
Hyvä lähimmäinen,
Pian on taas aika kokoontua yhteiseen pöytään ja jouluruokien ääreen. 
Monen suomalaisen kohdalla tämä ei ole kuitenkaan mahdollista.

Tälläkin hetkellä jopa joka kuudes suomalainen elää köyhyys- tai syrjäytymis-
uhan alla. Elämä on sinnittelyä päivästä toiseen toimeentulon rajamailla. Rahat 
eivät tahdo riittää edes välttämättömimpään - ruokaan.

Lahjoita ruoka-apua kotimaan vähävaraisille

Auta kotimaan vähävaraisia perheitä, yksin eläviä ja vanhuksia, jotta tänä 
jouluna kenelläkään ei olisi pula ruoasta.

Lahjoita Kotimaanavun joulukeräykseen. Lahjoituksin mahdollistetaan tuhan-
sille vähävaraisille jouluruokailuja, ruokakasseja tai ruokalahjakortteja. Lahjoitta-
malla autat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä Suomessa. 

Avun vie perille Kotimaanapu.

Voit lahjoittaa helposti haluamasi summan 
• MobilePaylla Kotimaanavun keräysnumeroon 85508 
• tai lähettämällä tekstiviestin AUTA20 (20 €) numeroon 16588
• Lahjoituksen voi tehdä myös kääntöpuolen tilisiirtolomakkeella 
•	 tai	verkko-osoitteessa	kotimaanapu.fi
  

käännä >



Lahjoituksellasi on suuri merkitys

Meidän jokaisen elämässä voi eteen tulla yllättävä ja odottamaton käänne, 
josta emme sillä hetkellä omin voimin selviä.

Köyhyyden syyt ovat varsin usein meistä itsestämme riippumattomia, oman 
kontrollin ja päätösten ulottumattomissa. Elämän voi sysätä raiteiltaan esimer-
kiksi onnettomuus, tulipalo, vakava sairastuminen, läheisen kuolema, vanhuu-
den heikentämä kunto, vammautuminen tai yllättävä työttömyys.

”Koronan myötä työni ja koko toi-
meentuloni päättyi kuin seinään. 
Ilman apua emme olisi selvinneet, 
mutta avun myötä pääsimme pa-
himman yli ja saimme edes perheen 
pienimmät pidettyä leivässä.”  
- kahden lapsen äiti, tapahtuma-alan 
ammattilainen, Vantaa

Pieni teko voi tehdä toiselle joulun.

Lämmin kiitos lahjoituksestasi.

Kotimaanapu auttaa hädänalaisia suomalaisia ja Suomessa asuvia jokaisella 
paikkakunnalla. Lue lisää keräyksestä ja siitä, miten apu menee perille osoitteesta 
Kotimaanapu.fi. 

Hyvää Joulua!   
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Esimerkkejä avusta:
 ❒ 25€ jouluruokailu
 ❒ 50€ ruokakassi perheelle
 ❒ 100€ ruokailulahjakortti 
vähävaraiselle

 ❒ itse valitsema summa

Kuva: Pentti Vänskä, Helsingin Sanomat


