
 LIITE 2 

Paikalliskeräysten mallipohjia  
 

Napakka ja kuvaava otsikko 

Kuka hädässä?  
Millaisesta hädästä on kyse?  
Mistä johtuu? 
Mitä apua tarvitsee? 
Kuka avuntarpeen on kartoittanut? 
Tavoitesumma  
Kannustus lahjoittamaan 
Kiitos 

 
Uudet sängyt hometalon remontoijille 

Kolmilapsisen perheen kodista löytyi homevaurio, joka vaatii välitöntä korjaamista. Remontin 
aikana perhe ei voi asua kodissaan. Sijaisasunnon vuokra ja asuntolainan korkokulut on joka 
tapauksessa maksettava remonttikulujen lisäksi. Talo saadaan korjatuksi, mutta perhe joutuu 
uusimaan käytännössä koko sisustuksen, mitä ei voida puhdistaa mikrobeista. Uudet sängyt ovat 
kaikkein kiireellisimmät.  

Vaikka molemmat vanhemmat käyvät töissä, perheen talous on yllättävässä tilanteessa todella 
tiukoilla.  

Pystyisitkö sinä auttamaan perhettä uusien sänkyjen hankinnassa? 

Perheen avuntarpeen on kartoittanut xx.  

Keräyksen tavoitesumma on 2 000 eur. 

Lämmin kiitos avustasi! 

 
 

 

Pesukone ikäihmiselle 

Iäkäs, mutta pirteä eläkeläisrouva liukastui kävelyllä ja joutui lonkkaleikkaukseen. Rouvan 
kotiuduttua vanha pesukone rikkoutui, eikä leikkauksesta toipuva ikäihminen pysty viemään 
pyykkejä taloyhtiön pesutupaan. Lapsia tai muita läheisiä rouvalla ei ole. Kodin pienet arjen työt 
ovat rouvalle tärkeitä, mutta pienituloisen eläkeläisen varat eivät tässä tilanteessa riitä uuden 
pesukoneen hankintaan. Uusi pesukone olisi iso ilo ja helpotus arkeen. 

Auttaisitko sinä eläkeläisrouvaa uuden pesukoneen hankinnassa? 

Rouvan avuntarpeen on kartoittanut xx.  

Keräyksen tavoitesumma on 450 eur. 

Lämmin kiitos avustasi! 
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Työkengät kokkiopiskelijalle 

16-vuotias Roni pääsi unelmiensa opiskelupaikkaan. Opintojen aloittaminen vaatii kuitenkin monia 
hankintoja, joista vähävaraisen perheen on vaikea selviytyä. Kesätyöansioillaan Roni hankki 
itselleen opinnoissa tarpeellisen kannettavan tietokoneen ja valtaosa oppikirjoista löytyi edullisesti 
käytettynä. Vielä tarvittaisiin keittiötyöskentelyyn vaadittavat turvajalkineet, jotka täytyy hankkia 
itse.  

Pystyisitkö sinä tukemaan Ronin kenkien hankinnassa?  

Nuoren avuntarpeen on kartoittanut xx. 

Keräyksen tavoitesumma on 200 eur.  

Lämmin kiitos avustasi! 

 
 

 
Talvivaatteita vähävaraisille 

Pakkanen paukkuu ja viima vinkuu! Syksyn kylmetessä moni pienillä tuloilla arjessaan 
kamppaileva ei pysty hankkimaan itselleen ja perheelleen lämpimiä ulkoiluvaatteita, edes 
käytettyinä, tai oikeaa kokoa ei löydy, vaikka kuinka etsisi. Puhumattakaan siitä, että joskus olisi 
ihanaa saada pukea päälleen jotakin uutta. Tällä keräyksellä hankimme toppatakkeja, -housuja, -
haalareita, talvikenkiä, pipoja ja hanskoja niitä kipeimmin tarvitseville.  

Haluaisitko sinä antaa jollekulle kehoa ja sydäntä lämmittävän lahjan? 

Avuntarpeen on kartoittanut xx. 

Keräyksen tavoitesumma 1 000 eur.  

Lämmin kiitos avustasi! 
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