
maailma muuttuu,

Avioliittotyö ei pysähdy poikkeustilaan. Keskitymme parhaillaan 

digipalveluihin ja valmistaudumme kesän tapahtumiin: 

Järjestämme kesällä kaksi verkkokurssia, 

Lähemmäs-parisuhdekurssin 13.–14.6. 

ja Syvemmälle-parisuhdetapahtuman 11.–17.7. 

lÄmpimÄsti tervetuloA muKAAn!

Avioliittotyö jatkuu 



lahjoita nyt!

Tukeasi tarvitaan nyt 
– Jokainen lahJoiTus auTTaa!
KevÄÄn ja kesän tapahtumien peruuntuminen tekee tuntuvan loven yh-
distyksemme talouteen. Jos sinulla on mahdollisuus auttaa meitä tässä yl-
lättävässä tilanteessa, olemme kiitollisia jokaisesta lahjoituksesta. Teemme 
kaikkemme, jotta verkkokurssit palvelevat pareja mahdollisimman hyvin ja 
jotta toimintamme voi jatkua entistä ehompana kun elämä palaa normaalik-
si. Koronaviruspandemia haastaa yhdistyksen ja myös monen työn tukijan 
taloutta. Olemme kiitollisia kaikista lahjoituksista. 

viime vuoden lahjoitustavoite, perheiden parhaaksi kerätty 110 000 euroa 
toteutui. Siitä suuri kiitos teille! Tänä vuonna yhdistyksen hallitus asetti 
lahjoitustavoitteeksi 107 000 euroa.

Kiitos teille, jotka tuette työtämme perheiden hyvinvoinnin eteen: Ilman 
teitä avioliittotyö ei olisi mahdollista! Siunausta joka kotiin, voikaa hyvin!

KAnnAtustilille:

iBAn Fi17 1237 3000 1354 15
muistA KÄyttÄÄ viitettÄ: 5555

Rahankeräyslupa Manner-Suomi RA/2020/75 voimassa 19.2.2020–18.2.2022

moBilepAy-sovelluKsellA: 
Asenna sovellus ja näppäile numero 

88258

teKstiviestillÄ:
lAhJoitA 5€, lähetä tekstivies ti 5 pArAvi numeroon 16588
lAhJoitA 10€, lähetä tekstivies ti 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



Miksi 
työtämme 
kannattaa 

tukea?

Tukeasi tarvitaan nyt 
– Jokainen lahJoiTus auTTaa!

Kohdataan verkossa ja rukouksissa, 
kunnes taas voidaan kokoontua.

Avioliittotyön tarve ja merkitys on 
poikkeusoloissa lisääntynyt entisestään, 
samalla kun pääsy palvelujen piiriin on 
hankaloitunut. Olemme Suomen suurin 
vertaistukeen perustuvaa parisuhdetyötä 
tekevä järjestö ja haluamme tukea perhei-
den hyvinvointia myös laadukkailla verk-
kokursseilla ja digitaalisilla palveluilla.

Kyselyymme digitapahtumiin osallistu-
misesta saimme asiakkailta muun muassa 
seuraavat vastaukset: 

palvelee laajennetuin aukioloajoin  
ti–pe klo 10–16  

numerossa 050 3122 325. 
soita, kun kaipaat keskustelu-
kumppania parisuhdeasioissa. 

ParemPi yhteys
-parisuhdepuhelin

verKKotApAhtumA on mahdollisuus 
saada apua tarvitsematta poistua kotoa. 
Uskomme, että tämä toimintatapa voi olla 
avuksi ja siunaukseksi monelle parille.

työmme ei olisi mahdollista ilman lahjoi-
tuksia, joilla katetaan lähes viidennes toi-
minnasta. Myös pidemmälle verkkokurs-
sille on mahdollista hakea avustuksia, jot-
ka katetaan lahjoitusvaroin samoin kuin 
avustukset muihin tapahtumiimme. Tar-
vitsemme lahjoitusvaroja myös verkko- ja 
lähitapahtumien toteuttamiseen ja mark-
kinointiin.

l Kannatan! Asumme kaukana paikoista, 
joissa tapahtumia yleensä järjestetään, 
joten jo matkat ovat hankalia ja kalliita. 
Etäyhteydellä voisi myös säästää majoi-
tus- ja ruokailukulut. Raha on useimmiten 
ollut esteenä meidän osallistumisellemme.

l Mielenkiintoinen, vaihtoehtoinen tapa. 
Voisi olla perheellisen helppokin osallis-
tua. Esim. minun pienen vauvan äitinä.

l Irrottautuminen arjesta voi olla 
haastavaa ja toisaalta myös sairaille 
ja huonosti liikkuville osallistuminen 
olisi helpompaa.

l Olisi helpompi osallistua, kun 
perheessä erityislapsia.



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

Rahankeräyslupa Manner-Suomi RA/2020/75 
voimassa 19.2.2020–18.2.2022


