YHTEISVASTUU
Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys tekee ennaltaehkäisevää
lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa ja
maailman katastrofialueilla.

SINÄ RIITÄT

HYVÄÄN VANHEMMUUTEEN.

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Tutkimusnäyttö osoittaa, että
lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kokonaiskehitystä.
Vanhemman yksinäisyys, stressi ja sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä lapsen myönteiselle kehitykselle.
Vanhemmuuden tukeminen on yhteisvastuullinen tehtävä. Aina ei
kuulu pärjätä yksin tai ydinperheenä, vaan haasteisiin kuuluu saada
tukea ajoissa.
SUOMEEN jäävä osuus vuoden 2020 yhteisvastuutuotosta käytetään
vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin,
kynnyksettömiin tukitoimiin. Vuonna 2021 keräysvaroilla käynnistetään hanke, jossa valtakunnallisina kumppaneina ovat Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Käytännön tuki voi olla
esimerkiksi vertaisapua vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille.
Toinen puolikas kotimaahan jäävästä osuudesta käytetään keräävän
seurakunnan kautta paikallisiin vanhemmuutta tukeviin tarpeisiin.
MIKKELISSÄ vanhemmille ja perheiden kanssa toimiville järjestetään
luento aiheesta: vanhemmuus uusperheessä. Lisäksi tukea tarvitseville
perheille on tulossa ”kokataan yhdessä”- ilta yhdessä vapaaehtoisten
kanssa. Nämä toteutetaan yhteistyössä Mikkelin perheneuvon ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kanssa.
ULKOMAILLA yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa kärsineitä ihmisiä. Tämän
vuoden keräysvaroilla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja
toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista. Vanhempien hyvät voimavarat takaavat myös lasten hyvinvoinnin. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

TUE MAAILMAN TÄRKEIMMÄN TYÖN
TEKIJÖITÄ – ISIÄ JA ÄITEJÄ - SUOMESSA
JA MAAILMAN KATASTROFIALUEILLA.
OSALLISTU YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN.

Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen olet mukana tukemassa vanhemmuutta Suomessa apua
tarvitsevissa maissa. Lue lisää: yhteisvastuu.fi LÄMMIN KIITOS AVUSTASI!
Saajan
tilinumero

Saaja

Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

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

Kirkkopalvelut ry / Yhteisvastuukeräys

TILISIIRTO

Maksaja
Allekirjoitus

Viite

Tililtä nro

Eräpäivä

304366

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

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.

€
PANKKI

