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Pirkkalalainen Antto Kaihlanen on oppinut
Sisupartiossa luontoa rakastavan tärkeitä
taitoja, kuten rinkan oikeaa pakkaamista
ja puukon käyttöä. Yhteisvastuukeräys
2016 tukee kotimaassa partiotoimintaa.

Kuva: Hannu Jukola
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Teko hyvän puolesta

M

aailma on muuttunut. Yhteisvastuukeräys käynnistyy tilanteessa, jossa joudumme uudella tavalla arvioimaan auttamista
ja lähimmäisyyttä.
Julkisessa keskustelussa mietitään toisaalta turvapaikanhakijoiden kotoutumista, toisaalta heidän ja paikallisten välille syntyvää kitkaa. On todettu, että isännän
lisäksi myös vieraan tulee kunnioittaa suomalaisen yhteiskunnan arvoja.
Eurooppa ei voi vastata kaikkien parempaa elämää
etsivien toiveisiin. Jos haluamme auttaa, on keskityttävä aidosti turvaa tarvitseviin.
YK:n rauhanvälitysverkoston johtaja Antti Pentikäinen lausui hiljattain Ylen Kultakuume-ohjelmassa kovan väitteen. Pakolaisten vaelluksessa ei ole kyse vain hätään joutuneiden ihmisten paosta. Kodeistaan kohti Eurooppaa työnnettyjä ihmisiä käytetään aseena. On valtioita, jotka haluavat horjuttaa Euroopan vakautta pakolaisten avulla. Ne pyrkivät siihen, että Eurooppaan saapuisi mahdollisimman paljon pakolaisia.
Kasvava pakolaisten määrä haastaa eurooppalaisten
keskeiset arvot – ihmisarvon kunnioituksen ja kaikkien
hädässä olevien auttamisen. Meille on heitetty iso haaste.
Kun tuleva pelottaa, silloin on parasta äänestää hyvän
puolesta. Tehdä sellaista, mistä lähimmäinen sekä lähellä että kaukana ilahtuu. Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen autat esimerkiksi ugandalaisia pakolaisnuoria
lähellä kotimaataan.

Remontti yllätti
laajuudellaan
KIRKKOVERÄJÄN seurakuntatalon remontti on
valmistunut, ja tilat ovat
jälleen normaalissa käytössä.
Lokakuussa alkaneessa
peruskorjauksessa uusittiin alakerran lattiat perustuksineen sekä seinien eristykset sisä- ja ulkopuolelta. Koko rakennuksen sadevesiohjaus ja salaojat sekä osa ilmastointia
uusittiin.
Remontoinnin yhteydessä seurakuntataloon
saatiin uusi pelihuone
nuorten digikasvatusprojektia varten.
Remontissa otettiin
muutenkin käyttäjät huomioon: nuoret pääsivät
yhdessä arkkitehtien kanssa suunnittelemaan nuorisotilojen, kerhohuoneiden, keittiön ja sosiaalitilojen uusia pintamateriaaleja sekä värimaailmaa
ja valaistus- ja kalusteratkaisuja.
PERUSKORJAUS osoittautui oletettua tarpeellisemmaksi.
− Kyseessä oli aikaisemmissa remonteissa tehtyjen rakenneratkaisujen ja
-virheiden aiheuttamien
kosteusvaurioiden korja-

us. Työn edetessä paljastui lisää rakennusvirheitä, joten rakentaminen
oli paikoitellen haastavaa. Hengittävän, terveen
ja kestävän rakennuksen
saamiseksi tehtiin runsaasti työtä. Taloon tehtiin myös tarkkoja kosteus- ja sisäilmamittauksia, talouspäällikkö Pekka Elomaa kertoo.
Monista lisä- ja muutostöistä huolimatta kustannuksissa alitettiin reilusti kirkkovaltuuston hyväksymä 600 000 euron
määräraha.
Kirkkoveräjän vanhin osa on rakennettu
1960-luvulla. Aikaisempi mittava peruskorjaus ja
laajennus tehtiin vuonna
2004.
PIRKKALAN seurakunnan
rakennuskohteita vuonna 2016 ovat muun muassa Pappilan rantasauna
ja kirkkovenesuoja laitureineen sekä Lotjan lisämajoitusrakennus. Näiden lisäksi tehdään pienempiä muutos- ja uudistustöitä eri kiinteistöissä. Investointeihin ja
vuosikorjauksiin varatun
budjetin suuruus on noin
1 270 000 euroa.

Sisaruspiiri kokoaa Pirkkalan sisupartiolaiset lähekkäin jokaisen tapaamisen lopuksi. Hannu Arola (ruskea huivi) ja Lasse Laiho (toinen oike

Sisupartiolaiset kannu
Teksti Hanna Parviainen

PIRKKALALAINEN Antto Kaihlanen, 15, on tyytyväinen. Hän
on äskettäin voittanut suuren
pelkonsa ja oppinut hyvin merkittävän taidon: nuotion sytyttämisen. Ei ole mikään pikkujuttu oppia sytyttämään tulitikku turvallisesti ja saada samalla suuri nuotio palamaan.
Ja siinä voi sitten paistaakin jotain hyvää!
− Minä niin tykkään liikkua
metsässä. Tykkäisin sahata metsurina puita. Siihen kun vielä saisi paistaa päälle nuotiossa makkarat, niin se vasta olisi
jotakin, Nuolialan koulua käyvä Antto nauraa.
Vaikka metsurinuraan on
vielä hetki aikaa, voi Antto kuitenkin nyt jo liikkua metsässä

ja nauttia nuotiomakkarasta.
Osaltaan tämän, sekä sen nuotion sytyttämisen oppimisen,
on mahdollistanut partio, erityisesti Sisupartioryhmä Käet.
Partioharrastus sopiikin ulkoilmaihmiseksi tunnustautuvalle tämän kevään rippikoululaiselle enemmän kuin hyvin.
− Anton elämänasenne opettaa meille muille, että ei kannata pelätä säätä. Kun varustautuu hyvin ja on oikea asenne,
saa luonnosta paljon. Partiossa
oppii taitavien ohjaajien kanssa upeita luontoon liittyviä taitoja kuten käyttämään kirvestä ja puukkoa, äiti Päivi Siltakorpi kiittää.
MARRASKUUN 17. päivänä
2013, Einon päivänä, puhkesi myrsky. Vaasan seudulla kovimpana riehunut myrsky on

yksi 2000-luvun rajuimmista myrskyistä, mutta se ei Pihlajaniemeen leiriytyneitä sisupartiolaisia pelottanut. Ei vaikka yö teltassa oli ensimmäinen
laatuaan.
− Minä en herännyt yöllä
ollenkaan! Aamulla näin, että puista oli pudonnut oksia.
Oli hienoa olla leirillä, kun oli
myrsky, Antto sanoo silmät
loistaen ja kertoo lisää myrskyistä, puista ja partiosta, niistä kolmesta kaikista kiinnostavimmasta asiasta.
Kun puhutaan partiosta, hymyilee Antto paljon. Pirkkalasta, Kangasalta ja Ylöjärveltä tulevista 15 sisupartiolaisesta on ryhmäytynyt läheinen ja
tiivis joukko. Joka toinen tiistai
Kirkkoveräjän seurakuntatalolla kokoontuvien 15−70-vuotiaiden partiolaisten huumori ja

kiinnostuksenkohteet kohtaavat upeasti.
− Meillä on ryhmässä äärettömän hieno me-henki. Kaikki
pitävät huolta toisistaan ja ovat
kiinnostuneita siitä, mitä teemme partiossa, lapsesta asti partiossa mukana ollut Sisuryhmän
ohjaaja Martti Arola iloitsee.
KUULO-, näkö-, liikunta- ja
kehitysvammaisille tarkoitettu partiotoiminta käynnistyi
Suomessa vuosina 1928−1929.
Toiminnan ideana on tarjota
mahdollisuus osallistua partiotoimintaan omien kykyjen
mukaan.
Keväästä 2013 toiminut
Pirkkalan Sisupartio on osa
Pirkkalan Pirkkojen ja Pirkkalan Sotkapoikien toimintaa.
Tavoitteena on lisätä lippukuntien tietämystä Sisupartiosta se-
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Sisupartiotoiminnan tunnuksena on sisukkuutta kuvaava sammakko.
Sammakon ympärillä on vahva jalassolmu, jonka vammaton ja vammainen partiolainen yhdessä solmivat.

Nuorten asialla Suomessa
ja Ugandassa
YHTEISVASTUUKERÄYS
2016 torjuu nuorten syrjäytymistä. Suomessa keräysvarat osoitetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämänhallintataitojen kehittämiseen muun muassa ohjaamalla nuoria partioharrastuksen pariin. Suomessa nuoria
ohjataan partioharrastuksen
pariin. Ugandassa tuetaan
nuorten ammattikoulutusta
ja toimeentuloa.
Länsi-Ugandaan, Rwamwanjan pakolaisleirille, on
rakenteilla ammattikoulu,
johon valitaan opiskelijoiksi
heikoimmassa asemassa olevia
pakolais- ja ugandalaisnuoria.
Koulussa voi opiskella mekaniikkaa sekä rakennus-, hotelli- ja maatalousalaa. Koulutukseen sisältyy työharjoittelu, jossa nuoret saatetaan
yhteen tulevien työnantajien kanssa.
− Keräyksellä voidaan auttaa kehitysmaahan tulleita pakolaisia. Ugandaan tulee naapurimaasta Kongosta hyvin
traumatisoituneita sotapakolaisia, joista moni kokee,
että hänen elämällään ei ole

Yhteisvastuu
n Yhteisvastuukeräys
n Vuosittain 35 000 talkoo-

laista. Osallistua voi myös
vapaaehtoistyöntekijänä:
yhteisvastuu.fi/fi/osallistu.

merkitystä. Keräyksen tuella
voimme auttaa nuoria pääsemään koulutukseen, Pirkkalan seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö, seurakuntapastori Laura
Tuhkanen-Jukkola sanoo.
SUOMALAISEN Yhteisvastuukeräyksen historia ulottuu vuoteen 1949. Sodan jälkeen monen lapsiperheen tilanne oli huono ja työttömyys
vaikeutti toimeentuloa. Silloisessa Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitossa huomattiin perheiden hätä ja ehdotettiin suurkeräystä. Keräys
käynnistyi vuonna 1950 kaikissa seurakunnissa ja tuotti
60 miljoonaa silloista markkaa, tuplasti yli tavoitteen.
Vuonna 1963 apua laajennettiin ulkomaille.

n Oman lahjoituksensa voi

antaa keräyslippaaseen,
osallistua tapahtumiin tai
lahjoittaa verkossa osoitteessa http://yhteisvastuu.
fi/fi/lahjoita.
Lahjoittaa voi myös keräyssivulla https://jelpi.fi/kerayssivut/yhteisvastuu-2016.
Pirkkalassa kerääjäksi voi
ilmoittautua lähiaikoina avautuvalla lomakkeella osoitteessa www.vapaaehtoistyo.fi/
pirkkala.
n

n Keräyksen suojelijana toi-

mii tasavallan presidentti.
n Pirkkalan seurakunnan

Talvitapahtuma Yhteisvastuun hyväksi uudella kirkolla
31.1. klo 10−14.
LÄHDE: yhteisvastuu.fi

Kapsäkki kutsuu mukaan

ealta) luotsaavat muiden ohjaajien kanssa porukkaa, jossa on aina hyvä meininki.

ustavat kaveria
kä saada ryhmien välille lisää
yhteistyötä.
− On hienoa nähdä ilo ja
loiste kasvoilla, kun partiolainen tai hänen kaverinsa
oppii uuden taidon. Partiossa opimme uskomaan itseemme, kokeilemaan itse ja oppimaan erehdysten
kautta.
VIIME kevään partiokausi
huipentui merkittävään tapaamiseen.
− Kysyimme partiolaisilta, mitä he haluaisivat tehdä. Mikko vastasi, että mennään tapaamaan Saulia. Selvitimme asiaa, ja niin vain
pääsimme tapaamaan presidenttiä, Arola kertoo.
Presidentti Niinistö otti
ryhmän lämpimästi vastaan.
Kokemus oli hieno, vaikka

partiolaisia vähän harmittikin, että Jenni Haukio ja
Lennu-koira jäivät heidän
vierailustaan paitsi.
Antto sai tilaisuuden esittää presidentille kysymyksen.
− Kysyin häneltä, onko
myrsky kaatanut puita Tamminiemessä. Ei ollut, mutta
puut olivat taipuneet, Antto virnistää.
Se oli tärkeä tieto. Ja se, että vaikka jännitti, uskalsi kysyä ja voittaa itsensä.
Sellainen on partiolainen.
Yhteisvastuukeräys 2016
tukee kotimaassa nuorten
partioharrastusta. Pirkkalassa varoja osoitetaan myös
sisupartiotoiminnan kehittämiseen.

Partio Pirkkalassa
Perustettu vuonna 1955.
Kaksi lippukuntaa: poikien Pirkkalan Sotkapojat
ry ja tyttöjen Pirkkalan Pirkot ry.
n Yhteensä noin 300 partiolaista.
n Lippukunnissa on partiolaisia Sudenpennuissa,
Seikkailijoissa, Tarpojissa,
Samoajissa ja Vaeltajissa.
n Vuoden 2016 päätapahtumia talvileiri Loimu ja
heinäkuussa järjestettävä
suurleiri Roihu.
n Sisupartiolaisia on koko
maassa noin 400−500 yli
sadassa lippukunnassa.
n
n

OKKO Rintala, 1, katselee
uteliaana leluja ja lapsia Kapsäkin avoimessa perhekerhossa.
− Asumme tässä lähellä, joten tänne oli helppo tulla rattailla, tiedon Kapsäkistä seurakunnan verkkosivuilta löytänyt äiti Anri Keskikangas
kiittelee.
Okon kaverina perhekerhossa leikkii tällä kertaa neljä muuta lasta. Kauppakeskus Veskaan elokuussa avatun
Kapsäkin toiminta on lähtenyt mukavasti käyntiin.
Kapsäkistä löytyy tekemistä kaikenikäisille. Lasten kanssa voi viettää aikaa perhekerhon lisäksi Perhekahvila Kukkarossa. Lauantaisin lapset voi
tuoda Pyhisparkkiin ja käydä sillä aikaa vaikka ostoksilla. Huilipaikassa voi vaikka
levähtää hetken ostosten lomassa.
AVOIMESSA perhekerhossa on joka kerta ohjattua toimintaa, kun taas perhekahvila Kukkaro painottuu yhdessäoloon ja leikkiin. Syksyllä
Kukkarossa kävi myös muutamia vierailijoita, jotka kertoivat esimerkiksi sisustamisesta, kukka-asetelmista ja lasten polkupyöristä. Kahvilassa pidettiin myös askarteluja muskarihetkiä.
− Kahvilaan ovat tervetulleita kaikki lasten kanssa päivää viettävät aikuiset. Aikuiset voivat juoda rauhassa kupin kahvia ja lapset tulla leikkiensä lomassa ottamaan mehua, ryhmänohjaaja Pirjo Tuominiemi sanoo.
− Yritämme löytää kevääl-

Okko Rintala nautti leluista ja tunnelmasta tammikuun loppupuolella
maanantain avoimessa perhekerhossa.

le vierailijoita, jotka käsittelisivät lapsiperhettä koskettavia aiheita, kuten vaikka uhmaikää, kodin kaaoksen hallintaa tai kenkien valintaa,
lastenohjaaja Laura Furu paljastaa.
Huilipaikassa kohtaavat
kaikenikäiset kävijät.
– Huilipaikkaan voi tulla
tutustumaan muihin, istahtaa hetkeksi kauppa-asioiden
lomassa tai vaikka tulla syöttämään lasta ja vaihtamaan
vaippaa, diakoni Sirkka Nylund sanoo.
IHMISTEN keskellä oleva tila
on mahdollistanut uusia toimintatapoja.
− Kauppakeskuksessa olevaan toimintaan on matalampi kynnys tulla mukaan, tänne on hyvät kulkuyhteydet ja
paljon parkkipaikkoja, Tuominiemi iloitsee.
Kävijät ovat kehuneet erityisesti Kapsäkin kodikkuutta. Pehmeät sohvat, matot, le-

lulaatikot ja pöytäryhmät kutsuvat asettumaan kuin ystävän olohuoneeseen. Liikuteltavat sisustusratkaisut sekä aikuisten koon huonekalut
mahdollistavat tilan monipuolisen käytön.
Avoimet ryhmät
n Avoin perhekerho ma klo
9.30−11.15. Leikkiä, yhteistä
ohjelmaa ja kahvittelua.
n Perhekahvila Kukkaro to klo
13−15. Leikkiä ja kahvittelua,
silloin tällöin vierailija.
n Huilipaikka ke klo 14−16.
Vierailijoita, jumppaa, kahvittelua ja kädentaitoja.
n Pyhisparkki la klo 10−13 yli
3-vuotiaille lapsille. Pelejä,
leikkejä ja pyhäkoulutuokio.
Mehu- ja keksitarjoilu.
n Maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista. Mehu-, kahvi- ja teetarjoilu, osassa myös
pikkupurtavaa. Omat eväät voi
ottaa mukaan. Tilassa on mikro, wc ja vauvan hoitopöytä.
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KIRKKOPOSTI
PIRKKALAN APTEEKKI

Palvelemme ma-pe 8.30–20
la
10–16
Palvelemme
ma-pe
8.30–20
su
11–15
Palvelemme ma-pe 8.30–20

PIRKKALAN
APTEEKKI
PIRKKALAN
APTEEKKI
la
su

10–16
10–16la
Suupantori
4, 33960 Pirkkala
su
11–15
11–15

puh. 03 3587 500
Mekin osallistumme

4, 33960 Pirkkala
Suupantori 4,Suupantori
33960 Pirkkala
www.pirkkalanapteekki.fi
puh.Yhteisvastuukeräykseen.
03 3587 puh.
500 03 3587 500
www.pirkkalanapteekki.fi
www.pirkkalanapteekki.fi

Talvitapahtuma
Pirkkalan kirkolla su 31.1.2016

Perhemessu klo 10, toimintapisteet klo 11–14

* soppalounas (5/2€)
* kahvia, pullaa, mehua,
nuotiomakkaraa
* sisällä kasvomaalausta,
Maukasta
ja
laadukasta
kotiruokaa
arkeen
ja
juhlaan!
Maukasta ja laadukasta kotiruokaa arkeen ja juhlaan!
Maukastawww.tiinankotiruoka.fi
ja laadukasta kotiruokaa
arkeen ja •juhlaan!
ongintaa, onnenpyörä,
www.tiinankotiruoka.fi
www.cateriina.fi
• •Tekijänkuja
• www.cateriina.fi • Tekijänkuja
2, 33960 Pirkkala
050 464 22432, 33960 Pirkkala • 050 464 2243
ww.tiinankotiruoka.fi • www.cateriina.fi • Tekijänkuja 2, 33960 Pirkkala • 050 464 2243
arpajaiset, taidenäyttely
* Yhteisvastuun infopiste
* ulkona poniratsastusta,
vauhdikasta ajelua

PIRKKALAN
SÄHKÖLIIKE KY

www.kattokeskus.fi
www.kattokeskus.fi

,PLPOBJTWBMUBJTUBLPUJUZÚQBMWFMVB
www.kattokeskus.fi
,PLPOBJTWBMUBJTUBLPUJUZÚQBMWFMVB
TJJWPVLTFTUBTBJSBBOIPJUPPO
TJJWPVLTFTUBTBJSBBOIPJUPPO

P

* paloauto
* mukana myös partiolaiset
* liukumäet

appilan
taideilta

Uutis- ja ilmoituslehti
a ilmoituslehti

Uutis- ja ilmoituslehti
www.pirkkalanhautauspalvelu.fi

03 368 2307

– jakelu Pirkkala, Härmälä, Hatanpää
"MJOBQBMWFMVJTUBPONBIEPMMJTUBTBBEBLPUJUBMPVTWÊIFOOZTUÊ
"MJOBQBMWFMVJTUBPONBIEPMMJTUBTBBEBLPUJUBMPVTWÊIFOOZTUÊ

(Pappilantie 65)

Su 31.1. klo 16–18 väentuvassa

5JMBBJMNBJOFOLBSUPJUVTLÊZOUJ
5JMBBJMNBJOFOLBSUPJUVTLÊZOUJ

KA PSÄ KK I

"MJOBQBMWFMVJTUBPONBIEPMMJTUBTBBEBLPUJUBMPVTWÊIFOOZTUÊ

5JMBBJMNBJOFOLBSUPJUVTLÊZOUJ

Kiitos tuestanne.

Yhteisvastuukeräyksen
2
2
tuoton jakautuminen 2016
2

Kiitollisin mielin
tarjoamme asiakkaillemme
kakkukahvit 10–17.
Muistelujen hetki klo 12,
mukana Jukka Jormanainen ja Juhani Husa.

Avoin perhekerho maanantaisin klo 9.30–11.15.
Yhdessäoloa, leikkiä, pieni hartaushetki, yhteistä ohjelmaa ja kahvittelua.
Huilipaikka keskiviikkoisin klo 14–16. Mahdollisuus virkistyä toisten seurasta, vaihtelevasta tekemisestä, ja kahvi/teetarjoilusta.
Perhekahvila Kukkaro torstaisin klo 13–15.
Kavereita ja kahvittelua.
Pyhisparkki lauantaisin klo 10–13.
Mukaavaa yhdessäoloa
lapsille muiden kanssa. Voit ottaa omat eväät mu3
3
kaan sekä
sisätossut. Pyhisparkki tarjoaa hyvän mahdollisuuden vanhemmille hengähtää hetken omassa rauhassa.
Kapsäkki, Kauppakeskus Veskassa 2. krs

Hiljenny hetkeksi

Torstaiaamun hartaushetki
Pirkkalan kirkossa
4.2. klo 7.45
Rukoushetki
Pappilan väentuvassa
pe 5.2. klo 20.
Lauluja, rukousta, hiljaisuutta
ja iltatee.

Leena Lampaan lastenkonsertti
Suomalaiset lahjoittivat vuonna 2015 Yhteisvastuukeräykselle 3 604 388,87 euroa. Varoilla kehitettiin
vapaaehtoistoimintaa sekä autettiin lapsia kouluun
Haitissa.
Pirkkalan seurakuntaan jäävällä osuudella hankittiin
kipupumppu terveyskuksen sairaalan ja kotisaattohoidon käyttöön.
Kiitos avustasi!
Olethan mukana auttamassa tänäkin vuonna.

Tapahtuman eri toimintoihin
myydään tapahtumapassia
klo 9.30-10 sekä klo 11 ->
Tuotto Yhteisvastuun hyväksi.

Sirpakka 15 vuotta
ti 2.2.2016

Minna Canth su 31.1. klo 16–18
Aiheena “Minna Canthin teoksia näyt,PLPOBJTWBMUBJTUBLPUJUZÚQBMWFMVB
tämöllä”. Kertomassa teatteritaiteen
TJJWPVLTFTUBTBJSBBOIPJUPPO
näkökulmasta Heini Tola.

– jakelu Pirkkala, Härmälä, Hatanpää
ala, Härmälä, Hatanpää

Tapahtuman eri
toimintoihin
myydään tapahtumapassia
klo 9.30–10
sekä klo 11 ->
Tuotto Yhteisvastuun hyväksi.

Nyt
lauletaan!

5.3.2016
klo 11
klo 13

Kauppakeskus
Veskassa 2. krs
Tervetuloa laulamaan!
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Pirkkalan kirkossa

TUHKAKESKIVIIKON
ILTAKIRKKO
ke 10.2. klo 19
Sururyhmä omaisensa tai
läheisensä menettäneille
alkaa Pirkkalan kirkon kerhotalossa ke 9.3. ja
Sisältää neljä kokoontumiskertaa. Mukana
pastori Laura Tuhkanen-Jukkola ja
diakoniatyöntekijä Sirkka Nylund.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 050 434 8320.

Joko olet käynyt uusilla sivulla?
Vapaa
pääsy.

APURIT AUTTAVAT!

Otamme vastaan pieniä
naapuriapuhommia ma–pe klo 9–13,
soita 050 452 9110.
Emme ota työstä palkkaa.

Häitten kevätyö
ke 1.6.2016 Vanhassa kirkossa.

Kirkkohäät pienimuotoisesti vähällä vaivalla.
Varaa oma vihkiaikasi srk-toimistosta 03 342 7300.

Auta ja lahjoita Yhteisvastuukeräykseen
Pirkkalan Sisupartio Käet.

Toimittajat: Hanna Parviainen ja Mari Lilja
www.pirkkalanseurakunta.fi

Mitä lahjoituksella saadaan?
essan 20 € Trangia-ruokaa päiväksi koko vartiolle
m
o
u
s ntaaa 40 € Osallistuminen viikonloppuleirille
oimi
t
o
i
t
par
assa 20 € Lämmin koululounas yhdelle opiskelijalle
d
n
a
ug
kuukaudeksi
Lahjoita:
Saaja: Yhteisvastuukeräys
NORDEA FI16 2089 1800 0067 75
Kiitos
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28 Viite: 302494
lahjoituksestasi!

