Tule mukaan
tukemaan työtä!
Avioliittotyö ei ole mahdollista ilman lahjoituksia

Kiitos avustasi!
A violiittotyö ei olisi mahdollista ilman
lahjoituksia. Lähes viidennes toiminnasta
katetaan lahjoituksilla ja jäsenmaksuilla.
Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat
löytäneet uuden suunnan elämäänsä
avioliittotapahtumien ja -leirien kautta.
Ryhdy työmme tukijaksi!

Kerättyjä varoja käytetään avioliittotapahtumien järjestämiseen: kurssimateriaaliin ja
verkkotapahtumien kuluihin. Tarvitsemme
tukea tapahtumien markkinointiin ja ryhmänohjaajien ja luennoitsijoiden kouluttamiseen.
Viikonlopputapahtumien ja leirien hinnat
halutaan tulevaisuudessakin pitää kohtuullisina. Ei saa käydä niin, että ainoastaan
hyväosaisilla on varaa hoitaa parisuhdettaan.
Apu keskinäisen suhteen hoitamiseen on
erityisen tarpeellista silloin, kun elämässä on
muutenkin vaikeuksia.

M

artta ja Benyam Shiberu osallistuivat
kesällä ensimmäistä kertaa yhdessä
Pieksämäen parisuhde- ja perheleirille. Benyam
tunnustaa suhtautuneensa leiriin varauksella.
— Jos olen aivan rehellinen, en mennyt
suurin odotuksin. Yllätyin siitä, miten hyvin
leirin teemat oli valittu. Vertaisparien pitämiltä
luennoilta sai paitsi tietoa, myös konkreettisia
ratkaisuja ja rohkaisevia kokemuksia vaikeiden
tilanteiden selvittämisestä.
Marttaa hätkähdytti vertaisparien avoimuus
ja rehellisyys. Rehellisyys, jolla ryhmän vertaisohjaajat kertoivat suhteensa kipukohdista, rohkaisi ryhmän muita pareja toimimaan samoin.
— Tieto ja omakohtaiset kokemukset olivat
ällistyttävä kombo, kuvaa Martta.
Ryhmänohjaajina toimivan vaimon ja miehen
yhteistyön saumattomuus oli Shiberuista hämmästyttävää. Suhteen eteen tehty työ todella
näkyi ja kuului heidän vuorovaikutuksessaan
– ja avasi silmiä muutoksen mahdollisuudelle.

Kevään 2023 kursseista ja leireistä useimmat on suunniteltu live-kohtaamisia varten.
Helmikuussa 14.2. avautuu kahden viikon
verkkokurssi, mutta muuten tarjolla on kohtaamisia pienryhmissä. Tänä syksynä olemme
välittäneet runsaasti lahjoituksina kerättyjä
avustuksia osallistumismaksuihin. Avustusten
tarve on selvästi lisääntynyt. Kiitos teille, jotka
teette avustamisen mahdolliseksi!
Ryhdy työmme tukijaksi! Pienikin lahja auttaa.

KANNATUSTILI
IBAN FI17 1237 3000 1354 15
Muista käyttää viitettä 5555.

MOBILEPAYSOVELLUKSELLA
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.

Parempaan parisuhteeseen
ja perhe-elämään.

Järjestä keräys Facebookin kautta
Facebookin kautta voit kerätä varoja avioliittotyön tukemiseen esimerkiksi syntymäpäivänäsi. Keräyksesi avulla voidaan mahdollistaa
perheiden osallistuminen tapahtumiimme.
1.
2.
3.
4.

Mene Parempi avioliitto ry:n Facebook-sivulle.
Valitse Facebook-sivulta välilehti varainkeruukampanjat.
Valitse “kerää varoja”.
Pääset muokkaamaan keräyksen tietoja sekä valitsemaan kuvan
keräykseen. Valitse myös keräyksesi tavoitesumma ja keräysaika.

Sydämellinen kiitos lahjastasi!

Seuraa viestintäämme,
muista työtämme rukouksin!

 parempiavioliitto
 @parempiavioliitto
 @parempiavio
Kaikki tapahtumatiedot:
parempiavioliitto.fi

Hanna Ranssi-Matikainen
Toiminnanjohtaja
Parempi avioliitto ry
Järvenpääntie 640
04400 Järvenpää
toimisto@parempiavioliitto.fi

Rahankeräyslupa RA/2021/1708, voimassa 1.1.2022 alkaen koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

