
YHTEISVASTUU
Köyhien lasten määrä Suomessa on kasvussa. Noin joka 
kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä, mikä tar-
koittaa noin 110 000 lasta. Monien nuorten kohdalla unelmi-
en ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei 
ole varaa maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia, kuten 
tietokonetta tai oppikirjoja.
       Maailman pahimmilla katastrofialueilla monet lapset ja 
nuoret ovat menettäneet lähes kaiken tutun ja turvallisen, 
kun he ovat joutuneet pakenemaan luonnonkatastrofeja 
ja konflikteja. Tulevaisuus näyttää toivottomalta ja oma 
merkitys maailmassa on usvan peitossa, kun koulunkäynti 
keskeytyy. Myös muuttuneet ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat 
ruoantuotantoa, karjanhoitoa sekä lasten koulunkäyntiä, kun 
perheet joutuvat muuttamaan veden ja tuoreen laidunmaan 
perässä.  
      Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten 
lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla mak-
sullisten opiskeluvälineiden hankinnassa Kirkon diakoniara-
haston kautta. Lisäksi diakoniarahaston avustuksilla tuetaan 
taloudellisesti eri syistä vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä. 
Keräysvaroja käytetään myös monipuoliseen avustustyöhön 
paikallisseurakuntien kautta.
      Ulkomailla keräysvaroin tuetaan koulunsa keskeyt-
tämään joutuneiden oppilaiden paluuta takaisin kouluun, 
jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita sekä autetaan koulu-
maksuissa. Syrjäseuduille koulutetaan lisää päteviä opetta-
jia ja rakennetaan turvallisia kouluja. Avun vie perille Kirkon 
Ulkomaanapu. 

Keräyslupa RA/2017/785, voimassa 1.9.2017–31.8.2019,  
Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2017. 

OSALLISTUMALLA YHTEISVASTUU- 
KERÄYKSEEN OLET MUKANA TUKE-
MASSA LASTEN JA NUORTEN KOULU-
TUSTA. LÄMMIN KIITOS AVUSTASI!

MONELTA NUORELTA JÄÄ KOULUT KÄYMÄTTÄ, KOSKA SIIHEN EI OLE VARAA

ALOITA AUTTAMINEN LÄHELTÄ

Hyvä lähimmäinen,

kutsumme Sinut mukaan Kotimaanavun keräykseen vähävaraisten 
hyväksi.

Moni suomalainen sinnittelee päivästä toiseen toimeentulon 
rajamailla. Vaikka kaikesta on jo karsittu, rahat eivät tahdo riittää 
edes välttämättömimpään − ruokaan. Harrastuksista, kampaajalla 
käynnistä, lomasta tai suuremmista kodinhankinnoista voi vain 
haaveilla. 

Suomessa on arvioitu olevan jopa 890 000 ihmistä, jotka elä-
vät köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla. Köyhyyden ja syrjäytymisen 
taustalla on usein hyvin inhimillisiä, ihmisestä itsestään riippu-
mattomia syitä. Pahiten köyhyys koettelee pitkään perusturvan 
varassa eläneitä, mutta elämän yllättäessä kuka tahansa meistä 
voi huomata itse olevansa samassa tilanteessa. Esimerkiksi onnet-
tomuus, tulipalo, homeongelmat, vakava sairastuminen, vammau-
tuminen, työttömyys, yksinhuoltajuus tai jatkuva pienituloisuus 
voivat sysätä perheen talouden pahasti raiteiltaan.  

Lahjoittamalla Kotimaanavun hätäapurahastoon, autat kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien ihmisiä Suomessa. Apu toimi-
tetaan perille evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyön 
kautta. Lahjoituksesi ohjataan seurakuntien hakemusten perus-
teella yllättävän elämäntilanteen, kriisin, katastrofin tai muun 
syyn vuoksi hätään joutuneille vähävaraisille ihmisille. 

Kotimaanapu auttaa syntyperään, uskontoon tai poliittiseen 
vakaumukseen katsomatta luotettavasti – ihmiseltä ihmiselle. 

Lämmin kiitos avustasi!

Lahjoita kätevästi osoitteessa kotimaanapu.fi/lahjoita tai 
tee tilisiirto Kotimaanavun tilille: FI54 1596 3000 1028 99. 
Kirjoita viestikenttään: Hätäapurahasto. 

Hätäapurahastoon voit lahjoittaa rahaa MobilePaylla 
käyttämällä numeroa 45595.

Kotimaanapu auttaa hädänalaisia suomalaisia ja Suomes-
sa asuvia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumuk-
seen katsomatta.

Kotimaanapu on osa Kirkkopalvelut-kokonaisuutta. 
Asiakaspalvelumme vastaa mielellään kaikkiin Kotimaan- 

apuun liittyviin kysymyksiin, p. 050 330 9308.

Kirkkopalvelut ry/Kotimaanapu

FI54 1596 3000 1028 99 BIC
NDEAFIHH

Viesti:

Hätäapurahasto

 -

Keräyslupa RA/2018/857. Voimassa 1.10.2018–30.9.2020, koko 
Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Myöntänyt Poliisihallitus 
28.9.2018. 

Pääset sivulle kotimaanapu.fi/lahjoita 
helposti QR-koodilla. 


