
Ryhdy LAHJOITTAJAKSI

Kiitos teille, jotka tuette toimintaamme. Teette todella tärkeää työtä  
– Ilman teitä avioliittotyö ei olisi mahdollista! Vuonna 2018 saavutettiin 

lahjoituksissa kaikkien aikojen ennätys 105 772 euroa  
ja tänä vuonna tavoittelemme samaa. Etsimme joukkoomme  

myös uusia lahjoittajia. Tahdotko sinä auttaa meitä  
hyvän jakamisessa lahjoittamalla varoja toimintaamme?  

TUE PERHEIDEN HYVINVOINTIA!



Parasta on 
lähentyminen 

puolison kanssa, kun 
ajattelee ettei se ole 

mahdollista.

 20 € kuukausilahjoituksella vuoden ajan lahjoitat  
  yli puolet yhden parin avustuksesta viikon leirille.

 50 € kertalahjoituksella lahjoitat kahdelle    
  lapselle lastenhoidon viikonlopun  
  avioparitapahtumaan.

 50€ kuukausilahjoituksella vuoden ajan    
  avustat nelilapsisen perheen  
  viikon leirille.

 75 € kertalahjoituksella mahdollistat  
  lapsen osallistumisen lastenleirille  
  Pieksämäen Paremman avioliiton  
  perheleirillä.

 100 € kertalahjoituksella tarjoat parille    
  mahdollisuuden osallistua viikonlopun  
  avioparikurssille.

Lahjoita nyt!
KANNATUSTILILLE:
IBAN FI17 1237 3000 1354 15 
Muista käyttää viitettä: 5555

MOBILEPAY-SOVELLUKSELLA: 
Asenna sovellus ja näppäile numero 88258

Tarjoamme vertaistukea ja koulutusta, 
jotta parisuhteet ja perheet voivat parem-
min. Parisuhteen hyvinvointi heijastuu 
koko perheeseen. Työmme ei olisi mah-
dollista ilman lahjoituksia, joilla katetaan 
lähes viidennes toiminnasta. Tärkeä koh-
de ovat avustukset pareille ja perheille, 
joiden taloudellinen tilanne ei salli tapah-
tumiin osallistumista. Vuosittain yli 100 
perhettä pääsee osallistumaan tapahtu-
miimme saamansa taloudellisen avun an-
siosta. 

Mitä rahalla saa?

TEKSTIVIESTILLÄ: 
LAHJOITA 10€, lähetä tekstiviesti 10 PARAVI numeroon 16588 
LAHJOITA 20€, lähetä tekstiviesti 20 PARAVI numeroon 16588  
LAHJOITA 30€, lähetä tekstiviesti 30 PARAVI numeroon 16588 
LAHJOITA 40€, lähetä tekstiviesti 40 PARAVI numeroon 16588

Rahankeräyslupa Manner-Suomi RA/2018/156 voimassa 19.2.2018–18.2.2020.

    
Valitsemasi summa  

– pieni tai suuri –  
auttaa!  

Lahjasi käytetään  
avioliittotyöhön  
ja vähävaraisten  
perheiden leiri-

avustuksiin. 

” ”

” ”Tulimme tänne 
suupielet alaspäin, 
nyt voimme taas 

hymyillä yhdessä.

Ihmiset eivät 
oikeasti tajua, miten 

suurista asioista 
leireillä puhutaan 
ennen kuin itse 

kokevat.

Kiitos avoimuudesta, 
rakkaudesta, 

hienotunteisuudesta, 
viisaudesta, aitoudesta, 

vapaudesta, ilosta ja 
aivan kaikesta!  

Miksi 
työtämme 
kannattaa 

tukea?
Palaute avustuksen saamisen jälkeen:  
Itken täällä ilon kyyneleitä. Mieheni ei ole 
uskossa ja on valtava ihme, että hän  innos-
tui tästä leiristä. Tyttömme on rukoillut, että 
pääsisimme sinne ja nyt se on mahdollista. 
Kiitos teille!
Jos 100 tukijaa lahjoittaisi kukin 20 euroa  
kuukausittain, voisimme tukea saadulla 
summalla 50 paria viikon leirille tai 200  
paria viikonvaihteen tapahtumaan. Varoja 
tarvitaan myös tärkeästä työstä kertomi-
seen ja tapahtumien kustannuksiin sekä  
yhden työntekijän palkkaan.

PALAUTTEISTA HUOMAA, ETTÄ 
TYÖLLÄ ON VAIKUTUSTA:



Parempi avioliitto ry
Järvenpääntie 640
 04400 Järvenpää
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Me Parempi avioliitto ry:ssä tahdomme jatkaa työtä perheiden hyväksi. Kun parisuhde voi hyvin, koko perhe voi hyvin. 
Tahdotko sinä auttaa meitä hyvän jakamisessa lahjoittamalla varoja toimintaamme?

ETSIMME UUSIA LAHJOITTAJIA TUKEMAAN
TYÖTÄMME PERHEIDEN PARHAAKSI.

Valitse säännöllinen summa ja ryhdy kuukausilahjoittajaksi.
parempiavioliitto. 

Tue perheiden hyvinvointia!

Mitä rahalla saa:
20 €  Kuukausilahjoituksella voimme auttaa 
 monia pareja ja perheitä voimaan paremmin.

50 €  Lahjoitat lapselle lastenhoidon viikonlopun 
 avioparitapahtumaan.

75 €  Mahdollistat  lapsen osallistumisen 
 lastenleirille Pieksämäellä heinäkuussa 
 2018.

100 € Tarjoat perheelle mahdollisuuden 
 osallistua viikonlopun 
 avioparikurssille.

Valitsemasi summa - pieni tai suuri - auttaa!
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Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

IBAN 

  
BIC 
 

Saaja 
Mottagare 

 

 

 

Maksajan  
nimi ja 
osoite 

Betalarens 
namn och 

adress 

 

   
  
  

 Allekirjoitus 
Underskrift 

 Viitenumero
Ref. nr  

Tililtä nro 
Från konto nr 

 Eräpäivä 
Förfallodag  

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

IBAN FI17 1237 3000 1354 15

Parempi avioliitto ry
PL 107, 00931 Helsinki

SWIFT/BIC
NDEAFIHH

Kiitos tervetulleesta lahjastanne! 
Parempi avioliitto ry

Keräyslupa  2020/2013/4419 (Poliisihallitus)
voimassa 19.2.2014 - 18.2.2015

5555

 Keräyslupa  POL-2014-11459
19.2.2015 – 18.2.2016
POL-2015-11770
Lupa on voimassa 19.2.2016–18.2.2018 koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

   RA/2018/156
   Lupa on voimassa 19.2.2018–18.2.2020 koko Suomen alueella
   Ahvenanmaata lukuun ottamatta.)

Parempi avioliitto
Järvenpääntie 640
04400 Järvenpää

Sydämellinen kiitos lahjastasi!  
Seuraa viestintäämme, muista työtämme rukouksin!

Hanna Ranssi-Matikainen
Toiminnanjohtaja, Parempi avioliitto ry

Kaikki tapahtumatiedot: parempiavioliitto.fi

 parempiavioliitto @parempiavioliitto @parempiavio         

Parempi avioliitto ry  
Järvenpääntie 640  

04400 Järvenpää

toimisto@parempiavioliitto.fi  
050 3576 990

Jotta 
parisuhde 

ja perhe 
olisi iso ilo.

Parempi avioliitto ry  
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää

http://www.parempiavioliitto.fi
mailto:toimisto@parempiavioliitto.fi

