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TUE AVIOLIITTOTYÖTÄ
ȃ RYHDY LAHJOITTAJAKSI
Pienellä summalla isoja asioita – katso!

Haaste

Mitä rahalla esimerkiksi saa:

Iloiseksi antajaksi ei tulla ilon tunnetta odottamalla. Hyvä teko
tuo ilon tunteen. Tee rohkea teko, uskalla lahjoittaa – vaikka
kokeeksi.

valiomaksun Hartolan kesäleirille.

Hyödyt
Iloitsen, että opin lahjoittajaksi. Kauan se kesti, mutta kannatti.
Monta leiriä käynyt

Parempi avioliitto ry
– työtä perheiden hyväksi
Kiitos, kun tuet Parempi avioliitto ry:n toimintaa lahjoituksin!
Perheillä on ollut mahdollisuus anoa leirimaksuihin avustusta
koko Parempi avioliitto ry:n toiminnan ajan. Viikonlopputapahtumien ja leirien hinnat halutaan tulevaisuudessakin pitää kohtuullisina. Suomessa ei saa käydä niin, että vain hyväosaisilla on
varaa avioliittoon panostamiseen.
Avustushakemuksen voi tulostaa parempiavioliitto.fi -sivuilta tai
pyytää toimistosta toimisto@parempiavioliitot.fi / 050 354 4468.
Valitse säännöllinen summa ja ryhdy kuukausilahjoittajaksi.

IBAN

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO. GIRERING

Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

IBAN FI17 1237 3000 1354 15
Parempi avioliitto ry
PL 107, 00931 Helsinki

15 € yhden aikuisen ja yhden lapsen erityisruoka20 € osaksi avustussummaa kesän leirille.
50 € Pieksämäen leirille vaunumajoituksessa yhden 1-3-vuotiaan lapsen
ruuat viikoksi tai yhden lapsen hoitomaksun
viikonlopun avioparitapahtumaan.

70 € yhden yön majoituksen
avioparitapahtumaan osallistuvalle parille Seurakuntaopistolla
Järvenpäässä.

Muu
summa €

Lahjoituksista ratkaiseva
apu leirille tahtovalle
perheelle. Tapahtumista
mahdollisuus uusiin suhdetta
rakentaviin työkaluihin.

BIC

SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Kiitos tervetulleesta lahjastanne!
Parempi avioliitto ry
POL-2015-11770
Keräyslupa POL-2014-11459
2020/2013/4419 (Poliisihallitus)
Keräyslupa
Lupa
on voimassa
19.2.2016–18.2.2018
voimassa
19.2.2014
- 18.2.2015 koko Suomen alueella
19.2.2015
– 18.2.2016
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Allekirjoitus
Underskrift

Viitenumero
Ref. nr

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förfallodag

5555
Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.

PANKKI BANKEN

Liian harvat parit tietävät
avioparikurssien tarjoamista mahdollisuuksista.

Tukipuhelin
Parempi yhteys -tukipuhelin 050 3122 325 päivystää keskiviikosta
perjantaihin kello 10-16. Tarjolla tukea kriisissä oleville pareille.

Naistenpäivät

Tarvitsemme tukeanne voidaksemme jatkaa työtä perheiden hyväksi. Naistapahtumia pidetään Keski-Suomessa Jyväskylässä, Lapualla ja
Paremman avioliiton Rakkauspankki -kirjan turvin leirioppeja voi Jaakkiman opistolla. Yhdessä ollaan ”Naisten kesken keskeneräisinä.”
syventää kotona ja perhepiirissä.

Löysimme toisemme uudelleen

Miestenpäivät

Miestenpäivät Karkun kristillisellä opistolla, Kainuun opistolla,
Yli 40 vuoden yhteiselon jälkeen olemme tunneasioissa alkumetreillä. Jyväskylässä Kiponniemen toimintakeskuksessa sekä Pieksämäellä ja
Olemme oppineet avioliittotyön tapahtumissa paljon uutta. Yhteiset Nastolassa. Porukassa miehet puhuvat tunteella ja tarmolla.
vuodet eivät takaa, että kaikki osattaisiin. Leirille tulimme eri osoitteista.
Kiitos lahjastasi.
N.N.
Seuraa tiedotustamme,

Työkalupakki leiriltä

muista työtämme rukouksin!

Leirit ovat muuttaneet koko parisuhteemme ja elämämme. Ensimmäisen leirin saimme häälahjaksi. Olemme saaneet leireiltä hyvät Hanna Ranssi-Matikainen
työkalut arkeen, tosin joskus työkalupakin avaaminen unohtuu.
Parempi avioliitto ry, Toiminnanjohtaja
6 vuotta naimisissa
Tapahtumatiedot www.parempiavioliitto.fi
Vihkipappi vinkkasi
www.facebook.com/parempiavioliitto/
Menimme naimisiin nopeasti. Kuultuaan elämämme käänteistä Parempiavioliitto ry, PL 107, 00931 Helsinki
vihkipappi suositteli meille avioliittoleiriä. Opeille on käyttöä, kun p. 050 354 4468,
suhteen ensi huuma alkaa olla ohi.
toimisto@parempiavioliitto.fi
Vuosi liittoa takana

Työtä suomalaisperheiden hyväksi
Vaikka paljon tehdään talkoilla, avioliittotyö ei olisi ilman lahjoituksia
mahdollista. Lähes viidennes toiminnasta katetaan lahjoituksilla ja
jäsenmaksuilla. Taloudellisissa vaikeuksissa olevien perheiden avustaminen on yksi tärkeimmistä kohteista. Muita kustannuksia ovat
tarvikehankinnat, esitteet, työkirjat ja muu kurssimateriaali kuten
Paremman avioliiton Rakkauspankki -kirja. Myös vertaisryhmien
kouluttamiseen tarvitaan tukea.
Leirillä tuli hyvälle tuulelle, kun esillä oli aidon positiivinen ja elämänmyönteinen vire kaikkeen olemiseen ja tekemiseen. Tulemme varmasti uudelleen! Itkin ja nauroin lähes joka luennolla.

Lastenleirit
Tytär oli apuohjaajana ja sai hienon, kannustavan kokemuksen!
Vauvalassa oli hyvä meininki ja hoito erinomaista.
Isosia oli niin paljon, että se oli 5-6 -vuotiaille selvästi tärkeä juttu!
Viisivuotias tyttömme sanoi haluavansa tulla uudestaan, sai
kavereita ja nautti pajojen ohjelmasta.

