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Avioliittotyö ei olisi mahdollista ilman lahjoituksia.



KANNATUSTILI

IBAN FI17 1237 3000 1354 15
Muista käyttää viitettä 5555.

MOBILEPAY-SOVELLUKSELLA

Asenna sovellus ja näppäile 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.

T
aloudellisissa vaikeuksissa olevien perheiden avus-

taminen osallistumismaksuissa on tärkeää. Avus-

tusta voi tarvita yllättäen kuka tahansa. Kerättyjä 

varoja käytetään myös avioliittotapahtumien järjes-

tämisestä aiheutuviin kustannuksiin, kuten kurssimateriaaliin ja 

verkkotapahtumien järjestämiseen. Myös tapahtumien markki-

nointiin sekä ryhmänohjaajien ja luennoitsijoiden kouluttami-

seen tarvitsemme tukeanne. Viikonlopputapahtumien ja leirien 

hinnat halutaan tulevaisuudessakin pitää kohtuullisina. Suo-

messa ei saa käydä niin, että ainoastaan hyväosaisilla on varaa 

hoitaa parisuhdettaan. Apu keskinäisen suhteen hoitamiseen 

on erityisen tarpeellista silloin, kun elämässä on muutenkin 

vaikeuksia. Ryhdy työmme tukijaksi! Pienikin lahja auttaa.

KIITOS AVUSTASI! 

Avioliittotyö ei olisi mahdollista ilman lahjoituksia. Lähes viidennes 
toiminnasta katetaan lahjoituksilla ja jäsenmaksuilla. Kymmenet tuhannet 
suomalaiset ovat löytäneet uuden suunnan elämäänsä avioliittoleirien 
kautta. Ryhdy työmme tukijaksi!

Joanna ja Pauli Linna palaavat 
Lapualle avioparitapahtumaan joka 
vuosi, jos se vain suinkin on mah-
dollista. Kolmen vuoden takainen 
kurssi oli heille käännekohta ja he 
haluavat kerrata asioita, jotta ne 
pysyvät mielessä. Ensimmäiselle 
kurssille tullessa avioerohakemus 
painoi auton hansikaslokerossa. 
Takana oli rankka aika, jolloin 
Joanna oli sairastunut syöpään ja 
eikä Pauli ollut osannut käsitellä 
sairastumista. 

Kurssilla solmut alkoivat aueta.  
”Sieltä löytyi ajatus siitä, että 

tahdon rakastaa edelleen”, kuvaa-
vat Joanna ja Pauli Linna.

Linnojen osallistumisen kurssille 
mahdollistivat osin vapaaehtoisten 
lahjoitukset Parempi avioliitto ry:n 
työlle. TULE MUKAAN!

Kaikki kevään ja kesän 2022 tapahtumat  
www.parempiavioliitto.fi/tapahtumat



 Parempaan parisuhteeseen  

 ja perhe-elämään. 

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

Järjestä keräys Facebookin kautta
Facebookin kautta voit kerätä varoja avioliittotyön tukemiseen esi-

merkiksi syntymäpäivänäsi. Keräyksesi avulla voidaan mahdollistaa 

perheiden osallistuminen tapahtumiimme. 

1. Mene Parempi avioliitto ry:n Facebook-sivulle. 

2. Valitse Facebook-sivulta välilehti varainkeruukampanjat. 

3. Valitse “kerää varoja”.

4. Pääset muokkaamaan keräyksen tietoja sekä valitsemaan kuvan 

keräykseen. Valitse myös keräyksesi tavoitesumma ja keräysaika.

Sydämellinen kiitos lahjastasi! 

Hanna Ranssi-Matikainen 
Toiminnanjohtaja

Parempi avioliitto ry 
Järvenpääntie 640 
04400 Järvenpää 
toimisto@parempiavioliitto.fi

 parempiavioliitto

 @parempiavioliitto

 @parempiavio

Seuraa viestintäämme,  

muista työtämme rukouksin! 

Kaikki tapahtumatiedot: 

parempiavioliitto.fi 


