraavan euron keräämistä
tukeviin toimiin sekä hallintoon.

www.yhteisvastuu.fi/lahjoita

KIITOS!

Lue kasvojen tarinat Yhteisvastuu-lehdestä tai osoitteesta yhteisvastuu.fi

Valtakunnallinen MobilePaylahjoitusnumero 85050
Siirto-lahjoitusnumero 040 700 9902
Tekstiviestilahjoitus numeroon 16588
APU10 (lahjoituksesi 10 €)
APU20 (lahjoituksesi 20 €)

TEKSTAA
APU20 (20€)
numeroon
16588

virpi miettisen
pitkä taival pienituloisena

”Mitäs se
meidän missi
ruoka-avussa
tekee?”

Irman
karu arki –
apteekkilasku
680 € / kk

Kaksi
eläkeläisukkoa
kimppakämpässä
Ugandassa vanhuus
on köyhää, mutta
KETÄÄN EI JÄTETÄ YKSIN.

”kun terveys
rapistuu, toisesta
saa turvaa.”

OSALLISTU
YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN

ENITEN VANHUUDESSA YLLÄTTI KÖYHYYS

vanhukset Suomessa ja maailman katastrofialueilla tarvitsevat apuasi.
Tule mukaan ja lahjoita.

Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrakkau-

den kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon
vuosittainen suurkeräys. Yhteisvastuu auttaa
hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa
ja kehittyvissä maissa.

YHTEISVASTUUkeräyksen suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

40 % keräystuotosta auttaa suomessa
20 % tuotosta jää keräävälle seurakunnalle ahdin-

gossa olevien ikäihmisten tukemiseen tai diakonia-avustuksiin.

20 % tuotosta jakautuu koko Suomeen:
Puolet

Kirkon diakoniarahastolle heikoimmassa
asemassa olevien ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen yhdessä paikallisseurakuntien kanssa.

Toinen puolikas

Seurakuntaopiston kokoamalle
kansanopistoverkostolle, joka toteuttaa maksuttomia
digitaalisten taitojen kurssituksia ikäihmisille eri
puolilla Suomea vuodesta 2022 alkaen.

60 % auttaa kehittyvissä maissa
Ulkomailla

yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa
pahiten kärsineitä ihmisiä kehittyvissä maissa.
Tänä vuonna tuki keskittyy Ugandaan ja erityisesti
hauraimpiin yhteisöihin, vanhuksiin ja perheisiin.
Avun vien perille Kirkon Ulkomaanapu.

yhteisvastuu.fi
#YHTEISVASTUU2021
#ENITENYLLÄTTIKÖYHYYS

