Ryhdy LAHJOITTAJAKSI
AUTA PERHEITÄ VOIMAAN PAREMMIN!

Kiitos teille, jotka tuette työtämme perheiden hyväksi.
Etsimme uusia lahjoittajia. Tahdotko sinä olla mukana
hyvän jakamisessa lahjoittamalla varoja toimintaamme?
Teemme parhaamme ja sinun tuellasi vielä enemmän!

Mitä rahalla saa?
20 € kuukausilahjoituksella vuoden ajan lahjoitat
		 yli puolet yhden parin avustuksesta viikon leirille.
50 € kertalahjoituksella lahjoitat kahdelle 			
		 lapselle lastenhoidon viikonlopun
				
		avioparitapahtumaan.
Lahjasi käytetään
50€ kuukausilahjoituksella vuoden ajan 			

		 avustat nelilapsisen perheen
		 viikon leirille.

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

avioliittotyöhön
ja vähävaraisten
perheiden leiriavustuksiin.

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
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.

110 000

Miksi
työtämme
kannattaa
tukea?

Vuoden 2019 lahjoitustavoite 110 000 euroa on
jo lähellä toteutumistaan.
Nyt on loppukirin aika:
summasta puuttuu
27 000 euroa.
Saavutammeko uuden
lahjoitusennätyksen
perheiden parhaaksi?

27 000

83 000

Olemme Suomen suurin vertaistukeen
perustuva, parisuhteita tukeva järjestö.
Tarjoamme vertaistukea ja koulutusta,
jotta parisuhteet ja perheet voivat paremmin. Työlle on suuri tarve, sillä maassamme särkyy joka vuosi 14 000 perhettä ja
kotia.

avustukset pareille ja perheille, joiden taloudellinen tilanne ei salli tapahtumiin osallistumista. Vuosittain yli 100 perhettä pääsee osallistumaan tapahtumiimme saamansa taloudellisen avun ansiosta. Tarvitsemme lahjoitusvaroja myös tapahtumien
järjestämiskustannuksiin ja markkinointiin.

Parisuhteen hyvinvointi heijastuu koko
perheeseen. Työmme ei olisi mahdollista
ilman lahjoituksia, joilla katetaan lähes viidennes toiminnasta. Tärkeä kohde ovat

Jos 100 tukijaa lahjoittaisi kukin 20 euroa
kuukausittain, voisimme tukea saadulla
summalla 50 paria viikon leirille tai 200 paria viikonvaihteen tapahtumaan.

PALAUTTEIDEN MUKAAN
TYÖLLÄ ON VAIKUTUSTA:

”

Vertaistuki toimi,
samoin luennot ja
lastenleiri: kun on
iloiset lapset, on
helpompi keskittyä
suhteeseen.

”

Ymmärrän nyt
puolison tunteita
paremmin ja saan
kokea uudelleen
jo kuolleita
rakastumisen
tunteita.

”

Olette olleet pelastus
meidän liitossa,
näiltä kursseilta
ollaan saatu
valtavasti eväitä
parisuhteeseen.

”

Parasta oli
vaimon kanssa
sopiminen,
anteeksipyyntö
ja -anto,
yhteyden
löytyminen.
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ETSIMME UUSIA LAHJOITTAJIA TUKEMAAN
TYÖTÄMME PERHEIDEN PARHAAKSI.
lahjastasi!
Valitse säännöllinenSydämellinen
summa jakiitos
ryhdy
kuukausilahjoittajaksi.
Seuraa viestintäämme, muista työtämme rukouksin!
parempiavioliitto.
Ranssi-Matikainen
Me Parempi avioliitto ry:ssä tahdomme jatkaaHanna
työtä perheiden
hyväksi. Kun parisuhde voi hyvin, koko perhe voi hyvin.
Tahdotko sinä auttaa meitä hyvän jakamisessa
lahjoittamalla Parempi
varoja toimintaamme?
Toiminnanjohtaja,
avioliitto ry

Mitä rahalla saa:

50 €
75 €
100 €

Kuukausilahjoituksella
voimme auttaa
parempiavioliitto
@parempiavioliitto
monia pareja ja perheitä voimaan paremmin.
Lahjoitat lapselle lastenhoidon viikonlopun
avioparitapahtumaan.

Jotta
parisuhde
ja perhe
olisi iso ilo.

Mahdollistat lapsen osallistumisen
Parempi
lastenleirilleavioliitto
Pieksämäelläry
heinäkuussa
Järvenpääntie
640
2018.
04400 Järvenpää
Tarjoat perheelle mahdollisuuden

osallistua viikonlopun
toimisto@parempiavioliitto.fi
avioparikurssille.
050 3576 990

Valitsemasi summa - pieni tai suuri - auttaa!

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO. GIRERING

Saaja
Mottagare
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

@parempiavio

IBAN

IBAN FI17 1237 3000 1354 15
Parempi
Parempiavioliitto
avioliittoryry
Järvenpääntie
640,
04400 Järvenpää
PL 107, 00931
Helsinki

ULKOASU KUVITELLA

20 €

Kaikki tapahtumatiedot: parempiavioliitto.fi

BIC

SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Kiitos tervetulleesta lahjastanne!
Parempi avioliitto ry
POL-2015-11770
RA/2018/156
2020/2013/4419 (Poliisihallitus)
Keräyslupa
POL-2014-11459
voimassa
19.2.2016–18.2.2018
Lupa
on voimassa
19.2.2018–18.2.2020
kokoSuomen
Suomenalueella
alueella
voimassa
19.2.2014
- 18.2.2015 koko
19.2.2015
– 18.2.2016
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
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

