
Hyvä yrityksen päättäjä,
Tänä jouluna vetoamme lahjoitusten saamiseksi lapsiperheiden ja 
vanhemmuuden hyväksi. Yrityksen joululahjoituksella olette tärkeällä 
tavalla mukana tukemassa vanhempien jaksamista ja lasten 
hyvinvointia.

Monissa perheissä on ristiriitoja, huolia ja yksinäisyyttä. Apua ja tukea 
kaivataan mm. lasten kasvatukseen, parisuhteen haasteisiin ja omien 
tunteiden käsittelyyn. Varhaisessa vaiheessa saatu tuki ehkäisee 
perheen ongelmien syvenemistä ja tukee lasten turvallista kasvua.

Väestöliiton maksuttoman puhelin- ja chatpalvelun avulla voi saada 
nopeasti ja nimettömästi asiantuntevaa apua perheen tilanteeseen. 
Lahjoitusvaroja tarvitaan kipeästi vahvistamaan tarjottavaa apua ja 
tukea myös ilta-aikaan, jolloin kodit hiljenevät ja vanhemmilla on 
paremmin mahdollisuus jutella huolistaan.

Yrityksesi tuki on todella tärkeä. Tuellanne voimme auttaa yhä useampia 
vanhempia ja perheitä ja vaikuttaa samalla siihen, että mahdollisimman 
monella lapsella olisi onnellinen ja turvallinen lapsuus.

80-vuotias 
Väestöliitto vetoaa

Auta lapsiperheitä.
Tue vanhemmuutta.

#LiitytäänYhteen

Väestöliiton tehtävänä on vahvistaa hyvinvointia ja ihmisten välistä yhteyttä. 
Väestöliitto tukee erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä 

yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja seksuaalioikeuksien toteutumista. 
Väestöliitto täyttää tänä vuonna 80 vuotta. 

Lämpimin terveisin,

Eija Koivuranta
Väestöliiton toimitusjohtaja 



Tee yrityslahjoitus tai tilaa lasku helposti verkkolomakkeella: 
www.vaestoliitto.fi/lahjoita

Valitse lomakkeella lahjoituskohteeksi Perheiden 
ja vanhemmuuden tukeminen.

Näin yrityksesi lahjoitus auttaa:
• 250 € – 10 vanhempaa voi saada apua 

jaksamiseen ja haastavaan 
perhetilanteeseen.

• 500 € – 20 perhettä voi saada asiantuntevaa 
tukea lasten kasvatukseen ja kehitykseen 
liittyvissä huolissa. 

• 2 000 € – viikon verran lapsiperheiden 
hyvinvointia tukevaa iltapäivystystä.

• 8 000 € – kuukauden verran lapsiperheiden 
hyvinvointia tukevaa iltapäivystystä.

”Tämän tyyppinen matalan 
kynnyksen chat on todella hyvä 
tapa lähteä purkamaan omaa 

ongelmaa. Kolmen tapaamiskerran 
jälkeen olo tuntuu jo paljon 

paremmalta ja ongelma tuntuu 
voitettavalta. Kiitos.”

Yrityslahjoittajana saatte 
käyttöönne kauniin 

joulutervehdysmateriaalin, 
jolla voitte viestiä yrityksenne 

arvokkaasta tuesta 
sidosryhmillenne. 

Lisätietoja yrityslahjoittamisesta: 
lahjoitukset@vaestoliitto.fi tai 040 624 1104. 
Väestöliiton keräyslupa: RA/2020/1558, 
myönnetty 4.12.2020.

Juhlavuonna käynnistimme uuden Liitytään yhteen 
-kampanjan, jolla kerätään varoja työhömme hyvinvoinnin ja 
hyvien ihmissuhteiden hyväksi. Kampanjan suojelijana toimii 
tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

”Hyvä, että tällainen 
palvelu on olemassa. 

Sain apua perhe-elämän 
kriisitilanteeseen.”

”Tosi 
helpottunut olo ja 

tunne siitä, että 
asiat paranee.”

Tee yrityksen joululahjoitus 
lapsiperheiden hyväksi

Asiakkaiden kertomaa:

Auta lapsiperheitä.
Tue vanhemmuutta.

#LiitytäänYhteen


