
Äitinä ja isänä oleminen on etuoikeus ja suuri ilonaihe. Ympärillämme on kuitenkin paljon perheitä, joissa vanhem-
muus ei aina toteudu toivotulla tavalla. Paineiden keskellä vanhemmat voivat kokea riittämättömyyttä ja yksinäi-
syyttä. Jos tuki puuttuu ja vanhemmat jäävät yksin väsymyksensä kanssa, aikaa ja jaksamista elintärkeään läsnä-
oloon lapsen kanssa ei riitä. 

Kehitysmaissa vanhemmuuden haasteet ovat toisenlaisia. Poliittisten epävakaisuuksien, rankkojen kuivuusjakso-
jen ja toisaalla taas tulvien, myrskyjen ja muiden ääri-ilmiöiden aiheuttamissa katastrofeissa vanhemmat joutuvat 
keskittymään perheen välittömään selviytymiseen. Toimeentulon hankkiminen voi olla mahdotonta ilman ulkopuo-
lista apua. Lasten ja nuorten riittävä tukeminen on hankalaa, jos on itsekin tuen tarpeessa. 

APUASI TARVITAAN
ARVOISA YRITYSPÄÄTTÄJÄ,

SuomEEN jäävä osuus yhteisvastuutuotosta käytetään vanhemmuutta sekä 
lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tuki-
toimiin eri puolilla Suomea. Vuonna 2021 keräysvaroilla käynnistettävässä 
hankkeessa valtakunnallisina kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto ja Pelastakaa Lapset ry.  Apu voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhem-
malle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki 
kuormittuneille perheille. 

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä osuudesta käytetään keräävän seura-
kunnan kautta paikallisiin vanhemmuutta tukeviin tarpeisiin. 

Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien, konfliktien ja luonnon-
mullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Työtä 
tehdään muunmuassa toistuvista maanjäristyksistä, tulvista ja maanvyöry-
mistä kärsivässä Nepalissa, jossa neljännes väestöstä elää köyhyysrajan ala-
puolella. Tämän vuoden keräysvaroilla tuetaan erityisesti naisten ja äitien 
koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.

Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Toivon yrityksenne lähtevän tukemaan maailman tärkeimmän työn 
tekijöitä – isiä ja äitejä – Suomessa ja maailman katastrofialueilla. 
Lahjoituksen voi tehdä kääntöpuolelta löytyvällä tilisiirrolla.

Yhteisvastuu tarjoaa luotettavan kanavan hyvän tekemiseen ja on  
erinomainen lisä yrityksenne yhteiskuntavastuuseen. 

LÄMMIN KIITOS AVUSTANNE!

YHTEISVASTUU 2020 TUKEE VANHEMMUUTTA  
SUOMESSA JA MAAILMAN KATASTROFIALUEILLA



60 % keräystuotosta ohjataan 
kansainväliseen apuun Kirkon 
Ulkomaanavun katastrofirahas-
ton kautta. 20 % tuotosta suun-
nataan vuosittain vaihtuvaan 
kohteeseen Suomessa ja 20 % 
kohdistetaan paikallisseurakun-
tien tekemään avustustyöhön. 

80 senttiä jokaisesta lahjoitetusta 
eurosta käytetään avustustyöhön. 
Loput käytetään vaikuttamistoi-
mintaan, seuraavan euron ke-
räämistä tukeviin toimiin sekä 
keräyksen hallintoon. 

 

80 % 
AVUSTUSKOHTEISIIN

40 % 
suomeen

60 % 
kauemmas

Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys. 
Yhteisvastuu auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja 
kehitysmaissa.

2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan. Työ jatkuu!

APUA VUODESTA 1950
LUOTETTAVAA

Keräyslupa RA/2019/704, voimassa 1.9.2019-31.8.2020, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 23.8.2019.
Keräyslupa ÅLR 2019/3450, voimassa 1.9.2019-31.8.2020, Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands landskapsregering 2.5.2019.

  LUE LISÄÄ: yhteisvastuu.fi
 

 ANNATHAN TUKESI MAAILMAN TÄRKEIMMÄN TYÖN TEKIJÖILLE SUOMESSA JA MAAILMAN KATASTROFIALUEILLA!

Saajan 
tilinumero Aktia  FI82 4055 0010 4148 41

Nordea  FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki  FI14 5000 0120 2362 28

Saaja

Maksaja

Alle- 
kirjoitus

Tililtä nro

Kirkkopalvelut ry / Yhteisvastuukeräys

€

Kyllä, haluamme olla mukana tukemassa 
vanhemmuutta lasten ja perheiden parhaaksi 
Suomessa ja maailmalla!

Maksu välitetään saajalle maksuvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. PANKKI
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