
SEURAKUNTAVAALIT: 
ENNAKKOÄÄNESTYS 8-12.11. 
ÄÄNESTYSPÄIVÄ 20.11.

FÖRSAMLINGSVALET: 
FÖRHANDSRÖSTNING 8.12.11. 
RÖSTNINGSDAG 20.11.



LIPASKERÄYS
BÖSSINSAMLING

info.seurakuntavaalit.fi/vaalien-jarjestaminen/valtakunnallinen-vaalikerays

Infolappu-infolappen

info.forsamlingsvalet.fi/anvisningar/valinsamlingen



LIPASVALVOJA
BÖSS-ÖVERVAKAREN

• Muistuttaa mahdollisuudesta

auttaa ja muuttaa maailmaa

• Neuvoo mobiililahjoituksen: 

tekstari, mobilepay, nettilomake ja 

tilisiirto

• Lisää valvojia: vapaaehtoistyo.fi

• Påminner om möjligheten att

hjälpa och förändra världen.

• Ger råd om de olika

inbetalningssätten

seurakuntavaalit.fi/seurakuntavaalit-2022/vaalikerays

forsamlingsvalet.fi/forsamlingsvalet-2022/valinsamling



VIESTINTÄ
KOMMUNIKATIONEN

• Julisteet -Affischer

• Infotaulut - Infotavlor

• Nettisivut - Nätsidor

• Sosiaalisen median palvelut

– Sociala medier

seurakuntavaalit.fi/seurakuntavaalit-2022/vaalikerays
LINKIT SOMEPOSTAUKSIIN
LÄNKAR SOM BIFOGAS forsamlingsvalet.fi/forsamlingsvalet-2022/valinsamling



KIRKON MEDIAPANKKI-KYRKANS MEDIEBANK

info.seurakuntavaalit.fi/vaalien-jarjestaminen/valtakunnallinen-vaalikerays
info.forsamlingsvalet.fi/anvisningar/valinsamlingen



SUOMEN PIPLIASEURA
FINSKA BIBELSÄLLSKAPET

Pipliaseuran työn kautta Raamatun sanoma tulee lähelle 
ihmistä, hänen omalla kielellään. Pipliaseura kääntää ja 
kustantaa Raamattua sekä herättää mielenkiintoa sanaa 
kohtaan, edistää lukutaitoa ja parantaa syrjäytettyjen 
asemaa. Pipliaseura toimii osana Yhtyneiden 

raamattuseurojen (UBS) verkostoa 240 maassa tai alueella.

Genom Bibelsällskapet kommer Bibelns budskap nära
människan på hennes eget språk. Bibelsällskapet översätter
och ger ut Bibeln och väcker inresse för ordet, 
främjar läskunnigheten och förbättrar utsatta människors
situation. Bibelsällskapet utgör en del av Bibelsällskapens

nätverk (UBS) i 240 länder eller regioner.



SUOMEN PIPLIASEURA
FINSKA BIBELSÄLLSKAPET

Vaalikeräyksen lahjoitusten avulla 
Pipliaseurat Lähi-idässä voivat palvella 
lapsia ja perheitä. Pipliaseurojen 
lastenmateriaalit ja -tapahtumat 
opettavat uudelle sukupolvelle 
konfliktien keskellä sovussa elämistä, 
anteeksiantamista ja rakkautta.
Vähemmistönä elävät kristityt saavat 
raamattumateriaaleista apua lasten 
kristillisen identiteetin tukemiseen.

Valinsamlingens intäkter
går Bibelsällskapets arbete bland barn
och familjer i Mellanöstern.



Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen 
työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista 
kehitysjärjestöistä. Lähetysseura tekee lähetystyötä, 

kehitysyhteistyötä ja rauhantyötä 27 maassa 

ympäri maailmaa.

Finska Missionssällskapet är en av kyrkans 
organisationer för internationellt arbete och en av 
Finlands största organisationer för 
utvecklingssamarbete. Missionssällskapet utför 
missionsarbete, utvecklingssamarbete och 

fredsarbete i 27 länder runt om i världen.



Suomen Lähetysseuran keräysvarat 

ohjataan jälleenrakennukseen ja ihmisten 

elinolosuhteiden varmistamiseen kriisien 

koettelemilla alueilla. Erityisesti 

panostetaan ruokaturvan varmistamiseen 

ja ilmastonmuutoksen vaikutusten 

torjuntaan.

Finska Missionssällskapet riktar sin andel 
av de insamlade medlen till 
återuppbyggnadsarbetet och 
säkerställandet av människors överlevnad 
på krisdrabbade områden. Man vill särskilt 
trygga tillgången till mat och bekämpa 
klimatförändringens effekter.



Kirkon Ulkomaanapu on Suomen 
suurin kehitysyhteistyön ja humanitaarisen 
avun toteuttaja joka tekee työtä ihmisarvon 
puolesta. KUA on uskopohjainen järjestö, jonka 
Suomen evankelisluterilainen kirkko on 
perustanut kansainvälisen diakonian 
toteuttajaksi.

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största
organisation för utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd som arbetar för 
människovärdet. KUH är en trosbaserad
organisation som Finlands evangelisk-
lutherska kyrka har grundat för att uföra
internationell diakoni.



KUA toimittaa hätäapua ja vastaa
pitkäkestoisiin humanitaarisiin tarpeisiin
maailmanlaajuisesti.

Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten
luonnonkatastrofit, kuten kuivuus, tulvat, 
myrskyt, maanjäristykset, sekä poliittiset
selkkausten seuraukset tai 
suuronnettomuudet.

KUH förmedlar nödhjälp och svarar på
utdragna humanitära behov I hela världen.

Hjälpbehoven orsakas ofta naturkatastrofer
såsom torka, översvämingar, orkaner och
jordbävningar samt politiska konflikter och
storolyckor.

KIRKON ULKOMAANAPU
KYRKANS 
UTLANDSHJÄLP



KOTIMAANAPU
Kotimaanapu on Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä 
hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa 
konkreettisesti hädänalaisia suomalaisia ja 
Suomessa asuvia ihmisiä syntyperään, uskontoon tai 
poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Kotimaanavun keräysvaroilla autetaan kriisin uhreja 
ja vähävaraisia Suomessa yhteistyössä 
paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta.

Kotimaanapu är Kyrktjänsts välgörenhetsservice
som hjälper finländare och i Finland bosatta som är i 
nöd. Hjälpen ges utan att se till härkomst, religion
eller politisk övertygelse.

Med de insamlade medlen hjälper man krisdrabbade
och mindre bemedlade människor. Det sker i 
samarbate med de lokala församlingarnas diakoni.



KOTIMAANAPU

Vaalikampanjan rahat ohjataan 
Kotimaanavun hätäapurahastoon, josta 
varat jaetaan seurakuntien anomuksesta 
diakoniatyön kautta apua tarvitsevien 
auttamiseksi akuuteissa kriiseissä.

Lahjoitusvaroja käytetään avuntarvitsijoiden 
auttamiseksi taloudellisesti, tavara- tai ruoka-avun 
kautta tai muihin välttämättömiin toimiin, joiden 
avulla vaikeuksissa olevien elämänlaatua halutaan 
kohentaa.

Pengarna riktas till Kotimaanapus nödhjälpsfond ur
vilken församlingarna kan ansöka om medel för att
hjälpa mänskor som är i akut kris. De kan få
ekonomiskt stöd för nödvändiga
anskaffningar som höjer livskvaliteten.



KYSYMYKSIÄ
FRÅGOR


