APU MENEE PERILLE

Seurakunnan viite tai MobilePay-numero:

ULKOMAILLA

NÄIN LAHJOITUKSESI AUTTAA 2022:
60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta kehittyvien maiden auttamiseen. Rahaston avulla
pystytään käynnistämään ja toteuttamaan
hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden
humanitaarisissa katastrofeissa.

KOTIMAASSA

20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakoniaavustuksiin.
Toiset 20 % ohjataan Lasten ja nuorten
keskukselle, joka kehittää muun muassa
etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa
tarjoten lisää turvallisia aikuisia nuorten
arkeen. Valtakunnallisesti toimivan NettiSaappaan vapaaehtoiset hakeutuvat nuorten
luo sosiaalisessa mediassa ja tarjoavat tarvittaessa keskusteluapua. Saappaan uusin
toimintamuoto on koulujen kanssa yhteistyössä kehitettävä KouluSaapas.

yhteisvastuu.fi
kirkonulkomaanapu.fi
lastenjanuortenkeskus.fi
Jokaisesta lahjoitetusta eurosta 80 % ohjataan auttamiseen Suomessa ja kehittyvissä maissa. Loput käytetään vaikuttamistoimintaan,
seuraavan euron keräämistä tukeviin toimiin sekä hallintoon.

AUTA JA LAHJOITA:
Valitsemasi summa
MobilePaylla numeroon 85050
Siirto-lahjoitusnumeroon 040 700 9902
Tekstiviestilahjoituksena
numeroon 16588
Tekstaa: APU20 (lahjoitat 20 €)
Tekstaa: APU10 (lahjoitat 10 €)
Puhelinlahjoitus:
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm/mpm)
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm/mpm)
Tilinumerot
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28

KIITOS!
www.yhteisvastuu.fi
Keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126.

OSALLISTU
YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN
Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys
ja lähimmäisenrakkauden puolestapuhuja.

Yhteisvastuulla autetaan kaikkein hei-

koimmassa asemassa olevia syntyperään,
uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen
katsomatta Suomessa ja maailman
katastrofialueilla.

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN suojelijana toimii

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

LAHJOITA MULLE HUOMINEN
NUORET TARVITSEVAT NYT APUA SUOMESSA JA MAAILMAN KATASTROFIALUEILLA.
TULE MUKAAN JA LAHJOITA! LISÄTÄÄN TURVALLISIA AIKUISIA KASVAVAN IKÄPOLVEN ARKEEN.
Pitkä pandemia-aika on jättänyt jäljen nuorten
ja lasten elämään. Nuorten mielenterveyteen ja
jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat voimakkaassa
kasvussa. Moni on jäänyt yksin ja tarvitsee nyt
kipeästi apuasi niin Suomessa kuin maailman
katastrofialueilla.

MEISTÄ JOKAINEN VOI AUTTAA

Lapset ja nuoret tarvitsevat arkeensa aikuisten
tukea, turvaa ja läsnäoloa. Yhteisvastuukeräys
2022 kerää varoja toimintaan, jolla nuorten arkeen
voidaan lisätä aikuisten tuomaa turvaa. Me
yhdessä voimme pitää huolen, että yksikään lapsi
ja nuori ei jäisi yksin.

ANNA LAPSILLE JA NUORILLE
VALOISAMPI TULEVAISUUS –
LAHJOITA YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN!

yhteisvastuu.fi
#YHTEISVASTUU2022
#lahjoitamullehuominen

