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Keräysnumero Voimassa
RA/2022/150

04.02.2022 -

RA/2022/151

04.02.2022 -

RA/2022/152

04.02.2022 -

RA/2022/155

04.02.2022 -

RA/2022/156

04.02.2022 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HELSFIHH
Kerätyt varat käytetään yksinomaan yleishyödylliseen avustustoimintaan.
FI3940550012610628
Avustustoiminnan kohteita ovat
- nuoret (esimerkiksi päihteiden vastaisuus, kaupungin nuorisotilat,
nuorisokoti ja lastenkodit, nuorison toimintatonni ja koulujen stipendit)
- vanhukset (esimerkiksi lahjoitukset, kotien kunnostaminen,
ulkoiluttaminen)
- vähävaraiset (esimerkiksi lahjakortit jouluna)
- hätäapu (tuetaan esimerkiksi kotinsa tulipalossa menettäneitä).
Poliisihallitus NDEAFIHH
Rahankeräysvarat käytetään
FI9717973000011378
- paikallisten nuorten ja nuorisotyön tukemiseen syrjäytymisen
estämiseksi ( tätä tarkoitusta palvelevat erilaiset stipendit, avustukset ja
apurahat)
- lahjoituksiin Savonlinnan Seurakunnan diakoniatyölle, jonka kautta
varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
opiskelumahdollisuuksien tukemiseen diakoniaperiaatteiden mukaisesti.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Varat käytetään hakijan asiakaskunnan hyvinvointia, yhteiskuntataitoja ja
FI5610113000237452
osallistumista edistävään tukeen ja toimintaan sekä kriisitilanteissa
syntyviin avuntarpeisiin.
Yhteiskuntataitojen ylläpitoa ja osallisuutta edistetään tukemalla
digitaitoja (tietokoneet yksiköissä), osallistumis- ja matkakuluja
työllistymis-, kouluttautumis- ja kurssitoimintaan sekä järjestämällä
yhteisöllisiä tapaamisia ja työpajoja. Sosiaalista hyvinvointia edistetään
tukemalla harrastuksia (harrastusmaksut), mahdollistamalla
perheyhteyksien ylläpitämistä (esimerkiksi nettiyhteydet, puhelinkortit) ja
tukemalla vanhemmuutta (yhteinen tekeminen lasten kanssa).
Varoja käytetään myös akuuttiin kriisiapuun (esimerkiksi ruoka, terveysja hygieniatarvikkeet, vaatteet, puhelinkortti tai tilapäismajoituksen
kustannusten kattaminen). Lisäksi varoja käytetään myös suoraan
kentälle vietävään kriisiapuun liittyviin kuluihin (esim. matkailuauton
vuokra kenttäkäyntien ajaksi).
Kerätyt varat käytetään Suomen kommunistisen puolueen
Poliisihallitus NDEAFIHH
valtakunnallisiin vaalikampanjoihin, puolueen poliittisen toiminnan ja
FI6610113000225441
järjestötoiminnan edistämiseen sekä valistustoiminnan järjestämiseen.
DABAFIHH
FI7280001970504222
Kerätyillä varoilla toteutetaan paikkakunnalla koko perheen aktiviteetteja, Poliisihallitus OKOYFIHH
kuten talvirieha ja kalastuskilpailu. Lisäksi varoja käytetään vähävaraisille
FI3750621720006925
annettaviin lahjakortteihin, ikäihmisten hiekoitusämpäreihin ja
ensimmäisen luokan oppilaille lahjoitettaviin heijastinliiveihin. Varoilla
voidaan myös tukea nuorten opintoretkiä hakemusten perusteella.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3033288-2 Lions Club Porvoon Porvoo
mlk.-Borgå lk. ry

0431161-5 Lions Club
Savonlinna ry

Savonlinna

1076736-0 Pro-tukipiste ry

Helsinki

1089404-4 Suomen
Kommunistinen
Puolue - Finlands
Kommunistiska
Parti r.p.
1762910-4 Lions Club Jokela
r.y.

Helsinki

Tuusula
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1501

03.02.2022 -

RA/2022/137

03.02.2022 -

RA/2022/146

03.02.2022 -

RA/2021/1710

01.02.2022 -

RA/2022/39

01.02.2022 -

RA/2022/116

31.01.2022 -

RA/2022/117

31.01.2022 -

Kerätyillä varoilla tuetaan YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin
kehitystyötä ja tavoitteita kaikkialla maailmassa ja Suomessa. Kerätyt
varat käytetään naisten ihmisoikeuksia ja asemaa vahvistaviin ja
voimaannuttaviin ohjelmiin ja hankkeisiin, kampanjointiin, tiedottamiseen
ja vaikuttamistyöhön sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi
maailmanlaajuisesti ja Suomessa. UN Womenin työ keskittyy naisiin ja
tyttöihin kohdistuvan syrjinnän lopettamiseen, kaikkien naisten ja tyttöjen
aseman parantamiseen sekä tasa-arvon saavuttamiseen naisten ja
miesten välille. UN Womenin työn osa-alueet ovat naisiin kohdistuvan
väkivallan poistaminen, ihmisarvoinen työ ja toimeentulo, naisten
osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja naisten tukeminen
kriiseissä, katastrofeissa ja rauhanrakentamisessa.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen toiminnan tarkoituksen mukaisesti
työntekijöiden lähettämiseen raamatunkäännöstyöhön,
raamatunkäännöstyöhön liittyvien hankkeiden rahoittamiseen (mukaan
lukien Suomen ulkoministeriön osittain rahoittamat hankkeet esimerkiksi
Keniassa, Nepalissa ja Etiopiassa), raamatunkäännöstyön näyn
vahvistamiseen eli vaikuttamistoimintaan printti- ja digitaaliviestinnän,
tapahtumien ja vierailujen välityksellä sekä rukousta tukevien
viestintämateriaalien tuottamiseen ja rukouspiireissä vierailemiseen.
Rahankeräyksellä kerätyt varat ohjataan kokonaisuudessaan Ensi- ja
turvakotien liitolle, jonka jäsenyhdistykset ylläpitävät 10 ensikotia, 7
päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 19 turvakotia.
Lahjoittajalla on mahdollisuus valita, mille neljästä kohderyhmästä haluaa
lahjoituksen kohdennettavan: vaikeuksissa olevien vauvaperheiden
auttamiseen, päihdeongelmaan apua tarvitsevien vauvaperheiden
tukemiseen, perheväkivallan vastaiseen työhön tai yleislahjoitus Ensi- ja
turvakotien liiton toimintaan.
Kerätyt varat jaetaan apurahoina veritautien alan tutkijoille veritautien
tutkimukseen.
Kerättävät varat käytetään kehitysmaissa tehtävään sananvapauden
edistämiseen ja toimittajien tukemiseen sekä kehitysyhteistyöhankkeiden
omarahoitusosuuksien kattamiseen.
Lisäksi varoja käytetään Suomessa ja ulkomailla toteutettavaan
kehitysviestintään, globaalikasvatukseen ja toimittajien koulutukseen
kestävän kehityksen ja sananvapauden teemoista.
Kerätyillä varoilla tuetaan lasten ja nuorten toimintaa Karviassa. Varoilla
järjestetään tapahtumia, leirejä, retkiä ja luentoja sekä tuetaan
tukioppilastoimintaa. Lisäksi varoilla voidaan hankkia leluja ja välineitä
lahjoitettavaksi päiväkotiin, kouluun, neuvolaan ja nuorisotilaan.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen kristillisen lapsi- ja nuorisotyön
toteuttamiseen yhdistyksen tarkoituksen ja toimintasuunnitelman
mukaisesti:
- versopartiotyö
- lapsi- ja varhaisnuorisotyö
- nuorisotyö
- Junnudynis-leirien järjestämiskulut
- Seuris-leirien järjestämiskulut sekä vähävaraisten leirimaksualennukset
- Tulisielukonferenssin järjestämiskulut
Varoja voidaan käyttää myös henkilöstö- ja hallintokuluihin siltä osin, kuin
kulut aiheutuvat kerättävien varojen yksinomaan yleishyödyllisten
käyttötarkoitusten toteuttamisesta.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI6212703000208939

Y-tunnus

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5357318220015927

0349270-9 Wycliffe
Tampere
Raamatunkääntäjät
ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI9613953500032920
NDEAFIHH
FI9611073000618185

3045195-3 Ladies' Circle
Suomi-Finland ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3813283000424876
Poliisihallitus DABAFIHH
FI2780001471350307

0927948-2 Veritautien
Helsinki
Tutkimussäätiö sr
1950052-3 Viestintä ja kehitys - Helsinki
säätiö s.r.

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9251190040016492

1496423-0 Mannerheimin
Karvia
Lastensuojeluliiton
Karvian
paikallisyhdistys ry
0191832-3 Suomen
Tampere
Vapaakirkon
Nuoret ry

Poliisihallitus DABAFIHH
FI3680001400551397

Yhteisö

Kotipaikka

0490231-9 UN Women Suomi Helsinki
ry

Tampere
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Keräysnumero Voimassa
RA/2022/107

28.01.2022 -

RA/2022/108

28.01.2022 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään tarkoituksiin, jotka tukevat Seta ry:n ja sen
Poliisihallitus DABAFIHH
jäsenjärjestöjen toiminnan tarkoitusta edistää yhdenvertaisuuden, ihmisFI2180001571081935
ja perusoikeuksien sekä hyvinvoinnin toteutumista riippumatta ihmisten
seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen
ilmaisusta, kehon sukupuolitetuista piirteistä, perhe- tai suhdemuodoista.
Keräyskohteina voivat olla mm. Seta ry:n oma yleishyödyllinen toiminta
tai Seta ry:n jäsenjärjestöjen yleishyödyllinen toiminta. Keräysvarojen
avulla toteutetaan mm. Setan ja sen jäsenjärjestöjen ihmisoikeustyötä,
sosiaali- ja koulutustoimintaa, vertaistukitoimintaa, yhteisöllistä toimintaa,
viestintää, nuorisotyötä, seniorityötä ja palveluja. Keräysvaroilla voidaan
järjestää Setan ja sen jäsenjärjestöjen vertaistuellisia ryhmiä, teemallisia
työpajoja ja tapahtumia (Pride-tapahtumat, leirit ym.).
Lisäksi keräyksellä mahdollistetaan solidaarisuuden osoittaminen
kansainvälisesti esimerkiksi venäläisten ihmisoikeuspuolustajien
hyvinvointiin Suomessa ja Venäjällä tai keräyksen toteuttaminen jonkin
vaikeissa oloissa toimivan sisarjärjestön toiminnan hyväksi (esimerkiksi
Baltian homo- ja lesbojärjestöt, afrikkalaiset hlbtiq-järjestöt).
Kerätyt varat käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
Poliisihallitus HELSFIHH
1) Luomanlahden rannan ja laiturin kunnostukseen;
FI1740552020134567
Espoonlahdessa oleva ryteikköinen luomalaisten vanha rantapalsta
kaipaa laiturin kunnostusta sekä kaislikon leikkuuta että rannalle
kertyneen kuivan kaislikon ja pienien risukkojen hävittämistä. Varoja
voidaan käyttää ostettaviin palveluihin ja materiaaleihin kuten
laiturilautoihin nauloineen ja niiden kuljetuksiin alueelle sekä mahdollisen
ammattilaisen työhön, joka rakentaa uuden laiturin lahonneen tilalle.
Lisäksi rannan siivoustyöskentelyyn voidaan vuokrata pientraktori/bobcat.
2) Luomanpuron kalatien kunnostustyön jatkotoimiin;
Luomanpuron kunnostusprojektin tarkoituksena on palauttaa
Luomanpuro meritaimenen ja muiden kalojen kutujoeksi. Valmistunut
kalatie oli tämän projektin ensimmäinen vaihe, jolla meritaimenelle
mahdollistetaan nousu Luomanlahdesta vanhan myllypadon ohi
Luomanpuron kutupaikoille, jopa Vitträskiin saakka.
Puron ennallistamisen/kunnostuksen jatkotoimia ovat:
• rautatien ja Kehä III alittavan puron nousua haittaavien esteiden
poistaminen yhteistyössä Väyläviraston kanssa
• Harjulantien alituksen tierummun saattaminen paremmin kalan nousun
mahdollistavaksi
• Harjulantien ja Vitträskin välisen uoman tarkastus ja esteiden poisto
• koko puron matkalla kalojen elinympäristökunnostus
• meritaimenen kutupaikkojen sorastus yms. rakentaminen
• taimenten poikasten sähkökalastus pääkaupunkiseudun muista
taimenpuroista ja poikasistutus Luomanpuroon.
3) Urheilukentän ja sen ympäristön ylläpitoon;
Kenttä on kaikille luomalaisille vapaassa käytössä oleva ympärivuotinen
iso hiekkakenttä, joka sijaitsee keskellä kylää. Varoja voidaan käyttää
kentän lanaus- ja siivoustöihin ja urheiluvälinevajan välineiden
hankintaan ja vajan korjaustöihin. Lisäksi varoja voidaan käyttää
hiihtoladun ylläpidon aiheuttamiin kustannuksiin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0661747-4 Seta ry

Helsinki

2744953-7 Luoman
Kyläyhdistys Kirkkonummi ry

Kirkkonummi
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2022/109

28.01.2022 -

RA/2022/111

28.01.2022 -

RA/2022/100

27.01.2022 -

RA/2022/101

27.01.2022 -

RA/2022/95

26.01.2022 -

Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään taloudellisissa vaikeuksissa
olevien tai muuten hädänalaisten perheiden, vanhusten, lasten ja
nuorten hyväksi Varkauden talousalueella. Auttaminen voi tapahtua
esimerkiksi ruokalahjakorttien ostamisen muodossa, harrastus- ja
viriketoiminnan tukemisena sekä avuntarpeessa olevien henkilöiden
avustamiseen liittyvien yhteisöjen tukemisena. Lisäksi varoilla
kustannetaan peruskoulun opettajille Suomen Lions Liiton järjestämiä
”Elämisentaitoja Lions Quest” -koulutuspaketteja.
Kerätyt varat käytetään:
- TV7:n ja muiden kanavien kautta tapahtuvaan mediatyöhön: kristillisten
ohjelmien tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin, lähetysajasta
maksamiseen sekä matkakuluihin ja palkkioihin
- kristillisten tilaisuuksien järjestämiseen: tilavuokriin, mainontaan,
puhujien matkakustannuksiin ja palkkioihin
- humanitaariseen avustustyöhön Suomessa ja ulkomailla: ruoan ja
vaatteiden jakeluun
- lähetysmatkoihin: matkoihin ja majoitukseen.
Kerätyt varat käytetään valistustyöhön Etiopiassa ja Keniassa. Paikalliset
tiimit kiertävät kylissä kertomassa silpomisen vaarallisuudesta ja
tarpeettomuudesta. Tiimit hoitavat tukimaksuilla matka- ja yöpymiskuluja
valistusmatkoilla, puhelin- ja nettikuluja, valistusmateriaalihankintoja sekä
tarjoiluja kurssilaisille. Rahankeräysvaroilla katetaan tiimeille myös
työnkorvausta valistustyöstä.
Lisäksi varoja käytetään silpomista paenneiden tyttöjen koulunkäynnin
tukemiseen. Kerätyillä varoilla maksetaan koulumaksuja joko suoraan
kouluille tai paikallisen yhteistyöjärjestön kautta. Keräysvaroilla tuetaan
lisäksi Kenian Narokin oppimiskeskuksen (Learning Center for Girls and
Women) rakentamista. Oppimiskeskuksen valmistuttua lahjoitusvaroja
voidaan käyttää myös keskuksen toiminnan tukemiseen.
Kerätyt varat käytetään hengellisten ja evankelioivien tilaisuuksien ja
tapahtumien järjestämiseen sekä syrjäytyneiden ja aineellisen avun
tarpeessa olevien lähimmäisten tukemiseen. Varoja käytetään edellä
kerrottujen toimintojen toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten
kattamiseen, kuten esimerkiksi vuokra-, mainostus- ja
ruokatarjoilukuluihin sekä toiminnassa käytettävien musiikkilaitteiden
kunnossapitokuluihin. Lisäksi varoja käytetään Israelissa
holokaustivanhusten tukemiseen. Kontaktihenkilö vie paikan päälle
ruokakasseja tai lääkeapua vanhuksen kotiin.
Varoja kerätään paikallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, jotka liittyvät
terveyteen, lukutaitoon, puhtaaseen veteen ja ympäristöön liittyvien
hankkeiden tukemiseen sekä muihin mahdollisiin
hyväntekeväisyyshankkeisiin, joilla edistetään apua tarvitsevien
hyvinvoinnin ja toimeentulon edellytyksiä.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI2810443000208306

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2057109720037481

2738483-3 Håkan Westergård Parainen
Media & Campaign
ry

Poliisihallitus HANDFIHH
FI7931311001727324
OKOYFIHH
FI8257800720439186

2749812-8 Bez ry

Poliisihallitus DABAFIHH
FI7081469710280073

2745238-1 Turun
Turku
Evankeliumintalo ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4215743000015535

0217038-8 Suomen
Rotarypalvelu ry Finlands
Rotaryservice rf

2991465-8 Lions Club
Varkaus
Varkaus/Koskennie
mi r.y.

Helsinki

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2022/96

26.01.2022 -

RA/2022/97

26.01.2022 -

RA/2022/98

26.01.2022 -

RA/2022/99

26.01.2022 -

RA/2021/1512

25.01.2022 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kertyvät varat käytetään palvelutalon asukkaille sekä talon
Poliisihallitus OKOYFIHH
vaikutuspiirissä oleville iäkkäille henkilöille tarkoitettujen ryhmä-, virike- ja
FI7757300821191067
virkistystoiminnan järjestämiseen. Toiminta sisältää monipuolisia fyysisiä,
psyykkisiä, sosiaalisia sekä eksistentiaalisia virikkeitä. Tilaisuudet ovat
asukkaille ilmaisia ja tilaisuuksiin voi tulla myös alueella asuvia senioreita
ja myös heille tilaisuudet ovat ilmaisia.
Varojen käyttökohteena on edellä mainittuun toimintaan sopivat laitteet ja
tarvikkeet, virikeympäristön rakentaminen ja korjaukset sekä ko.
toimintaan kohdistuvat palkkakustannukset sivukuluineen.
Palkkakustannukset kohdistuvat vapaaehtoistyön toiminnan
organisointiin. Lisäksi varoja voidaan käyttää kustantamaan
vapaaehtoistyöntekijöiden tosiasiallisia matkustuskuluja.
Kerätyillä varoilla on tarkoitus tukea Suomen Urheiluliiton alaista
Poliisihallitus OKOYFIHH
yleisurheilutoimintaa vahvistaen lasten ja nuorten sekä huippu-urheilun
FI7555412820032028
mahdollisuuksia.
Kertyviä varoja käytetään
- jäsenseurojen (noin 550) toiminnan tukemiseen erilaisin kannustein
(välineet, suorituskortit, palkinnot)
- koulukiertueiden toteuttamiseen (huippu-urheilijat innostavat lapsia ja
nuoria liikkumaan)
- lasten ja nuorten ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen toteuttamiseen
- erilaisten liikunnan toimintamallien (esimerkiksi yleisurheilukoulu,
seurakisat) kehittämiseen seuroille ja niihin liittyvien materiaalien ja
kannusteiden hankintaan
- vastuullisuuteen liittyvien toimintatapojen rakentamiseen (materiaalit,
markkinointi, viestintä)
- lasten ja nuorten liikuntakampanjoiden toteuttamiseen
- vapaaehtoisten seuratoimijoiden toimitsijakoulutuksen toteuttamiseen.
Varat käytetään seuran tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden
Poliisihallitus OKOYFIHH
toteuttamiseen ja humanitaarisen avun toimittamiseen Kuubaan. Varoilla
FI2757238120290117
hankitaan mm. lääkkeitä, lääkkeiden raaka-aineita, terveydenhuollon
tarvikkeita ja lääketieteellisiä laitteita, jotka toimitetaan Kuubaan
ensisijaisesti seuran pitkäaikaisen yhteistyökumppanin MediCubaEuropa -järjestön kautta. Varoja käytetään myös Kuubassa paikan päällä
tehtäviin materiaalihankintoihin, joilla tuetaan seuran avustus- ja
vapaaehtoistyökohteiden kunnostamista ja toimintaa (esim. Las Tunasin
lastensairaala ja muut instituutiot, yhteisöprojektit). Varoja voidaan
seuran hallituksen päätöksellä ohjata myös Kuuban viranomaisten tai
kansainvälisten avustusjärjestöjen toteuttamaan humanitaariseen
avustustoimintaan luonnonkatastrofien tai muiden kriisitilanteiden
yhteydessä.
Kertyvät varat käytetään paikallisen nuorison hyvinvoinnin edistämiseen Poliisihallitus OKOYFIHH
sekä urheilu- ja kulttuuriharrastuksen tukemiseen sosiaalisin perustein.
FI1753001720182736
Poliisihallitus AABAFI22
FI6566010001061910
Kerättävät varat käytetään Koulutus Elämään -terveyskasvatusohjelman
opetustoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tukitoimiin kuten
viestintä, markkinointi ja hallinto.
Rahankeräysvaroilla katetaan ohjelman alaisena opetustoiminnasta
aiheutuvia henkilöstökustannuksia, koulutuskustannuksia,
opetusvälineistä ja materiaaleista aiheutuvia kuluja ja muita vastaavia
välittömiä kustannuksia. Rahankeräysvaroilla voidaan kattaa tukitoimista
aiheutuvia kuluja siltä osin kuin ne välittömästi aiheutuvat luvassa
määrätystä yleishyödyllisestä varojen käyttötarkoituksesta.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1756843-6 Kristillinen
Tampere
palvelukotiyhdistys
Elämän puu ry

0928510-2 Yleisurheilun Tuki sr Helsinki

0202349-2 Suomi-KuubaHelsinki
Seura r.y., ruotsiksi
Samfundet FinlandKuba r.f.

2062077-6 Lions Club
Nurmijärvi
Klaukkala r.y.
1644692-0 Koulutus Elämään Helsinki
Säätiö sr
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5953960220114277

RA/2022/85

25.01.2022 -

Rahankeräysvarat käytetään ensisijaisesti vähävaraisten
harrastusmaksujen pienentämiseen. Lisäksi rahankeräysvaroilla
hankitaan kaikkein nuorimpien joukkueille harjoitusvälineitä.

RA/2022/86

25.01.2022 -

RA/2022/75

21.01.2022 -

RA/2022/77

21.01.2022 -

Poliisihallitus OKOYFIHH
Kerättyjä varoja käytetään yhdistyksen yksinomaan yleishyödyllisen
FI4850161020072889
toiminnan ylläpitämiseen ja toimitilojen ylläpitämiseen siltä osin kun
toimitiloja käytetään yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan.
Rahankeräysvaroja käytetään
- vähävaraisten auttamiseen avustuksilla (mm. ruokakassit)
- nuorille järjestettävään yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan ja sen
kehittämiseen (mm. ajanviettopaikka nuorille ja erilaiset pelit)
- yksinomaan yleishyödyllisten tapahtumien järjestämiseen (mm.
hengellinen ja kristillinen koulutus)
- mielenterveyskuntoutujien tukemiseen (mm. palkkaamalla hakijan
toimitiloissa tarvittaviin tehtäviin mm. siivoustyöhön ja nuorten
ohjaukseen)
- evankeliointityöhön sekä yksinomaan yleishyödylliseen kokous- ja
opetustoimintaan.
Kerätyt varat kohdennetaan yhdistyksen rakentaman Kirkkovuoren
Poliisihallitus OKOYFIHH
matkailu-alueen kehittämiseen ja ylläpitoon, kuten esimerkiksi näkötornin
FI6651140240001620
huoltotöihin, alueen valaisemiseen ja polttopuiden hankintaan.
Lisäksi varoja käytetään nuorisotyöhön Karstulan alueella, kuten
koululaisten stipendeihin, erilaisten tapahtumien järjestämiseen,
opettajien Lions Quest-nuorisovalmennuksen tukemiseen sekä
huomioliivien lahjoitukseen koululaisille. Varoista annetaan myös
harkinnanvaraisesti avustuksia muun muassa nuorisovaihtoa varten sekä
harrastustoiminnan tukemiseen.
Kerätyt varat käytetään nuoriso- ja vanhustyön tukemiseen:
Poliisihallitus ITELFIHH
- Huittisissa sijaitsevan Leijona-leikkipuiston ylläpitokuluihin
FI7944561040004656
- kaikille avointen laavujen ylläpitokuluihin
- koululaisten stipendeihin
- toisen asteen opiskelijoiden nuorisovaihdon tukemiseen
- yläkoululaisten kirjoituskilpailun kuluihin
- ruoka-apukasseihin
- omaishoitajien ja vanhusten virkistystoimintaan
- paikallisten vanhusten virkistystoimintaan
- alakouluille toimitettavien "Vastuu on meidän" sekä "Lions Quest" toimintojen materiaalien kuluihin
Lisäksi kerättäviä varoja voidaan käyttää tapauskohtaisen harkinnan
kautta annettaviin nuoriso- ja vanhustyötä tukeviin yksinomaan
yleishyödyllisiin hankintoihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1702488-5 Riihimäen
Riihimäki
Palloseura RiPS ry
2860594-1 One Big Family ry

Kouvola

2066176-2 Lions Club Karstula Karstula
r.y.

3032912-2 Lions Club
Huittinen r.y.

Huittinen
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Keräysnumero Voimassa
RA/2022/58

Julkaisu

18.01.2022 Varat käytetään
- viestinnän tehostamiseen ja viestintäkampanjoihin (mielenterveydestä
ja avunsaamisesta perusviestinnällä sekä mielenterveyden teemoista)
- kriisityön laajentamiseen
- vapaaehtoistyön kehittämiseen (esimerkiksi vapaaehtoisten
yhteisöllisyyttä ja asiantuntemusta vahvistavat tutustumis- ja
opintomatkat)
- Mielenterveyden Ensiapu -koulutuksien järjestämiseen suurelle yleisölle
ja erityisesti kohderyhmille, joiden tarve tutkimusten valossa on suuri.
Varoja voidaan käyttää toiminnan toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin,
kuten toimitila- ja henkilöstökuluihin sekä vapaaehtoistyön
järjestämisestä aiheutuviin kuluihin siltä osin kuin ne aiheutuvat
yksinomaan yleishyödyllisestä toiminnasta. Lisäksi varoja voidaan
käyttää yksinomaan yleishyödyllisen toiminnan kannalta tarpeellisiin
työväline-, laite- ja tarvikehankintoihin.

RA/2022/59

18.01.2022 Kerätyt varat käytetään seurakuntatyön harjoittamisesta aiheutuviin
kuluihin. Rahankeräysvaroilla katettavia kuluja ovat
seurakuntatilaisuuksien tilavuokrat, seurakuntakokouksiin,
yhteistoimintaan ja pienpiiritoimintaan liittyvät kulut (mm. kirjalliset ja
muut materiaalit), seurakuntatyössä tarvittavat audiovisuaaliset ja
tietotekniset laitteet ja niiden kehittäminen, osallisuus eri seurakuntien
yhdessä järjestettäviin tapahtumiin, evankeliointimateriaali,
hädänalaisten tai hädän uhan alla olevien ihmisten auttaminen
diakonityön kautta sekä hengelliseen työhön osallistuvan pastorin palkkaja matkakulut.
Palkka- ja matkakuluja voidaan kattaa rahankeräysvaroilla siltä osin kuin
ne aiheutuvat tässä luvassa määrätystä yksinomaan yleishyödyllisestä
varojen käyttötarkoituksesta.

RA/2022/60

18.01.2022 Varat käytetään tulehduksellista suolistosairautta (IBD) tai muuta
suolistosairauttta sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukitoimintaan
ja sairauksista tiedottamiseen.

RA/2022/61

18.01.2022 Kerätyt varat käytetään hakijan toiminnan tarkoituksen mukaisesti
opiskelijoiden, tutkijoiden, opettajien ja eri alojen ammattilaisten
stipendeihin.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI0681469710175398

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0938420-7 Pirkanmaan
Mielenterveys ry

Tampere

Poliisihallitus ITELFIHH
FI9743270010375150

3239617-7 Salon Raamattu
Puhuu armosta
armoon ry

Salo

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI2811463001137030

1714141-6 IBD ja muut
Tampere
suolistosairaudet ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI9115443000254743

2771106-4 Fulbright Suomi säätiö sr

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2022/52

17.01.2022 -

RA/2022/53

17.01.2022 -

RA/2022/34

14.01.2022 -

RA/2022/35

14.01.2022 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
MLL:n Kaakkois-Suomen piiri paikallisyhdistyksineen toteuttaa toimintaa, Poliisihallitus OKOYFIHH
jolla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.
FI7057500120477733
Kertyviä varoja käytetään vapaaehtois- ja vertaistoimintojen
toteuttamiseen. Varoja käytetään esimerkiksi perhekahvila- ja
kerhotoimintojen toteuttamiseen. Perhekahvilat ovat kohtaamispaikkoja
perheille. Kerhot voivat painottua mm. liikuntaan, askarteluun tai
musiikkiin. Varoja käytetään myös ylipolviseen toimintaan, joka tarjoaa
lapsille, vanhemmille ja isovanhemmille yhteistä ja mielekästä tekemistä
sekä edistää sosiaalisia taitoja ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta.
Kylämummit ja -vaarit toimivat esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja
MLL:n perhekahviloissa. Lukumummi- ja vaaritoiminta tarjoaa lapsille
lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten
lukutuokioiden avulla. Varoja käytetään myös Jututtamovertaisryhmätoimintaan, joka vahvistaa perheiden voimavaroja
vuorovaikutuksen avulla. Vertaisryhmätoiminta tarjoaa mahdollisuuden
jakaa ajatuksia toisten vanhempien kanssa, pitäen esillä erityisesti
lapsen näkökulmaa ja kokemusmaailmaa.
Varoja käytetään Ranuan kristillisen kansanopistoyhdistyksen
Poliisihallitus OKOYFIHH
järjestämän vapaan sivistystyön opintojen tukemiseen sekä Ranuan
FI0256446620004653
kristillisen kansanopiston opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden ja
OKOYFIHH
muiden tukipalveluiden järjestämiseen. Varoja käytetään myös Ranuan
FI7456446610000620
kristillisen kansanopiston opiskelijoiden ja lyhytkurssilaisten käytössä
olevien soluasuntojen ja muiden rakennusten ylläpitoon,
hakelämmitykseen ja kunnostamiseen.
Kerätyt varat käytetään kansainvälisen ShelterBox Trust -organisaation Poliisihallitus OKOYFIHH
kautta katastrofien jälkeiseen avustustyöhön. Avustustyön tarkoituksena
FI5356121120412793
on tarjota nopeaa suojaa (teltta, pressuja, korjaustarvikkeita) ja kodin
perustarvikkeita (huopia, moskiittoverkkoja, juomaveden
puhdistusvälineitä, aurinkokennovalaisimia, astioita ja työkaluja) luonnon
tai konfliktin aiheuttaman katastrofin takia kotinsa menettäneille
mahdollisimman nopeasti.
Kerätyt varat käytetään avustustarvikkeiden hankintaan, varastointiin,
kuljetukseen ja jakeluun, avun toimittamiseen paikan päälle sekä
toiminnan koordinointiin, toiminnasta tiedottamiseen ja avun vaikutusten
jälkiseurantaan.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen vertaistuki- ja tiedotustoimintaan,
Poliisihallitus DABAFIHH
kuten vertaistukitoiminnan vapaaehtoisten kouluttamiseen,
FI2480001770165166
vertaistukitoiminnan koordinaattorin ja tiedottajan palkkakuluihin,
tiedotustoiminnan kustannuksiin sekä Muutos -lehden
julkaisukustannuksiin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0161113-7 Mannerheimin
Kouvola
Lastensuojeluliiton
Kaakkois-Suomen
piiri ry

0576795-6 Ranuan kristillinen Ranua
kansanopistoyhdisty
s ry

2557466-8 ShelterBox tuki ry

Lahti

1447374-9 Uskontojen uhrien
tuki UUT ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6350110920054224

RA/2022/36

14.01.2022 -

RA/2022/37

14.01.2022 -

RA/2022/38

14.01.2022 -

Kerätyt varat käytetään seurakuntien diakoniatyön, evankelioinnin ja
koulutyön tukemiseen sekä kehittämiseen.
Tuettavia toimintamuotoja ovat Näkövammaistyö, Kuurojen työ,
Kehitysvammatyö, ruokajakelu, vankilatyö, koulutus- ja
asiantuntijapalvelut, evankelistapalvelu, kampanjat ja tapahtumat,
materiaalipalvelu, koulutyö, Base-verkosto ja tapahtumat, uusien
seurakuntien perustaminen sekä monikulttuurisuustyö.
Kerätyt varat käytetään tuettaville sektoreille palkattujen työntekijöiden
palkka-, matka- ja koulutuskuluihin, työmuodosta vastaavien toimikuntien
ja työryhmien kokoontumiskuluihin, koulutus-, tiedotus-, virkistys- ja
teemapäivien järjestämiseen sekä esitteiden ja tiedotusmateriaalien
tuottamiseen ja jakeluun. Lisäksi varoja käytetään vertaistukitoiminnan
kehittämiseen ja tiedottamiseen liittyviin kuluihin sekä vapaaehtoisten
koulutuskuluihin ja työvälineisiin ja vapaaehtoistyön tekemisen kannalta
tarpeellisiin laite- ja tarvikehankintoihin. Varoja käytetään myös leiri- ja
kerhotoimintaan sekä seurakuntien kanssa toteutettaviin hankkeisiin
kattamalla materiaalin tuottamisesta sekä seurakuntavierailuista
aiheutuvia kuluja.
Kerätyt varat käytetään
Poliisihallitus POPFFI22
- Uuraisten koulujen vuosittaisiin oppilasstipendeihin,
FI3647660010018147
- avun tarpeessa oleville perheille annettaviin avustuksiin,
- nuorten harrastustoiminnan tukemiseen (kuten urheiluseurat ja partio),
- rauhanjulistekilpailun palkintoihin,
- kansainväliselle Lions-järjestön säätiölle avustustyöhön annettaviin
lahjoituksiin,
- veteraani- ja lottamerkkien hankinnasta ja kiinnittämisestä aiheutuviin
kuluihin, merkit kiinnitetään haudattujen veteraanien ja lottien haudoille,
- vanhusten avustamiseen tekemällä materiaalihankintoja,
- leikkipuiston ylläpitokuluihin,
- Uuraisten keskustan puiston istutusalueen ylläpitokuluihin.
Varat käytetään ADRA Finland säätiön:
Poliisihallitus DABAFIHH
- kotimaan humanitaariseen avustustyöhön (mm. ruoka- ja vaateapu,
FI8980001500554242
soppakeittiötoiminta),
- nuoriso-, koulu- ja kehityskasvatustyöhön (mm. leiritoiminta, sosiaalinen
palvelutoiminta, kehitysyhteistyökerhot, avustusmatkat),
- kansainväliseen kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun eri
maissa toteutettavissa hankkeissa,
- katastrofiapuun.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0124589-4 Hyvä Sanoma ry

Keuruu

2203046-2 Lions Club
Uurainen r.y.

Uurainen

2325546-0 ADRA Finland
säätiö sr

Tampere
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus AABAFI22
FI3666010010716454

RA/2022/40

14.01.2022 -

RA/2022/41

14.01.2022 -

RA/2022/42

14.01.2022 -

Kerättyjen varojen ensisijainen käyttötarkoitus:
Ilmailumuseoyhdistys ry on sopinut Ruotsin merimuseon ja
kuljetushistoriallisen museon (SMTM) Arlandan lentokentällä kohtaloaan
vuodesta 1974 odottaneen Sud Aviation SE 210 Caravelle III -konen SEDAF eli Sven Viking siirtymisestä yhdistyksen omistukseen.
Ilmailumuseoyhdistys ry aikoo tuoda koneen Suomeen, kunnostaa sen ja
asettaa näytteille. Rahankeräyksellä saadut varat käytetään Sud Aviation
SE 210 Caravelle III -lentokoneen Suomeen tuomisen, kokoamisen,
esittelypaikan, koneen kunnostuksen, markkinoinnin, viestinnän,
ylläpidon, entisöinnin, kunnossapidon, esittelyn ja säilymisen
kustannuksiin. Kerätyillä varoilla mahdollistetaan koneen Suomessa
säilyminen, kunnossapitäminen, tietoisuus, historia ja tulevaisuus. Varoja
käytetään monipuolisesti Caravellen Suomeen saamiseen,
kunnostukseen ja ylläpitoon yhdistyksen johdon ja hallituksen sekä
tarvittaessa vuosikokousten päätöksillä.
Toissijainen käyttötarkoitus:
Mikäli Caravelle koneen Suomeen tuominen ei onnistu, kone vaurioituu
korjauskelvottomaksi purkamisessa, siirroissa, kuljetuksissa tai tuhoutuu
esillä olon aikana tai vaurioituu korjauskelvottomaksi, kerätyt jäljellä
olevat varat käytetään Ilmailumuseoyhdistyksen toimintana
ilmailuhistoria- ja perinnetyöhön yhdistyksen hallituksen päätöksen
mukaisesti.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen ikäihmisten ja lapsiperheiden
Poliisihallitus NDEAFIHH
asiakkaiden palveluihin ja hyvinvoinnin kehittämiseen ja lisäämiseen.
FI5911463007208090
Varoilla järjestetään vauva- ja lapsiperheille sekä ikäihmisille
järjestettäviä tapahtumia ja tilaisuuksia, joiden tavoitteena on heidän
hyvinvointinsa lisääminen. Tämän mahdollistamiseksi varoilla myös
kehitetään ja lisätään kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä.
Varoja voidaan käyttää myös sellaisiin merkittäviin hankintoihin, jotka
eivät yhdistyksen normaalin talousarvion puitteissa olisi mahdollisia.
Hankinnat arvioidaan ja niiden tulee olla vahvasti sidoksissa asiakkaiden
tarpeisiin.
Erityisenä painopisteenä varojen käytössä ovat vauvat ja lapset sekä
heidän perheensä ja läheisensä.
Lisäksi varoja voidaan käyttää ensikodin laajentumisesta aiheutuviin
kuluihin.
Kerätyt varat käytetään ruoka-avun antamiseen sekä avun tarvitsijoiden Poliisihallitus NDEAFIHH
opastamiseen heille sopivien sosiaalipalvelujen käyttäjiksi. Varoja
FI6815443000241674
käytetään:
- elintarvikkeiden ja keittiötarvikkeiden hankintaan
- toiminnassa tarvittaviin polttoaine- ja kuljetuskuluihin
- henkilöstö- ja hallintokuluihin, jotka liittyvät välittömästi yksinomaan
yleishyödyllisen toiminnan toteuttamiseen (ruoka-apu ja sosiaalityö)
- toiminnassa tarvittavien tilojen tilavuokriin
- toiminnasta tiedottamiseen
- avustustoiminnasta aiheutuviin vakuutus- ja matkapuhelinkuluihin

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0291422-8 Ilmailumuseoyhdisty Helsinki
s ry

0206113-0 Tampereen ensi- ja Tampere
turvakoti ry

2687881-5 ViaDia Helsinki ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2022/43

14.01.2022 -

RA/2022/44

14.01.2022 -

RA/2022/45

14.01.2022 -

RA/2022/46

14.01.2022 -

RA/2022/24

12.01.2022 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen eläinsuojelutyöstä aiheutuvien
kustannusten kattamiseen:
- eläinten hoito-, ruokinta-, kissanhiekka- ja muut hoitotarvikekulut,
- desinfiointiainekulut,
- eläinkampanjoista aiheutuvat kulut,
- eläinten leikkaus- ja sirutuskulut,
- lääkekulut ja muut mahdolliset eläinlääkärikulut
- toiminnassa tarvittavien toimitilojen toimitilat kulut sekä toiminnassa
tarvittavien vakuutusten kulut,
- toimintaan liittyvät matka- ja kuljetuskulut.
Kerätyt varat käytetään:
- löytöeläintalon ylläpitokuluihin,
- eläinten ruokintakuluihin,
- eläinlääkäri- ja muihin hoitokuluihin,
- löytöeläintalon työntekijöiden henkilöstökuluihin.
Kerätyillä varoilla järjestetään hengellisiä tilaisuuksia, kuten
jumalanpalveluksia, rukousiltoja, erilaisia teemallisia tai musiikillisia
tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Lisäksi varoilla järjestetään kerho- ja
vapaa-ajantoimintaa lapsille ja nuorille, perheille sekä ikääntyneille.
Varoja käytetään myös diakoniatyöhön, lähetystyöhön kotimaassa ja
ulkomailla, koulutus- ja pienryhmätoimintaan sekä maahanmuuttajien
tukemiseen ja kotouttamiseen.
Keräysvaroilla katetaan toiminnasta aiheutuvia mainoskuluja,
seurakunnan työntekijöiden ja lähettien palkkakuluja, seurakunnan
toimitilojen vakuutuksia, ylläpito- ja korjauskuluja sekä tilaisuuksien
tekniikkaan liittyviä aiheutuvia kalusto- ja lähetyskuluja.
Kerätyt varat käytetään:
- Metsäpirtissä vanhan hautausmaan muistolehdon/muistomerkkialueen
ylläpitokuluihin sekä sen aitaamiseen,
- metsapirtti.net nettiportaalin ylläpito- ja kustannuskuluihin (historia,
nykypäivä, sukututkimuksen tallennus ja julkaisu),
- esitelmä-, kokous- ja muiden vastaavien tilaisuuksien sekä juhlien
järjestelykuluihin, joissa teemana on karjalaisen ja erityisesti Metsäpirtin
alueen kulttuurin, historian ja nykypäivän tunnetuksi tekeminen.
Kerätyt varat käytetään Palellusvuoren päälle Pohjaslahden kylään
Mänttä-Vilppulaan rakennetun näkötornin ylläpito- ja huoltokuluihin:
vakuutus-, sähkönkulutus-, maalaus- ja korjauskustannuksiin. Lisäksi
varoja käytetään wc/varastorakennuksen, laavun, luontopolun ja
kuntoportaiden rakentamiseen näkötornin ympäristöön.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5651060120149671

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus DABAFIHH
FI9880001971230090

1070230-5 Mikkelin
Mikkeli
Eläinsuojeluyhdistys
ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2556000510009957
NDEAFIHH
FI1310783000250851

2864210-1 Kuopion
Kuopio
Helluntaiseurakunta

Poliisihallitus ITELFIHH
FI7043551020011665

3036771-9 Metsäpirtti Seura ry Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5555210720097731

1607393-3 Pohjaslahden
Mänttä-Vilppula
kyläyhdistys Puhuri
ry

3084636-5 Kankaanpään
Kankaanpää
Eläinsuojeluyhdistys
ry

11 / 272

Keräysnumero Voimassa
RA/2022/25

12.01.2022 -

RA/2022/26

12.01.2022 -

RA/2022/27

12.01.2022 -

RA/2022/28

12.01.2022 -

RA/2022/10

05.01.2022 -

RA/2022/11

05.01.2022 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyillä varoilla pelastetaan hävikin vaarassa olevia kukkia ja sidotaan Poliisihallitus NDEAFIHH
ne kimpuiksi. Varoilla varmistetaan, ettei kukkien vastaanottajien tarvitse
FI5215443000204326
maksaa niistä. Varoilla toimitetaan kukkia esimerkiksi ikäihmisille,
vanhainkoteihin, syrjäytymisvaarassa oleville ja yksinäisyydestä
kärsiville. Varojen avulla järjestään myös kukkatyöpajoja vapaaehtoisille
tai suoraan kohderyhmille, samalla tukien heidän toimintakykyään.
Yhdistys myös kouluttaa yhteistyökumppaneita, jotta he voivat itse
järjestää ja ohjata kukkatyöpajoja asiakkailleen esimerkiksi
vanhainkodissa
Varoilla katetaan edellä kerrottuun toimintaan liittyviä kustannuksia, joita
ovat muun muassa:
- tilavuokrat (työpajoja ja kukkien säilytystä varten)
- kuljetukset (erityisesti kukkien noutaminen lahjoittajilta ja tapahtumista
ja sen jälkeen kukkien toimittaminen vastaanottajille)
- henkilöstö- ja hallintokulut
- tarvikkeet, materiaalit ja käsittelykustannukset
- verkkosivuston ylläpito
- markkinointi ja viestintä, mm. valokuvaus- ja video- ja käännöspalvelut
- konferensseihin ja verkostoitumistapahtumiin osallistuminen
- vapaaehtoisten tiimiytymistapahtumat.
Vihreän Keitaan työmuotoja ovat esimerkiksi kohtaamispaikkatoiminta,
Poliisihallitus NDEAFIHH
jalkautuva työ sekä erilaiset ryhmät, tapahtumat ja leirit tukea tarvitseville.
FI3610123000205656
Rahankeräysvaroja käytetään edellä kerrotusta toiminnasta aiheutuviin
kuluihin; henkilöstön palkkakustannuksiin, toimitila- ja tarvikekuluihin,
leiri- ja retkikuluihin sekä muihin asiakastyön kuluihin siltä osin kuin ne
kohdistuvat yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan.
Kerätyt varat käytetään luvan saajan yksiköissä tehtävän väkivaltatyön
Poliisihallitus DABAFIHH
kustannuksiin sekä asiakkaiden tarpeista vastaamiseen. Varoja voidaan
FI4583183710006713
käyttää henkilökunnan palkkaamiseen väkivaltatyötä tekemään, erilaisiin
materiaalihankintoihin, asiakkaille suunnattuun virkistystoimintaan,
yhdistyksen toiminnasta ja väkivaltatyöstä tiedottamiseen, liinavaatteisiin
ja hygieniatuotteisiin sekä muihin toiminnassa tarvittaviin tarvikkeisiin.
Kerätyt varat käytetään vähävaraisille apua tarvitseville perheille
Poliisihallitus OKOYFIHH
lahjoitettaviin ruokalahjakortteihin.
FI1747441020080470
Kerätyt varat käytetään avustuksina vähävaraisista perheistä tulevien
Poliisihallitus HELSFIHH
pelaajien jalkapalloharrastuksen ja kilpailutoiminnan tukemiseen.
FI7840550010289201
Avustuksilla katetaan harrastamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Kerätyillä varoilla hankitaan hädänalaisille ja köyhille ihmisille eri puolilla Poliisihallitus DABAFIHH
maailmaa elämän perustarvikkeita: ruokaa, lääkkeitä, vaatteita, telttoja,
FI3380001002037233
patjoja sekä muuta avustustavaraa ja hengellistä kirjallisuutta. Varat
lähetetään suomalaisten tai kansainvälisten työntekijöiden,
kansainvälisten yhteistyöyhdistysten tai Feeding the Nations -järjestön
kautta kohdemaan paikallisten seurakuntien kontaktihenkilöille, jotka
hoitavat varojen avulla tavaroiden hankinnan, kuljetuksen ja jakelun.
Avustusta annetaan myös Suomen vähäosaisille, erityisesti
lapsiperheille.
Lisäksi varoilla voidaan kattaa toiminnan palkka- ja palkkiokuluja,
vuokrakuluja sekä toimistotarvike- ja tietotekniikkakuluja siltä osin kuin
kulut palvelevat välittömästi kerättävien varojen varsinaista
yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3135991-3 FloweRescue ry

Helsinki

0217075-9 Vihreä Keidas ry

Helsinki

0288751-4 Pääkaupungin
turvakoti ry

Helsinki

2145492-5 Lions Club
Kauhava/Ilmatar ry
1813475-2 Pallo-Pojat Juniorit Helsinki
ry
0844847-5 Ruokkikaa
Nälkäiset ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI8080001170079090
POPFFI22
FI4247304820013705

RA/2022/12

05.01.2022 -

RA/2021/1539

03.01.2022 -

RA/2021/1085

01.01.2022 -

Kerätyt varat käytetään vähävaraisten hyväksi tehtävään työhön. Varoja
käytetään ruuan ja vaatteiden ostamiseen. Ruokaa ja vaatteita jaetaan
vähävaraisille yhdistyksen toimipisteessä. Lisäksi yhdistys järjestää
vuosittain vähävaraisille kaksi suurta juhlaa, joissa tarjoillaan lämmintä
ruokaa.
Varoja voidaan käyttää myös palkka-, auto- ja sähkökuluihin siltä osin,
kuin kulut aiheutuvat varojen varsinaisen yleishyödyllisten
käyttötarkoitusten toteuttamisesta.
Kerätyillä varoilla tuotetaan potilasoppaita sekä järjestetään
Poliisihallitus NDEAFIHH
asiantuntijaluentoja, ryhmätoimintaa, kokoontumisia sekä muita
FI2917453000157158
tapahtumia, joissa tarjotaan tietoa sekä vertaistukea toiminnan
kohderyhmille. Lisäksi varoja voidaan käyttää vertaistukihenkilötoiminnan
tukemiseen tarjoamalla koulutetuille tukihenkilöille jatkokoulutusta ja
virkistystä.
Poliisihallitus DABAFIHH
Kerätyt varat käytetään hakijan tekemään lähetys- ja kehitysyhteistyöhön
FI6380001201556090
sekä siihen liittyvään koulutukseen, kotimaan yleishyödyllisten
toimintojen tukitoimintoihin ja kotimaassa tehtävään maahanmuuttaja- ja
nuorisotyöhön. Varoilla katetaan edellä mainittuihin toimintoihin liittyviä
henkilöstökuluja, työn suoria kuluja ja työhön liittyvien tukitoimintojen
kuluja siltä osin kuin kulut aiheutuvat yksinomaan yleishyödyllisestä
toiminnasta.
Kerättyjä varoja käytetään muun muassa lähetystyöhön lähtevien tai
lähetystyötä pohtivien koulutuksien järjestämiseen, maahanmuuttajien
kotoutumista tukevaan työhön, urheilutyöhön, seurakuntien
kouluttamiseen maahanmuuttajien kohtaamisessa, lähetyskasvatukseen,
nuorten kristillistä kasvua tukevan toiminnan järjestämiseen ja kristillisten
yhteisöjen syntymisen edistämiseen ulkomailla ja Suomessa.

Y-tunnus

Yhteisö

1980574-9 Veikko ja Lahja
Hurstin
Laupeudentyö Hurstinapu ry

Kotipaikka
Helsinki

2133605-6 Colores-Suomen
Helsinki
Suolistosyöpäyhdist
ys ry, ColoresFinlands
Kolorektalcancerför
ening rf
9046433-4 Operaatio
Tampere
Mobilisaatio ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus

RA/2021/1127

01.01.2022 -

RA/2021/1202

01.01.2022 -

RA/2021/1238

01.01.2022 -

Kerätyt varat käytetään lähetystyökohteisiin eri työalueilla ulkomailla
(Aasia, Afrikka, Eurooppa ja Venäjä) sekä kotimaan työhön.
Lähetystyöalueilla perinteisen seurankuntatyön (julistus- ja
opetustoiminta, musiikkityö) ohella kohteina ovat muun muassa
- orpotyö (Kenia ja Sambia)
- koulutustoiminta ja sen tukeminen (mm. teologinen seminaari,
evankelistakoulutus, opettajanvalmistuslaitos, nuorten tyttöjen koulutus ja
tukeminen)
- diakoninen avustustoiminta
- rakennusprojekteihin osallistuminen (mm. kirkko- ja koulurakennukset)
- Japanin työn osalta on myös internet -työ (mm. sivustojen ja
oppimateriaalin kehittäminen sekä interaktiivinen vuorovaikutus).
Kotimaan työ kattaa kaikenikäiset normaalin jumalanpalvelus-, seura-,
juhla- ja kokoontumistoiminnan (esim. lähetyspiirit) kautta.
Lisäksi erityisiä työaloja ovat
- musiikkityö (mm. kuoro- ja musiikkiryhmätoiminta)
- raamattukoulutus
- lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyö (mm. pyhäkoulu-, kerho- ja
leiritoiminnan
muodossa)
- nuorisotyö (leirit, rippikoulutyö, tapahtumat kuten Maata Näkyvissä tapahtuma)
- opiskelijatoiminta
- nuorten aikuisten toiminta
- diakoninen toiminta
- retkitoiminta
- nais- ja miestapahtumat
- maahanmuuttajatyö
- kansanopistotyö
- sekä rakennus- ja korjaushankkeet.
Kerättyjä varoja käytetään henkilöstön palkkakuluihin ja muihin
välittömiin toimintakuluihin, materiaalikuluihin,
tapahtumajärjestelykuluihin, rakennushankkeisiin ja muihin
kiinteistökuluihin, diakoniatyöhön, hätäapuun, koulutukseen,
kansanopiston vähävaraisten opiskelijoiden opintomaksuissa
Kerätyt varat käytetään kotimaassa ja ulkomailla mediatyöhön, lapsi- ja Poliisihallitus NDEAFIHH
nuorisotyöhön, diakonia- ja julistustyöhön, Lähetyskeskuksen
FI8320701800028325
rakennusten ja pihapiirin ylläpitokuluihin sekä raamatunkäännöstyöhön.
OKOYFIHH
Lisäksi kerätyillä varoilla tuetaan yhteistyökirkkoja sekä -järjestöjä
FI1450431920003452
henkilöstöresurssein, materiaalisin avuin sekä taloudellisesti. Tuetut
DABAFIHH
kirkot ja järjestöt ovat pääsääntöisesti niitä, joihin yhdistyksen palkatut
FI8380001501545108
työntekijät on lähetetty ja jonka alaisuudessa työtä eri kohteissa tehdään.
Varoja käytetään myös työntekijöiden palkka- ja työkuluihin edellä
mainittujen toimintamuotojen osalta.
Rahankeräyksellä kerätyillä varoilla tuetaan muistisairaiden ja heidän
Poliisihallitus NDEAFIHH
läheistensä hyvää ja arvokasta arkea. Kerätyt varat käytetään
FI2417453000002727
Vertaislinja-tukipuhelinpalvelun ylläpitoon ja kehittämistyöhön, neuvontaja tukityön kehittämiseen sekä valtakunnallisen edunvalvonta- ja
vaikuttamistyön lisäämiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0242525-6 Suomen
Helsinki
Luterilainen
Evankeliumiyhdistys
ry

0215273-7 Suomen
Hausjärvi
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys
r.y.

0727699-0 Muistiliitto ry,
Helsinki
Minnesförbundet rf
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3752900220551905

RA/2021/1239

01.01.2022 -

RA/2021/1251

01.01.2022 -

RA/2021/1294

01.01.2022 -

Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään tiedonsaantitilaisuuksien,
seminaarien, webinaarien ja koulutusten järjestämiseen
monikkoperheaiheista, monikkoperhevalmennusten ja
vertaistukitoimintojen järjestämiseen, monikkoperhetietoutta edistävän
materiaalin tekemiseen ja muuhun monikkoperheiden,
monikkosisarusten ja heidän isovanhempiensa ja tärkeiden läheistensä
hyvinvointia, jaksamista, tiedonsaantia ja vertaistukea edistävään
toimintaan.
Kerätyt varat käytetään MIELI ry:n työhön mielenterveyden edistämiseksi Poliisihallitus DABAFIHH
ja mielenterveyden ongelmien ehkäisemiseksi sekä vaikeassa
FI2380001800283005
elämäntilanteessa olevien ihmisten kriisiauttamiseen. Kerättäviä varoja
voidaan käyttää myös paikallisten kriisikeskusten ja MIELI ry:n
jäsenjärjestöjen tukemiseen, MIELI ry:n koordinoiman
Rikosuhripäivystyksen toimintaan sekä MIELI ry:n toimintaan järjestöjen
yhteisissä toimintamuodoissa kuten Sekasin Kollektiivissa.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- Erityisryhmille suunnattujen Gospel-lattaritTM Special -tanssituntien ja FI6411463001098455
tapahtumien suunnittelusta, kehittämisestä ja jäljestämisestä aiheutuviin
NDEAFIHH
kustannuksiin sekä tilanteeseen sopivaan liiketyöskentelyyn
FI8617823000000089
yksilötapaamisissa tai ryhmissä. Tarkoituksena on vahvistaa naisten
NDEAFIHH
itsetuntoa ja auttaa heitä hyväksymään itsensä. Tilaisuuksia, tapahtumia,
FI8311465000928780
yksilötapaamisia tai ryhmiä järjestetään tarpeen ja mahdollisuuksien
NDEAFIHH
mukaan erityisesti naisvangeille, mutta myös muille syrjäytymisuhan alla
FI6111463001116745
oleville henkilöille ja mielenterveyskuntoutujille sekä tuki- ja
liikuntaelinrajoitteisille ja kehitysvammaisille henkilöille.
- Itu-työn kuluihin. Itu-työssä kohdataan yllätysraskaustilanteessa olevia
naisia ja pienten lasten äitejä (erityisesti yksinhuoltajaäitejä) sekä
raskaudenkeskeytyksen läpikäyneitä naisia/perheitä. Kulut muodostuvat
Itu-työn eri toimipisteissä järjestettävästä toiminnasta,
päivystyspuhelimesta ja neuvonnasta sekä vapaaehtoisten
kouluttamisesta. Itu-työ on saajalle maksutonta. Varat kohdistetaan äitien
tukemiseen kriisiraskaustilanteessa, odotusaikana sekä vauva- ja
pikkulapsivaiheessa, yksinhuoltajaäitien tukemiseen sekä
raskaudenkeskeytyksen kokeneiden henkilöiden toipumisryhmien
toimintaan.
- Koulu-, nuoriso-, tyttö- ja naistyöhön, jonka tarkoituksena on ehkäistä
syrjäytymistä. Tavoitteena on elämänhallinnan ja arjen voimavarojen
vahvistaminen. Nuorisotyössä ja tukinuoritoiminnassa keskeisiä
painopisteitä ovat syrjäytyneiden kohtaaminen, yläkoulu- ja lukioikäisten
tukeminen, murrosikäisten itsetunnon vahvistaminen sekä ennalta
ehkäisevä päihdetyö. Murrosikäisten vanhempia puolestaan autetaan
ymmärtämään murrosiän dynamiikkaa ja rohkaistaan hyvään
vanhemmuuteen. Työ sisältää yksilötapaamisia haastavassa
elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kanssa sekä vierailuja ja luentoja.
- Naisten ja nuorten tilaisuuksien suunnitteluun ja järjestämiseen.
Yleisölle avoimissa, kristillisissä, naisille suunnatuissa tilaisuuksissa
käsitellään naisten elämää koskettavia teemoja. Lisäksi järjestetään
maahanmuuttajanaisille tilaisuuksia ja tapahtumia.
- Suomen rajojen ulkopuolella toteutettavaan koulu-, nuoriso-, tyttö- ja
naistyöhön sekä kriisiraskaustyöhön ja raskaudenkeskeytyksen
läpikäyneiden tukityöhön.
Varoja voidaan käyttää kerättävien varojen käyttötarkoitusten
toteuttamisesta aiheutuviin hallinto-, toiminta- ja palkkakuluihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1457479-3 Suomen
Jyväskylä
Monikkoperheet ry

0202225-4 MIELI Suomen
Mielenterveys ry

Helsinki

0225624-5 Tampereen
Tampere
Nuorten Naisten
Kristillinen Yhdistys
ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1327

01.01.2022 -

RA/2021/1328

01.01.2022 -

RA/2021/1335

01.01.2022 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI3040061020009019
Kerätyt varat käytetään
NDEAFIHH
- evankelioimis-, diakonia- ja sielunhoitotyön koulutukseen kotimaassa,
FI7321033800005577
ulkomailla ja verkossa (seurakuntien työntekijöiden ja maallikoiden
ITELFIHH
kouluttamiseen tarkoitettujen kurssien ja tapahtumien sisältöjen ja niissä
FI2840061010004863
tarvittavien koulutusmateriaalien suunnittelu sekä näiden koulutusten ja
OKOYFIHH
tapahtumien toteuttaminen eri paikkakunnilla kotimaassa ja Suomen
FI6552360420123593
rajojen ulkopuolella sekä verkossa)
- tilaisuuksien, kurssien ja ohjelmien kustannuksiin (eri ikäryhmille hakijan
loma- ja kurssikeskuksissa ja eri paikkakunnilla sekä verkossa
järjestettävien tilaisuuksien, kurssien ja ohjelmien sisältöjen
suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät kustannukset)
- nuoriso- ja opiskelijatyöhön valtakunnallisesti ja verkossa
(nuorteniltojen, nuorten tapahtumien ja nuorten leirien suunnittelu ja
toteuttaminen, opiskelijailtojen, opiskelijoiden leirien ja
opiskelijatapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen)
- työhön lasten ja eläkeläisten parissa (lasten leirit ja tapahtumat hakijan
loma- ja kurssikeskuksissa, vierailut ja ohjelmat kouluissa ja
seurakuntien lapsi- ja perhetyössä eri paikkakunnilla ja verkossa sekä
eläkeläisten kurssit ja tapahtumat hakijan loma- ja kurssikeskuksissa ja
eri paikkakunnilla sekä verkossa)
- nukketeatterityöhön ja siihen liittyvään materiaaliin
(nukketeatteriesitysten valmistelu, esityksiin liittyvät materiaalit ja
välineistö sekä nukketeatteriesitykset eri paikkakunnilla päiväkodeissa,
kouluissa ja verkossa)
- vankilatyöhön kotimaassa (vankiloihin tehtävät vierailut ja vankien
diakoninen avustustoiminta)
- katulapsityöhön Pietarissa (diakoninen avustustoiminta Pietarin
katulasten ja heidän perheiden parissa, paikallisten työntekijöiden
kouluttaminen).
Kerättävät rahat käytetään Suomen World Vision ry:n
Poliisihallitus DABAFIHH
kehitysyhteistyöhön ja kehityspoliittiseen vaikuttamiseen ja
FI4580001301821725
tiedottamiseen. Työ sisältää kehitysmaissa ja hauraissa valtioissa
DABAFIHH
tehtävät lyhyt- ja pitkäkestoiset kehitysyhteistyö- ja
FI3280001570768136
katastrofiapuhankkeet, tiedotus- ja kansainväIisyyskasvatushankkeet
Suomessa sekä niitä tukevat toiminnot.
Kerätyt varat käytetään hengelliseen julistustyöhön ja
Poliisihallitus NDEAFIHH
evankelioimistyöhön Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys järjestää sanan ja
FI0511353000308924
rukouksen iltoja, viikonlopputapahtumia, konsertteja ja kokoussarjoja.
Lisäksi yhdistykseen hallinnollisesti kuuluvat seurakunnat järjestävät
viikoittain vuokratuissa tiloissa jumalanpalveluksia.
Varoilla katetaan tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvia vuokra- ja
mainoskuluja, puhujien kulukorvauksia sekä toimintaan välittömästi
liittyviä hallinnollisia kuluja.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0116585-1 Kansan
Raamattuseuran
Säätiö sr

Lohja

0533334-9 Suomen World
Vision ry

Helsinki

1074764-2 Henótês ry

Salo
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1341

01.01.2022 -

RA/2021/1347

01.01.2022 -

RA/2021/1373

01.01.2022 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
Merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian tunnetuksi tekemiseen sekä
FI3215963000076523
kulttuuriperinnön käytön laajentamiseen ja siten osallistumiseen
NDEAFIHH
kulttuurialan digitaaliseen kehittämiseen. Itämeren tilan parantamiseen
FI0612143000112296
ravinnekuormitusta pienentämällä ja muihin Itämeren ympäristöongelmiin
NDEAFIHH
puuttumalla.Suuren yleisön tietoisuuden kasvattamiseen Itämeren
FI5615713000021056
kulttuurista sekä suojelutoimien tärkeydestä ja kiireellisyydestä erilaisten
NDEAFIHH
viestintämateriaalien ja kaikille avoimien tapahtumien avulla.
FI5415963000076515
Kulttuurihankkeisiin, jotka välittävät kulttuuriperintöä kaikille ja tuovat
yhteen toimijoita eri sektoreilta. Kerättäviä varoja käytetään merenkulun,
löytöretkeilyn ja kartografian historian tunnetuksi tekemiseen
vierailijaryhmien opastuksien, näyttely- ja julkaisutoiminnan, digitaalisten
palvelujen, tapahtumien sekä muun vastaavan toiminnan avulla. Säätiön
Puhdas Itämeri -hankkeiden osalta keräysvaroilla voidaan tehostaa
yhdyskuntajätevesien ravinteidenpoistoa ja teollisuuden päästöjen
puhdistusta, vähentää maa- ja metsätalouden ravinnevalumia sekä
kehittää ja toteuttaa toimia Itämeren sisäisen kuormituksen
vähentämiseksi. Hankkeita toteutetaan Itämeren valuma-alueella.
Varoja voidaan käyttää edellä mainittuihin säätiön yleishyödyllisten
toimintojen palkka- ja matkakustannuksiin, näyttely- ja
tuotantokustannuksiin, kokoelmien hankintoihin, verkkoviestinnän,
painettujen viestintämateriaalien sekä yleisölle avoimien tapahtumien
kustannuksiin, asiantuntijapalveluihin, investointeihin,
logistiikkakustannuksiin, ekosysteemipalveluihin, vesistövaikutuksen
seurantaan liittyviin kustannuksiin sekä muihin yleishyödyllisen toiminnan
toteuttamisesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin. Varoja voidaan
käyttää myös välittömästi yleishyödylliseen toimintaan liittyviin toimitila-,
työväline-, tietoliikenne-, puhelin- sekä muihin toimintakustannuksiin.
Kerätyilla varoilla tuetaan partiotoimintaa Suomessa. Varat käytetään
Poliisihallitus DABAFIHH
keskusjärjestön toimintaan sekä partiopiirien ja -lippukuntien toiminnan
FI5581799710045732
tukemiseen sekä taloudellis-sosiaalisin perustein myönnettäviin jäsen- ja
osallistumismaksuvapautuksiin.
Kerätyillä varoilla tuetaan yhdistyksen hengellistä toimintaa kattamalla
Poliisihallitus POPFFI22
yhdistyksen toimitilakustannuksia. Toimitilassa järjestetään seuroja ja
FI0647610010031251
hartaustilaisuuksia sekä muita tapahtumia, kuten pyhäkouluja ja
raamattuluokkia sekä eri kohderyhmille suunnattuja iltoja ja kerhoja.
Varoilla katetaan toimitilan kuluja siltä osin, kuin tilaa käytetään edellä
kuvatun yleishyödyllisen toiminnan toteuttamiseen. Lisäksi varoja
käytetään yhdistyksen seuratoiminnan, lapsi- ja nuoristyön, diakoniatyön
sekä muun edellä kuvatun yleishyödyllisen toiminnan järjestämisestä ja
toteuttamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

0895353-5 John Nurmisen
Säätiö sr

Kotipaikka
Helsinki

0202252-9 Suomen
Helsinki
Partiolaiset Finlands Scouter ry
1087984-8 Uuraisten
Uurainen
Rauhanyhdistys r.y.
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1383

Kerättävillä varoilla tuetaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia
ihmisiä aineellisen avun ja muun tukitoiminnan avulla. Tukitoimia ovat
muun muassa leirit, kerhot, ja muut kuntouttavat ja elämää tukevat
toiminnot sekä vertaistyö. Kerätyillä varoilla tuetaan ulkomailla
katastrofialueita sekä erilaisia yhteisöprojekteja kehittyvissä maissa
Pelastusarmeijan kansainvälisen päämajan kautta. Keräykset ja niiden
käyttökohteet jaetaan seuraavasti:
1. Kansainvälinen kumppanuuskeräys: 90% tuotosta lähetetään
kumppanuusmaihin Pelastusarmeijan kansainvälisen päämajan kautta ja
10% käytetään Suomessa tehtävään työhön.
2. Joulupatakeräys: Vähävaraisten ihmisten taloudellinen tukeminen ja
sosiaalinen kuntouttaminen Suomessa.
3. Auta ihmistä -keräys: Vähävaraisten ihmisten taloudellinen tukeminen
ja sosiaalinen kuntouttaminen Suomessa.
4. Lasten lomakoti -keräys: Lasten lomakotitoiminnasta aiheutuvat kulut.
5. Kummilapsityö -keräys: Pelastusarmeijan koulut ja lastenkodit
Suomen ulkopuolella.
6. Katastrofi- ja projektikeräys: Suomeen tai ulkomaille kohdistuva
katastrofiapu sekä ulkomailla toteutettavat kehitysyhteistyöprojektit.
7. Viron työn keräys: Pelastusarmeijan Viron työn tukeminen.

01.01.2022 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI6080001800223654
DABAFIHH
FI6880001800958770
DABAFIHH
FI3780001900449027
NDEAFIHH
FI5720843800005729

Y-tunnus

Yhteisö

0116985-2 Suomen
Pelastusarmeijan
Säätiö sr

Kotipaikka
Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1384

Sotiemme Veteraanit -/ Sotiemme Naiset -keräyksessä mukana olevat
liitot (Sotainvalidien Veljesliitto ry, Suomen Sotaveteraaniliitto ry,
Rintamaveteraaniliitto ry ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry) sopivat
keräystuoton jakoprosentit vuosittain hallituksen kokouksissa.
Sopimuksen mukaisen tuotonjaon jälkeen kerätyt varat käytetään
seuraaviin tarkoituksiin:
Sotainvalidien Veljesliitto ry
Kerätyt varat käytetään sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja
leskiensä kotona selviytymisen tukemiseen ja tukihenkilötoimintaan. Liitto
jakaa vuosittain varoja kentän huoltotoimintaan sotainvalidipiireille, jotka
puolestaan jakavat varoja huoltotyöhönpaikallisille sotainvalidiosastoille
tai järjestävät itse jäsenistömme arjessa selviytymistä tukevaa
huoltotoimintaa. Varoja käytetään yksinäisyyden lievittämiseen sekä
esim. lääkekuluista -, silmälasien hankinnasta-, hammashoidon
kustannuksista syntyvien suurien kulujen avustamiseen pienituloisille
sotainvalideille, puolisoille ja leskille.
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Kerätyt varat käytetään sotaveteraanien sekä heidän puolisoidensa ja
leskiensä tukemiseen. Tuki jaetaan liiton kautta sotaveteraanipiireille ja
edelleen sotaveteraaniyhdistyksille käytettäväksi virkistys- ja
kuntoutustoimintaan, yksinäisyyden lievittämiseen sekä esim.
lääkekuluista -, silmälasien hankinnasta-, hammashoidon kustannuksista
syntyvien suurien kulujen avustamiseen pienituloisille sotaveteraaneille,
puolisoille ja leskille.
Rintamaveteraaniliitto ry
Kerätyt varat käytetään vähävaraisten rintamaveteraanien ja heidän
puolisoidensa ja leskiensä kuntoutus- ja virkistystoimintaan sekä omassa
kodissa selviytymisen turvaamiseen. Varoja käytetään kuntoutuksen,
virkistystilaisuuksien ja kuntoliikunnan järjestämiseen, asumisolojen
parantamiseen, apuvälineiden hankintaan ja muuhun kotona
selviytymistä tukevaan toimintaan sekä yksinäisyyden lievittämiseen ja
esim. lääkekuluista -, silmälasien hankinnasta-, hammashoidon
kustannuksista syntyvien suurien kulujen avustamiseen pienituloisille
rintamaveteraaneille, puolisoille ja leskille.
Varojen kohdentamisesta huolehtivat liiton piirijärjestöt yhdessä
paikallisten osastojen kanssa.
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
Kerätyt varat käytetään sotaleskien kotona selviytymisen tukemiseen,
muuhun arkipäivän tukemiseen sekä sotaleskien hengelliseen työhön.
Varoja voidaan kuntoutukseen, lääkekuluihin, virkistystilaisuuksien ja
hengellisten tilaisuuksien järjestämiseen, asumisolojen parantamiseen,
apuvälineiden hankintaan sekä muuhun arkipäivän selviytymistä
tukevaan toimintaan. Sotaleskien tukemiseen käytettävät varat ohjatuvat
joko paikallisten jäsenyhdistysten kautta tai suoraan liiton
keskustoimistosta. Hengelliseen työhön käytettävät varat ohjautuvat liiton
keskustoimiston kautta.

01.01.2022 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4315553000109471
NDEAFIHH
FI8615553000108697
NDEAFIHH
FI6415553000108705
NDEAFIHH
FI7515553000108895
NDEAFIHH
FI8315553000110982
OKOYFIHH
FI5754190120120930
NDEAFIHH
FI0915553000109307
NDEAFIHH
FI8515553000108812
NDEAFIHH
FI5615553000108655
NDEAFIHH
FI4215553000108713
NDEAFIHH
FI6315553000108820
NDEAFIHH
FI8415553000109315
NDEAFIHH
FI2115553000108606
NDEAFIHH
FI8810113000255694
NDEAFIHH
FI5215553000108630
OKOYFIHH
FI9455412820008309
NDEAFIHH
FI3215553000108796
NDEAFIHH
FI1015553000108804
NDEAFIHH
FI1215553000108671
NDEAFIHH
FI5415553000108788
NDEAFIHH
FI1915553000108739
NDEAFIHH
FI4015553000109331
NDEAFIHH
FI0215553000108754
NDEAFIHH
FI2015553000108721
NDEAFIHH
FI9615553000108614
NDEAFIHH
FI6215553000109323
OKOYFIHH
FI3256450020017364

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2082231-9 Veteraanivastuu ry Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

RA/2021/1413

01.01.2022 -

RA/2021/1479

01.01.2022 -

Julkaisu

Viranomainen

Pankkiyhteys

OKOYFIHH
FI9057414020033499
OKOYFIHH
FI7451080220048094
NDEAFIHH
FI2015553000109497
NDEAFIHH
FI9610113000255744
NDEAFIHH
FI7715553000108762
NDEAFIHH
FI9415553000108747
NDEAFIHH
FI5515553000108770
Säätiö harjoittaa monipuolista Iähetys- ja avustustyötä eri puolilla
Poliisihallitus OKOYFIHH
maailmaa. Toiminta on jaettu hallinnollisesti viiteen osa-alueeseen: Israel
FI0257895420008414
ja juutalaiset, muslimityö, lastenapu, kansojen evankeliointi sekä
NDEAFIHH
kotimaan työ. Lisäksi säätiö toimittaa ns. katastrofiapua tarpeen mukaan
FI1712573000508855
eri puolille maailmaa esimerkiksi luonnonmullistusten tai nälkäkausien
DABAFIHH
aikana.
FI1880001170502059
Kertyviä varoja käytetään edellä mainittuihin kohteisiin kohdistuvaan
HELSFIHH
humanitääriseen auttamiseen ja hengelliseen työhön. Kerättyjä varoja
FI5240551520073523
voidaan käyttää myös toiminta-, hallinto-, kehittämis- ja
palkkakustannuksiin niiltä osin, kuin ne aiheutuvat kerättyjen varojen
varsinaisen yleishyödyllisen käyttötarkoituksen ja rahankeräysluvan
alaisen toiminnan toteuttamisesta ja ovat keräyksen toimeenpanon
kannalta välttämättömiä.
Varoilla tehtävä työ sisältää kristillistä medialähetystyötä radio- ja
televisio-ohjelmien sekä internetin välityksellä, evankelioimistyötä (ml.
Raamatunkäännös- ja kirjallisuustyö), seminaarien ja koulutusten
järjestämistä sekä toimintaan liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien
järjestämistä. Lisäksi varoilla toteutetaan kehitysapu- ja
avustustoiminnan sekä lähetystyön projekteja, kuten avustetaan
lastenkoteja, kouluja, sairaaloita, tehdään seurakuntatyötä ja järjestetään
lastenleirejä kohdealueilla. Kehitysapu- ja avustustoimintaa sekä julistusja lähetystyötä toteutetaan säätiön oman jatkuvaluonteisen toiminnan ja
projektien muodossa sekä kohdistamalla taloudellista tukea myös
yhteistyötoimijoiden kehitysapu- ja avustus- sekä lähetystyöhön
etukäteen sovittuihin työkohteisiin.
Kerätyt varat jaetaan apurahoina terveystieteellisille tutkimushankkeille
Poliisihallitus HANDFIHH
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Apurahat jaetaan vuosittain
FI9631313001081900
apurahatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti ottaen huomioon myös
NDEAFIHH
mahdolliset lahjoittajien toivomukset tuettavista tutkimusalueista. Lisäksi
FI5915903000142388
varoja voidaan käyttää maksuttomien tutkimustilojen ylläpidosta
DABAFIHH
aiheutuviin kustannuksiin.
FI2380001570900606

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1052583-9 Patmos
Lähetyssäätiö sr

Helsinki

1670791-6 Turun
yliopistollisen
keskussairaalan
koulutus- ja
tutkimussäätiö sr

Turku
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6956200920320222

RA/2021/1480

01.01.2022 -

RA/2021/1494

01.01.2022 -

Kerätyt varat käytetään:
- Yhdistyksen edellä kerrotun tilaisuus- ja tapahtumatoiminnan
järjestämisen kustannusten kattamiseen Suomessa ja Venäjällä.
- Yhdistyksen tukitoimintaan diakonisessa avun tarpeessa oleville
Suomessa ja Venäjällä, erityisesti avustetaan Inkerin kirkon ylläpitämiä
vanhainkoteja, lasten päiväkeskusta, vapautuneiden vankien kotia, sekä
muuta Inkerin kirkon alaisuudessa toimivaa diakonista työtä Venäjän
lastenkodeissa, vankiloissa ja yhteiskunnassa.
- Inkerin kirkon lähetystyötoiminnan tukemiseen kirkon seurakunta- ja
lähetystoiminnassa; tiedotustoiminnassa, lapsi- ja nuorisotyössä,
musiikkitoiminnassa sekä koulutustoiminnassa.
- Inkerin kirkon toteuttamiin rakennushankkeisiin; historiallisiin
sakraalitiloihin ja pappilakiinteistöjen kunnostukseen ja restaurointiin
(Pyhän Annan luterilainen kirkko (1777) Pietarissa, Karatusan luterilainen
kirkko (1893) Krasnojarskin alueella Siperiassa, Pyhän Elisabetin
luterilainen kirkko (1867) Pietarissa (Krostat) ja Pyhän Katarinan kirkko
(1792 Omskissa), uudisrakennuskohteisiin (Murmanskin luterilainen
kirkko, Ulan-Uden kirkko, Vienan Kemin kirkko ja Svetokorskin kirkko)
sekä rakennusten kunnossapitoon (Inkerin kirkon neuvostoaikaisten
kirkkojen, seurakuntatalojen ja pappiloiden kunnossapitohankkeet).
- Inkerin kirkon evankelisluterilaisen kirkon koulutuksen tukemiseen
Teologisessa Instituutissa kattamalla kiinteistön ylläpidon kuluja,
ruokalatoiminnan kuluja, opetuksesta aiheutuvia kuluja; materiaaleja ja
luennoitsijapalkkioita sekä matkakuluja.
- Inkerin kirkon kirkollisen työn (sosiaalisen työn ja diakoniatyön
hankkeet) hankkeiden toteutuksessa avustamiseen, kuten
asunnottomien sosiaalikeskusten tukemiseen, seurakuntien
leiritoiminnan järjestelyihin, seminaarijärjestelyissä avustamiseen,
siirtolais- ja pakolaistyössä avustamiseen sekä kirjallisuustyötoiminnan
tukemiseen Inkerin kirkon lapsi-, lähetys- diakoniatyössä.
Kerättävät varat käytetään ensisijaisesti kotimaan julistus- ja mediatyöstä Poliisihallitus ITELFIHH
aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kotimaan työstä yli jäävät varat
FI6449630010061825
käytetään säätiön sääntöjen mukaiseen aineelliseen ja hengelliseen
lähetystyöhön ulkomailla.
Kotimaan julistustyöstä aiheutuvia kuluja ovat julistustyöntekijän palkka,
tiedotuskulut ja tilavuokrat. Ulkomailla tehtävän lähetystyön kustannuksia
ovat Raamattujen painattaminen ja jakelu Aasian maiden alueella.
Lisäksi kertyviä varoja voidaan käyttää ulkomailla tehtävään aineelliseen
ja hengelliseen lähetystyöhön.

Y-tunnus

Yhteisö

3069351-4 Inkerin evankelisluterilaisen kirkon
edustusto
Suomessa ry

Kotipaikka
Lappeenranta

2158219-3 Palavan Sydämen Rauma
Säätiö Burning
Heart Foundation sr
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI5744050010021296

RA/2021/1495

01.01.2022 -

RA/2021/1500

01.01.2022 -

RA/2021/1532

01.01.2022 -

Kertyvät varat käytetään lähetys- ja avustustyöhön, verkostojen ja
kumppanuuksien rakentamiseen ja ylläpitämiseen, opetustoimintaan,
hengellisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä työstä kertomiseen ja
viestimiseen.
Rahankeräysvaroilla katettavia kustannuksia:
- lähetys- ja avustustyöstä syntyviä kustannuksia ovat mm. lähetettyihin
työntekijöihin liittyvät kustannukset (henkilöstökulut, koulutus,
asumiskulut, matkakulut, vakuutukset, terveydenhoitokulut), työkulut,
avustukset, työn suunnittelu, johtaminen ja valvonta sekä työhön
välittömästi liittyvät hallintokulut
- verkostojen ja kumppanuuksien rakentamisesta ja ylläpitämisestä sekä
opetustoiminnan ja hengellisten tilaisuuksien järjestämisestä Suomessa
liittyviä kustannuksia ovat mm. henkilöstökulut, matkakulut, työkulut
(toimitilat, ict-laitteet ja -järjestelmät, tulostukset, kokoukset ja
tapaamiset, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyt) sekä työhön
välittömästi liittyvät hallintokulut
- viestintäkustannuksia ovat mm. henkilöstökulut, työkulut, tulostus-,
painatus- ja postituskustannukset, yleisölle suunnattujen sisältöjen ja
ohjelmien (omat lehdet ja julkaisut, radio-ohjelmat, internet-sisällöt)
sisältö- ja tuotantokulut sekä työhön välittömästi liittyvät hallintokulut.
Kerätyt varat käytetään säätiön apurahoihin, palkintoihin ja kulttuurilahja- Poliisihallitus OKOYFIHH
hankkeisiin annettuihin avustuksiin eri rahastojen ohjesääntöjen ja
FI2755412850001042
säätiön sääntöjen sekä hallituksen päätösten mukaisesti. Lisäksi varoja
NDEAFIHH
voidaan käyttää Ruusintorppa kirjailijaresidenssin sekä Tammisaaren
FI8515213000006009
punavankimuistomerkin ylläpitoon.
DABAFIHH
FI8880001900707002
Yhdistys tekee työtä ihmisarvon puolesta yhdessä eri maiden paikallisten Poliisihallitus NDEAFIHH
kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Työn keskiössä ovat lapset ja
FI4122871800005256
nuoret sekä haavoittuvassa asemassa elävät ihmiset. Kerätyt varat
käytetään humanitaariseen avustustoimintaan ja katastrofiapuun,
kehitysyhteistyöhön, lähetystyöhön sekä niihin liittyvään koulutus-,
tiedotus- ja vaikuttamistoimintaan.
Varoja käytetään ulkoministeriön rahoittamien humanitaaristen
hankkeiden yhteydessä samoissa operaatiossa ja omarahoitteisissa
humanitaarisen avun operaatioissa. Varoja käytetään myös
ulkoministeriön rahoittamiin kehitysyhteistyöohjelman hankkeisiin sekä
kehitysyhteistyöhankkeisiin, jotka toimivat vastaavin periaattein. Lisäksi
keräysvaroja käytetään lähetystyöhön ulkomaankohteissa. Varoilla
katetaan lähetystyön osalta esimerkiksi paikallisten seurakuntien ja
kirkkojen työntekijäkuluja, kirkkorakennusten kunnostamiseen tai
rakentamiseen liittyviä kuluja, oppikirjakuluja tai muita vastaavia
materiaalin tuottamisesta ja hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. Työ
sisältää myös seurakunnissa tehtävää koulutus- ja opetustoimintaa.
Kotimaassa varoilla katetaan lähetystyön osalta tukitoimintoja, kuten
ohjelmien suunnitteluun ja koordinointiin, arviointiin tai raportointiin
liittyviä kuluja. Keräysvaroja käytetään myös koulutus-, tiedotus- ja
vaikuttamistoimintaan kattamalla esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien ja
tapahtumien järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.
Varoja käytetään lisäksi Suomessa ulkomaantyön ohjelmien
toteuttamista tukeviin toimintoihin, kuten hanketoiminnan suunnittelun ja
koordinoinnin, raportoinnin ja monitoroinnin kuluihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0205275-2 Lähetysyhdistys
Kylväjä ry

Vantaa

0213501-3 Kansan
Sivistysrahasto sr

Helsinki

0280613-9 Fida International ry Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI2511453001016804

RA/2021/1533

01.01.2022 -

RA/2021/1542

01.01.2022 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen yhteistyökumppanien kautta
kohdemaissa (esim. Intia, Pakistan, Israel, Afrikka, Dominikaaninen
tasavalta, Libanon, Iran, Florida) humanitaariseen auttamistyöhön muun
muassa seuraavasti:
- lastenkotien avustamiseen (esim. lastenkodin ylläpitokustannukset,
ruoka- ja hygieniakulut, työntekijöiden palkkakulut)
- lasten ja nuorten peruskoulutukseen ja ammattiin valmentavaan
koulutukseen (esim. koulutilojen vuokra- ja opettajien palkkakulut,
koulutarvikehankinnat)
- vähävaraisten ja hädänalaisten ruoka-, vaate- ja lääkeapuun sekä
maahanmuutto- ja huumevieroituskodin kuluihin
- vesikaivojen rakentamiseen
- syrjäytyneiden lasten ja nuorten avustamiseen slummikouluja tukemalla
- Abundant Life -nimisen seurakunnan tukemiseen, jonka kautta
avustetaan paikallisia lapsia, nuoria ja pakolaisia
- kristittyjen seurakuntien tukemiseen toimittamalla kristilliselle yhteisölle
esimerkiksi farsin kielisiä raamattuja
- seurakunnan kanssa toteutettavaan lähetystyökoulutukseen,
evankelioiviin tapahtumiin, avioliittoseminaareihin, nuorten leireihin,
mediakoulutukseen ja avustustyöhön
- uusien kriisikohteiden avustustyöhön
Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen kotimaassa tapahtuvan työn
tukemiseen:
- avustus- ja lähetystyötehtäviä tekevien vapaaehtoistyöntekijöiden
kouluttamiseen ja tapahtumien järjestämiseen
- seurakuntien kautta nuorisotyön tukemiseen järjestämällä esimerkiksi
leirejä, tapahtumia ja musiikkikoulutusta
- tiedotus- ja mediatyöhön, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta
yhdistyksen toimintamuodoista ja avustuskohteista, rekrytoimaan
vapaaehtoisia avustustyöhön ja lisäämään jäsenten osallistumista
toimintaan
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen avustustyöhön Venäjällä, Baltian
Poliisihallitus OKOYFIHH
maissa sekä mahdollisissa muissa kohdemaissa. Avustustyötä tehdään
FI8952970020092657
muun muassa vankiloissa, päihdevieroituskodeissa, lasten- ja
OKOYFIHH
vanhainkodeissa, seurakunnissa sekä muissa vastaavissa kohteissa.
FI4052980620011718
Vankilatyön tavoitteena on tukea hengellisten tilaisuuksien avulla vankien
jaksamista vaikeassa elämäntilanteessa sekä antaa eväitä vapautumista
varten. Varoilla tuetaan myös vapautuneiden vankien tukikotia Tartossa.
Kristillisissä päihdevieroituskeskuksissa tuetaan asukkaiden kamppailua
päihteistä vapautumiseen ja avustetaan koteja ruoka- ja
tavaratoimituksin. Vapautumisen jälkeen keskusten asukkaita pyritään
ohjaamaan normaaliin elämään tukemalla työn, asunnon ja
seurakuntayhteyden löytymistä mahdollisuuksien mukaan.
Lastenkodeissa, katulastenkodissa ja muissa vastaavanlaisissa
laitoksissa tuetaan kasvatustyötä käyntien avulla sekä toimittamalla
laitoksiin materiaalista apua. Seurakuntien diakoniatyötä tuetaan
kohdemaissa joko matkojen yhteydessä tai erillisin tavaratoimituksin.
Kerätyillä varoilla maksetaan avustustyön matkoja, tulkki-ja
muusikkopalkkioita, kohteille ostettuja tuliaisia, kohteille annettavia
mahdollisia erityisavustuksia (esim. lastenleirit) sekä muita avustustyön
kuluja. Lisäksi varoilla voidaan tukea avustuskohteiden
rakennushankkeita osallistumalla hankkeiden kustannusten kattamiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

1089545-0 Missiomaailma ry

Kotipaikka
Tampere

1700147-2 Kaplja Vody Pisara Vihti
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1570

01.01.2022 -

RA/2021/1573

01.01.2022 -

Kerätyt varat käytetään kolmannen maailman maissa toimivien
kansalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen ympäristönsuojelun,
ihmisoikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi. Varoilla
tuetaan kansalaisjärjestöjen hankkeita Latinalaisessa Amerikassa,
Afrikassa ja Aasiassa moniäänisen ympäristöoikeudenmukaisuutta
ajavan kansalaisyhteiskunnan vahvistumiseksi myös yhteistyötä ja
verkostoitumista edistämällä. Elonkirjon ja ilmastokestävyyden
vahvistamista edistetään kaikissa hankkeissa.
Varoja käytetään myös hankkeiden rahoittamiseen liittyviin säätiön
hallintokuluihin sekä rahoitettavien hankkeiden teemoihin liittyviin
tiedotus-, koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoiminnan kuluihin Suomessa.
Suomessa toteutettavan viestinnän ja globaalikasvatuksen tavoite on
lisätä tietoisuutta ohjelman teemoissa ja vahvistaa aktiivista
kansalaisuutta globaalin oikeudenmukaisuuden edistämisessä.
Tuettavien hankkeiden ja tiedotuksen erityisinä teemoina ovat:
- Biokulttuuriset oikeudet: alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen
biokulttuurisen monimuotoisuuden vahvistaminen edistämällä
kansainvälisesti tunnustettujen perinneoikeuksien toimeenpanoa.
- Energiaoikeudenmukaisuus: maaseudun paikallisyhteisöjä palvelevien
kestävien energiajärjestelmien tukeminen edistämällä moniäänistä
energiasuunnittelua ja yhteisölähtöistä energiantuotantoa.
- Feministinen agroekologia: paikallisyhteisöjen ja alueellisen
ruokasuvereniteetin tukeminen edistämällä pienviljelyn agroekologisia
käytäntöjä ja yhteisöjen maa- ja siemenoikeuksia.
- Trooppiset metsät: metsäyhteisöjen vahvistaminen ja metsien tilan
parantaminen edistämällä yhteisöllistä suojelua, kestävää käyttöä ja
ennallistamista.
Kerätyt varat käytetään Amnesty Internationalin maailmanlaajuiseen
ihmisoikeustyöhön sisältäen kampanjoinnin, tiedottamisen,
vaikuttamistyön, ihmisoikeuskasvatuksen, tutkimustyön ja aktivismin.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI4983186710020022

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9157803820040268
NDEAFIHH
FI7412633000085682
DABAFIHH
FI7680001710054397
AABAFI22
FI9766010001044650

0224270-8 Amnesty
Helsinki
International
Suomen osasto ry,
Amnesty
International
Finländska
sektionen rf

1530178-9 Siemenpuu Helsinki
kansalaisliikkeiden
yhteistyösäätiö sr
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus POPFFI22
FI3447300010528130

RA/2021/1593

01.01.2022 -

RA/2021/1596

01.01.2022 -

Kertyvät varat käytetään Liikkuva hyvinvointikeskus -innovaatioon, joka
pitää sisällään tunnetaitoleirien, tapahtumien ja kurssien järjestämistä.
Yhdistys järjestää pienryhmissä retkeily- ja hyvinvointitoimintaa, jonka
mahdollistamiseksi yhdistys hankkii rahankeräysvaroilla
retkeilytarvikkeita ja ympäristövastuullisia biopolttoaineella käyviä
minibusseja ja pakettiautoja. Kohtaamisiin metsissä yhdistyy
ympäristövastuullisuus, liikkuminen luonnossa, yhteisöllisyys sekä
tunnetaitojen vahvistaminen turvallisella tunteiden ilmaisulla.
Tunnetaitotoiminta metsässä edistää ihmisten kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja luontoympäristössä oppiminen on tehokkaampaa. Varoja
käytetään maksutta jaettavien tunnetaitolohtulaulu-albumin ja
tunnetaitopostikorttien valmistuskustannusten kattamiseen esimerkiksi
kattamaan albumin teosta syntyviä studiokustannuksia.
Varoja voidaan käyttää myös maksuttoman Tunnetaitofestivaalin
järjestämiseen sekä muiden osallistavien ja kansalaisille hyödyllisten
tapahtumien, kurssien ja koulutusten järjestämiseen. Varoja käytetään
myös tapahtumien etätoiminnan kehittämiseen (verkkokurssit,
videopuhelutapahtumat).
Kertyviä varoja käytetään yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen sopivien
hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen esimerkiksi Tunnetaitoja
Eduskuntaan(kin) -hankkeeseen sekä laadukkaaseen
videodokumenttisarjaan tunteista. Hankkeita toteutetaan yhdessä eri
alojen ammattilaisten esimerkiksi psykologien ja psykoterapeuttien
kanssa.
Kertyviä varoja voidaan käyttää yhdistyksen yleishyödyllisestä
toiminnasta aiheutuviin välttämättömiin palkka-, polttoaine- ja
markkinointikustannuksiin sekä mahdollisiin tilavuokriin.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen toiminnan kehittämiseen sisältäen
Poliisihallitus NDEAFIHH
henkilöstön ammattitaidon ylläpidon: koulutus- ja kehityspäivät,
FI1615553000125477
ammatillinen kirjallisuus, syöpää sairastavien ja heidän läheistensä
NDEAFIHH
tukeminen ja tavoitteellinen ryhmätoiminta (vertaistukiryhmien ja
FI9410173000022395
tavoitteellisten kurssien järjestäminen sekä tarvittavat materiaalit että
HELSFIHH
tarjoilut), tiedon antaminen (asiantuntijaluennot, mahdolliset tilavuokrat ja
FI6240500010076140
tarjoilut yleisöluentoihin liittyen), materiaalin tuottaminen (yhdistyksen
omat esitteet ja käyntikortit sekä opasmateriaalien tuottaminen ja
hankinta) ja toiminnasta aiheutuvat henkilöstökulut.
Paikallisosastojen ja -kerhojen keräämät varat käytetään syöpää
sairastavien ja heidän läheistensä tapahtuma- ja virkistystoimintaan
terveyttä edistäen: osastojen ja kerhojen kuukausitapaamiset,
virkistystoiminta, luennoitsijoiden palkkiot ja vapaaehtoistoimijoiden
koulutukset sekä niiden kustannuksista vastaaminen.

Y-tunnus

Yhteisö

3092649-6 Tunnetaitoja
kaikille ry

Kotipaikka
Helsinki

0288741-8 Etelä-Suomen
Helsinki
Syöpäyhdistys Södra Finlands
Cancerförening r.y.
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI8810313001255269
OKOYFIHH
FI6850085320012305
OKOYFIHH
FI3255412820031541
NDEAFIHH
FI3115553000128117

RA/2021/1597

01.01.2022 -

RA/2021/1599

01.01.2022 -

RA/2021/1601

01.01.2022 -

RA/2021/1604

01.01.2022 -

Kerätyt varat käytetään HelsinkiMission yksinäisyyttä vähentävään
työhön ja toimintaan. Työllä tarkoitetaan HelsinkiMission tarjoamaa
lyhytkestoista, matalan kynnyksen maksutonta ammattiapua sekä
koulutettujen vapaaehtoisten tarjoamaa tukea. Sen lisäksi yhdistys
tarjoaa eri kohderyhmille laajat mahdollisuudet osallistua hyvinvointia
tukevaan ja lisäävään toimintaan sekä tilaisuuksiin. Varoilla katetaan
edellä mainitun toiminnan toteuttamisen kannalta välttämättömiä kuluja,
joita ovat henkilöstö-, toimitila-, työväline-, materiaali-, markkinointi-,
postitus-, kehittämis-, suunnittelu-, sekä tilaisuuksien järjestämisestä
aiheutuvat kulut. Varoja voidaan käyttää myös toiminnan toteuttamisen
kannalta välttämättömiin ICT, verkkoympäristö-, aulapalvelu-, viestintä- ja
tutkimuskuluihin sekä arvioinnin ja vaikuttamistyön kuluihin. Lisäksi
varoja voidaan käyttää kerätyillä varoilla rahoitettavien yksinomaan
yleishyödyllisten työmuotojen talous- ja henkilöstöhallinnosta aiheuviin
kuluihin.
Kerätyillä varoilla rahoitettavia työmuotoja ovat:
- yksinäisyystyö
- seniorityö
- nuorten auttamistyö
- perhetyö
- musiikkikeskus Resonaari
-väkivaltatyö (ulkopuolisen väkivallan tekijöille suunnattu työmuoto)
- yksinäisyysrahasto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa toimintaa ja
tutkimusta yksinäisyyden lieventämiseksi ja vähentämiseksi
Varat jaetaan apurahoina keliakiaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen. Poliisihallitus OKOYFIHH
Lisäksi varoja voidaan käyttää keliakian ja gluteenittoman ruokavalion
FI3057300820687610
tunnettuuden lisäämiseen yhteiskunnassa tuottamalla esitteitä ja muuta
OKOYFIHH
neuvontamateriaalia yksityishenkilöille sekä sosiaalipalveluiden,
FI8257300820687644
terveydenhuollon ja HoReCa-alan ammattilaisille.
Kerätyt varat käytetään SASKin kehitysyhteistyöohjelman toteuttamiseen Poliisihallitus OKOYFIHH
kolmen vuoden sisällä keräysajankohdasta kohdentamalla varat
FI5455412810000084
hanketoiminnan rahoitukseksi. Hankkeiden rahoitus koostuu
pääsääntöisesti valtionavusta ja omarahoitusosuudesta. Keräystuottoa
käytetään omarahoitusosuuden kattamiseen. SASKin
kehitysyhteistyöohjelman tavoitteena on kansainvälisen työjärjestö ILOn
määrittelemien työelämän perusoikeuksien toteutuminen sekä elämiseen
riittävä palkka työntekijöille SASKin toimintamaissa. SASK tukee
paikallisten toimijoiden toimintaa koulutuksen, kampanjoinnin,
järjestäytymisen edistämisen ja vaikuttamistyön keinoin.
Kerätyillä varoilla tuetaan kristillisten seurakuntien ja kristillisten
Poliisihallitus DABAFIHH
järjestöjen lapsi- ja varhaisnuorisotyötä.
FI6680001901205493
Varat käytetään lapsityökurssien sekä varhaisnuorisotyökoulutusten
järjestämiseen, lapsityömateriaalin tuottamiseen sekä lasten
kirjekurssityön toteuttamiseen. Varoja voidaan käyttää työntekijöiden
henkilöstökuluihin, matkakuluihin ja työvälinekuluihin sekä
materiaalivaraston ylläpitokuluihin siltä osin, kuin kulut liittyvät
välittömästi varsinaiseen yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0116487-5 Helsinkimissio ry, Helsinki
Helsingforsmission
rf

0772892-6 Keliakialiitto ry

Tampere

0643898-6 Suomen
Helsinki
Ammattiliittojen
Solidaarisuuskesku
s SASK ry

0208347-9 Lastenmissio ry

Hausjärvi
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1606

01.01.2022 -

RA/2021/1607

01.01.2022 -

RA/2021/1616

01.01.2022 -

RA/2021/1619

01.01.2022 -

RA/2021/1653

01.01.2022 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen hankkeeseen, jonka tarkoituksena
Poliisihallitus OKOYFIHH
on rakentaa Espoon kaupungin omistamalle ja yhdistyksen vuokraamalle
FI4457804120088692
tontille yhteisötila ja sen ympäristöön aktiivipiha ulkopeleineen.
Yhteisötila ja aktiivipiha tulevat alueen asukkaiden ja Rantaraitin
kulkijoiden käyttöön, ja tilan on tarkoitus toimia matalan kynnyksen
kohtaamispaikkana. Yhteisötilan ja aktiivipihan alueella tarjotaan
käyttäjille muun muassa maksuttomia ulkopelejä sekä järjestetään
erilaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi pienimuotoisia musiikkiesityksiä.
Lisäksi tilassa esitellään Tapiolan historiaa muun muassa valokuvin ja
kirjoin.
Varoja voidaan käyttää rakennushankkeen kustannusten kattamisen
lisäksi valmistuneen yhteisötilan ja aktiivipihan korjaus- ja
ylläpitokustannuksiin, maksuttomien pihapelien tarjoamiseen käytettävien
ilmaispelivälineiden kuluihin sekä erilaisten maksuttomien tapahtumien
järjestämiseen liittyvien kulujen kattamiseen.
De insamlade medlen används för att stödja tillskyddshemmet för flickor Poliisihallitus OKOYFIHH
genom Sankt Petersburg's Childprotection Society FI2655480920016258
välgörenhetsorganisationen
De insamlade medlen används till:
Poliisihallitus HELSFIHH
- missionsarbete i Asien, Afrika, Europa, Mellanöstern och syd Amerika
FI5740551020257071
- akuta hjälpinsatser i krisdrabbade länder och områden
- skolnings- och konferenstillfällen i hemlandet
- utveckling av samfundets lokalförsamlingar i Finland
- socialhjälp och stöd för behövande (t.ex. mat, Ieksaker och
förnödenheter) samt renovering av lokalförsamlingarnas kyrkor och
bönehus i Finland
- Iägerverksamhet för familjer och barn
Kerätyt varat käytetään kansainväliseen kehitysyhteistyöhön
Poliisihallitus HELSFIHH
Somalimaassa, Keniassa ja Nicaraguassa. Työtä tehdään yhteistyössä
FI1440550012593618
paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa. Kehitysyhteistyöhankkeiden
NDEAFIHH
painopisteitä kohdemaissa ovat ruokaturvan parantaminen,
FI7610113007206930
pienviljelijäperheiden ja naisten toimeentulon edistäminen ja tukeminen
OKOYFIHH
sekä yrittäjyyden tukeminen. Lisäksi kehitystyöhankkeiden painopisteitä
FI1555412820011981
ovat naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja sukuelinten silpomisen
DABAFIHH
vastainen työ, tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeudet, tasaFI5480001000231879
arvotyö sekä ilmastokestävyys.
Varoilla katetaan myös kehitysyhteistyön ja ohjelmatyön viestintään sekä
kehitysyhteistyöohjelman toteuttamiseen liittyviä hallinnollisia kuluja
Suomessa.
Poliisihallitus HELSFIHH
De insamlade medlen används för föreningens kurs-, läger- och
FI4940550010027726
mötesverksamhet samt sång- och musikarbetet. Medlen kan användas
HELSFIHH
för lönekostnader, resekostnader, talar- och artistarvoden, konserter,
FI9240559120000978
ljus- och ljudtjänster, kursutgifter, transporter, omkostnader för layout,
programblad, annonser, studiematerial och noter.
Medlen kan används för sökandes omkostnader endas när kostnaderna
direkt tjänar medlens egentliga allmännyttiga användningssyfte.
Medlen används också för att anställda ungdomar under sommaren.
Medlen används till löneomkostnader och omkostnader för sommaren
extra satsning på ungdomsarbetet endast när kostnaderna direkt tjänar
medlens egentliga allmännyttiga användningssyfte.

Y-tunnus

Yhteisö

0194132-0 Tapiolan Kilta ry

Kotipaikka
Espoo

1636343-9 Pietarin sini-valko Kokkola
Enkelit St.Petersburgs blåvita Änglar ry
1964837-6 Missionskyrkan i
Raseborg
Finland

0773475-2 Kansainvälinen
Helsinki
Solidaarisuussäätiö
sr

0209250-0 Förbundet Kyrkans Pietarsaari
Ungdom r.f.
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI5680001800180755
NDEAFIHH
FI1820741800000684
OKOYFIHH
FI6151320520008012

RA/2021/1670

01.01.2022 -

RA/2021/1675

01.01.2022 -

RA/2021/1688

01.01.2022 -

RA/2021/1689

01.01.2022 -

Kerätyillä varoilla tuotetaan maksuttomia kristillisiä radio-, televisio,
video- ja ääniteohjelmia useilla eri kielillä sekä tuetaan niiden tekemistä
eri puolilla maailmaa. Avainmedia kouluttaa paikallisten seurakuntien
jäseniä mediatyössä sekä Suomessa, että ulkomailla. Mahdollisuuksien
mukaan tuetaan kaluston hankinnassa vähävaraisia seurakuntia.
Varoja käytetään myös mm. Lähi-idässä työskentelevien ns.
jälkihoitotyöntekijöiden toiminnan tukemiseen. Jälkihoitotyöntekijät
vastaavat medialähetysten kautta saatuihin kommentteihin ja
kysymyksiin ja ohjaavat halukkaat paikallisiin seurakuntiin. Kristityiksi
kääntyneet kohtaavat usein vainoa, joten jälkihoitotyöntekijät auttavat
heitä heidän kotimaassa.
Lisäksi varoja käytetään raamatunkäännöstyön tukemiseen Suomen
sukuisille kielille Venäjällä sekä eri kielisten painotuotteiden
hankkimiseen jaettavaksi mm. maahanmuuttajille Suomessa ja muualla
Euroopassa.
Keräysvaroilla katetaan myös ohjelmien markkinointi- ja mainoskulut,
laitteistojen, välineiden, ohjelmistojen ja palvelujen hankinta- ja
ylläpitokulut, henkilökunnan palkka-, matka- ja työkorvaukset sekä
tuotannon toimitilakulut.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- Kotia etsivien eläinten sterilointeihin, rokotuksiin ja mikrosirutuksiin
FI0957803820082872
Suomessa ja Virossa
- Kotia etsivien eläinten muihin eläinlääkäri- ja lääkintäkuluihin Suomessa
ja Virossa
- Kotia etsivien eläinten ruoka- ja tarvikekuluihin Suomessa ja Virossa
- Kotia etsivien eläinten sijaiskotijärjestelmän ylläpitoon Suomessa
- Ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön Suomessa ja Virossa (esim.
maatiaiskissojen sterilointikampanjat sekä kissojen ja koirien
mikrosirutuskampanjat)
- Käytännön eläinsuojelutyön kustannuksiin (esim. loukut, häkit ja
tarvikkeet sekä toiminnasta aiheutuvat matkakulut)
- Koulutukseen ja valistustoimintaan
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen kehitysyhteistyöhön ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
kehityspoliittiseen vaikuttamiseen ja tiedottamiseen: kehitysmaissa
FI0657800720238406
toteutettavien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuden
OKOYFIHH
kattamiseen, Cuna Nazarethin päiväkodin tukemiseen Limassa, Perussa
FI8455496610008199
sekä kehitysyhteistyöhankkeista aiheutuvien operatiivisten kulujen
kattamiseen Suomessa.
Varat käytetään suoraan ja ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön
Poliisihallitus HELSFIHH
pääsääntöisesti Loviisan ja Lapinjärven alueella. Varat kohdennetaan
FI3640550016747053
ensisijaisesti sijoitettavien eläinten eläinlääkäri- ja lääkekuluihin, eläinten
ruokiin ja muihin välttämättömiin tarvikkeisiin (kuten kissanhiekka) sekä
turvasiruihin ja niiden rekisteröintiin suoraan uudelle omistajalle.
Ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön kuuluvia kuluja ovat
vähävaraisten tai muuten eläimistään huolehtimaan kykenemättömien
yksityishenkilöiden tukeminen ruoka- ja tarvikelahjoituksin tai
eläinlääkäri- tai lääkekulujen kustantaminen, sekä turvasirutuksen
edistäminen Loviisan ja Lapinjärven alueilla siihen erikseen järjestettyjen
kampanjoiden avulla.
Lisäksi varoja käytetään eläinsuojan välillisiin kuluihin eli sähköön,
veteen ja jätemaksuihin. Varoilla myös ylläpidetään eläinsuojan tiloja niin,
että ne vastaavat eläinten lajityypillisen käyttäytymisen vaatimuksiin ja
tarjoavat kaikkina vuodenaikoina riittävästi turvaa ja suojaa.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0201348-9 Avainmedia
Lähetysjärjestö ry.

Kerava

2166242-5 Rekku Rescue ry

Helsinki

9018589-6 Kehitysmaayhdistys Helsinki
Pääskyt ry

2765421-5 Loviisan kissatalo Loviisa
ry Lovisa katthus rf
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1690

01.01.2022 -

RA/2021/1691

01.01.2022 -

Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään Diabetesliiton perustehtävän
mukaiseen toimintaan diabeetikoiden hyvän hoidon ja elämänlaadun
takaamiseksi, diabeetikoiden ja heidän läheistensä tukemiseksi, sekä
diabeteksen ehkäisemiseksi ja kansanterveyden edistämiseksi. Varat
kohdistetaan vaikuttamistyöhön, viestintään, tiedotus-, neuvonta- ja
kampanjatyöhön diabetesaiheista, diabetestiedon jakamiseen
esimerkiksi koulutuksilla, aineistoilla ja materiaaleilla, sekä
diabeetikoiden omahoitoa ja diabeteksen kanssa työskentelevien
ammattilaisten tietoisuutta lisäävien kurssien, tapahtumien ja viestinnän
järjestämiseen.
Varoilla voidaan tukea myös Diabetesliiton jäsenyhdistysten
yleishyödyllistä ja liiton sekä jäsenyhdistyksen sääntöjen mukaisesti
diabetestyötä edistävää toimintaa, kuten viestintää, vaikuttamistyötä,
kampanjoita, tapahtumia, kursseja ja koulutuksia tai materiaaleja ja
aineistoja.
Säätiön toimintamuotoihin kuuluvat säätiön tarkoitusta toteuttavat
seuraavat toimintamuodot:
- kouluvierailut
- luovat prosessit, työpajat ja koulutukset
- työelämäkokemusten sekä yhteiskunnallisten
vaikuttamismahdollisuuksien tarjoaminen
- nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kouluttaminen ja
- selvitykset ja muut yhteiskunnalliset keskustelunavaukset, kampanjat
sekä tiedon tuottaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään edellä mainittujen
toimintamuotojen suunnittelu-, koordinointi- ja toteuttamiskustannuksiin,
sekä toiminnan järjestämisen mahdollistaviin välittömiin säätiön
yleiskuluihin. Jos toimintamuotojen toteuttamiseen saadaan muuta
rahoitusta (kuten hanketukea) rahankeräysvaroja käytetään hankkeen
omarahoitusosuuden kattamiseen.

RA/2021/1696

01.01.2022 -

RA/2021/1702

01.01.2022 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1357322620020164

Y-tunnus

Poliisihallitus HELSFIHH
FI3040550011467160

1726086-1 Lasten ja nuorten
säätiö sr

Poliisihallitus NDEAFIHH
Hakija kerää varoja kauppa- ja teknillistieteelliseen opiskeluun sekä
Fl1212283000063196
opetus- ja tutkimustoimintaan ja näiden edistämiseen sekä
tutkimustulosten hyödyntämiseen kohdennettuihin apurahoihin ja
taloudelliseen tukemiseen.
Kerättyjen varojen tuottoa jaetaan apurahoina pääasiassa suomalaisissa
yliopistoissa työskenteleville tutkijoille.
Lisäksi varoja käytetään pienimuotoisten tutkijan työtä tukevien
koulutusten järjestämiseen apurahansaajille. Koulutukset ovat
osallistujille maksuttomia.
Kerättyjä varoja käytetään myös yliopistokumppaneiden kanssa
järjestettävistä tilaisuuksista aiheutuvien kustannusten
kattamiseen.Tilaisuuksien tarkoitus on tutkimustulosten levittäminen
laajemmalle kohderyhmälle. Varoilla katetaan esimerkiksi
striimauspalveluiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia.
Kerätyt varat käytetään esteettömien virkistys- ja
Poliisihallitus DABAFIHH
liikuntamahdollisuuksien tarjoamiseen vammaisille henkilöille. Varoilla
FI1580002710393603
järjestetään esimerkiksi retkikerhoja, tapahtumakäyntejä, erilaisia
liikunta- ja harrastekerhoja sekä erilaisia infotilaisuuksia. Lisäksi varoja
voidaan käyttää esteettömän lomakylän korjaus- ja ylläpitomenoihin siltä
osin, kuin menot liittyvät välittömästi lomakylässä järjestettävään
yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan, kuten maksuttomiin liikunta- ja
virkistystapahtumiin.

Yhteisö

Kotipaikka

0155531-5 Suomen
Tampere
Diabetesliitto ry,
Diabetesförbundet i
Finland rf

Helsinki

0201446-5 Kaupallisten ja
Helsinki
teknillisten tieteiden
tukisäätiö KAUTE sr

0116483-2 Helsingin Invalidien Helsinki
Yhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1704

01.01.2022 -

RA/2021/1706

01.01.2022 -

RA/2021/1708

01.01.2022 -

RA/2021/1712

01.01.2022 -

RA/2021/1714

01.01.2022 -

Kerätyt varat käytetään:
- Joulunajantapahtumien järjestämiseen liittyviin kuluihin ja
yhdenvanhemman perheiden tukitoimintaan liittyvien retkien/tapahtumien
kuluihin sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamiseen liittyvien
tapahtumien kuluihin ja vertaistukiryhmien järjestämiseen liittyviin kuluihin
sisältäen matka-, ruoka-, tarjoilu-, materiaali-, vuokra-, tulkkaus-,
koulutus-, luentopalkkio-, kuljetus-, henkilö- ja puhelinkuluja sekä laite- ja
tarvikehankintoja.
- Kohderyhmien joululahjoihin ja perhetapahtumien lahjoihin, hätäapuun
kuten ruokakassit ja lääke- ja matkakulut.
- Ruoka-aputyön kuljetus-, ylläpito-, henkilöstö-, matka-, vuokra-, ruokaja keittiötarvikekuluihin.
- Jäsenistön ja vapaaehtoisten toiminnan johtamisen kuluihin,
koulutuskuluihin ja työhyvinvointikuluihin.
- Vankilatyön ja vapautuvien vankien työtoiminnan mahdollistamisen
vaativiin henkilö-, puhelin-, tila-, matka- ja materiaalikuluihin.
Kerättyjen varojen avulla mahdollistetaan Suvanto ry:n perusrahoitusta
laajemmat tukitoimet vapaaehtoisille, kokemusasiantuntijoille ja avun
tarpeessa oleville ikääntyneille ympäri Suomea. Varoja käytetään
pääsääntöisesti kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden
ikääntyneiden henkilökohtaiseen ja ryhmämuotoiseen auttamistyöhön
muun rahoituksen tukena. Varoja käytetään kaltoinkohtelusta ja
väkivallasta viestimiseen, ammattilaisten kouluttamiseen,
valtakunnalliseen tiedon lisäämiseen ja avun hakemisen
mahdollistamiseen koko Suomessa. Lisäksi varoja voidaan käyttää
vapaaehtoistoimijoiden tueksi, etenkin heidän jaksamisensa ja
väkivaltatyön osaamisen parantamiseen tuella ja koulutuksella.
Kerätyt varat käytetään aikuisten, nuorten ja lasten parissa tehtävään
työhön:
Kerätyillä varoilla järjestetään parisuhde- ja perheleirejä sekä erilaisia
vertaistukeen perustuvia tapahtumia ja ryhmätoimintaa. Lisäksi varoista
jaetaan vähävaraisille perheille avustuksia vapaan sivistystyön kursseille
osallistumista varten.
Varoja voidaan käyttää myös edellä kuvatun toiminnan organisoimisesta
aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten tiedottamiseen,
tarvikehankintoihin, tarjoiluihin sekä toimintaan osallistuvien
vapaaehtoisten matka- ja yöpymiskuluihin.
Kerätyillä varoilla annetaan humanitääristä apua Ecuadorissa Amazonin
viidakkokylissä asuville vähävaraisille intiaaneille Bellavistan
paikallisseurakunnan kautta. Varoja käytetään muun muassa ruokaan,
terveydenhuoltoon, lasten tukiopetukseen sekä koulutarvikkeisiin. Lisäksi
varoilla järjestetään työpajoja ravitsemuksesta, hygieniasta ja
seksuaalikasvatuksesta.
Kerätyt varat jaetaan stipendeinä ja apurahoina suunnistusseuroille,
Suunnistusliitolle, yksittäisille nuorille ja aikuisille urheilijoille valmennus-,
harjoitus- ja kilpailutoimintaan. Stipendien ja apurahojen avulla tuetaan
kaikkia suunnistuksen muotoja (suunnistus, hiihto-, pyörä- ja
tarkkuussuunnistus).

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9257202320170990

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus DABAFIHH
FI7081469710279588

0832744-6 Turvallisen
Helsinki
vanhuuden
puolesta - Suvanto
ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1712373000135415

2565576-7 Parempi avioliitto ry Järvenpää

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI455488435027514

3061801-2 Missio Ecuador ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5557801020010107
OKOYFIHH
FI2455412820022664

1842187-4 Suunnistussäätiö sr Helsinki

2599481-4 ViaDia Espoo ry

Kotipaikka
Espoo

Urjala
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9553001720200926
OKOYFIHH
FI0853001720183965

RA/2021/1715

01.01.2022 -

RA/2021/1716

01.01.2022 -

RA/2021/1717

01.01.2022 -

RA/2021/1727

01.01.2022 -

Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään seurakuntatyöhön Suomessa
ja valituissa lähetysmaissa tehtävään lähetystyöhön. Varoja voidaan
käyttää jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen,
tukiryhmätoimintaan syrjäytyneille, lapsi- ja nuorisotyöhön, leirien
järjestämiseen sekä ruoka-apujakeluun yhteistyössä Nurmijärven
Helluntaiyhdistyksen kanssa. Lisäksi varoja voidaan käyttää
rukoushuonekiinteistön ylläpitoon ja huoltoon, äänentoistoon, videointiin,
seurakunnan tiedotukseen ja palkkakustannuksiin siltä osin kuin
kustannukset liittyvät yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään seurakuntatyöhön Suomessa Poliisihallitus OKOYFIHH
ja ulkomailla tapahtuvaan lähetystyöhön: jumalanpalvelusten
FI3257008120622506
järjestämiseen, diakoniatyöhön, vanhusten ja perheiden auttamiseen ja
OKOYFIHH
tukemiseen heidän kohtaamissaan elämän haasteissa,
FI5457008120622498
maahanmuuttajien kotouttamiseen, lapsi- ja nuorisotyöhön, leirien
järjestämiseen lapsille, perheille, maahanmuuttajille ja nuorille,
mediatyöhön sekä lähetystyön kustannuksiin. Lisäksi varoja voidaan
käyttää seurakunnan kiinteistön vuokra- ja ylläpitokuluihin siltä osin kuin
kiinteistöä käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.
Kerätyt varat käytetään evankeliumin edistämiseen ja kristilliseen
Poliisihallitus NDEAFIHH
kasvuun tähtäävään työhön kattamalla kristillisten televisio-ohjelmien
FI4011123000342789
tuotannosta ja ohjelma-ajan ostamisesta aiheutuvia kustannuksia
DABAFIHH
kotimaassa ja yhdistyksen eri kielialueilla. Varoilla katetaan edellä
FI6980001271245632
kuvatusta toiminnasta aiheutuvia kustannuksia, kuten esimerkiksi
OKOYFIHH
henkilöstö- ja toimitilakuluja sekä tuotantotoiminnan muita kuluja siltä
FI7557804120016354
osin, kuin ne palvelevat välittömästi varsinaista yleishyödyllistä
HELSFIHH
käyttötarkoitusta.
FI2740554920107982
Keräysvarat käytetään lasten ja nuorten syrjäytymisen
Poliisihallitus NDEAFIHH
ennaltaehkäisemiseen sekä auttamisvalmiuden ylläpitämiseen ja
FI7511753000215591
kehittämiseen SPR Varsinais-Suomen piirin alueella.
Kertyvät varat käytetään:
- vapaaehtoistoimintoihin liittyvien koulutusten ja ohjausten sekä kurssien
ja tapahtumien järjestämiseen, varusteiden ja tarvikkeiden hankkimiseen
ja tiedottamiseen
- koulutuksiin ja tapahtumiin liittyvien tilavuokrien, tarjoilujen ja
matkakulujen maksamiseen sekä kouluttaja- ja ohjauspalkkioihin. Varoja
käytetään myös esimerkiksi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä
toimivien toimihenkilöiden palkkoihin.
- mahdollistamaan osallistujien omavastuuosuuden pienentäminen
koulutuksissa. Osallistujat ovat Punaisen Ristin vapaaehtoisia, jotka
toteuttavat Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa paikallisosastoissa
SPR Varsinais-Suomen piirin alueella.
- varusteiden ja tarvikkeiden hankintaan toimintaryhmille ja piirin
koulutuksia ja tapahtumia varten sekä ilmoitus- ja markkinointikulujen
maksamiseen sekä uusien vapaaehtoiskouluttajien kouluttamiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2869318-7 Nurmijärven
Nurmijärvi
Helluntaiseurakunta

3201173-2 Varikko seurakunta Pori

1911738-0 Ristin Tuki ry

Helsinki

0142236-0 Suomen Punainen Turku
Risti VarsinaisSuomen piiri
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HANDFIHH
FI9431311002323701

RA/2021/1728

01.01.2022 -

RA/2021/1729

01.01.2022 -

RA/2021/1730

01.01.2022 -

RA/2021/1740

01.01.2022 -

Kertyvät varat käytetään professuurien saamiseen Kymenlaaksoon.
Professuurien tavoitteena on vahvistaa yliopistotasoista opetus- ja
tutkimustoimintaa sekä edistää osaavan työvoiman saatavuutta. Yhdistys
pyrkii neuvottelemaan professuurit maakuntaohjelman ja maakunnan
älykkään erikoistumisen strategian mukaisille kärkialoille esimerkiksi
digitaalisten palveluiden, bio- ja kiertotalouden ja kyberturvallisuuden
aloille. Kertyvät varat kohdistetaan aina tiettyyn professuuriin. Yhdistys
tilittää professuurin Iahjoitusvarat kokonaisuudessaan sille yliopistolle tai
korkeakoululle, jonka palkkaamana professori tutkimusryhmineen
työskentelee.
Professuurit toimivat yliopiston alaisuudessa yliopistolain ja yliopiston
säädösten mukaisesti hoitaen myös opetusvelvollisuuden yliopistolla.
Tutkimusta tehdään kansainvälisissä verkostoissa sekä yhteistyössä
kymenlaaksolaisten toimijoiden kanssa ja sen tuloksia tuodaan
Kymenlaaksoon hyödyntämään maakunnan aluekehitystä.
Kerätyt varat käytetään lähetystyöhön Suomen Evankelisluterilaisen
Poliisihallitus ITELFIHH
Kansanlähetyksen kautta. Yhdistyksellä on osavastuu neljän
FI5344561540003943
lähetystyöntekijän työstä Keniassa ja Itä-Euroopassa. Lisäksi varoja
käytetään jumalanpalvelusten ja lähetystyön tapahtumien järjestämiseen
sekä yhdistyksen musiikki-, maahanmuuttaja-, vankila-, vanhus- ja
lapsityön kuluihin kotimaassa. Varoilla katetaan toimistokuluja,
tilavuokria, tarjoilukuluja, puhujien matkakuluja sekä laite- ja
tarvikehankinnoista aiheutuvia kuluja.
Kerätyt varat käytetään Helsingin Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Poliisihallitus DABAFIHH
ry:n (Hekl) tekemään opetus-, koulutus-, lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön.
FI3380001001558247
Lisäksi kerättyjä varoja käytetään lähetystyön tukemiseen Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Kerätyt varat käytetään
FI2210123000062057
OKOYFIHH
- kuurosokeiden harrastetoimintaan ja virkistäytymiseen
-Tampereen toimintakeskuksen remontointiin ja kalustamiseen (tilojen
FI5655412820012582
kalustukseen ja viihtyvyyteen) siltä osin kuin tiloja käytetään yksinomaan
yleishyödylliseen toimintaan
- oikeuksien valvontatyöhön
- järjestö-, vaikuttamistoimintaan liittyvien koulutusten järjestämiseen
- tilaisuuksien, tapahtumien, kurssien, leirien, valmennuksen,
koulutuksen kuluihin sekä materiaalin tuottamiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3143702-9 Kymenlaakson
Kouvola
korkeakouluyhdistys
ry

1075896-6 Vammalan Seudun Sastamala
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys
r.y.

0221038-6 Helsingin
Helsinki
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys ry
0398350-8 Suomen
Kuurosokeat ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI1380001570224890
OKOYFIHH
FI8051320520009028

RA/2021/1755

01.01.2022 -

RA/2021/1756

01.01.2022 -

RA/2021/1757

01.01.2022 -

Rahankeräysvaroja käytetään edellä kerrotun toiminnan tarkoituksen
kuluihin; toimitilojen kustannuksiin, henkilöstön palkkakustannuksiin,
tuotantokaluston ylläpitämiseen sekä mahdollisiin toimitiloja koskeviin
rakentamis- ja remonttikustannuksiin siltä osin kuin ne kohdistuvat
yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan.
Varoja käytetään yhdistyksen hengelliseen lähetystyöhön median ja
kaupunkimissiotoiminnan välityksellä; televisio- ja radio-ohjelmien
tuottamiseen, audiovisuaalisiin tallenteisiin, painotuotteisiin, internetin
välityksellä tapahtuvaan medialähetystyöhön sekä kaupunkimissioiden ja
toimintaan liittyvien tapahtumien järjestämiseen.
Kaupunkimissiotoimintaan sisältyy evankeliumin välittämistä ja
sosiaalisen avun tarjoamista ja ilmaisen hengellisen kirjallisuuden
välittämistä hengellisen kasvun edistämiseksi. Lisäksi varoilla
järjestetään koulutustapahtumia toimintaan liittyen.
Varoilla toteutetaan myös humanitaarisen avun projekteja muun muassa
lapsivankien, katulasten ja muiden köyhyydessä elävien auttamiseksi.
Projekteissa varoilla katetaan avustusmateriaalit (kuten ruokaa, vaatteita,
hygieniatarvikkeita ja lukutaidottomille äänitallenteita), mahdolliset
matka- ja henkilöstökulut ja avustuksien logistiset kustannukset. Varoja
voidaan käyttää myös humanitaarisen diakonia- ja katastrofiavun
toteuttamiseksi tukemalla avustustyötä yhteistyötoimijoiden kautta.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään Lempäälän seudun
Poliisihallitus ITELFIHH
avuntarpeessa olevien lasten, nuorten, vanhusten ja vammaisten
FI7741080011159913
hyväksi. Varoilla voidaan tukea esimerkiksi nuorisotyötä sekä virkistys- ja
harrastustoimintaa. Varoja voidaan käyttää myös avuntarpeessa olevien
henkilöiden avustamiseen liittyvien yhteisöjen tukemiseen ja
kansainvälisen Lions Liiton kautta katastrofiapuun.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- kristillisten ohjelmien tuottamisesta aiheutuviin kuluihin sekä ohjelmaFI8810123000206175
ajan ja ohjelmien ostamiseen (radio sekä muut digitaaliset alustat),
- valtakunnallisen Rukouspuhelimen ylläpidosta, kehittämisestä ja
koulutuksesta aiheutuviin kuluihin,
- kaikille avoimien ystävätapahtumien ja muiden tapahtumien
järjestämiseen,
- kummiradio WindFM:lle ja kummikohteille annettaviin avustuksiin,
- kaikille avoimien kristillisten digitaalisten ääni- ja videosisältöjen
tuotannosta ja kehittämisestä aiheutuviin kuluihin.

Y-tunnus

Yhteisö

0845737-1 IRR-TV ry

Kotipaikka
Kerava

3080479-8 Lions Club
Lempäälä
Lempäälä/Kipinä ry

1582627-8 Kristityt Yhdessä ry Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1758

01.01.2022 -

RA/2021/1759

01.01.2022 -

RA/2021/1772

01.01.2022 -

RA/2021/1776

01.01.2022 -

RA/2021/1777

01.01.2022 -

Varat käytetään eläinoikeus- ja eläinsuojelutyöhön. Animalia on
asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka pyrkii parantamaan eläinten
yhteiskunnallista asemaa. Toiminnan pääpaino on vaikuttamistyössä.
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan erityisesti eläimiä koskevaan
lainsäädäntöön, eläinten olosuhteita koskeviin käytäntöihin ja eläinten
asemaa ja oikeuksia koskevaan kansalaismielipiteeseen. Käytännön
tasolla toiminta tarkoittaa poliitikkoihin ja virkamiehiin vaikuttamista sekä
asiantuntijalausuntojen, -raporttien ja -selvitysten tuottamista. Lisäksi
toimintaa on tiedotus-, viestintä- ja kampanjatoiminta, jonka tavoitteena
on kasvattaa suuren yleisön tietoisuutta eläinten suojelusta ja
oikeuksista. Kerättyjä varoja käytetään asiantuntijatyön kustannuksiin,
kuten palkkoihin ja muihin henkilöstökuluihin.
Kerätyillä varoilla tuotetaan myös tiedotus- ja vaikuttamistoiminnan tueksi
ja toteuttamiseksi tehtäviä materiaaleja, julkaisuja ja verkkosivustojen
ylläpitoa sekä järjestetään koulutustoimintaa, tapahtumia ja seminaareja.
Varoilla myös kehitetään ja tuetaan eläinten aseman parantamiseen
tähtäävää vapaaehtoistoimintaa.
Lisäksi kerätyillä varoilla voidaan tukea pienempiä eläinsuojelujärjestöjä
ulkomailla ja Suomessa.
Kerättyjä varoja käytetään vesien suojelun edistämiseen, jota tehdään
vaikuttamistyön avulla. Varoja voidaan käyttää verkostoitumiskuluihin,
tapahtumien järjestämiskuluihin (sisältäen esiintymispalkkiot sekä matkaja majoituskulut), toiminnasta viestimiseen ja markkinointiin sekä
mahdollisiin oikeuskäsittelyihin liittyviin kuluihin. Oikeuskäsittelyihin
liittyvät asianajaja- ja asiantuntijapalkkiot tulee liittyä välittömästi
yhdistyksen yksinomaan yleishyödyllisen toiminnan toteuttamiseen
(vesien suojelun edistäminen). Kerättäviä varoja ei voida käyttää
oikeuskäsittelyihin liittyviin kuluihin tilanteissa, jossa yhdistystä tai sen
toiminnassa mukana olevia henkilöitä epäillään rikoksesta.
Lisäksi varoja voidaan käyttää toiminnassa tarvittaviin henkilöstö- ja
toimitilakuluihin.
Kerätyt varat käytetään kaikkien kuntalaisten ja ohikulkevien
matkustajien käytettävissä olevan viihtyisän ja turvallisen koirapuiston
rakennuttamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
De insamlade medlen doneras för att utöka kapitalet i Steinerfonden,
som förvaltas av Svenska Litteratursällskapet. Steinerfondens avkastning
doneras i sin helhet till att stöda verksamheten på den svenska
avdelningen vid Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i
Helsingfors rf. Avkastningen ska utbetalas till Understödsföreningen för
Rudolf Steinerskolan i Helsingfors r.f. för att användas till att stöda
projekt inom den svenska verksamheten i skolan, vilka på basis av
utbildningstillståndet faller utanför den ordinarie verksamheten, eller för
stipendier till de svenska eleverna eller den svenska lärarkåren, eller till
andra uteslutande allmännyttiga användningsändamål som ligger Rudolf
Steinerskolan i Helsingfors nära. Den svenska direktionen vid Rudolf
Steinerskolan i Helsingfors beslutar till vilka specifika ändamål
avkastningen ska användas inom ramen för tillstånd för
penninginsamling.
Kerätyt varat käytetään kehitysyhteistyöhön säätiön
yhteistyökumppaneina toimivien järjestöjen kautta. Varat kanavoidaan
kehittyvissä maissa erityisesti lasten tukemiseen osana järjestöjen
pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI2410113000260629

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0224254-8 Animalia ry

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5557008120475913

3082896-8 Puhtaan Meren
Puolesta ry

Pori

Poliisihallitus ITELFIHH
FI5645030010685133

3195277-6 Hämeenkyrön
koirapuisto ry

Hämeenkyrö

Poliisihallitus HELSFIHH
FI1040550012664112

0202073-4 Understödsförening Helsinki
en för Rudolf
Steinerskolan i
Helsingfors rf

Poliisihallitus NDEAFIHH
Fl3715723000384420
DABAFIHH
FI4780001570850413
OKOYFIHH
FI4457801020000314

1936397-9 Nenäpäivä-säätiö sr Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3250860920070410

RA/2021/1778

01.01.2022 -

RA/2021/668

01.01.2022 -

RA/2021/1711

17.12.2021 -

RA/2021/1713

17.12.2021 -

Kerätyt varat käytetään kodittomien eläinten auttamiseen Venäjän
Karjalassa. Varoja käytetään eläinten ruokaan, eläinlääkärikuluihin,
kastrointi-/sterilointikampanjoihin sekä koiratarhojen rakennus- ja
korjaamiskuluihin.
Kerätyillä varoilla järjestetään kehitysvammaisille ihmisille ja heidän
Poliisihallitus NDEAFIHH
läheisilleen tapahtuma- ja virkistystoimintaa, kuten esimerkiksi leiri- ja
FI3318403000030599
kerhotoimintaa, tapahtumia, retkiä, koulutuksia sekä muuta vapaaajantoimintaa. Lisäksi varoja käytetään kehitysvammaisille ja heidän
läheisilleen suunnatun ohjaus -ja neuvontatoiminnan kulujen kattamiseen
sekä vapaaehtois- ja kokemustoimintatyön koordinointiin. Varoilla
katetaan edellä kuvatun toiminnan toteuttamisesta aiheutuvia
kustannuksia, kuten materiaali- ja tarvikekuluja, hallintokuluja sekä
työntekijöiden palkkakuluja.
Kerätyt varat jaetaan seuran tukirahaston kautta avustuksina ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
stipendeinä vähävaraisten junioripelaajien liikuntaharrastuksen
FI2057169020078494
tukemiseksi.
Kerätyt varat käytetään Vihreä lippu -ympäristöohjelman toteuttamiseen Poliisihallitus DABAFIHH
liittyviin palkka- ja viestintäkuluihin, ympäristökasvatusalan tiedotukseen
FI8580001371244196
sekä kaikille avoimien ympäristökasvatusalan tapahtumien ja koulutusten
järjestämiseen.

RA/2021/1705

16.12.2021 -

RA/2021/1603

14.12.2021 -

Yhdistys kehittää seurakuntien käyttöön valmiita digitaalisia
Poliisihallitus HANDFIHH
'pienryhmätoiminnan kursseja sekä alustoja (kuten Rukouskurssi,
FI6831311002320483
Avioliittokurssi sekä Tahdon! -kurssi avioliittoa harkitseville pareille).
Kerätyt varat käytetään toiminnassa tarvittavien materiaalien
tuottamisesta, kääntämisestä ja julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin sekä
muihin toiminnan toteuttamisen kannalta välttämättömiin kuluihin. Lisäksi
varoja voidaan käyttää kouluttamisesta aiheutuviin kuluihin, joita
aiheutuu seurakuntien, yhdistysten ja yksityishenkilöiden kouluttamisesta
materiaalien käyttäjiksi.
Kerätyt varat käytetään löytöeläinten, haltuunotettujen eläinten ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
luonnonvaraisten eläinten hoidon kuluihin (mm. ruoka, hoito ja
FI9457116120110602
eläinlääkäripalvelut) sekä eläinsuojelutyön kuluihin, kuten eläinsuojelun
käytössä olevaan kalustoon ja tiloihin sekä eläinpelastusauton
toimintaan. Varoja ohjataan myös valistustyöhön, kuten
eläinsuojeluneuvontaan, koulutukseen ja nuorisotyöhön.

Y-tunnus

Yhteisö

3077876-1 Kodittomien
eläinten SOS ry

Kotipaikka
Juuka

0187692-8 Oulun
Oulu
Kehitysvammaisten
Tuki ry

1443481-1 Football Club
Turku
International Turku
ry
1057125-3 Ympäristökasvatusj Helsinki
ärjestö FEE Suomi
ry;Föreningen för
miljöfostran FEE
Suomi rf
3209675-6 Alfa Suomi Alpha Helsinki
Finland ry

0890306-0 Turun
Turku
Eläinsuojeluyhdistys
- Åbo
Djurskyddsförening
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI0945000010134390

RA/2021/1672

13.12.2021 -

RA/2021/1470

12.12.2021 -

RA/2021/1681

10.12.2021 -

Kerätyt varat käytetään Keniassa yhdistyksen projekteihin lasten
hyvinvoinnin, koulutuksen ja terveyden sekä tyttöjen oikeuksien parissa.
Yhdistys pyörittää Makongenin kylässä tyttöjen koulutuskeskusta, lapsille
suunnattua leikkikoulua, sairaanhoitajan vastaanottoklinikkaa sekä
kirjastoa. Lisäksi yhdistys on rakentamassa cp- ja kehitysvammaisille
lapsille suunnattua erityispäiväkotia, turvakotia sekä monitoimihallia,
jossa voidaan järjestää ensiapukoulutuksia, äitiystyöpajoja sekä muita
koulutuksia ja tapahtumia. Kerätyillä varoilla katetaan edellä kuvattuun
toimintaan käytettävien rakennusten kustannuksia. Lisäksi kerätyillä
varoilla hankitaan lapsille koulutarvikkeita ja opetusmateriaaleja, ruokaa
äärimmäisessä köyhyydessä eläville perheille, lääkkeitä ja hoitovälineitä
klinikalle sekä tarvittavia materiaaleja järjestön tapahtumien ja
tempausten (esim. äitiyspakkausten jakotempaukset,
ruokajakotempaukset sekä seksuaalikasvatusoppitunnit) järjestämiseksi.
Lisäksi varoilla tuetaan hyväksikäytön tai väkivallan uhriksi joutuneita
nuoria oikeuskulujen kattamisessa sekä sairaita lapsia sairaalakuluissa.
Varoja voidaan käyttää myös kaivojen, vessarakennusten sekä
kasvimaaprojektien toteuttamiseen alueella.
Kerätyt varat käytetään eläinlääkäri-, hiekka- ja ruokakuluihin. Varoilla
Poliisihallitus NDEAFIHH
voidaan myös ostaa ensikodeissa tarvittavia hoitotarvikkeita eläimelle.
FI4011463001128666
Kerättyjä varoja voidaan käyttää myös toiminta- ja hallintokustannuksiin
siltä osin, kuin ne aiheutuvat kerättävien varojen varsinaisen
yleishyödyllisen käyttötarkoituksen toteuttamisesta.
Kerätyt varat käytetään seurakuntatyöhön erityisesti kohdentaen lasten ja Poliisihallitus POPFFI22
nuorten parissa tehtävään työhön. Lapsityön toimintamuotoja ovat
FI3847470010136315
erilaiset pyhäkoulu- ja kerhotoiminnat leikki- ja kouluikäisille lapsille sekä
kesäleirit ja muut virikkeelliset tapahtumat. Toiminta on avointa sekä
seurakuntalaisille että seurakuntaan kuulumattomille. Varoilla
järjestetään myös perheitä tukevaa lapsi-vanhempi -toimintaa ja
avioliittotyötä. Nuorten työ koostuu säännöllisistä tapaamisista ja
tilaisuuksista sekä leireistä ja erillisistä tapahtumista. Lapsi- ja nuorisotyö
liittyy koulutyöhön, joissa tärkeänä osana on päihdevalistus. Lisäksi
varoja voidaan käyttää diakoniatyöhön, jossa tuetaan erityisesti
ikääntyviä ihmisiä yhteydenpidon ja tilaisuuksien välityksellä.
Diakoniatyöhön kuuluu myös ruoanjakelua sekä maahanmuuttajille
suunnattua toimintaa.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3075922-9 Home Street Home Jämsä
ry

2604195-1 Kissojen suojelu Kisu ry

Tampere

2956040-7 Seinäjoen
Seinäjoki
Helluntaiseurakunta
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3315903000203578

RA/2021/1673

09.12.2021 -

RA/2021/1674

09.12.2021 -

Kerätyt varat käytetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin
lisäämiseen tähtäävän toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen:
- Muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia puhuvien lasten, nuorten ja
lapsiperheiden parissa toteutettavaan toimintaan, kuten esimerkiksi
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille-toimintaan
- Vertaistukitoimintaan sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa digitaalisissa
ryhmissä
- Perhekeskusten ja muiden vastaavien kaikille avointen ja maksuttomien
kohtaamispaikkojen ylläpitämiseen sekä yhteisöllisten tapahtumien ja
toimintamuotojen (mm. askartelu, laulu, ruokailu ja keskustelu yhdessä)
järjestämiseen kyseisissä tiloissa
- Lasten ja nuorten vapaaehtoisten tukihenkilöiden ja perhekummien
kouluttamiseen sekä tukihenkilötoiminnan toteuttamiseen
- Paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan ammatilliseen ohjaukseen ja
koulutustilaisuuksien järjestämiseen
- Tukioppilaiden koulutukseen ja tukioppilaille suunnattujen leirien
järjestämiseen, päihteiden vastaiseen työhön nuorten parissa,
koulukiusaamisen ehkäisyyn sekä nuorten turvalliseen netin käyttöön
liittyviin koulutuksiin
Kerätyillä varoilla katetaan edellä kuvattuun toimintaan liittyviä
henkilöstökuluja, tarvike-ja materiaalikuluja, huonekalu- ja
laitehankintojen kuluja sekä erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä
aiheutuvia kuluja (mm. tarjoilu- ja ohjelmakulut). Lisäksi varoja käytetään
toimintaan liittyviin viestintäkuluihin, kuten viestinnän henkilöstökuluihin ja
toiminnastamme kertovien esitteiden painatuskuluihin.
Kerätyt varat jaetaan apurahoina ja kannustinapurahoina suomalaisten Poliisihallitus OKOYFIHH
keksijöiden taloudelliseksi tukemiseksi.
FI1857895420042561

RA/2021/1678

09.12.2021 -

RA/2021/1679

09.12.2021 -

RA/2021/1680

09.12.2021 -

Kerätyt varat käytetään Intiassa Gospel for Tribals Social Service Society Poliisihallitus NDEAFIHH
(GTSSS) -järjestön kautta orpokotien ja asuntojen rakentamiseen
FI7511313500029065
sairaille, sairaiden ja orpolasten ruoka- ja vaatekuluihin, koulujen ja
sairaaloiden perustamiseen, kyläkirkkojen ja porakaivojen
rakentamiseen, järjestön työntekijöiden toimeentulon tukemiseen sekä
työtä varten tarvittavien kulkuvälineiden hankkimiseen.
Kerätyt varat käytetään vertaisryhmätoiminnasta aiheutuvien kulujen
Poliisihallitus NDEAFIHH
kattamiseen. Varoilla järjestetään monimuotoista sosiaalista, psyykkistä
FI6113033000101804
ja fyysistä hyvinvointia vahvistavaa toimintaa, kuten keskustelu- ja
NDEAFIHH
harrasteryhmiä. Ryhmätoiminnan kulut koostuvat esimerkiksi
Fl0621861800015976
tilavuokrista, tarvittavien välineiden hankinnasta tai vuokraamisesta,
toiminnan markkinoinnista sekä osin ryhmänohjaajien palkkioista. Lisäksi
keräysvaroja käytetään vertaisryhmätoiminnassa käytettävien toimitilojen
ylläpito- ja kunnostuskustannuksiin.
Kerätyt varat käytetään Task Force Detainees of the Philippines (TFDP) - Poliisihallitus DABAFIHH
järjestön kautta kummilasten koulunkäynnin tukemiseen Filippiineillä.
FI3980001702195638
Tuettavia kummilapsia on eri puolilla Filippiinejä, erityisesti syrjäisemmillä
maaseutualueilla. Kummilapsitoiminnalla tuetaan Filippiineillä poliittisten
vankien ja ihmisoikeusloukkausten uhrien lasten koulunkäyntiä. Varat
käytetään kummilasten välttämättömiin elinkustannuksiin sekä
koulunkäynnin kuluihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0276603-4 Mannerheimin
Turku
Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen
piiri ry

2235450-4 Suomalaisten
keksijöiden
tukisäätiö sr
2291717-8 Agape Intia ry

Helsinki

1108499-1 Miessakit ry

Helsinki

1472878-0 Filippiinit-seura ry

Helsinki

Säkylä
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1668

08.12.2021 -

Kerätyt varat käytetään hakijan kaivoskriittiseen toimintaan ja siihen
liittyviin valtakunnallisiin ja paikallisiin kampanjoihin. Varoja käytetään
asiantuntija-, tutkimus-, tiedotus-, koulutus- ja neuvontapalveluihin.
Hakijan asiantuntijat osallistuvat valtakunnan laajuisesti erilaisiin
tilaisuuksiin, missä autetaan paikallisia yhteisöjä tai henkilöitä tai
toimitaan asiantuntijana viranomaisten tai yhteisöjen välisissä
hankkeissa. Varoja käytetään asiantuntijoiden palkkioihin, matka- ja
majoituskuluihin ja kulukorvauksiin (puhelinkorvaus).
Varoja käytetään myös erilaisista lainmukaisista oikeustoimista, kuten
lainmukaisiin valituksiin osallistumisesta aiheutuvien kustannusten
kattamiseen (mm. oikeudenkäyntimaksut, toimenpidekulut) sekä
tutkimustyöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseen (mm. ulkopuolisten
laboratorio- ja analyysipalvelujen hankinta).
Varoja voidaan käyttää hakijan toimisto-, hallinto- ja toimintakuluihin siltä
osin kuin ne aiheutuvat hakijan yksinomaan yleishyödyllisestä
toiminnasta.

RA/2021/1669

08.12.2021 Varat käytetään Siuntion vanhusten, vähävaraisten tukemiseen kirkon
diakoniatyön kautta. Varoja käytetään myös nuorisotoiminnan
tukemiseen mm. siten, että maksetaan nuorten urheiluharrastusten
kausimaksuja ja peliasuja suorittamalla maksu suoraan urheiluseuralle.

RA/2021/1650

02.12.2021 Kerätyt varat käytetään hakijan yleishyödyllisen tarkoituksen
edistämiseksi. Kerätyillä varoilla
- järjestetään tapaamisia sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
- tiedotetaan opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista sekä hakijan
toiminnasta
- pidetään yhteyttä ja luodaan verkostoja opetushallintoon, muihin
viranomaisiin, kunnallisiin päättäjiin ja muihin vanhempaintoimijoihin
- toimitaan yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen
kanssa.

RA/2021/1651

02.12.2021 Kerätyt varat käytetään lasten koulunkäynnin tukemiseen Malawissa.
Varoilla katetaan kouluruokailun järjestämisestä, koulutarvikkeiden
hankinnasta, kouluun hankittavan irtaimiston ja koulupukujen
hankinnasta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi varoja käytetään
käymälöiden rakentamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
Kerättyjä varoja käytetään myös lisärakentamisesta (porakaivo,
opettajien paritalo ja kolmas koulurakennus) aiheutuvien kustannusten
kattamiseen.

RA/2021/1652

02.12.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5457230220703818

Y-tunnus

Poliisihallitus HELSFIHH
FI4440556340002115

3035948-7 Lions Club Sjundeå- Siuntio
Siuntio rf

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5957600320301806

3110514-7 Ristijärven
Ristijärvi
vanhempainyhdisty
s ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3857600320198103

2556246-4 Malawin Lasten ja
Nuorten Avuksi ry

Kajaani

3210099-7 Petrus Plus rf

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
Medlen används för att upprätthålla sökandes allmännyttiga verksamhet.
FI8557800720600928
Medlen används till
- Löner och arvoden som uppstår i samband med verksamheten
- Kostnader för att ordna möten och konferenser
- Kostnader för undervisningsmaterial
- Kostnader för anskaffning av teknisk utrustning
- Kostnader för anskaffning av material för verksamheten
(musikinstrument, noter, böcker osv).

Yhteisö

Kotipaikka

3080393-9 Kansalaisten
Helsinki
kaivosvaltuuskunta
- MiningWatch
Finland ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1345

01.12.2021 -

RA/2021/1615

26.11.2021 -

RA/2021/1617

26.11.2021 -

RA/2021/1592

25.11.2021 -

RA/2021/1600

25.11.2021 -

RA/2021/1602

25.11.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään Pohjois-Pohjanmaan alueella opetus-, julistus ja Poliisihallitus DABAFIHH
evankelioimistyöhön. Varoilla katetaan edellä mainitussa toiminnassa
FI2180001600573621
tarvittavien toimitilojen vuokria sekä henkilöstö-, tarjoilu- ja
tiedottamiskuluja. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää lähetystyön
tukemiseen.
Barnmissionen i Finland överför alla insamlade medlen till
Poliisihallitus OKOYFIHH
moderorganisationen Barnmissionen Sverige. Sverige ansvarar för alla
FI8856713420011455
biståndsarbeten i världen och överför månatligen budget till de olika
projekten. Biståndsinsatserna sker i samarbete med lokala
partnerorganisationer i de olika verksamhetsländerna.
De insamlade medlen används till biståndsarbete (nödhjälp och
utvecklingsarbete) i 14 utvecklingsländer på tre kontinenter; Asien, Afrika
och Östeuropa. Medlen används till olika insatser inom följande sektorer;
utbildning, hälsa, påverkansarbete, samhällsutveckling/entreprenörskap
samt humanitära insatser. Verksamhetsexempel är grundskoleutbildning
för barn i Manilas slumområden (Filippinerna), informationsinsatser för
skolelever om HIV/Aids (Kenya), stöd till sommarläger för utsatta barn i
Ukraina.
Kerätyt varat käytetään nuoriso- ja diakoniatyöhön yhdistyksen toiminta- Poliisihallitus OKOYFIHH
alueella. Varoilla tuetaan esimerkiksi nuorten koulunkäyntiä ja katetaan
FI8753001720165665
harrastustoiminnan kustannuksia. Varoja käytetään muun muassa
nuorisotilojen tarvikkeisiin, vähävaraisten nuorten urheiluharrastusten
tukemiseen ja kouluissa jaettaviin stipendeihin. Varoja käytetään myös
yhteistyökumppaneiden kautta nuorten ennaltaehkäisevään
mielenterveystyöhön ja kriisiapuun kohdentamalla varoja esimerkiksi
chat-palveluun, joka tarjoaa nuorille matalan kynnyksen keskusteluapua.
Lisäksi varoja käytetään diakoniatyön kautta jakamalla avun tarpeessa
oleville esimerkiksi ruokalahjoja ja ruokalahjakortteja.
Kertyvät varat käytetään lasten ja nuorten matalan kynnyksen
Poliisihallitus ITELFIHH
toimintaryhmien harrastustoiminnan kustannusten kattamiseen. Matalan
FI5641080011454686
kynnyksen toimintaryhmien kustannukset muodostuvat mm.
tilamaksuista, varuste ja välinemaksuista, ohjaajapalkkioista sekä
vakuutusmaksuista. Tavoitteena kustannusten kattamisella on madaltaa
harrastamisen kustannuksia lapsille, nuorille ja perheille.
Suomen Baptistikirkko tekee yhteistyötä Sierra Leonen Baptistikirkon
Poliisihallitus NDEAFIHH
sosiaaliosaston kanssa paikallisen kirkkokunnan perustamissa kouluissa.
FI3315813000115070
Suomalainen opettaja pitää opettajien koulutuspajoja koska monet
opettajat ovat tehtävässään ilman koulutusta. Kerätyistä varoista
myönnetään stipendejä pätevöitymiskoulutukseen epäpäteville
paikallisille opettajille sekä tuetaan palkkaansa vailla olevia opettajia
ruoka-avulla. Lisäksi kerätyillä varoilla tuetaan kirkkokuntaa ja sen
kouluja avustamalla tietokannan laatimisessa, jotta opettajat ja oppilaat
sekä koulun toiminta saadaan rekisteriin.
Kerätyt varat käytetään
Poliisihallitus NDEAFIHH
- kissojen lisääntymisen estämiseen tukemalla leikkauskampanjoita sekä
FI6256800020174674
levittämällä tietoa leikkauttamisen tärkeydestä,
- ihmisten ilmoittamien luonnonvaraisten eläinten hoitokuluihin sekä
hoitoon kuljettamisen kustannuksiin,
- vähävaraisten ihmisten eläinten ruokintakuluihin tai eläinlääkärikuluihin
harkinnan mukaan.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0800022-4 PohjoisOulu
Pohjanmaan
Evakelisluterilainen
Kansanlähetys ry
0953519-1 Skandinaviska
Barnmissionen r.f

Mustasaari

3079584-4 LC Nurmijärvi/Rock Nurmijärvi
ry

0634921-1 Kiekko-Nikkarit ry

Riihimäki

0291474-6 Suomen
Baptistikirkko
(SBK), Finska
Baptistkyrkan

Tampere

1971339-3 Hämeenlinnan
Hämeenlinna
seudun
eläinsuojeluyhdistys
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4422531800129379

RA/2021/1605

25.11.2021 -

RA/2021/1608

25.11.2021 -

RA/2021/1609

25.11.2021 -

RA/2021/1584

24.11.2021 -

Kerätyt varat käytetään vertaistukiryhmien toimintaan, kuten esimerkiksi
ryhmänohjaajien ja vertaistukijoiden kouluttamiseen ja ohjaamiseen,
ryhmien kokoontumistilojen tilavuokriin, ryhmissä vierailevien
luennoitsijoiden palkkioihin sekä ryhmiin tarvittaviin materiaali- ja
laitehankintoihin.
Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen jäsenille, heidän läheisilleen ja
muille asioista kiinnostuneille suunnattujen tapahtumien, kurssien,
luentotilaisuuksien ja retkien järjestämiseen. Tarkoituksena on
mahdollistaa erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja muiden
kohtaamisten järjestäminen sairastavien ehdoilla käyttäen muun muassa
esteettömiä tiloja sekä järjestämällä tapahtumat muutoinkin siten, että ne
sopivat soveltaen kaikille.
De insamlade medlen används för befrämja bättre relationer mellan
Poliisihallitus NDEAFIHH
Israel och EU och dess medlemsstater samt för att motverka och
FI9615443000241849
förhindra antisemitismen genom upplysningsverksamhet. Medel ska
användas till kommunikation i olika former såsom seminarier, sociala
medier, publikationer och videoproduktion.
Medel kan användas också till projektet ”Kyrkor mot antisemitism”. De
insamlade medlen kommer att täcka direkta kostnader, såsom material-,
möte- och seminariekostnader samt kostnader för arvoden och resor för
dem som jobbar med projekten.
De insamlade medlen används för att stöda miljö- och marinforskning på Poliisihallitus ESSEFIHX
Tvärminne Zoologiska Station. Medel utdelas i form av stipendier åt
FI4633010001160126
postdoktorala forskare, fortsättningsstuderande och pro gradu-stipendier
åt studenter, samt forskningsprojekt, forskningsprogram och programmet
för internationellt samarbete. Medlen kan också användas för
instrumentering och personresurser samt annat stöd för att utveckla
stationen.
Dessutom kan medel användas för att stödja evenemang och seminarier
under jubileumsåret.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Rahankeräysvaroilla mahdollistetaan hakijan jäsenseuroille oman
FI1315553000127762
toiminnan elvyttäminen kilpaurheilu- ja harrastustoiminnan sektoreilla.
Varat kerätään joko liitolle tai seuralle käytettäväksi yksinomaan
yleishyödylliseen toimintaan. Kerätyillä varoilla osallistutaan
hiihtotoiminnasta (kilpaurheilusta ja harrastustoiminnasta) aiheutuviin
kustannuksiin. Kohderyhmä voi olla yksittäinen urheilija,
valmennusryhmä, valmentaja tai yleisluontoisesti lumilajien
harrastustoimintaa edistävä massaliikunta- tai nuorisotoiminta. Varat
kohdennetaan saajilleen erillisen ja yksinomaan yleishyödyllisiin
kriteereihin perustuvan päätöksenteon mukaisesti. Varoilla ei kateta
kustannuksia, joita koituu ammattiurheilijan tai sellaiseksi katsottavan
urheilijan hiihtotoiminnasta.

Y-tunnus

Yhteisö

0282535-6 Lounais-Suomen
neuroyhdistys ry

Kotipaikka
Turku

3203667-3 European Coalition Helsinki
for Israel (ECI)
Finland rf

1442426-9 Walter och Andrée Helsinki
de Nottbecks
stiftelse sr

0114312-6 Suomen Hiihtoliitto Helsinki
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7317453000039869

RA/2021/1426

23.11.2021 -

RA/2021/1574

21.11.2021 -

RA/2021/1572

19.11.2021 -

Varoilla järjestetään ja ylläpidetään Kotiryhmäverkosto ry:n
yleishyödyllistä ja yhteisöllistä toimintaa hengellisten tilaisuuksien ja
viikoittain kokoontuvien vertaistukiryhmien muodossa. Lisäksi varoja
käytetään vapaaehtoistyöhön ja yhteisöllisyyteen liittyviin koulutuksiin,
vapaaehtoisryhmien vetäjiä tukevaan koulutukseen sekä alueen
yhteisöllisyyttä tukevien tapahtumien järjestämiseen.
Keräysvaroilla mahdollistetaan vertaistukiryhmissä toimivien
vastuunkantajien ja vapaaehtoistyössä mukana olevien koulutus ja
tukeminen sekä yhteisöllisyyttä tukevien tilaisuuksien järjestäminen. Osa
varoista käytetään työntekijöiden palkkoihin. Heidän vastuullaan on
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja organisoiminen, koulutusten ja
tapahtumien järjestäminen sekä ydinvastuunkantajien tukeminen. Osa
kerätyistä varoista ohjataan suoraan diakonia- ja lähetystyöhön sekä
ruoka-avun jakamiseen.
Rahankeräyksellä kerättävillä varoilla tuetaan diakonista työtä ViaDia ry:n Poliisihallitus OKOYFIHH
eri työaloilla jotka ovat: ruoka-aputyö, seniori- ja vanhustyö,
FI3481469710280818
monikulttuurinen työ, vankila- ja kriminaalityö, päihdetyö, ViaDia-torien
valmentava sekä ohjaava toiminta ja vammaistyö.
Työalojen alla varoja kohdennetaan diakonisen työn mahdollistamiseen
eri paikkakunnilla: yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen,
kiinteistökuluihin, koulutustapahtumien järjestämiseen, matkakuluihin,
suoraan asiakkaille kohdennettuun apuun, paikallisyhdistysten
työntekijöille, vapaaehtoisille tai asiakkaille järjestämiin tapahtumiin sekä
yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan henkilöstö- ja hallintokuluihin.
Kerätyillä varoilla tuetaan Lyra in Africa:n toimintaa Tansaniassa. Kerätyt Poliisihallitus DABAFIHH
varat käytetään
FI5281469710273219
- asuntoloiden rakennuttamiseen (tuetaan tyttöjen turvallista
koulunkäyntiä)
- digitaalisten oppimisohjelmien perustamiseen ja ylläpitämiseen
- nuorten voimaannuttamisohjelmien luomiseen ja ylläpitämiseen
- tyttöjen koulunkäynnin tukemiseen (mm. nimettyjen köyhien tyttöjen
koulukustannusten maksamiseen)
- Lyra in African työntekijöiden tukemiseen (yksinomaan yleishyödyllisen
työn mahdollistaminen)
Kerättyjä varoja käytetään myös Lyra in African yleisen toiminnan
tukemiseksi Tansaniassa (Lyra in African yllämainittujen ohjelmien
ylläpitämiseen, tietokoneiden ostamiseen, nuorten
voimaannuttamisohjelmiin kuuluvien koulutusvierailuiden kustannuksin).

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1623762-7 Kotiryhmäverkosto Helsinki
ry

0217041-7 ViaDia ry

Tampere

3175028-5 Lyra in Africa ry

Espoo
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1553

RA/2021/1535

16.11.2021 -

15.11.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1152710420494651

Kerätyt varat käytetään palveluiden tuottamiseen yhteiskunnan avun
ulkopuolelle joutuneille henkilöille. Kerätyt varat käytetään
1. Tutkimukseen, tutkimustiedon soveltamiseen, palveluiden
tuottamiseen ja tutkimusten tunnetuksi tekemiseen
- Myönnetään hakemusten perusteella apurahoja ja avustuksia
ennaltaehkäisevää kokonaisvaltaista terveyttä- ja hyvinvointia edistäville
tutkimushankkeille ja -tutkijoille. Tuetaan tutkimustuloksiin perustavaa
koulutusta. Lisäksi varoilla tehdään tutkimustuloksia tunnetuksi.
2. Vähävaraisten opiskelijoiden ja palveluntuottajien, jotka työskentelevät
haavoittuvimmissa asemissa olevien elämänhallinnan korjaamiseen,
tukemiseen
- Tuetaan stipendeillä ja harkinnanvaraisina avustuksina vähävaraisia
opiskelijoita, jotka kouluttautuvat tuottamaan yleishyödyllisiä
kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita ja
turvaverkkoja haavoittuvimmissa asemassa oleville.
3. Tukipalveluihin syrjäytymisvaarassa oleville
- Tuetaan kurssien, leirien, kerhojen yms. osallistumismaksuissa, välineja harrastevälineiden hankinnoissa, erityisruoka, kotiapu ja muissa tukija neuvontapalveluissa jne.
4. Koivikko Elämäntapa instituutin yleishyödyllisen oppimisalustan
kehittämiseen ja ylläpitoon
- Varustetaan toimintaympäristö asianmukaiseksi oppimista,
yleishyödyllisten palvelujen ja tapahtumien toteuttamiseksi ja matalan
kynnyksen avoimien kohtaamispaikkojen ja ryhmätoiminnan
mahdollistamiseksi. Tuotetaan ja käännetään opetusmateriaalia ja
julkaisutoimintaa sekä korvataan tarvittavien asiantuntijoiden ja
kouluttajien kohtuulliset kulukorvaukset.
5. Työllistymistä edistävään työssäoppimiseen
- Järjestetään yrittäjyyskoulutusta ja luodaan siihen liittyviä
työssäoppimispaikkoja. Kehitetään vapaaehtoistyökanavia auttamiselle
ja koulutetaan autetuista vuorostaan auttajia. Tarjotaan ateriat,
avustetaan työvaatteiden ja turvavarusteiden hankkimisessa sekä
katetaan työstä aiheutuvia koordinointikuluja.
6. Vapaaehtoistyön edistämiseen
- Työpajojen perustaminen sekä kerho- ja harrastetoiminnan tuottaminen.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään Raahen seudun
Poliisihallitus OKOYFIHH
avuntarpeessa olevien nuorten, vanhusten ja vammaisten taloudelliseen
FI6353810340015476
tukemiseen. Tukeminen tapahtuu tarveharkintaisesti hakemuksen
OKOYFIHH
perusteella. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi avustettavan
FI5953810320205626
elämäntilanteeseen tarpeellisiin hyödykkeisiin, käyttöesineisiin tai ruokaapuun. Tukeminen voi tapahtua myös harrastustoimintaan ja erilaisiin
viriketoimintoihin liittyvien menojen korvaamisena sekä ko.
avuntarpeessa olevien henkilöiden avustamiseen liittyvien yhteisöjen
tukemisena.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3007765-8 Koivikko Elämäntapa
Instituutti sr

Mikkeli

0655153-2 Lions Club
Raahe/Kreivi ry

Raahe
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1528

12.11.2021 -

RA/2021/1534

12.11.2021 -

RA/2021/1536

12.11.2021 -

RA/2021/1537

12.11.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI5541080011371575

Varat käytetään hakijan yleishyödyllisestä toiminnasta yhteistyössä eri
seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa aiheutuvien
kustannusten kattamiseen. Näitä kustannuksia ovat tilaisuuksien
kahvitarjoilut kirkkopyhiin osallistuville seurakuntalaisille, tilavuokrat ja
vapaaehtoistyöntekijöiden matkakulut eri paikkakunnille ympäri Suomea
pidettäviin kirkkopyhiin. Varoja voidaan käyttää hallintokuluihin siltä osin
kun ne aiheutuvat hakijan yksinomaan yleishyödyllisestä toiminnasta.
Varoja käytetään myös Siipipyörä-lehden painosmäärän kasvattamisesta
aiheutuviin kustannuksiin. Siipipyörä-lehteä jaetaan jäsenille,
yhteistyöseurakunnille, kirkkopyhiin osallistuville ja kirjastoihin.
Lisäksi varoja käytetään kalenterien hankintaan. Hankittava kalenteri on
hakijan maailmanlaajuisen kattojärjestön RHI:n (RailHope International)
kanssa yhteistyössä toteutettu ja tukee hakijan toiminnan tarkoitusta.
Kalentereja jaetaan rautateillä työskenteleville ja kirkkopyhiin osallistuville
seurakuntalaisille.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
1) pakolaistaustaisia nuoria ja heidän perheitänsä tukeviin ja osallisuutta
FI6357300821133507
lisääviin työmuotoihin. Tällaisia työmuotoja voivat olla esimerkiksi
voimaannuttava valokuvaus ja tarinateatteriesitysten tekeminen,
mediatuotoksiin osallistaminen, kehon traumatietoinen ohjaus sekä
digitaitojen ohjaus. Varoilla katetaan työmuotojen toteuttamisesta
aiheutuvia palkkakustannuksia. Lisäksi keräysvaroilla tuetaan nuorten
liikkumista, koulutustilaisuuksia sekä tapahtumia ja retkiä.
2) sosiaali-, opetus- ja nuorisoalan ammattilaisille järjestettävään
lisäkoulutustoimintaan, jolla pyritään parantamaan heidän edellytyksiään
tukea ja osallistaa pakolaistaustaisia nuoria. Keräysvaroja käytetään
esimerkiksi koulutusmateriaaleihin, koulutustilaisuuksien järjestämiseen
sekä osaamista jakavan verkko-oppimisympäristön kehittämiseen ja
ylläpitoon.
3) rasismin vähentämiseen erilaisin viestintäkampanjoin sekä nuorten
yhdenvertaisuuskasvatukseen. Keräysvaroilla katetaan esimerkiksi
toiminnan toteuttamisesta aiheutuvia palkkakuluja ja koulutusmateriaalin
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
4) edellä mainittujen avustuskohteiden hankkeiden
omarahoitusosuuksiin, jos yhdistys saa erillisen hankeavustuksen.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään vuosittain ekaluokkalaisille
Poliisihallitus OKOYFIHH
jaettavien pyöräilykypärien hankintaan. Varoja voidaan käyttää myös
FI6757600320327561
paikallisen partiotoiminnan tukemiseen sekä Sotkamon nuorisotyön
syrjäytyneiden nuorten hyväksi.
Kerätyillä varoilla järjestetään seuroja, hartaustilaisuuksia ja muita
Poliisihallitus OKOYFIHH
hengellisiä tapahtumia sekä pyhäkouluja, kerhotoimintaa ja eri ikäisille
FI7457228620005966
suunnattuja kokoontumisia ja tilaisuuksia. Varoilla katetaan edellä
OKOYFIHH
kuvattuun toimintaan käytettävän toimitilakiinteistön kuluja sekä muita
FI3257805520074000
toiminnan toteuttamiseen välittömästi liittyviä kustannuksia.
Lisäksi varoilla voidaan kattaa Suviseurojen järjestelykustannuksia
yhdistyksen ollessa vastuussa tapahtuman järjestämisestä.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0234727-8 Rautatieläisten
Helsinki
Kristillinen Yhdistys
r.y.

0276822-4 Pakolaisnuorten
tuki ry

Tampere

1020758-2 Lions Club
Sotkamo
Sotkamo/Vuokatti ry

0197096-5 Vantaan
Vantaa
Rauhanyhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1538

12.11.2021 -

RA/2021/1540

12.11.2021 -

RA/2021/1541

12.11.2021 -

RA/2021/1543

12.11.2021 -

RA/2021/1544

12.11.2021 -

RA/2021/1510

10.11.2021 -

RA/2021/1492

09.11.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyillä varoilla ylläpidetään Gambian Serrekudassa sijaitsevan koulun Poliisihallitus OKOYFIHH
toimintaa. Varoilla voidaan kattaa henkilökunnan palkkakustannuksia,
FI7150163720020333
toimitilojen vuokria, kiinteistön ylläpitokuluja, oppimateriaalien ja
opiskeluvälineiden kustannuksia, kuten esimerkiksi datayhteys- ja itlaitekuluja, sekä muita vastaavia suoraan koulun toimintaan liittyviä
kuluja.
Varoista voidaan jakaa myös stipendejä hakemusten perusteella
vähävaraisille gambialaisille opiskelijoille.
Kerätyt varat käytetään vapaaehtoisten meri- ja järvipelastajien käytössä Poliisihallitus NDEAFIHH
olevien ja käyttöön tulevien pelastusveneiden hankintaan, ylläpitoon ja
FI3515723000027011
korjauksiin, pelastusmiehistöjen koulutukseen ja heidän turva- ja
suojavarusteiden hankintaan (pelastuspuvut, kypärät, pelastusliivit, muut
suojavarusteet) sekä turvallisuusvalistukseen.
Kerätyt varat käytetään eläinten eläinlääkärikustannuksiin, ruokaan,
Poliisihallitus OKOYFIHH
eläinten lääkkeisiin, kissanhiekkaan ja muihin kuivikepohjiin sekä
FI9057407520159335
tarvikkeisiin ja hyödykkeisiin, joita tarvitaan eläinten sijoittamisessa,
eristämisessä ja kuljettamisessa.
Kerätyillä varoilla tuetaan yhdistyksen hengellistä toimintaa kattamalla
Poliisihallitus OKOYFIHH
yhdistyksen toimitilakustannuksia. Toimitiloissa järjestetään
FI5552360420134152
jumalanpalveluksia ja muita hengellisiä kokoontumisia sekä eri ikäisille
suunnattua kerho- ja ryhmätoimintaa. Lisäksi toimitilaa käytetään EUruokajakelun varastona. Varoilla katetaan toimitilakustannuksia siltä osin,
kuin toimitilaa käytetään edellä kuvatun yleishyödyllisen toiminnan
toteuttamiseen.
Varoja voidaan käyttää myös toimintaan liittyvien materiaali- ja
tarvikekustannusten kattamiseen, kuten esimerkiksi
internetkokoontumisten laitehankintojen kuluihin.
Kerätyt varat käytetään sosiaalisesta sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisestä Poliisihallitus DABAFIHH
nuorisotyöstä aiheutuviin kuluihin:
FI7480001600253828
- toiminnasta aiheutuvat henkilöstökulut
- asiakastyöstä aiheutuvat kulut (leiri-, retki- ja ryhmätoiminta)
Poliisihallitus OKOYFIHH
Kerätyt varat käytetään romanialaisen eläinsuojelijan Adina Olteanuan ja
FI0552870920012062
hänen yhdistyksensä Dina's Angels Pet Rescuen tukemiseen
eläinsuojelutilanteen parantamiseksi Romaniassa. Varoja käytetään
koirien ja kissojen sterilointeihin, lääkintä- ja hoitokuluihin, ruokaan sekä
tarhalle pelastettujen koirien asiallisten elinolosuhteiden turvaamiseen.
Eläinten auttamistyön ohella tuetaan myös paikallisia eläinsuojelijoita
työssään, pyritään yhteistyössä Adina Olteanun kanssa muuttamaan
romanialaisten asenteita eläimiin positiivisemmaksi (esim. asenteiden
saaminen koirien ja kissojen sterilisaatioihin myönteisemmäksi).
Varoja käytetään myös Dina's Angels Pet Rescuen 2017 alulle
laittamaan uuden ja nykyaikaisen koiratarhan rakentamiseen (mm.
vesijohdot, aidat, huoltorakennukset). Lisäksi varoja käytetään
hankkeeseen, jonka tarkoituksena on saada steriloitua mahdollisimman
monta koditonta sekä köyhien perheiden koiraa ja siten vähentää
Romanian vaikeaa kulkukoiratilannetta.
Keräysvarat käytetään lyhentämättömänä vastikkeettomien palvelujen
Poliisihallitus OKOYFIHH
tuottamiseen esimerkiksi sururyhmien ja vertaistukitapaamisten
FI4957300821014061
järjestämiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3073759-9 Gambian Loviisa- Loviisa
koulun
kannatusyhdistys ry

0202217-4 Suomen
Helsinki
Meripelastusseura
ry

2844554-6 Popopet ry

Oulu

2556380-3 Aseman
Rukouspiiri ry

Lohja

0432210-3 Loisto setlementti ry Helsinki

3080121-2 Adinan Enkelit ry

Heinola

0665679-9 Syöpäpotilaiden
hoitokotisäätiö sr

Tampere
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1497

09.11.2021 -

RA/2021/1498

09.11.2021 -

RA/2021/1499

09.11.2021 -

RA/2021/1502

09.11.2021 -

RA/2021/1503

09.11.2021 -

RA/2021/1504

09.11.2021 -

Kerätyt varat käytetään yhteistyössä Vaasan luterilaisen seurakunnan
kanssa kohdennettuihin maksusitoumuksiin apua tarvitseville.
Maksusitoumuksia annetaan esimerkiksi vaate- ja ruoka-apua
tarvitseville henkilöille.
Yhdistyksellä on tukirahasto, joka myöntää hakemusten perusteella rahaavustuksia heikommassa taloudellisessa tilanteessa oleville pelaajille.
Tavoitteena on, ettei pelaajan tarvitse lopettaa jalkapalloharrastusta
taloudellisista haasteista johtuen. Tukea voi hakea tulossa oleviin
kausimaksuihin. Avustusten hakuajat ovat kahdesti vuodessa, ja niistä
ilmoitetaan seuran kotisivuilla sekä FC Kirkkonummen jäsentiedotteissa.
Myönnettävän tuen määrä arvioidaan pelaajakohtaisesti. Tukea voi
saada enimmillään 70% kausimaksusta/kalenterivuosi/pelaaja.
Hakemukset käsitellään seuran hallituksen valtuuttaman työryhmän
toimesta ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.
Kerätyt varat käytetään tukirahastosta myönnettäviin avustuksiin.
Yhdistyksen Kriisikeskus Monika tarjoaa tuetun asumisen palvelua
turvakodista pois lähteville ja väkivaltaa kokeneille maahan muuttaneille
naisille. Kerätyillä varoilla hankitaan turvanappijärjestelmä
tukiasuntoihin, jonka avulla on mahdollista kutsua vartija paikalle.
Turvanapin avulla lisätään tukiasunnossa asuvan naisen ja lapsen
turvallisuutta ja siten tuetaan heidän hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan
vaikeassa elämäntilanteessa.
Kerätyt varat käytetään:
- harrastuspaikkojen rakentaminen ja kunnossapito
- harrastusvälineiden huoltomahdollisuuksien kehittäminen (tilat, työkalut,
opetus)
- kilpailujen ja harrastustapahtumien järjestäminen
- jäsenten kilpailutoiminnan välittömiin kustannuksiin osallistuminen
resurssien mukaisesti
- harrastus- ja kilpailutoimintaa tukevien kehitysprojektien edistäminen ja
toteutus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- harrastajien tietotaidon kehittäminen (kurssien hankkiminen,
ensiapukurssit, tutor-toiminta)
Kerätyt varat käytetään Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimintojen
rahoittamiseen:
- vastuuviikko; kristillisen yhteiskuntavastuun ja kansainvälisen diakonian
kampanja (ihmisoikeudet, rauha, oikeudenmukaisuus ja sovinto)
- ekumeeninen rukousviikko; materiaalin toimittaminen
- koulutus- ja yleisöluentojen sekä seminaarien järjestäminen
- jaostot ja työryhmät
- tiedotus- ja verkostotoiminta
Kerätyt varat käytetään edellä kerrottujen toimintojen välittömiin suoriin
kuluihin sekä henkilöstökuluihin siltä osin kuin ne kohdistuvat edellä
kerrottujen yleishyödyllisten toimintojen toteuttamiseen.
Kerätyt varat käytetään:
- selkä- ja niskaoireiden itsehoitomateriaalin tuottamiseen (sähköinen ja
printti)
- selkä- ja niskaoireiden sekä tuki- ja Iiikuntaelinsairauksien neuvonnan ja
ohjauksen järjestämiseen
- paikallisyhdistystoiminnan kehittämiseen koulutuksilla

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus POPFFI22
FI4647278020009830

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7752360420239001

2950146-6 FC Kirkkonummi
ry, FC Kyrkslätt rf

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4955412820028034

1570933-8 Monika-Naiset liitto Helsinki
ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3256121120726481

3210184-2 RideSalpaus ry

Lahti

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI8510183000074403

0216994-2 Suomen
Ekumeeninen
Neuvosto ry

Helsinki

Poliisihallitus DABAFIHH
FI2681469710137208

0985325-3 Selkäliitto ry,
Finlands
Ryggförbund rf

Helsinki

0885415-8 Vaasan
Vaasa
Lähimmäisyhdistys
ry
Kirkkonummi
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1476

05.11.2021 -

RA/2021/1477

05.11.2021 -

RA/2021/1478

05.11.2021 -

RA/2021/1469

04.11.2021 -

RA/2021/1471

04.11.2021 -

Kerätyt varat käytetään elinympäristöjen kunnostamishankkeisiin,
riistanhoitohankkeisiin ja riistan ja elinympäristöjen tutkimustoiminnan
tukemiseen. Tavoitteena on kanavoida yksityisiä varoja elinympäristöjen,
kuten kosteikkojen ja metsäelinympäristöjen kunnostamiseen, soiden
ennallistamiseen ja peltoriistan suojavyöhykkeiden luomiseen ja
riistanhoidon ja -tutkimuksen rahoittamiseen. Varoja voidaan käyttää
kunnostustoimintaan, niitä edeltävään suunnitteluun ja
riistantutkimukseen.
Kerätyt varat käytetään seurakuntatyöhön Suomessa ja ulkomailla
tapahtuvaan lähetystyöhön: jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien
järjestämiseen, diakoniatyöhön, vanhusten ja perheiden auttamiseen ja
tukemiseen heidän kohtaamissaan elämän haasteissa,
maahanmuuttajien kotouttamiseen, lapsi-ja nuorisotyöhön, leirien
järjestämiseen lapsille, perheille, maahanmuuttajille ja nuorille,
mediatyöhön sekä lähetystyön kustannuksiin. Lisäksi varoja voidaan
käyttää seurakunnan kiinteistön hoito- ja korjauskuluihin siltä osin kuin
kiinteistöä käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään Israeliin uudestaan avattavan
majoitustoimipisteen ylläpito- ja toimintakulujen kattamiseen
maahanmuuttajien hyväksi. Tällaisia kuluja ovat muun muassa vuokra,
Arnona (kiinteistövero), sähkö-, vesi- ja kaasulaskut sekä avustettavien
ihmisten ruokailukulut. Palkkoja, palkkioita tai niihin verrattavia kuluja
yhdistys ei rahoita.
Kerätyillä varoilla tuetaan riskialueilla sekä syrjäytymisvaarassa ympäri
maailmaa asuvien nuorten, perheiden ja muiden yksilöiden Israeliin
suuntautuvaa maahanmuuttoa. Keräysvaroilla tuetaan Israeliin
muuttavien valmistautumista esimerkiksi kielikurssien, kulttuurin ja
yhteiskuntarakenteen opettamisen, mukautumisen ja ammatin muuntoopetuksen osalta sekä katetaan varsinaisesta muutosta aiheutuvia
kustannuksia (esim. lentoliput). Lisäksi varoja voidaan käyttää Israelissa
jaettavaan hätäapuun, kuten esimerkiksi perustarvikkeisiin (elin- ja
hygieniatarvikkeet jne.) sekä ihmishenkiä turvaaviin hankintoihin (esim.
ambulanssi, siirrettävä pommisuoja jne).
Yhdistys tukee Keren Hayesod -järjestöä, joka rahoittaa Jewish Agencyä
ja heidän toimintaansa kyseisillä alueilla.
Kerätyillä varoilla tuetaan vähävaraisia, erilaisista ongelmista tai
sairauksista kärsiviä tai avun tarpeessa olevia yhteiskuntamme
vähempiosaisia lapsia, nuoria, ikääntyneitä ja perheitä. Varoilla katetaan
esimerkiksi perhetuki-, kesäleiri- ja harrastustoiminnan kustannuksia
sekä hankitaan kohderyhmille esimerkiksi joululahjoja ja lahjakortteja.
Lisäksi varoilla tuetaan erilaisiin sairauksiin liittyvää tutkimus- ja
hoitotoimintaa kotimaassa.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI1881469710254334

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus DABAFIHH
FI4280001770956168

2367299-3 Porin
Pori
Helluntaiseurakunta

Poliisihallitus POPFFI22
FI1047640010092433

3211294-7 Friends of Finnvilla Äänekoski
Tuki Ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1015443000109343

3083270-5 Keren Hayesod Magbit Finland ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI2115443000043476

2989007-8 Mad Viking Finland Seinäjoki
Ry

0860235-6 Suomen
Riistanhoito-Säätiö
sr

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1472

04.11.2021 -

RA/2021/1449

02.11.2021 -

RA/2021/1168

01.11.2021 -

RA/2021/1286

01.11.2021 -

RA/2021/1346

01.11.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Opiskelijoiden Liikuntaliitto täyttää 100 vuotta vuonna 2024. Kerätyt varat Poliisihallitus NDEAFIHH
käytetään liiton ja opiskelijaliikunnan juhlavuoden yleishyödyllisten
FI6315553000127929
toimintojen tukemiseen sekä liiton koulutus- ja edunvalvontatoiminnan
kustannuksiin seuraavasti:
Kerätyillä varoilla tuetaan opiskelijaliikunnan ja Opiskelijoiden
Liikuntaliiton historiasta Suomessa tehtävää tutkimusta tai historiateosta.
Lisäksi varoja käytetään juhlavuoden tapahtumien, kuten esimerkiksi
liikuntatapahtumien ja vuosijuhlan järjestämisestä aiheutuvien
kustannusten kattamiseen, juhlavuoden järjestelyistä vastaavan henkilön
palkkakuluihin sekä muihin juhlavuoteen liittyviin kuluihin, kuten
viestintäkuluihin.
Lisäksi keräysvaroja käytetään liiton koulutus- ja edunvalvontatoiminnan
kustannuksiin (esim. koulutusten tilavuokrat, striimaukseen tai
tallenteisiin liittyvät kulut, materiaali- ja viestintäkulut, mahdolliset
kouluttajien palkkiot). Koulutuksia ovat muun muassa liikuntatuutorointi,
liikkuva korkeakoulu ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät koulutukset.
Edunvalvontatoiminta pitää sisällään esimerkiksi opiskelijoille
suunnattuja vaikuttamismateriaaleja, vaikuttamisen koulutuksia ja
paneelikeskusteluja.
Varat käytetään Kempeleen vanhan kirkon maalausten restaurointitöiden Poliisihallitus ITELFIHH
tukemiseen ja kirkon peruskorjauksen avustamiseen. Kun maalausten
FI5146000010909196
restaurointityö ja peruskorjaus on loppusuoralla, varat luovutetaan
Kempeleen seurakunnalle edellä mainittujen töiden rahoittamiseen.
Rahankeräyksen tarkoituksena on kerätä varoja yhdistyksen sääntöjen
Poliisihallitus DABAFIHH
mukaisten projektien toteuttamiseen. Toimintaa ovat mm. muistisairaille
FI7080001301405727
tarkoitettu päivätoiminta, lievästi muistisairaiden ja omaishoitajien
virkistys, muistineuvonta ja vertaistukitoiminta.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään TAYS:n lapsipotilaiden
Poliisihallitus NDEAFIHH
hoitomahdollisuuksien, hoito-olosuhteiden, lasten kuntoutuksen ja
FI7517233000010841
kehityksen sekä sairaiden lasten vanhempien tukemiseen ja
OKOYFIHH
tiedottamiseen. Varoilla voidaan myös tukea hoitohenkilökunnan
FI8557300820746275
koulutusta sekä lasten sairauksiin liittyvää tutkimustyötä sekä järjestää
virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa lapsipotilaille ja heidän perheilleen.
Keräystuotoilla voidaan hankkia esimerkiksi TAYS:n lasten ja nuorten
sairaalan tarpeiden mukaisia hoitolaitteita, leluja, pelejä, kirjoja ja muuta
ajanvietettä tai kalusteita ja sisustusta osaston viihtyvyyden
parantamiseksi. Lisäksi varoilla voidaan hankkia sairaalaan vierailijoita
(esimerkiksi satutuntiohjaajia, nukketeatteria ja musiikkituokioita) ja
järjestää kivaa tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi potilasperheille.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- Oulun alueen veteraanien tukemiseen. Tuki kohdistetaan
FI8857414020028200
veteraanijärjestöille veteraaneille tarkoitettujen virkistystapahtumien
järjestämiseen,
- Rajakylän koulun oppilainen palkitsemiseen (hymypatsaat ja stipendit),
-srilankalaisen kummitytöt avustaminen ja koulunkäynnin tukemiseen,
- Lions-toiminnan kansallisiin keräyskohteisiin,
- lapsi- ja nuorisotyöhön sekä lapsiperheiden tukemiseen,
- vanhustyön tukemiseen,
- Oulun yliopiston tutkimustoiminnan tukemiseen.
Lisäksi varoja voidaan jakaa avustuksina kouluille ja koululuokille
käytettäväksi ylimääräiseen yleisesti yhteiskuntaa palvelevaan
yleishyödylliseen toimintaan. Avustukset jaetaan hakemusten perusteella.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0201790-6 Opiskelijoiden
Liikuntaliitto ry,
Studerandenas
Idrottsförbund rf

Helsinki

2904861-4 Kempeleen
Wanhan Kirkon
Ystävät ry

Kempele

0968620-5 Helsingin
Muistiyhdistys ry

Helsinki

0982342-5 Tampereen
Tampere
Lastenklinikan Tuki
ry

1565764-6 Lions Club
Oulu/Terwa ry

Oulu
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/999

01.11.2021 -

RA/2021/1442

29.10.2021 -

RA/2021/1443

29.10.2021 -

RA/2021/1420

28.10.2021 -

RA/2021/1422

28.10.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyillä varoilla tuetaan biodynaamiseen viljelyyn liittyvää tutkimusta ja Poliisihallitus NDEAFIHH
julkaisutoimintaa, biodynaamisen viljelyn koulutusta ja opiskelua sekä
FI4310193000209164
biodynaamisen viljelyn mallitoimintaa.
Kerätyt varat käytetään jakamalla stipendejä, apurahoja tai antamalla
taloudellista avustusta edellä mainittujen toimintojen mukaisiin kohteisiin.
Käytännön tukikohteita ovat muun muassa alan seminaareihin
osallistumiseksi annettavat avustukset, opiskelua varten myönnettävät
stipendit, avustukset leirikoulujen järjestämiseksi sekä
mallitilatoiminnassa järjestettävien tilaisuuksien ja tapahtumien
järjestämiskuluissa avustaminen. Lisäksi varoilla tuetaan
mallitilatoiminnasta ja biodynaamisen viljelyn aatteista ja käytännöistä
tiedottamista. Taloudellista tukea voidaan jakaa myös biodynaamista
viljelyä ja sen hyödyntämistä edistäville tutkimus- ja kehityshankkeille.
Kerätyt varat jaetaan apurahoina silmäsairauksien tieteelliseen
Poliisihallitus OKOYFIHH
tutkimukseen. Varoilla tuetaan esimerkiksi väitöskirjahankkeita sekä
FI4555412820023159
suomalaisissa yliopistoissa suoritettavia tutkimushankkeita.
Kerätyt varat käytetään kristillisen kasvatuksen koulutustilaisuuksien
Poliisihallitus OKOYFIHH
järjestämiseen sekä iltapäivätoiminnan ja muun harrastus- ja
FI5251320520046780
kerhotoiminnan järjestämiseen. Varoilla katetaan edellä mainitun
toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia, kuten esimerkiksi
tilaisuuksien järjestelykuluja, ICT-laite ja ohjelmistokuluja, kiinteistökuluja,
ruokalan kalustehankintojen kuluja sekä musiikkiluokan ja esitystilan eli
opinaukion laitteistokuluja. Lisäksi varoja voidaan käyttää koulun
ekskursio- ja retkikustannuksiin.
Varoista jaetaan myös stipendejä koulun oppilaille yhdistyksen
stipendirahaston kautta. Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen
kehitysyhteistyöhankkeeseen Malawissa. Hankkeen kautta tuetaan
Malawissa sijaitsevaa koulutuskeskuksen rakennushanketta sekä noin
40 vähävaraisen lapsen ja nuoren koulunkäyntiä.
Poliisihallitus AABAFI22
Hakija tutkii yritystoiminnan ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia sekä
FI4266010010271989
verovastuullisuutta. Hakija nostaa tutkimustyön paljastamat epäkohdat
julkiseen keskusteluun sekä kuluttajien ja päättäjien tietoisuuteen.
Rakenteellisten ongelmien korjaamiseksi hakija vaikuttaa aktiivisesti
yritystoiminnan sääntelyyn Suomessa ja kansainvälisesti. Varoja
kerätään hakijan toteuttamaan tutkimus- ja vaikuttamistyöhön.
Kerätyillä varoilla katetaan hakijan tutkimustoiminnasta aiheutuvia palkka, kenttätutkimus- ja tiedotuskuluja sekä muita tutkimus- ja
vaikuttamistyöstä aiheutuvia kuluja.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Kerättävät varat käytetään
FI6051080240012401
- hakijan oman kiinteistön ylläpitoon liittyviin kuluihin siltä osin kuin
kiinteistöä käytetään yleishyödylliseen toimintaan
- hakijan sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan (esimerkiksi
lapsi ja nuorisotyössä käytettävien materiaalien hankintaan, lapsille ja
nuorille tarkoitettujen retkien järjestämiseen, sairaalaan ja
vanhustenkotiin toimitettavien julkaisujen maksamiseen)
- hartausseuroissa vierailevien puhujien matka- ja puhujapalkkioihin
- Srk:n järjestämän leiritoiminnan tukemiseen
- yksittäisen jäsenen leirimaksussa avustamiseen
- toisen jäsenyhdistyksen avustamiseen pienellä lahjoituksella (lahjoitus
käytetään saajan yleishyödylliseen toimintaan).

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1571339-6 Biodynaamisen
Helsinki
viljelyn säätiö Stiftelsen för
biodynamisk odling
sr

1088213-1 Silmäsäätiö sr

Helsinki

1607151-6 Keski-Uudenmaan Järvenpää
kristillisen koulun ja
päiväkodin
kannatusyhdistys ry

2337085-6 Finnwatch ry

Helsinki

0289104-6 Kannuksen
Kannus
Rauhanyhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HELSFIHH
FI3140550012471286

RA/2021/1423

28.10.2021 -

RA/2021/1427

28.10.2021 -

RA/2021/1428

28.10.2021 -

RA/2021/1411

27.10.2021 -

RA/2021/1389

25.10.2021 -

RA/2021/1385

22.10.2021 -

Kerätyillä varoilla tuetaan ja kehitetään yhdistyksen maksuttomasti
annettavia hätäensiapukursseja ja ensiapupäivystystoimintaa. Varoilla
katetaan hätäensiapukurssien toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia,
kuten esimerkiksi kouluttajakuluja ja ensiapureppujen
hankintakustannuksia. Lisäksi varoilla katetaan päivystystoiminnasta
aiheutuvia kustannuksia, kuten esimerkiksi päivystysajoneuvojen ylläpitoja käyttökustannuksia, ensiapuvarustuskustannuksia ja vapaaehtoisten
kuluja. Varoja käytetään myös oppilaitosyhteistyössä toteutettavan
päivystysajoneuvon käyttökoulutukseen.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään Pornaisten vanhusten,
Poliisihallitus OKOYFIHH
sotaveteraanien, lasten ja nuorten hyväksi. Varoilla voidaan tukea
FI2753571420057883
esimerkiksi Pornaisten sotaveteraanien ja heidän puolisoidensa sekä
vanhusten virkistystoimintaa. Klubi myös myöntää koululaisille vuosittain
kannustusstipendejä.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään klubin diakoniatyön kautta
Poliisihallitus OKOYFIHH
nuorten ja vanhusten tukemiseen. Varoja voidaan käyttää esimerkiksi
FI7056200920651071
vammaisten/pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten virkistystoiminnan
tukemiseen ja heidän ohjaajien koulutustoimintaan ja
materiaalihallintaan, vähävaraisten lasten harrastustoiminnan
tukemiseen, vanhusten virkistystoiminnan tukemiseen sekä
tavaralahjoituksiin ja osallistumismaksujen, toiminta-avustuksien ja
palveluaktiviteettien tarjoamiseen.
Kertyvät varat käytetään Kallion leirikeskuksen tukialuemaksun
Poliisihallitus OKOYFIHH
maksamiseen, siltä osin kuin toiminta on yleishyödyllistä.
FI4554710940020216
Tukialuemaksun maksamisella mahdollistetaan leirikeskuksessa leirien
ITELFIHH
järjestäminen edullisella leirimaksulla lapsille, nuorille, aikuisille ja
FI4249123040004056
vanhuksille.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Kerätyt varat käytetään lääke- ja hoitotieteellisen tutkimuksen
FI4422621800005651
tukemiseen, tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen ja BMHrakennuksen toimintaympäristön kehittämiseen. Lahjoittajalla on
mahdollisuus osoittaa varat haluamaansa lääketieteen erikoisalan
tutkimukseen, kuten esim. neurologian, sisätautien, syöpätautien jne
tutkimukseen.
Säätiön muita kuluja kuten asiamiehen palkkio, viestintäkoordinaattorin
palkka, kirjanpitopalvelut ja pakolliset viranomaismaksut voidaan kattaa
rahankeräysvaroilla siltä osin kuin ne välittömästi aiheutuvat luvassa
määrätystä yleishyödyllisestä käyttötarkoituksesta.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään myöntämällä stipendejä
Poliisihallitus POPFFI22
Härmän Lukion opiskelijoille ja tukemalla taloudellisesti Härmän Lukion
FI5047440010224031
opiskelijayhteisöä esim. jakamalla opinto-, matka- ym. avustuksia
Härmän Lukion opiskelijoille tai osallistumalla muuhun opiskelijayhteisöä
tukevaan toimintaan, jolla edesautetaan opiskelijoiden opintoja ja
viihtyvyyttä. Stipendien ja avustusten jakamisessa opiskelijoille voidaan
jakoperusteena ottaa huomioon sosiaalisia perusteita.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2398059-0 Suomen
Helsinki
Johanniittain apu ry
Johanniterhjälpen i
Finland rf

2292563-7 Lions Club
Pornainen ry

Pornainen

1006953-8 Lions Club
Lappeenranta
Rakuuna ry

Lappeenranta

0522679-7 Toholammin ja
Toholampi
Lestijärven
Rauhanyhdistys ry

0872846-9 Biomedicum
Helsinki säätiö sr

Helsinki

3213295-6 Härmän Lukion
Tukisäätiö sr

Kauhava
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4157318220071821

RA/2021/1386

22.10.2021 -

RA/2021/1371

20.10.2021 -

RA/2021/1374

20.10.2021 -

Kerätyillä varoilla tuetaan seuraavia avustuskohteita:
- Dugit Messianic Outreach Centre -lähetyskeskus ja The Agape
Distribution Center -avustuskeskus: lähetystyö sekä ruoka- ja vaateapu
- Jad Sarah-järjestön työ vammaisten, vanhusten ja sairaiden parissa:
apuvälineiden, tarvikkeiden ja laitteiden lainaaminen niitä tarvitseville
- Syvännön raamattutyö: Raamattujen jakaminen juutalaisille ja arabeille
- Havern Friends Keshet, Maalot -Tarshiha -järjestön messiaaninen
materiaaliapu: ruokapakettien jako köyhille lapsiperheille ja vanhuksille
- Messiaanisten amuta-järjestöjen tukeminen: ruoka- ja vaateapu sekä
muu materiaaliapu hädänalaisille ihmisille
- Brennerien työ: Chaim Beshefa -järjestön tukeminen taloudellisissa ja
sosiaalisissa vaikeuksissa olevien äitien ja lasten auttamistyössä ennen
ja jälkeen synnytyksen
- Shaviv-päiväkoti: Suomen Wizon ylläpitämä vähäosaisten lasten
päiväkoti Herzliassa
- Beit Singer-lastenkoti
- Keren Kayemeth Leisraelin vesiprojekti Israelissa: jätevesien puhdistus
ja kaivojen rakentaminen
- DVI-hammasklinikka: vähävaraisten lasten ilmainen hammashoito
klinikalla
- Beit Elin messiaanisen seurakunnan katulapsityö: ruuan ja vaatteiden
jakaminen katulapsille
- ruokakassien jakamiseen köyhille juutalaisvanhukselle Itä-Euroopassa
ja Jerusalemissa yhteistyöjärjestöjen kautta
Lisäksi varoilla tuetaan suomalaisten vapaaehtoisten tekemää
avustustyötä Israelissa erilaisissa hoitolaitoksissa. Varoilla katetaan
vapaaehtoisten välttämättömiä kuluja vapaaehtoistyön aikana.
Varoilla järjestetään myös leiri- ja kurssitoimintaa suomalaisille ja
israelilaisille nuorille sekä Suomessa että Israelissa. Lisäksi varoja
voidaan käyttää Israel-tietoutta lisäävien radio-ohjelmien kuluihin
Suomessa sekä Exodus-työhön liittyvien leirien järjestämiseen
Suomessa ja Venäjällä. Exodus-työssä tuetaan ja rohkaistaan Israeliin
muuttavia juutalaisia siirtolaisia sekä annetaan neuvontaa muuttoasioissa.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus DABAFIHX
- Tuberkuloosia ja keuhkosairauksia käsittelevään tutkimukseen. Varoilla
FI3880001100060590
voidaan maksaa esimerkiksi COVID-19-infektion pitkäaikaisvaikutuksiin
kohdistuvan tutkimuksen kuluja.
- Raskauden aikaisen tupakoinnin vastaiseen työhön. Varoilla katetaan
muun muassa OmatAskeleet-mobiilivieroituspaketin ylläpidosta,
markkinoinnista ja kehittämisestä aiheutuvia kuluja.
- Tupakasta vieroituksen koulutus- ja valistustyöhön
Kerätyt varat käytetään seuran toiminnassa mukana olevien vaikeasta
Poliisihallitus NDEAFIHH
taloustilanteesta kärsivien harrastajien harrastamisen tukemiseen. Varat
FI9617833000008396
kohdennetaan seuran hallituksen päätösten mukaisesti avustuksina
harrastamisen tukemiseen ja sen kuluihin, kuten esimerkiksi
kausimaksuihin, varusteisiin, lisenssimaksuihin, kilpailu-, leiri- ja
turnauskuluihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0222489-2 Israelin Ystävät ry, Tampere
Israels Vänner rf

0202312-6 Filha ry

Helsinki

0211701-8 Tampereen
Kisatoverit ry

Tampere
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1337

15.10.2021 -

RA/2021/1338

15.10.2021 -

RA/2021/1342

15.10.2021 -

RA/2021/1343

15.10.2021 -

RA/2021/1326

14.10.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään asiakasperheiden virkistysretkien ja -tapahtumien Poliisihallitus DABAFIHH
sekä ohjattujen toiminnallisten tilaisuuksien järjestämiseen ja niistä
FI9380001900410771
aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Ohjatuissa toiminnallisissa
tilaisuuksissa opetellaan esimerkiksi arjen taitoja ja rakennetaan
sosiaalisia verkostoja.
Lisäksi varoja käytetään vähävaraisille perheille myönnettäviin ruoka-,
vaate- ja tavara-avustuksiin. Varoilla voidaan myös hankkia
asiakasperheiden lapsille esimerkiksi syntymäpäivä- ja joululahjoja.
Yhdistys tukee Noam Eliezer-organisaatiota Israelissa. Kerätyt varat
Poliisihallitus NDEAFIHH
käytetään kohdemaassa vähävaraisten lapsiperheiden avustamiseen
FI8911583000232274
lahjoittamalla perheille tavara-apua kuten esimerkiksi koulutarvikkeita,
talvivaatteita sekä ruokakauppaan käyviä ruokakuponkeja. Lisäksi
keräysvaroja voidaan käyttää evankeliointityön ja evankeliumin
vapaaehtoistyön matkakuluihin Ruotsissa.
Kerättyjä varoja käytetään avustustyöhön myös kotimaassa tukemalla
turvapaikan saaneita pakolaisia/turvapaikanhakijoita. Tukea annetaan
kriittisissä tilanteissa, joissa yhteiskunnan tarjoamat viralliset palvelut
eivät ole riittäviä. Varoja voidaan käyttää esimerkiksi edellä mainittujen
kohderyhmien tarvitsemiin käyttötavaroihin tai tukemalla pakolaisten
suomen kielen opintoja.
Kerätyt varat käytetään Pohjois-Savon alueen luonnonsuojelutoimien
Poliisihallitus OKOYFIHH
edistämiseksi. Varojen ensisijaisena käyttökohteena on Pohjois-Savon
FI2654820661906954
alueen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä metsien
suojeluun suunnatut toimenpiteet. Kerättyjä varoja käytetään maaalueiden hankintaan sekä suojelukustannuksiin.
Lisäksi varoilla voidaan luonnonsuojelun edistämiseksi:
- järjestää kokouksia, esitelmä– ja keskustelutilaisuuksia,
- toteuttaa retkeilyjä, kursseja ja leirejä,
- edistää tutkimustoimintaa ja jakaa apurahoja,
- harjoittaa, julkaisu–, tiedotus– ja valistustoimintaa,
- tehdä aloitteita ja esityksiä, antaa muistutuksia ja lausuntoja sekä
vaikuttaa suunnitelmiin, hankkeisiin ja päätöksiin.
Kerätyt varat käytetään lasten-, nuorten- ja perheleirien järjestämiseen. Poliisihallitus OKOYFIHH
Osallistujat valitaan sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten
FI8055412820002062
kriteereiden perusteella.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Kerättäviä varoja käytetään kattamaan uusien lääketieteellisten
FI6215443000253422
menetelmien ja lääkkeiden saatavuuteen, maahantuontiin ja käyttöön
liittyviä kustannuksia. Kohderyhmä on potilaat, jotka voisivat hyötyä
uusista menetelmistä ja lääkkeistä, mutta joilla ei ole taloudellisia
edellytyksiä kattaa niihin liittyviä kustannuksia. Lisäksi kerättäviä varoja
käytetään Jyrki J. J. Kasvin elämäntyön tuotoksien arkistoimiseen ja
laajalti saataville asettamiseen.
Varoja voidaan käyttää myös suunnitellun säätiön perustamispääoman
pohjaksi. Perustettavan säätiön tarkoitus vastaa hakijan yleishyödyllisiä
tavoitteita.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0137316-7 Porin ensi- ja
Pori
turvakotiyhdistys ry

2584529-6 Noam Eliezer
Finland ry

Nokia

0731742-2 Kuopion Luonnon Kuopio
Ystäväin Yhdistys ry

0213571-8 Lasten Kesä ry

Helsinki

3192644-7 Jyrki Kasvin
Helsinki
säätiön tukiyhdistys
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1295

08.10.2021 -

Kerätyt varat käytetään Elävä Itämeri säätiön tehtävien toteuttamiseksi,
eli Itämeren ekologisen tasapainon palauttamiseen koko yhteiskunnan
voimin. Säätiön toimintakartta muodostuu kolmesta keskeisestä
teemasta. Teemat ovat Itämeren rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen
hillintä, ympäristöriskien hallinta merellä ja meriluonnon
monimuotoisuuden turvaaminen.
Säätiön toiminnan luonteeseen kuuluu, että työ Itämeren hyväksi
tehdään säätiön oman henkilökunnan voimin ja käyttämällä sen laajaa
verkostoa hyödyksi toimenpiteiden skaalaamiseen. Valtaosa kerätyistä
varoista käytetään henkilöstökulujen kattamiseen. Työtä tehdään
esimerkiksi eri projektien muodossa, yritysyhteistyön kautta ja erilaista
viestintää hyödyntämällä.
Varoja käytetään Carbon Action-hankkeeseen, jossa yhdistyvät edellä
mainitut teemat ja ilmastonmuutoksen hillintä. Carbon Action -alusta on
säätiön alullepanema ja kokoama hanke, jossa tutkitaan ja edistetään
hiilen varastoitumista maatalousmaahan yhteistyössä maanviljelijöiden,
tutkijoiden ja yritysten kanssa. Carbon Action toimii alustana useille
tutkimusprojekteille sekä yritys- ja viljelijäyhteistyölle. Hankkeessa
toteutettava työ käytännön tasolla on laajamittainen viestintä suurelle
yleisölle, päättäjille, maataloudelle ja ruokaketjutoimijoille, seminaarien ja
muiden tilaisuuksien järjestäminen, koulutusten järjestäminen esim.
viljelijöille ja ruokaketjun eri toimijoiden yhteen saattaminen.
Teemassa ympäristöriskien hallinta merellä keskitytään merenkulun
vastuullisuuteen. Samalla myös vähennetään rehevöittäviä päästöjä
Itämereen. Säätiön meriliikennehankkeen tavoitteena on löytää keinoja,
joilla Itämereen päätyvän jätteen määrä vähenisi.
Elävä Itämeri -hankkeessa hyödynnetään kattavaa VELMUtutkimusaineistoa vedenalaisen meriluonnon käytännön suojeluun.
Pilottikohteena toimii Gullkronan saari, jonka avulla rakennetaan
konkreettinen suojelusuunnitelma ja kerrotaan muillekin vesialueiden
omistajille, miten he voisivat suojella alueitaan. Hankkeen tarkoituksena
on havainnollistaa, kuinka suojelun käytännössä voi toteuttaa, ja mitä
siitä seuraa. Kyse on Itämeren avainlajien elinympäristöjen
suojelemisesta ihmispaineilta kuten esimerkiksi ruoppaukselta ja
kalastukselta.

RA/2021/1280

07.10.2021 Rahankeräyksen tuotto käytetään
-kummilapsitoimintaan. Kummeilta kerätyillä varoilla tuetaan lasten
koulunkäyntiä Matagalpassa, Nicaraguassa. Varat toimitetaan
yhteistyökumppanille Las Hormiguitasille. Las Hormiguitas on
lastenkeskus, jossa autetaan vähävaraisia lapsia mm. tukiopetuksella ja
harrastuksilla. Rahoilla ostetaan keskuksessa käyville lapsille kengät,
reppu ja muita koulutarvikkeita. Osa rahoista käytetään keskuksen
psykologin ja muun henkilöstön palkkoihin sekä hallintokuluihin.
- kehitysyhteistyöhankkeen omavastuuosuuteen. Hanke tapahtuu
Nicaraguassa Matagalpan alueella ja sen kohderyhmänä ovat
nicaragualaiset vähävaraiset henkilöt. Erityisesti huomioidaan naisten
osallistuminen. Hankkeessa parannetaan hyödynsaajien terveys-ja
elinoloja sekä mahdollistetaan toimeentulon kehittäminen (mikrolainat,
koulutukset ravinnosta ja viljelystä, puhtaan veden saatavuus).

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus AABAFI22
FI7166010001068204
AABAFI22
FI2066010001093566

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2177822-5 Elävä Itämeri
säätiö s.r.

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2157414020106618

2256706-7 Oulu-Matagalpa ystävyysseura r.y.

Oulu
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1284

07.10.2021 -

RA/2021/1285

07.10.2021 -

RA/2021/1288

07.10.2021 -

RA/2021/1289

07.10.2021 -

RA/2021/1290

07.10.2021 -

RA/2021/1268

05.10.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräyksellä kerättyjä varoja käytetään ikäihmisille tarkoitettuun
Poliisihallitus OKOYFIHH
toimintaan: ikäihmisten kuorotoiminnan tukemiseen sekä vapaaehtoisten
FI9557202320013505
jaksamisen tukemiseen koulutuksien, virkistyspäivien ja neuvontatyön
kautta. Lisäksi varoja voidaan käyttää liiton viestintään ja mediatyöhön,
esimerkiksi radio- ja tv-ohjelmien toimittamiseen ja lähetyskustannuksiin.
Varoja voidaan käyttää myös ikäihmisille suunnatusta toiminnasta ja
mediatyöstä aiheutuviin palkkakustannuksiin.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään yhdistyksen vanhus-, lapsi- ja Poliisihallitus POPFFI22
nuorisotyöhön. Varoilla voidaan järjestää erilaisia toimintaan liittyviä
FI0547440010096025
tapahtumia. Lisäksi varoilla voidaan myöntää avustuksia esimerkiksi
harkinnanvaraisten stipendien, lahjakorttien ja muistamisten muodossa.
Rahankeräyksellä kerättyjä varoja voidaan käyttää:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- orpolasten ja vammaisten lasten vaatteisiin, terveydenhuoltokuluihin
FI8756804420032532
sekä ruoka- ja asumiskuluihin orpokodeissa
- orpolasten ja vammaisten lasten koulutukseen, koulupukuihin ja
opiskeluvälineisiin
- ruoka- ja vesihuoltoon (esimerkiksi porakaivojen rakentaminen
heimokyliin ja riisin hankkiminen orpokoteihin, leprasiirtoloihin,
vanhainkotiin ja sairaanhoito-oppilaitokseen)
- lääkärin ja sairaanhoitajan muodostaman liikkuvan
terveydenhuoltoyksikön kuluihin
- kyläkirkkojen, pesutilojen ja wc-tilojen rakentamisesta aiheutuviin
kuluihin, kyläkirkkojen pastoriperheiden toimeentulon tukemiseen sekä
polkupyörien ja moottoripyörien hankkimiseen pastoreille
- naisleskien toimeentulon tukemiseen, esimerkiksi ostamalla heille
ompelukoneita
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään omaishoitoperheitä tukevaan Poliisihallitus OKOYFIHH
toimintaan. Varoilla rahoitetaan virkistys- ja ohjaustoimintaa
FI0257405820031055
omaishoitajalle, hoidettavalle tai koko perheelle. Varoja voidaan käyttää
näistä toiminnoista aiheutuviin kustannuksiin.
Tornion Rauhanyhdistyksen toimitaloa on remontoitu vuosien 2019 Poliisihallitus OKOYFIHH
2021 aikana. Rahankeräyksellä kerättyjä varoja voidaan käyttää
FI7254750040031903
remonttia varten otetun lainan maksamiseen. Lisäksi varoja voidaan
käyttää toimitalon käyttämisestä ja ylläpidosta syntyviin kustannuksiin.
Lainanmaksukuluja ja muita toimitilasta aiheutuvia kustannuksia voidaan
kattaa rahankeräysvaroin siltä osin kun toiminta liittyy yleishyödyllisen
tarkoituksen toteuttamiseen.
Kerätyt varat käytetään säätiön ylläpitämän ortodoksisen
Poliisihallitus OKOYFIHH
luostarikeskuksen hengelliseen toimintaan, ortodoksisen kulttuurin,
FI5456800020332249
ajattelun, perinteiden ja taiteen edistämiseen sekä työhön säätiön
luostarikeskuksen ja sen yleishyödyllisen toiminnan kehittämiseksi.
Kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi lasten, nuorten, perheiden,
ikäihmisten, työttömien ja avun tarpeessa olevien toiminta ja tukeminen,
vapaaehtoistyö, koulu- ja harrastustoiminta, koulutus, tapahtumat,
neuvonta, virkistystoiminta, tiedotus ja viestintä, kansainvälinen yhteistyö
ja uusien toimintamuotojen kehittäminen sekä toimintaan liittyvien
kiinteistöjen rakentaminen.
Varoilla maksetaan yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuvia
välttämättömiä välittömiä kuluja kuten kiinteistön kunnostus-, ylläpito- ja
käyttökustannuksia.

Y-tunnus

Yhteisö

0290274-5 Kristillinen
Eläkeliitto ry

Kotipaikka
Helsinki

2785391-9 LC
Oulu
Oulu/Kuivasjärvi ry

3073137-3 Hope to India
Finland ry

Hämeenlinna

1530918-2 Oulun seudun
omaishoitajat ry

Oulu

0193532-6 Tornion
Tornio
Rauhanyhdistys ry

2491894-0 Kaikkien
Athosvuoren
Pyhien
Perintösäätiö

Hämeenlinna

53 / 272

Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI5141650010052952

RA/2021/1240

01.10.2021 -

RA/2021/1241

01.10.2021 -

RA/2021/1242

01.10.2021 -

RA/2021/1243

01.10.2021 -

RA/2021/1247

01.10.2021 -

RA/2021/1248

01.10.2021 -

RA/2021/1249

01.10.2021 -

RA/2021/1252

01.10.2021 -

Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään yhdistyksen päiväkeskuksen
toiminnan tukemiseen ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisen kuluihin.
Rahaa voidaan käyttää esimerkiksi tilaisuuksien tarjoiluihin,
esiintymiskorvauksiin sekä polttoaine- ja ilmoituskustannuksiin.
Rahankeräyksellä kerätyistä varoista osa ohjataan Rotarysäätiölle polion Poliisihallitus NDEAFIHH
hävittämiseksi maailmasta aina siihen saakka, kun WHO ilmoittaa
FI5715443000231105
virallisesti polion hävinneen maapallolta. Osa varoista käytetään piirin
alueen projekteihin, joiden tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään Suomessa asuvien
Poliisihallitus OKOYFIHH
vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen ympäri vuoden. Lapsiperheitä
FI4452800020094397
voidaan avustaa esimerkiksi avustuspaketeilla, jotka sisältävät
esimerkiksi ruokaa ja muita arjen välttämättömyyksiä. Osa varoista
voidaan käyttää avustuspakettien lähetysmaksuihin. Lisäksi lapsiperheitä
voidaan avustaa esimerkiksi ruoka- ja lahja-avun myöntämisellä sekä
liikunta- ja kulttuurielämysten mahdollistamisella.
Rahankeräyksellä kerätyillä varoilla voidaan:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- järjestää tapahtumia, kokouksia, esitelmä- ja muita tilaisuuksia, joissa
FI0457800720607915
lisätään ihmisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja tarpeesta hillitä sitä
- järjestää kampanjoita joiden tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä
- harjoittaa viestintää ja tiedotustoimintaa ja tehdä aloitteita poliittisille
päättäjille ja eri viranomaisille
- olla yhteistyössä yhdistyksen tarkoitusta vastaavien päämäärien
puolesta toimivien yhteisöjen, yritysten ja ihmisten kanssa Suomessa ja
muualla
- pyrkiä muilla tavoin löytämään tapoja ilmastonmuutoksen hidastamiseen
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen toimialueen kaikille avointen
Poliisihallitus NDEAFIHH
maastohiihtolatujen ja ulkoilureittien kehittämis- ja ylläpitomenoihin.
FI5221761800006811
Kerätyt varat käytetään näkövammaisten yhdistyksen jäsenten
Poliisihallitus OKOYFIHH
koulutusten, viestinnän ja vertaistoiminnan järjestämiseen.
FI4757800720240675
Yhdistyksen tavoitteena on tiedottaa ja kouluttaa Suomessa kristittyjen
Poliisihallitus OKOYFIHH
maailmanlaajuisesta uskonnonvapaustilanteesta ja siihen liittyvistä
FI9257202320210275
teologisista kysymyksistä. Tavoitetta toteutetaan erilaisten
viestintäkanavien kautta sekä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Kerätyt varat käytetään tiedotus- ja koulutustoiminnan toteuttamiseen,
kuten eri viestintäkanavissa käytettävän tiedotusmateriaalin
tuottamiseen, painamiseen ja postittamiseen, eri viestintävälineiden
kautta tapahtuvaan koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen ja
pitämiseen, tiedotus- ja koulutus toiminnasta aiheutuvien yhdistyksen
työntekijöiden palkkakulujen kattamiseen, toiminnassa tarvittavien
toimitilojen vuokran maksamiseen sekä vainottujen kristittyjen
auttamiseen maksamalla raha-avustuksia. Avustukset maksetaan
vainottujen kristittyjen hyväksi ensisijaisesti kattojärjestön Open Doors
Internationalin kautta, ja toissijaisesti muun vainottujen kristittyjen hyväksi
toimivan järjestön kautta.
Open Doors Internationalin kautta tehtävä avustustyö on luonteeltaan
esimerkiksi sosioekonomista avustustyötä (kuten toimeentulon tukemista
ja hätäapua), hengellistä ja henkistä apua (kuten traumaterapiaa) ja
koulutusta (kuten lukutaitotyö ja ammattikoulutus).
Kerätyt varat käytetään osaston paikalliseen toimintaan. Varoilla
Poliisihallitus ITELFIHH
maksetaan ikäihmisten sekä omaishoitajien kerhotoiminnan ja
FI1241080011585943
virkistyspäivän kustannuksia sekä yksinasuvien joulumuistamisten
hankinnasta aiheutuneita kustannuksia.

Y-tunnus

Yhteisö

0712911-4 Lappeenrannan
Katulähetys ry

Kotipaikka
Lappeenranta

2414693-6 Kansainvälisen
Mikkeli
Rotaryn piiri 1430 ry

2989251-6 Tuulia ry

Turku

2759203-4 Protect Our
Winters Finland ry

Helsinki

2034991-2 Raattaman Reitit ry Kittilä
0202287-9 Fysioterapia-alan Helsinki
Näkövammaiset ry
2699301-2 Open Doors
Kauniainen
Finland ry

0209740-8 Suomen Punainen Ähtäri
Risti Ähtärin osasto
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9357169020110354

RA/2021/1253

01.10.2021 -

RA/2021/1254

01.10.2021 -

RA/2021/1255

01.10.2021 -

RA/2021/1256

01.10.2021 -

Kerätyt varat käytetään Turun Meripelastusyhdistyksen operatiivisen
toiminnan mahdollistamiseen. Varoilla voidaan hankkia
meripelastusaluksella tarvittavia välineitä ja laitteita sekä rahoittaa
uudisalusten hankintoja ja meripelastustoiminnassa käytettävän
tukikohdan ylläpitoa tai rakentamista.
Kerätyt varat käytetään Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin
Poliisihallitus HANDFIHH
vesiensuojeluhankkeisiin Saaristomerellä ja sen valuma-alueella
FI3031313001286400
Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston kautta.
Hankkeiden tarkoituksena on muun muassa vähentää
ravinnekuormitusta, lisätä vesiensuojelun neuvontatyötä ja vaikuttaa
päätöksentekoon. Lisäksi varoja käytetään tietoisuuden lisäämiseen ja
valistamiseen tähtäävien suojeluhankkeiden rahoitukseen.
Kerätyt varat käytetään Intiassa lastenkotitoiminnan tukemiseen. Varoilla Poliisihallitus NDEAFIHH
katetaan lasten perustarpeiden täyttämisestä aiheutuvia kuluja, kuten
FI8010453000111582
esimerkiksi ruuan, vaatteiden ja kouluvälineiden hankinnasta aiheutuvia
NDEAFIHH
kuluja sekä koulunkäynti-, terveydenhoito- ja asuinkustannuksia. Lisäksi
FI3310453000132604
varoja voidaan käyttää lastenkodin rakennusten korjaus- ja
rakennuskustannuksiin.
Varoja käytetään myös Brasiliassa Escale-raamattukoulutustyön
tukemiseen sekä köyhien seurakuntien työntekijöiden koulutuksiin.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- Diakoniatyöhön ulkomaissa ja kotimaassa. Työssä annetaan avustuksia
FI0615443000185269
ensisijaisesti tavara-avun kautta (esim. vaatteet, ruuat ja hygienia
tarvikkeet) sekä tarveharkinnan mukaan pienimuotoisina rahallisina
avustuksina.
- Kristilliseen mediatyöhön. Työtä tehdään television, radion, internetin,
kirjallisuuden, esitteiden sekä julisteiden välityksellä. Varoilla tuotetaan
ohjelmia, joissa on muun muassa eri kulttuureille tyypillistä hengellistä
musiikkia, raamatun opetusta sekä haastatteluja. Varoja käytetään
ohjelmien kustannuksiin, medialaitteiston hankintaan, videoinnin sekä tvtyön kustannuksiin, kuten kameramiehien, äänittäjien ja muusikoiden
palkkaukseen, kuvauspaikkojen vuokriin, ohjelmavieraiden matkakuluihin
ja muihin vastaaviin toimintakuluihin.
- Yleisölle maksutta jaettavien kristillisten kirjallisuustöiden, kuten
hengellisten kirjojen, esitteiden ja vihkojen, tukemiseen.
- Kristillisten tapahtumien, kuten esimerkiksi hengellisen musiikin
seminaarien ja tapahtumien, järjestämiseen. Varoilla katetaan
tapahtumien järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia, kuten
esimerkiksi tilavuokria sekä palkka-, matka-, majoitus-, tarjoilu ja
mainoskuluja.
- Yhteistyöseurakuntien ja muiden kristillisten toimijoiden
diakoniatoiminnan sekä avustusprojektien ja -hankkeiden rahalliseen
tukemiseen kohdemaissa. Avustuksia annetaan tarveharkinnan mukaan
yhteistyötilanteissa esimerkiksi ruoka-aputoimintaan, orpokoti- ja
koulutyöhön, lähetysmatkoihin sekä kirkkorakennusten rakentamista
varten.
Kerätyillä varoilla voidaan kattaa edellä kuvatun toiminnan osalta myös
kristillistä avustus- ja medialähetystyötä tekevien yhdistyksen
työntekijöiden palkkakustannuksia.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1074706-0 SMPS Turun
Turku
Meripelastusyhdisty
s ry

2112927-6 Centrum Balticum - Turku
säätiö sr

3043995-4 Kaikki Kansat ry

Jyväskylä

3132775-1 Good News ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI9742120010202014

RA/2021/1344

01.10.2021 -

RA/2021/1053

30.09.2021 -

RA/2021/1217

29.09.2021 -

RA/2021/1218

29.09.2021 -

Kerätyt varat käytetään:
Paikallisten nuorten tukemiseen:
- paikallisten koulujen ja oppilaitosten oppilaiden stipendeihin
- partiolaisten toiminnan tukemiseen
- vaihto-oppilaiden kustannusten tukemiseen
- Heinolan musiikkikoulun vähävaraisen opiskelijan koulupaikan
kustannuksiin
- tietokonehankintoja oppilaille, joilla ei ole varaa hankkia laitetta itse
- Heinolan kaupungin ja seurakunnan lasten kerhotoiminnan tukemiseen
- nuorisoleirien kustannuksiin osallistumiseen
Sotaveteraanien tukemiseen:
- Sotaveteraanien virkistystoimintaan
- Sotaveteraanien kuntoutukseen
- Sotaveteraanien perinne- ja kokoontumistilan kustannusten
avustaminen
- tarvittavien apuvälineiden hankintaan
Liikuntavammaisten tukemiseen:
- virkistystoimintaan
- apuvälineiden hankintaan
- omaishoitajien tukemiseen
Varoja käytetään yhdistyksen eläinten hoito- ja ruokintakuluihin,
Poliisihallitus OKOYFIHH
eläintilojen kunnossapitoon ja laajennukseen, valistusmateriaalin
FI0954340820109143
hankintaan, työntekijöiden palkkakustannuksiin, vapaaehtoistoimintaan,
tapahtumajärjestelyiden kuluihin, toiminnassa tarvittavien koneiden ja
laitteiden, kuten traktorin hankintaan ja ylläpitoon sekä
koulutuskeskuksen rakentamiseen ja sen toimintaan.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Rahankeräysvarat käytetään sekä kotimaassa että ulkomailla
FI7351880720144958
tapahtuvaan naisten parissa tehtävään kristilliseen, palvelevaan ja naisia
rohkaisevaan humanitääriseen auttamistyöhön. Varat käytetään:
- naisille suunnattujen, osallistujilleen maksuttomien kokoustapahtumien
ja seminaarien järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen
- naisten kansainvälisen konferenssin järjestämiseen
- vuodenaikoihin liittyvien kristillisten tapahtumien järjestämiseen
(esimerkiksi joulujuhlat)
- eri maihin tapahtuvien vierailujen sekä niissä pidettävien koulutusten ja
tilaisuuksien järjestämiseen siellä olevien kristillisten seurakuntien kanssa
- yhteistyöhön "Women in Leadership"- Euroopassa toimivan järjestön
kanssa
- internetin välityksellä tehtävään työhön "Webforwomen".
Rahankeräysvaroilla katetaan työstä aiheutuvia kustannuksia
(esimerkiksi tilavuokrat, materiaalikulut, tarjoilut, ohjelmakulut, matka- ja
majoituskulut ja nettisivustojen maksut).
Poliisihallitus ITELFIHH
Kerättävät varat käytetään seuraaviin yleishyödyllisiin tarkoituksiin:
FI2843090010454874
- virkistys- ja leiritoiminta maahanmuuttajataustaisille perheille ja lapsille
- virkistys- ja kerhotoiminta senioreille
- ystävätoiminta maahanmuuttajataustaisille ja senioreille
- kansalaisopistojen kurssimaksujen alentamien vähävaraisille
- maahanmuuttajien, senioreiden ja lapsiperheiden parissa toimivien
vapaaehtoisten ohjaaminen ja vapaaehtoistyön koordinointi
- naapuruston yhteisöllistä toimintaa edistävien tapahtumien
järjestämiseen
- digituen järjestämiseen heikot digitaidot omaaville.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2107049-7 Lions Club
Heinola
Heinola/Jyränkö ry

2653519-3 Eläinsuojeluyhdistys Somero
Tuulispää ry

3129054-9 Naisten Kappeli ry Soini

0142140-5 Auralan
Setlementti ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1220

Julkaisu

29.09.2021 -

RA/2021/1221

29.09.2021 -

RA/2021/1222

29.09.2021 -

RA/2021/1223

29.09.2021 -

RA/2021/1225

29.09.2021 -

RA/2021/1227

29.09.2021 -

Kerätyillä varoilla tuetaan vähävaraisten perheiden vanhempien
osallistumista parisuhdekurssille. Parisuhdekurssin osallistumismaksu
muodostuu ruokailu- ja tilavuokrakuluista/pari. Vähävaraista paria
tuetaan kattamalla osa osallistumismaksusta rahankeräysvaroilla.
De insamlade medlen används genom att dela ut ekonomiska bidrag till
enskilda individer eller grupper som är i behov av stöd. Föreningen delar
ut ekonomiskt stöd till mindre bemedlade familjer, ger bidrag för t.ex
lägerskola, till barns datorer, understöd för familjer i kris, t.ex på grund av
eldsvåda, och andra bidrag till familjer i svår ekonomisk situation, t.ex för
inköp av hushållsmaskiner.
Kerätyt varat käytetään löytöeläinten hoitamisesta aiheutuviin kuluihin,
kuten eläinlääkäreiden palkkioihin, eläinten lääkkeisiin, hoitotarvikkeisiin
(mm. kissanhiekka, ruoat) sekä toiminnan toteuttamisen kannalta muihin
välttämättömiin tarvikkeisiin ja laitteistoon, kuten esimerkiksi loukkuihin ja
rekisteriä ylläpitävään tietokoneeseen. Lisäksi varoja käytetään
toiminnasta tiedottamiseen ja verkkosivujen ylläpidosta aiheutuvien
kustannusten kattamiseen.
Kerätyt varat käytetään Tiedonantaja-lehden maksuttomaan jakeluun
sekä marxilaiseen valistustoimintaan tukemalla maksuttomia marxilaisia
julkaisuja ja opintotilaisuuksia. Varoja voidaan käyttää edellä mainitun
toiminnan osalta esimerkiksi toimitila-, tietotekniikka- ja mainoskulujen
kattamiseen.
Lisäksi varoja voidaan käyttää kansainväliseen solidaarisuustoimintaan
tukemalla kehitysyhteistyöhankkeita sekä toimittamalla humanitaarista
apua kansainvälisissä kriisitilanteissa esille nouseviin kohteisiin.
Kerätyillä varoilla tuetaan harvinaisten ja uhanalaisten lajien suojelutyötä
sekä luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvää valistustyötä. Varoja
käytetään uhanalaisten lajien suojeluohjelmiin ja -hankkeisiin sekä
eläinten luontoonpalautushankkeisiin. Lisäksi varoilla tuetaan
eläinsuojeluun liittyvää tutkimustyötä sekä hankitaan tutkimustyötä
helpottavia välineitä ja asiantuntija-apua. Varoja käytetään myös opetusja opastustyön, ympäristökasvatuksen ja oppilaitosyhteistyön sekä muun
valistustyön toteuttamiseen. Varoilla voidaan kattaa edellä mainittujen
toimintojen osalta esimerkiksi materiaalin tuottamiskustannuksia, kuten
suunnittelu-, taitto- ja painatuskuluja sekä digitaalisen asun
tuottamiskuluja ja ympäristökasvatuksen asiantuntijakuluja.
Keräysvarat käytetään lasten ja nuorten, sekä vanhus- ja vammaistyön
tukemiseen joko suoraan tai eri järjestöjen kautta (mm. nuorten
syrjäytymisen ennalta ehkäisevään työhön, mielenterveyskuntoutukseen,
harrastustoimintaan, koulutusavustuksiin, kansainväliseen
nuorisovaihtoon ja kesäsiirtolatoimintaan).

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI5880001970447729

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1085586-2 Parisuhdekeskus
Kataja ry

Helsinki

Poliisihallitus HELSFIHH
FI0840550017219268

2701650-4 Karis Tysta Nöd rf

Raasepori

Poliisihallitus HELSFIHH
FI3840500010099852

1525709-5 Porvoonseudun
Porvoo
eläinsuojeluyhdistys
ry

Poliisihallitus DABAFIHH
FI4680001501410071
NDEAFIHH
FI2015113007200219

1084799-3 Spartacus-säätiö sr Helsinki

Poliisihallitus ITELFIHH
FI0541080011753103

3084329-5 Vieraile ja välität ry Ähtäri

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7457300821096449

2181711-6 Lions Club
Tampere
Tampere/Amuri r.y.
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1199

Kerätyt varat käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
- Liikunnan ja junioriurheilun tukemiseen sekä liikunnan
kansanterveydelliseen edistämiseen. Varoja käytetään junioriurheilijoiden
tai -urheilijaryhmien avustamiseen vähävaraisuuskriteerillä. Avustusta
annetaan esimerkiksi kausimaksuihin, varustehankintoihin,
juniorivalmennuksen kuluihin tai muihin välittömästi junioriurheilun
harrastamiseen liittyviin kuluihin. Lisäksi tukea ja avustusta voidaan
antaa eri lajien suorituspaikkojen harrastusmahdollisuuksien
parantamiseen, kuten esimerkiksi pururadan pohjan parantamiseen,
liikunnan kansanterveydellisen edistämisen vuoksi. Avustuksia annetaan
kuluihin, jotka liittyvät suoraan liikunnan edistämiseen.
- Vähävaraisten henkilöiden ja perheiden tukemiseen esimerkiksi
päivittäistarpeissa, koulutuksessa sekä terveydenhuollossa. Avustuksia
annetaan muun muassa asunnottomille, maahanmuuttajille,
syrjäytyneille, pienituloisille eläkeläisille, paperittomille tai muutoin
selvästi vähävaraisille henkilöille. Tukea voidaan suunnata esimerkiksi
ruokapalveluiden tai ruokakassitoiminnan kustantamiseen, lasten
lomatoiminnan kuluihin, silmälasien tai muiden tarpeellisten
henkilökohtaisten kulujen kustantamiseen, vammautuneiden tai
vammasta kärsivien henkilöiden erityistarpeiden kustannuksissa
avustamiseen, päihteidenkäytön hallinnan kanssa kamppailevien
henkilöiden avustamiseen normaalielämään ja elämänhallintaan,
perheväkivallan ehkäisemiseen, yksinhuoltajaperheiden tai
monilapsisten perheiden avuntarpeisiin tai muihin vastaaviin tarkoituksiin,
joilla edistetään suoraan edellä kuvattujen ihmisryhmien tasavertaisen
elämän mahdollisuuksia.
- Humanitaariseen avustustyöhön kriisitilanteissa. Avustusta annetaan
humanitaariseen avuntarpeeseen kansalaisjärjestöjen kautta esimerkiksi
sodan, luonnonkatastrofin, pakolaisuuden, yhteiskunnan romahtamisen
tai muun syyn vuoksi. Avustuksia annetaan katastrofin aiheuttamiin
välittömiin tarpeisiin, kuten ruoka-apuun, hätämajoitukseen, tautien
estämiseen, jatkovahinkojen estämiseen ja vastaaviin tarpeisiin. Lisäksi
avustuksia voidaan antaa esimerkiksi köyhyyden poistamiseen, kestävän
maanviljelyksen tai kestävän muun paikallisen elinkeinotoiminnan
edellytysten luomiseen kyläyhteisöissä, alueellisen rakennemuutoksen,
hallitsemattoman kaupungistumisen ja slummiutumisen luomien
ongelmien lievittämiseen, syntyvyyden säännöstelemiseen sekä tyttöjen
ja naisten koulutukseen.
- Ihmisoikeuksien toteutumisen tukemiseen, huomioiden erityisesti
poliittisten oikeuksien toteutuminen, naisten ja tyttöjen oikeudet sekä
haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeudet. Varoja käytetään
vähemmistöjen poliittisen osallistumisen, kuten äänestämisen ja
vaalikelpoisuuden edistämiseen, naisten ja tyttöjen koulunkäynnin
mahdollistamiseen ja edistämiseen, kehittyvien maiden vammaisväestön
osallistumismahdollisuuksien parantamiseen sekä ihmisoikeuksien
ehdottomien rajojen kunnioittamisen varmistamiseen. Avustusta voidaan
kohdentaa esimerkiksi etnisen vähemmistön jäsenten
syntymätodistusten hankintaan vaalirekisteröitymisen
mahdollistamiseksi, tyttöjen kouluasuntolan kulujen kattamiseen taikka
kidutuksen kohteeksi joutuneen henkilön terapiatoimintaan. Lisäksi
varoilla voidaan osallista mielipidevankien oikeudenkäyntikustannuksiin,
kidutuksen tai syrjinnän tai sorron paljastamiseen liittyviin journalistisiin
kustannuksiin, pakolaisten tai kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien
ihmisten turvaan saamiseen liittyviin kustannuksiin, oikeusvaltion

24.09.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI2315443000226576

Y-tunnus

Yhteisö

3177260-1 Fair Donation ry

Kotipaikka
Vantaa
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Keräysnumero Voimassa

RA/2021/1200

24.09.2021 -

RA/2021/1201

24.09.2021 -

RA/2021/1184

23.09.2021 -

Julkaisu

Viranomainen

Pankkiyhteys

rakentamisen kustannuksiin hauraissa valtioissa taikka muuhun
toimintaan, joka liittyy suoraan ihmisoikeuksien edistämiseen.
- Luonnon monimuotoisuuden sekä suurten maa- ja meriekosysteemien
toimintakyvyn ylläpitämisen ja palauttamisen tukemiseen, erityisesti
meriensuojeluun ja ilmastonsuojeluun. Varoja voidaan käyttää
esimerkiksi osallistumalla metsittämisen, hiilidioksidipäästöjä
vähentävien maanviljelystapojen, lihan käyttöä vähentävän ruokavalion,
kierrättämisen ja muiden raaka-aineita säästävien toimintamallien
yleistymisen ja niistä valistamisen kustannuksiin tai muutoin
ilmastonsuojeluun suoraan liittyvään toimintaan. Lisäksi varoja voidaan
käyttää merten muovikertymien vähentämisen, matalien merialueiden
happikadon ja rehevöitymisen ehkäisemisen, valtamerten kalakantojen
romahtamisen ehkäisyn tai muun vastaavan tavoitteen kustannuksiin,
valistamisen, erilaisten kestävän toimintamallien sertifikaattien luomisen
tai niiden auditointien sekä ylläpidon kustannuksiin tai muihin suoraan
meriensuojeluun liittyviin kustannuksiin,
- Eläinten ja luonnonsuojeluun. Varoja voidaan käyttää
luonnonsuojeluun, jossa pyritään varmistamaan uhanalaisen taikka
vaarantuneen lajin elinympäristön säilyminen sekä eläinsuojeluun, jossa
pyritään eläinyksilöiden suojelemiseen. Avustusta voidaan antaa
esimerkiksi eläinkuljetusten laadunvalvontaan tai eläinlääkäripalveluihin
rescue-koiratoiminnassa. Lisäksi varoilla voidaan esimerkiksi osallistua
uhanlaisen lajin tai lajien riistanvalvonnan tai muun elintilan valvonnan
kustannuksiin, elinympäristöjen entistämisen tai suojelun kustannuksiin,
kuten esimerkiksi lehtometsän, suon, virtavesien tai minkä tahansa
jollekin endeemiselle lajille välttämättömän ympäristön säilyttämiseen
liittyvään toimintaan.
Kerätyt varat kohdennetaan edellä kuvattuihin yleishyödyllisiin
tarkoituksiin tapauskohtaisen tarveharkinnan perusteella joko
luovuttamalla varoja kyseistä työtä tekevälle järjestölle tai osallistuen
toiminnan suoriin kustannuksiin.
Kerätyt varat käytetään lähialueen koulujen opiskelijoille jaettaviin
Poliisihallitus OKOYFIHH
stipendeihin sekä alueen koulujen opettajille järjestettävän Lions QuestFI2057801020020049
koulutuksen tukemiseen. Lisäksi varoja käytetään seurakunnan
diakoniatyölle luovutettaviin ruokalahjakortteihin. Varoilla voidaan myös
tukea yhteistyössä koulujen kanssa järjestettäviä käyttäytymiskilpailuja ja
niihin liittyviä palkintoja.
Kerätyt varat käytetään kotimaassa yhdistyksen opetus-, nuoriso-, perhe- Poliisihallitus OKOYFIHH
, maahanmuuttaja-, aikuistyöhön ja sekä toimintaan liittyviin palkka-,
FI8257300820477251
hallinto- ja toimintakuluihin. Lisäksi varoja käytetään lähetys-ja
OKOYFIHH
evankelioimistyön tukemiseen. Kerätyt varat käytetään ulkomailla
FI7157300820045702
lähetystyöhön Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Rahankeräysvarat käytetään nuorten osallisuuden, toimijuuden ja
FI0452900220753774
vaikuttamisen edistämiseen. Varoilla maksetaan nuorten ja nuorten
toimintaa tukevien aikuisten koulutusten, kohtaamisten, leirien,
tapahtumien sekä muiden tilaisuuksien ja toimintojen kustannuksia
(kuten palkkakuluja, materiaalikuluja, matkakuluja, osallistumismaksuja,
nuorten palkkauskuluja, kulukorvauksia, palvelinkuluja ja/tai erilaisia
tapahtumakuluja) siltä osin kuin kustannukset aiheutuvat luvassa
määrätystä yleishyödyllisestä rahankeräysvarojen käyttötarkoituksesta.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2039040-5 Lions Club Vantaa Vantaa
Pähkinärinne r.y.

0218209-8 Hämeen
Tampere
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys ry

1868148-1 Nuorten Suomi ry

Jyväskylä
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1185

23.09.2021 -

RA/2021/1183

22.09.2021 -

RA/2021/1175

21.09.2021 -

RA/2021/1176

21.09.2021 -

RA/2021/1169

17.09.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräyksellä kartutetaan Turun Yliopistosäätiön sekä yleisrahaston Poliisihallitus NDEAFIHH
että kaikkien nimikkorahastojen varoja. Kaikkien nimikkorahastojen ja
FI8717333000007225
yleisrahaston säännöt ovat Turun Yliopistosäätiön tarkoituksen mukaisia
eli niiden käyttö edistää Turun yliopiston tarkoitusperiä.
Rahastojen tuotosta maksetaan apurahoja Turun Yliopistosäätiön
varsinaisena toimintana.Varojen keräystä ei kohdisteta aktiivisesti
kaikkiin rahastoihin, mutta on tärkeää, että kaikkien nimikkorahastojen
osalta tuo mahdollisuus on olemassa. Mikäli lahjoittaja ei ole määritellyt
kohdentaa lahjoitusta johonkin yksittäiseen nimikkorahastoon,
rahankeräyksen varat kohdistuvat säätiön yleisrahastoon.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- kaikille halukkaille suunnatun monimuotoisen Raamatun opiskelun
FI8217453000019143
järjestämiseen,
- vapaaehtoisten ohjaajien kouluttamiseen varhaiskasvatukseen ja
aikuistyöhön,
- Helsingin Raamattukoulun Miesfoorumin toimintaan (kristillissosiaalinen
työ),
- vuosittaisten hengellisten Elojuhlien järjestämiseen yhteistyössä
paikallisten seurakuntien kanssa,
- yleisöluentojen järjestämiseen.
Kerättävillä varoilla hankitaan ja toimitetaan venäjänkielistä hengellistä
Poliisihallitus POPFFI22
kirjallisuutta, ruoka- ja vaateapua ja lääkeavustusta, sekä osallistutaan
FI4547220010023827
lasten ja vanhusten leiritoiminnan kustannuksiin, viedään evankeliumin
sanomaa Baltian maissa sekä Israelissa, Valkovenäjällä ja Ukrainassa
tehtävässä hengellisessä ja humanitäärisessä työssä. Kirjallisuus sekä
humanitäärinen apu jaetaan ja leiritoiminta toteutetaan pääasiassa
paikallisten seurakuntien sekä muiden vastaavien yhdistysten kautta.
Kertyneitä varoja voidaan käyttää edellä mainitusta yleishyödyllisestä
toiminnasta aiheutuviin välttämättömiin välittömiin vuokra-, toimisto-,
majoitus- ja matkakuluihin sekä Suomessa että toiminnan kohdemaissa.
Kerätyt varat käytetään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen Poliisihallitus OKOYFIHH
piirin työhön lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
FI2757700520541902
Varoja käytetään vanhemmuuden tukemiseen sekä lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tukemiseen ja edistämiseen, näihin tähtäävien toimintojen
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi
vertaisryhmätoiminta, koulutustoiminta, tapahtumat, hyvinvointia tukevan
ja edistävän materiaalin tuottaminen, paikallisyhdistysten
vapaaehtoistyön tukeminen tai suora taloudellinen tuki perheille.
Varoja käytetään seurakunnallisena toimintana harjoitettavaan
Poliisihallitus NDEAFIHH
evankeliumin levittämiseen kotimaassa, diakoniatyöhön vanhusten ja
FI4515553000128059
sairaiden tukemiseksi sekä lähetys- ja kehitysyhteistyöhön
kehitysmaissa. Keräysvaroilla katetaan näiden toimintojen aiheuttamia
henkilöstö- ja kiinteistökustannuksia ja yleishyödyllisen toiminnan
aiheuttamia välttämättömiä materiaalikustannuksia ja muita
toimintamenoja.
Lähetys- ja kehitysyhteistyö tapahtuu yhteistyössä Fida International ry:n
kanssa ja varoja käytetään hakijayhdistyksen tai Fidan palveluksessa
olevien työntekijöiden palkkakustannuksiin ja suunniteltujen
kehitysyhteistyöprojektien suomalaiselle osapuolelle aiheuttamiin muihin
toimintakustannuksiin kohdemaissa. Varoja voidaan luovuttaa tähän
tarkoitukseen Fida International ry:lle. Varoja ei siirretä suoraan
ulkomaisiin kohteisiin eikä ulkomaisille toimijoille.

Y-tunnus

Yhteisö

0204863-0 Turun
Yliopistosäätiö sr.

Kotipaikka
Turku

0201288-1 Helsingin
Helsinki
Raamattukoulusääti
ö sr.

0707561-1 Via Baltica Ministry Ikaalinen
CPM - Finland ry

2441567-3 Mannerheimin
Joensuu
Lastensuojeluliiton
Järvi-Suomen piiri
ry

0222445-4 Lähetysyhdistys
Hyvä Sanoma ry

Helsinki

60 / 272

Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1154

16.09.2021 -

RA/2021/1145

14.09.2021 -

RA/2021/1146

14.09.2021 -

RA/2021/1141

13.09.2021 -

RA/2021/1137

10.09.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI3341080011750950

Hakija tulee järjestämään toimitilassa Raamatun tuntemista vahvistavia
opetuksia, pienpiirejä, kuten rukous- ja raamattupiirejä, ehtoollishetkiä,
koulutus- ja julistustapahtumia. Lisäksi hakija harjoittaa mm. sielunhoitoja diakoniatyötä. Hakija voi harjoittaa toimintaansa myös toimitilan
ulkopuolella, esimerkiksi ystäväkodeissa.
Rahankeräysvaroja käytetään toimitilakuluihin (vuokriin, sisustamiseen,
kalustamiseen ja puhtaanapitoon liittyviin menoihin) siltä osin kuin
toimitilakulut aiheutuvat yleishyödyllisestä toiminnasta.
Rahankeräysvaroja käytetään myös yleishyödyllisestä toiminnasta
aiheutuviin kustannuksiin kuten matkakuluihin, palkkioihin,
henkilöstökuluihin, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiskustannuksiin,
tiedottamiseen sekä netti-ja mediakuluihin, atk-ja av-laitteisiin sekä
välttämättömiin hallintokuluihin.
De insamlade medlen ska användas till att möjliggöra församlingens
Poliisihallitus OKOYFIHH
verksamhet så som läger, evenemang, seminarier och församlingsdagar.
F|3557169020052325
Medlen skulle användas också för Iokalkostnader för kyrkan och kansliet
där församlingens verksamhet i stor mån äger rum. Utöver detta ska
medlen användas för församlingens egna diakonala projekt.
De insamlade medlen ska användas till lokalkostnader, när de direkt
tjänar församlingens allmännyttiga användningssyften.
Kertyvät varat käytetään koululaisten stipendeihin. Varoja käytetään
Poliisihallitus DABAFIHH
myös alueen partiolaisille (Partiolippukunta Kontutytöt), nuorisourheiluun
FI4180001571125419
(Fc Kontu B-Tytöt) ja erityisjalkapallo seuralle (FC Kontu Fair Play Team)
stipendeinä.
Lisäksi varoja käytetään veteraaneille ja vanhuksille järjestettävän
itsenäisyyspäivän juhlan kahvitukseen sekä alueen palvelutalon
tilaisuuden kahvitukseen.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
Lasten ja nuorten parissa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön
FI7415553000114539
- päihde- ja pelikasvatuksen toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa
- lasten ja nuorten kohtaaminen netissä (BuenoTalk -toiminta).
Aikuisväestön parissa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön ja matalan
kynnyksen kohtaamispaikkojen toimintaan:
- toimitiloihin ja laitehankintoihin
- aikuisten omaehtoista alkoholinkäytön hallintaa tukevien materiaalien,
työvälineiden ja koulutusten järjestäminen (Taitolaji-toiminta)
- Elokolojen tapahtumien ja leirien järjestämiseen, toimitilojen ylläpitoon
ja laitehankintoihin ja korjauksiin (päihteettömät kohtaamispaikat).
Vapaaehtoisten toteuttaman ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen:
- vapaaehtoisten verkkoisovanhempien nettimummolan toimintaan
(Muruset)
- Elokolojen ja EHYT ry:n muiden vapaaehtoisten osaamisen ja
jaksamisen tukeminen koulutuksin ja virkistystapahtumiin sekä
varainhankinnan kuluihin.
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4022112100008173
Kerätyt varat käytetään koulujen ja lastentarhojen ylimääräiseen yleisesti
yhteiskuntaa palvelevan yleishyödyllisen työn tukemiseen (esim.
leikkivälineiden hankinta lastentarhoihin) sekä kouluissa ja
lastentarhoissa toimivan henkilöstön kouluttamiseen (Lions Guest koulutus). Rahankeräysvaroja käytetään myös oppilas-stipendeihin ja
yleishyödyllisen nuoriso- ja partiotyön tukemiseen (mm.
harrastustoiminnassa tarvittavien välineiden hankinta tai hankintaavustukset).

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3066767-4 Kouvolan
Kouvola
Kohtaamispaikka ry

0216857-9 Åbo Svenska
Turku
Metodistförsamling

1897515-6 Lions Club Helsinki Helsinki
/ Kontula ry

2433194-7 Ehkäisevä
Helsinki
päihdetyö EHYT ry

3027980-7 Lions Club
Helsinki/Pihlajamäki
ry Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1139

10.09.2021 -

RA/2021/1140

10.09.2021 -

RA/2021/1126

08.09.2021 -

RA/2021/1128

08.09.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyillä varoilla katetaan ympäristö- ja kehitysasioihin liittyvän tiedotus-, Poliisihallitus POPFFI22
tutkimus-, kampanjointi- ja hanketoiminnan kuluja. Toimintaa toteutetaan
FI9247265020032433
muun muassa erilaisten temaattisten ja paikallisten ryhmien kautta sekä
järjestämällä kampanjoita, tilaisuuksia ja tapahtumia yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa.
Varoista annetaan myös rahallista tukea sekä mobilisointiapua osana
yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa kaivoskriittiseen,
ruokatuotannon ympäristövaikutuksiin keskittyvään, taloudellista
oikeudenmukaisuutta edistävään, globaaleihin vesikysymyksiin liittyvään
ja ydinvoiman vastaiseen toimintaan, sekä ilmasto-, metsä- ja
alkuperäiskansatoimintaan.
Lisäksi varoja käytetään ilmastonmuutosta torjuvien hankkeiden
tukemiseen kehitysmaissa sekä ilmastopoliittiseen vaikuttamiseen ja
kampanjointiin Suomessa.
Varoja voidaan käyttää myös edellä mainittuun toimintaan liittyviin
henkilöstö- ja hallintokuluihin.
Kerätyillä varoilla järjestetään tilaisuuksia, tapahtumia ja retkiä, joissa
Poliisihallitus DABAFIHH
perheet ja yksilöt pääsevät ohjatusti ja ammattilaisten tukemana
FI6581469710266098
harjoittamaan luonto- ja eläinsuhdettaan. Toimintaan sisältyy sekä
yksilötyötä että ryhmätoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on tutkittuun
tietoon pohjautuen lisätä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, tukea
kasvua ja oppimista sekä edistää mielenterveyttä yhteisöllisen ja
ennaltaehkäisevän toiminnan kautta.
Tilaisuuksien, tapahtumien ja retkien järjestelykustannusten lisäksi varoja
voidaan käyttää myös mahdollisiin toimitilakuluihin sekä muihin edellä
kuvattuun toimintaan liittyviin välittömiin kustannuksiin.
Kerätyt varat käytetään Sadankomitean rauhan- ja turvallisuuspoliittiseen Poliisihallitus OKOYFIHH
asiantuntija- ja vaikuttamistyöhön:
FI0257209920132601
- koulutusten ja tilaisuuksien järjestämiseen, kuten aseidenriisuntatyöhön
ja rauhanlähettiläskoulutuksiin
- viestintään ja materiaalien tuottamiseen
- kansainvälisten kokousten osallistumiskuluihin.
Varoilla katetaan materiaalikuluja, palkkiokuluja, matkakuluja,
koulutusten sekä tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvia kuluja siltä osin
kuin kyse on yleishyödyllisestä toiminnasta.
Kerättävät varat käytetään Eettisen kaupan puolesta ry:n kampanja- ja
Poliisihallitus POPFFI22
globaalikasvatustoimintaan.
Fl3347304720010553
Varoja käytetään hankkeisiin ja kampanjoihin, jotka edistävät
oikeudenmukaista maailmankauppaa sekä vastuullista yritystoimintaa ja
lisäävät nuorten tietoisuutta kestävästä kuluttamisesta ja
ihmisoikeuksista tuotantoketjuissa.
Eetin keskeisiä kampanjoita ja hankkeita ovat vuosina 2021-2022
esimerkiksi Maailmankaupan valuviat -hanke, Loppu elektroniikan
kertakäyttökulttuurille, Vastamainoksista runoiksi, Transparency through
Living Wages, sekä Gamification for Education and Training.
Kerättäviä varoja käytetään myös hankkeiden omarahoitusosuuksien
kattamiseen ja paikallistoiminnan tukemiseen. Keskeisiä hanketoimintoja
ovat yleisötilaisuuksien järjestäminen, selvitystyö ja tiedotustoiminta.
Varoja käytetään hankkeiden sekä muun toiminnan tiedotus-, henkilö-,
hallinto-, materiaali-, tilavuokra- ja matkakuluihin siltä osin kuin kyse on
yleishyödyllisestä toiminnasta.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1442200-1 Maan ystävät ry

Helsinki

3160289-9 Hyvinvointia
luonnosta ry

Hausjärvi

0222651-3 Suomen
Sadankomitea ry

Helsinki

1756815-3 Eettisen kaupan
puolesta ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1131

08.09.2021 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen seuratoimintaan, lapsi- ja
nuorisotyöhön sekä diakoniatyöhön. Varoilla järjestetään kerho- ja
raamattuluokkatoimintaa sekä esimerkiksi nuorten iltoja ja muita
tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille. Varoilla katetaan
tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiskustannuksia sekä
yleishyödyllisessä toiminnassa käytettävän toimitilarakennuksen
ylläpitokuluja ja sen korjauslainaa.

RA/2021/1110

06.09.2021 Kerätyt varat käytetään työhön, jolla edistetään suomalaisen filosofin
Matti Juha Puolakan elämäntyön julkaisemista ja siitä käytävää
keskustelua ja tutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti sekä liittää se
esihistoriaa, historiallista aikaa, filosofian historiaa sekä ihmiskunnan
eloonjäämisstrategioita koskevaan uuteen tutkimukseen.
Varat käytetään:
- yleishyödyllisten internet-sivustojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen
- yleishyödyllisten luento- ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen
- tutkimus- ja julkaisutoiminnan järjestämiseen
- yleishyödylliseen toimintaan liittyvän käännös- ja
kielentarkastuspalvelujen hankkimiseen
- omakustannushintaisista tai maksuttomista julkaisuista tiedottamiseen
- tutkimusaineiston kokoamiseen, järjestämiseen ja digitalisointiin
- koti- ja ulkomaisiin tutkimus- ja keskusteluverkostoihin osallistumiseen
- yhteisöjäsenmaksujen maksamiseen siltä osin kuin yhteisöjäsenyydet
välittömästi palvelevat yksinomaan luvassa määrätyn yleishyödyllisen
käyttötarkoituksen toteutumista.

RA/2021/1111

06.09.2021 Kerättyjä varoja käytetään lähetystyön tukemiseen (esimerkiksi
ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden palkkoihin) Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetys ry:n kautta.
Kerättyjä varoja käytetään myös maakunnan alueella tehtävään opetus-,
lapsi- ja nuorisotyöhön. Rahankeräysvaroja käytetään tilaisuuksista
aiheutuviin kustannuksiin, toimintaa toteuttavien työntekijöiden
henkilöstö- ja työkuluihin siltä osin kuin edellä mainitut kulut aiheutuvat
luvassa määrätystä yksinomaan yleishyödyllisestä käyttötarkoituksesta.

RA/2021/1112

06.09.2021 Kerätyt varat käytetään hakijan yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuviin
kustannuksiin (eläinten ruokintaan, eläinlääkärikuluihin, toimitilan
ylläpitämiseen, siivoukseen ja matkakuluihin).

RA/2021/1113

06.09.2021 Rahankeräysvarat käytetään Turun seudulla elo-syyskuussa 2021
järjestettävän Raamatunlausekampanjan järjestämisestä aiheutuviin
kustannuksiin. Kampanja on tarkoitettu rohkaisuksi Koronapandemiasta
toipuvalle yhteiskunnalle ja sen jäsenille. Kampanjan tarkoituksena on
tuoda näkyviin positiivisia ja rohkaisevia raamatunlauseita Turun
kaupungissa ja Turun seudulla olevissa mainospaikoissa ja
yleisötapahtumissa.
Rahankeräysvaroja voidaan myös käyttää hakijan järjestämien Turku
rukoilee -iltojen järjestämiseen ja hakijan sosiaaliseen auttamistyöhön
sekä diakonia- ja rukoustyöhön. Rahankeräysvaroja voidaan
anomuksesta myöntää myös hakijan yhteistyökumppanina toimivan
Operaatio Ruokakassi ry:n auttamis- ja diakoniatyöhön.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9753270520083945

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9657211520335253

2678671-8 Uusi historia ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3852710420049323

0164569-5 Etelä-Savon
Mikkeli
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys ry

Poliisihallitus ITELFIHH
FI3945030010623068

2816635-2 Kissankulma ry

Hämeenkyrö

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4757169020110115

2636240-5 TurkuMissio ry

Turku

0136320-9 Parkanon
Parkano
Rauhanyhdistys ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1114

Julkaisu

06.09.2021 Rahankeräysvarat tullaan käyttämään islamilaisen kulttuurikeskuksen
rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen Turussa. Tiloissa
toteutettava toiminta on kokonaisuudessa yksinomaan yleishyödyllistä.
Hankkeessa toteutetaan seurakunnan toimitilat (kokoontumis- ja
rukoustila sekä luokkatiloja opetusta ja koulutusta varten). Kyseessä on
yleishyödyllinen hanke, joka palvelee ensisijaisesti Turun seudulla asuvia
muslimeja ja edistää eri uskontokuntien vuoropuhelua alueella.

RA/2021/1115

06.09.2021 Kerätyt varat käytetään yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan
seuraavasti:
- yleishyödyllisten tilaisuuksien (hengellisten tilaisuuksien, konferenssien,
seminaarien ja koulutustilaisuuksien) järjestämiseen Suomessa ja
ulkomailla
- erilaisten kristillisten seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden
kristillisten toimintamuotojen kanssa tehtäviin yleishyödyllisiin
yhteistyöprojekteihin (esimerkiksi koulutusten ja konferenssien
järjestämiseen)
- musiikki-, tanssi-, taide- ja raamattukouluihin sekä kotimaassa että
ulkomailla
- hakijan yleishyödyllisten tapahtumien ja koulutusten, erilaisten
kristillisten kampanjoiden markkinointiin
- työntekijöiden palkkoihin siltä osin kuin palkkakustannukset aiheutuvat
luvassa määrätystä yleishyödyllisen käyttötarkoituksen toteuttamisesta
- työntekijöiden (sekä palkattujen että vapaaehtoisten työntekijöiden)
matkakustannuksiin hakijan tapahtumiin, koulutuksiin sekä
lähetyskohteisiin siltä osin kuin matkakustannukset aiheutuvat
yksinomaan luvassa määrätystä yleishyödyllisen käyttötarkoituksen
toteuttamisesta
- hakijan työntekijöiden (sekä palkattujen että vapaaehtoisten)
kouluttamiseen ja niihin liittyviin matkakuluihin siltä osin kuin koulutukset
suoraan palvelevat luvassa määrättyä yleishyödyllistä käyttötarkoitusta
- erilaisten yleishyödyllisten kristillisten kerho- ja opetustoimintojen
ylläpitämiseen
- yleishyödylliseen kristilliseen tv- ja radiotyöhön, yleishyödylliseen
julkaisutoimintaan ja yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen tuotettaviin
musiikkiäänitteisiin, videoihin ja kirjoihin
- muiden evankeliumin työtä tekevien yhdistysten ja toimijoiden
yksinomaan yleishyödyllistä toiminnan tukemiseen
- hakijan toiminnan ylläpitämiseksi ja edistämiseksi tarvittaviin
käytännöllisiin hankintoihin (esimerkiksi tietokoneet, printterit, kamerat,
opetusmateriaali) siltä osin kuin käytännölliset hankinnat palvelevat
luvassa määrättyä yksinomaan yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.

RA/2021/1116

06.09.2021 -

RA/2021/1119

06.09.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI2313023000105350

Y-tunnus

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3555422320430804
OKOYFIHH
FI0357238120247190

3084330-8 Power Prayer ry

Poliisihallitus POPFFI22
Varat käytetään yleishyödyllisen toiminnan järjestämiseen. Varoja
FI3147270010151292
käytetään esimerkiksi kesäretkien, perhekahvilatoiminnan ja muiden
lapsiperheille suunnattujen yleishyödyllisten tapahtumien järjestämiseen.
Varoja käytetään myös lapsiperheiden tukemiseen, esimerkiksi
hankkimalla ruokakaupan lahjakortteja niitä tarvitseville.
De insamlade medel kommer att användas för anskaffningar av redskap Poliisihallitus HELSFIHH
och kläder som används av alla föreningens lag.
FI2240558740016281

Yhteisö

Kotipaikka

2941123-3 Kulttuurikeskussääti Turku
ö sr

Helsinki

3027691-3 Mannerheimin
Isokyrö
lastensuojeluliiton
Isonkyrön yhdistys
ry

0126832-4 BK-46 Handboll rf, Raasepori
BK-46 Käsipallo ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1120

06.09.2021 -

RA/2021/1121

06.09.2021 -

RA/2021/1107

03.09.2021 -

RA/2021/1108

03.09.2021 -

RA/2021/1109

03.09.2021 -

RA/2021/1102

02.09.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus POPFFI22
-tapahtumien ja nuortentapaamisten järjestämiseen, joissa nuoret voivat
FI3647300010271335
kohdata toisiaan, rakentua yhdessä ja josta heidät voidaan lähettää
edelleen palvelemaan lähimmäisiään,
-työntekijöiden elämän edellytysten, kuten ruokahuollon ja asumisen
tukemiseen, jotta he pystyvät työskentelemään palkatta nuorten hyväksi
ja tekemään ammattimaista nuorisotyötä,
-läsnäoloon isoissa nuorisotapahtumissa, joissa nuoret voivat tavata
nuorisotyöntekijöitämme, saada tietoa tukipalveluista ja tulla mukaan
toimintaan,
-työssä vastaantuleviin diakoniatyön tarpeisiin,
-toiminnasta aiheutuviin logistiikka-, materiaali-, diakonia- ja
tiedotuskuluihin.
Kerätyt varat käytetään hyvinkääläisten lapsiperheiden hyväksi:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- harrastustoiminnan tukeminen
FI5810293000315977
- vähävaraisten lapsiperheiden joululahjahankinnat
- ruoka-avustukset
Kerätyillä varoilla tuetaan vanhus-, lapsi- ja nuorisotyötä sekä avustetaan Poliisihallitus NDEAFIHH
vähävaraisia. Kerätyt varat käytetään kohderyhmien tukemiseen
FI7321191800021448
esimerkiksi seuraavasti: stipendien ja Hymy-patsaiden jako ansioituneille
oppilaille ja opiskelijoille sekä opintomatkojen tukeminen, vähävaraisille
ja vanhuksille hankittavat uimahallin kausikortit, vähävaraisten liikunta- ja
harrastusvälineiden hankinta sekä sotaveteraaneille järjestettävät
kahvitilaisuudet ja kyyditykset. Lisäksi varoja käytetään esimerkiksi
kaikille käyttäjille avoimen esteettömän liikuntapaikan rakentamiseen ja
ylläpitoon.
Kerätyt varat käytetään säätiön tukiasunnoissa asuvien ja muiden
Poliisihallitus OKOYFIHH
säätiön asiakkaiden elämänhallintaa ja terveyden edistämistä tukeviin
FI1857895420036159
tarkoituksiin sekä materiaaliseen apuun. Varoja käytetään muun muassa
vapaaehtoistoimintaan, nuorten opinnollistaviin polkuihin, päihde- ja
mielenterveyskuntoutuksen tukemiseen sekä tukiverkostojen luomiseen.
Varoja käytetään myös säätiön uusien tukiasuntojen hankintaan,
korjauksiin ja perusparannuksiin siltä osin kuin ne ovat yleishyödyllisessä
käytössä. Kerätyillä varoilla katetaan avustuskohteiden hankkeiden
omarahoitusosuuksia.
Kerätyt varat käytetään eläkeläisten ja ikääntyneiden oikeuksien ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
hyvinvoinnin edistämiseen. Konkreettisia varojen käyttötarkoituksia ovat
FI8757800720051775
esimerkiksi liiton vanhusasiamiehen työ eläkeläisten oikeuksien
valvonnassa, koira-avusteisen kuntoutusotteen kehittämis- ja tutkimustyö
sekä liiton jäsenpiirien vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittäminen
(mm. juttuluuri -puhelinpalvelun ylläpito, vapaaehtoisten koulutus ja
ohjaus).
Kerätyillä varoilla edistetään rauhaa sekä eri valmiuksia ehkäistä ja
Poliisihallitus DABAFIHH
ratkaista kriisejä globaalisti tukemalla CMI:n hankkeita Suomessa ja
FI2380000710160824
kansainvälisesti. Varoilla tuetaan muun muassa rauhanprosessien
suunnittelua ja toteutusta, rauhanvälityksessä käytettävien menetelmien
ja työvälineiden kehitystä ja toteutusta sekä hankkeista ja CMI:n
toiminnasta viestimistä.

Y-tunnus

Yhteisö

2661292-9 Uskovaiset nuoret
ry

Kotipaikka
Helsinki

2341603-3 Lions Club
Hyvinkää
Hyvinkää Viertola ry

1054243-6 Lions Club
Saarijärvi r.y

Saarijärvi

0222440-3 Sininauhasäätiö sr Helsinki

0201099-0 Eläkeliitto ry

3187418-1 CMI - Martti
Ahtisaari Peace
Foundation sr.

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1103

02.09.2021 -

RA/2021/1000

01.09.2021 -

RA/2021/1065

01.09.2021 -

RA/2021/1066

01.09.2021 -

RA/2021/1086

01.09.2021 -

RA/2021/1095

01.09.2021 -

RA/2021/1096

01.09.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyillä varoilla tuetaan Oronmyllyn loma- ja kurssikeskuksessa
Poliisihallitus ITELFIHH
järjestettäviä kaikille avoimia tilaisuuksia ja tapahtumia, kuten esimerkiksi
FI7841082340010197
viikonlopputapahtumia, leirejä ja kursseja. Tapahtumat on tarkoitettu
ITELFIHH
fyysisen, henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin edistämiseen ja toiminnan
FI2741080010442625
kohteena ovat erityisesti lapset, nuoret ja perheet.
Varoja käytetään myös edellä kuvattujen toimintojen toteuttamisessa
käytettävien kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpitokuluihin sekä toiminnassa
tarvittavan irtaimiston hankintaan ja kunnossapitoon. Lisäksi varoilla
voidaan parantaa lähialueen virkistystoimintakäytössä olevia ulkoalueita,
kuten esimerkiksi uimarantoja ja luontopolkuja.
Kerätyt varat käytetään tanssipäivien ja -kurssien järjestämisestä
Poliisihallitus DABAFIHH
aiheutuvien kustannusten kattamiseen, mainos- ja tiedotuskuluihin sekä
FI4682120710133726
edellä mainittuihin toimintoihin liittyvien palkkakulujen kattamiseen.
Kerätyt varat käytetään akateemisille tutkijoille hakemuksesta
Poliisihallitus NDEAFIHH
myönnettäviin henkilökohtaisiin työskentelyapurahoihin väitöskirja- ja
FI4415553000126137
post doc -hankkeisiin sekä mahdollisiin tutkimuskuluihin. Lisäksi varoilla
voidaan rahoittaa tutkimukseen liittyviä laite- ja varustehankintoja sekä
julkaisukustannuksia.
Rahoitettavat tutkimukset liittyvät ympäristöön ja ympäristönsuojeluun.
Tutkimuksissa etsitään ratkaisuja seuraaviin ilmiöihin: ilmastonmuutos,
luonnon monimuotoisuuden väheneminen, luonnonvarojen käytön
kestävyys, vesiriskit ja elinympäristön kemikalisoituminen ja
pilaantuminen.
Kerätyt varat käytetään kehitys- ja puhevammaisten ihmisten sekä FASD- Poliisihallitus DABAFIHH
henkilöiden osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja kohtaamista edistävään
FI6580001600312772
toimintaan. Varoja käytetään:
- selkokielen käytön opastamiseen sekä selkokielisten ja osallisuutta
tukevien materiaalien tuottamiseen
- osallisuutta edistävien ja yksinäisyyttä helpottavien verkkopalvelujen
kehittämiseen
- työelämäosallisuutta tukeviin toimiin
- vertaisryhmätoimintaan
- itsenäisen elämän ja asumisen tukemiseen
Varoja käytetään lisäksi edellä mainituista toiminnoista aiheutuviin
henkilöstökuluihin.
Kerätyt varat käytetään päihdekuntoutusasiakkaiden kuntouttamishoidon Poliisihallitus POPFFI22
tukemiseen sekä vankiloissa tehtävään kuntouttavaan työhön siltä osin
FI3547431020009579
kuin kyse on yleishyödyllisestä toiminnasta. Varoja käytetään myös
päihde- ja rikoskierteestä johtuvan syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tukea
annetaan sekä Kan ry:n omissa hoitoyksiköissä, että asiakkaiden
kodeissa heidän asuessa omissa asunnoissaan.
Varoja kerätään yhdistyksen toimialueella tapahtuvaan
Poliisihallitus OKOYFIHH
eläinsuojelutyöhön:
FI4950688520005951
- kodittomien kissojen sterilointi ja kastrointi
- turvasirutukset
- eläinten hyvinvointiin liittyvän tiedon lisääminen.
Kerätyt varat käytetään Intian Agrassa sijaitsevan koulun tukemiseen.
Poliisihallitus DABAFIHH
Varat lähetetään Intiaan kumppanijärjestölle, joka maksaa niillä koulun
FI4580002710243683
kustannuksia (sähköt, huollot, korjaukset, vakuutukset, vartiointi,
henkilöstökulut, ruoat, oppimateriaalit, terveydenhoito, riksa- ja
autokuljetukset, leirikoulut sekä muut koulutoiminnan kulut).

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2330195-7 Oron ystävät ry.

Parikkala

2475165-0 Kristanssi ry

Nousiainen

0221118-6 Maj ja Tor
Helsinki
Nesslingin Säätiö sr

0116608-8 Kehitysvammaliitto Espoo
ry

0177399-6 Kristillinen
alkoholisti- ja
narkomaanityö ry

Seinäjoki

3042342-6 Savon Eläinsuojelu Kuopio
ry

3069873-7 Agran koululaiset ry Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0651140220038063
OKOYFIHH
FI2851140220034369

RA/2021/1097

01.09.2021 -

RA/2021/1098

01.09.2021 -

RA/2021/1099

01.09.2021 -

RA/2021/1082

30.08.2021 -

RA/2021/1083

30.08.2021 -

Varat käytetään lähetyskentillä Venäjällä, Virossa, Sambiassa ja
Kongossa paikallisten kirkkojen työn tukemiseen (opetus, koulutus,
musiikkityö, rakennusprojektit, diakoninen avustustoiminta, seminaarien
järjestäminen). Lisäksi varoja voidaan käyttää kotimaassa lähetystyön
mahdollistamiseksi työntekijöiden palkkakulujen kattamiseen sekä
lähetystyön järjestämisestä aiheutuvien muiden kulujen kattamiseen.
Kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja koulutuksen
Poliisihallitus OKOYFIHH
tukemiseen Keniassa. Lisäksi varoilla tuetaan erilaisia
Fl2957890620014338
rakennushankkeita, jotka edistävät lasten ja nuorten koulutusta sekä
OKOYFIHH
yleistä hyvinvointia. Toimintaan kuuluu lastenkotien, koulujen ja
FI8257890620020368
päiväkotien toiminnan tukeminen Keniassa.
Varoilla tuetaan myös varattomien nuorten opiskelua niin perusasteella
kuin jatko-opinnoissa. Yhdistys tukee koulujen rakentamista ja
varustamista kahdessa kohteessa (Furaha Seed Academy Yalassa ja
Mama Terttu 's Junior School Uyomassa) sekä vammaisten
toimintakeskuksen rakentamista (Muranga).
Lisäksi varoja voidaan käyttää ulkoministeriön rahoittamaan
yrittäjyyskasvatushankkeeseen Yalassa.
Kerätyt varat käytetään Auta Mapuche Lasta Poliisihallitus DABAFIHH
kehitysyhteistyöhankkeeseen Chilessä. Varoilla tuetaan kummikoulujen
FI0880001800760515
toimintaa, lasten kesäleiritoimintaa ja kummilapsitoimintaa. Kohdealue
DABAFIHH
on Chilessä Tirúan kunta ja lähialueet. Chilessä yhteistyöjärjestönä toimii
FI0580001300792208
P.I.D.E.E (poikkeustilan vahingoittamien lasten suojelusäätiö).
Kotimaassa varoja käytetään yhdistyksen ylläpitämien leirikeskusten
toiminnallisiin kuluihin sekä lasten ja perheiden leiritoiminnan
järjestämiseen. Varoja voidaan käyttää:
- varustehankintoihin (leiritoiminnan ja retkien toimintavälineet)
- leirikeskusten kalustehankintoihin ja korjauskuluihin (kalusteiden ja
korjausten tulee liittyä leirikeskuksissa järjestettävään yleishyödylliseen
toimintaan)
- leirien ohjelmaan liittyviin kuluihin (erilaisten teemojen tuomiin
kustannuksiin, ulkopuolisten toimijoiden palkkioihin ja
matkakustannuksiin)
Poliisihallitus OKOYFIHH
Kerätyt varat käytetään pukukoppi-, suihku- ja toimistorakennuksen sekä
FI4757904320025518
katsomoiden rakentamishankkeeseen Tapanilan urheilukentälle siltä osin
kuin tiloja tullaan käyttämään yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan.
Rakennuksen omistaa Mosan Wembley Oy, joka on 100 % hakijan
omistama yhtiö, eli rakennus tulee olemaan välillisesti 100 %:sti hakijan
omistuksessa. Mosan Wembley Oy:n toimiala on urheilutoiminta ja sen
tukeminen. Yhtiöjärjestyksensä mukaan Mosan Wembley Oy:n tarkoitus
ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa, ja
varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa
alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä
yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön
toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain
mukaisesti.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Kerätyt varat käytetään Hämeenlinnan seudun lasten ja nuorten, myös
FI3256800020313439
vammaisten ja kehitysvammaisten lasten ja nuorten auttamiseen. Varat
käytetään esimerkiksi vähävaraisten perheiden lasten vaatehankintoihin
ja vähävaraisten/vammaisten lasten harrastusmahdollisuuksien
tukemiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2243354-4 Evankelinen
lähetysyhdistys ELY ry

Tampere

2546473-3 SEED ry

Helsinki

0201826-3 Lomakeskus
Helsinki
Saukkoranta,
Parasta Lapsille r.y.

0922881-0 Malmin Palloseura Helsinki
r.y.

1632780-9 Lions Club
Hämeenlinna
Hämeenlinna/Birger
ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1084

30.08.2021 -

RA/2021/1087

30.08.2021 -

RA/2021/1088

30.08.2021 -

RA/2021/1089

30.08.2021 -

RA/2021/1067

25.08.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1117813000020112

Rahankeräysvarat käytetään vesistöjen suojelutyöhön hakijan
toimialueella.
Kerättyjä varoja käytetään
- hankkeiden (vesistöjen suojelutyö, vesistöjen kunnostustoiminta)
omarahoitusosuuksien kattamiseen
- yleiseen tiedotus- ja valitustyöhön vesistöjen tilasta ja niiden
parantamisesta
- lasten ympäristökasvatustyöhön (järjestämällä tilaisuuksia, jossa lapset
pääsevät itse tutkimaan oman lähivesistönsä tilaa).
Kertyvät varat käytetään Suomen Sosialidemokraattisen puolueen
Poliisihallitus OKOYFIHH
viestinnän ja verkkomainonnan kuluihin, viestintä- ja järjestökoulutukseen
FI5180001801351538
sekä poliittiseen koulutukseen.

Kerätyt varat käytetään lähetystyöhön, kehitysyhteistyöhön sekä
Poliisihallitus OKOYFIHH
diakoniatoimintaan.
FI0457169020109240
Varat käytetään yhdistyksen hallituksen päätösten mukaisesti esimerkiksi
Suomen Evankelis-Luterilaisen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen
lähetystyön tukemiseen. Lisäksi varoja käytetään muun muassa Viron
Luterilaisen kirkon lähetyskeskus EELK:n julistus- ja diakoniatyön
tukemiseen, Tansanian evankelis-luterilainen kirkon tukemiseen, Sakun
seurakunnan työn ja toimitilojen tukemiseen, Inkerin kirkon lapsi - ja
nuorisotyön sekä Pyhän Annan kirkossa tapahtuvan toiminnan
tukemiseen ja toimitilojen kunnostamiseen. Varoilla tuetaan myös Kibaha
Children's Village Center Tansania -lastenkodin toimintaa ja toimitiloja
sekä lasten koulutusta, Operaatio Ruokakassi ry:n ruokakassitoimintaa ja
logistiikkaa, stipendiaattien opiskelua, Etiopian Melone Yesus - kirkon
seminaarin naisopiskelijoita sekä Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankkia.
Varoja käytetään myös muun muassa Next Billion -ryhmän
raamatunopetustyöhön sekä TurkuMission evankeliumityöhön ja
raamattukampanjoiden tukemiseen.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen etsintäkaluston hankinta-, huolto- ja Poliisihallitus OKOYFIHH
ylläpitokustannuksiin, harjoitusten, koulutusten ja etsintöjen
FI4953810320213372
kustannuksiin sekä etsintätoiminnan viestintä- ja tiedotuskuluihin. Varoja
voidaan käyttää myös edellä kuvattuun toimintaan liittyviin hallinto- ja
vakuutuskuluihin sekä muihin vastaaviin toimintakuluihin.
Kerätyt varat käytetään aineellisesta avustustoiminnasta aiheutuvien
Poliisihallitus OKOYFIHH
kustannusten kattamiseen, kuten avustuskuormien rahti- ja
FI7957021720000320
kuljetuskustannuksiin, avustustavaran ja kristillisen kirjallisuuden
hankkimiseen sekä varasto-, toimitila- ja palkkakuluihin. Lisäksi varoja
käytetään hengellisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten
järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0214391-0 Kokemäenjoen
Tampere
vesistön
vesiensuojeluyhdist
ys ry

0117005-2 Suomen
Helsinki
Sosialidemokraattin
en Puolue Finlands
Socialdemokratiska
Parti r.p.
0204782-2 Suomen
Turku
Liikemiesten
Lähetysliitto ry

3082389-2 Lumijoen
Lumijoki
etsintävene team ry

0863571-3 Lähetysapu ry

Pori

68 / 272

Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1061

24.08.2021 -

RA/2021/1054

20.08.2021 -

RA/2021/1055

20.08.2021 -

RA/2021/1041

19.08.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7056000520552368
Kerätyt varat käytetään Kanttilan muutos- ja korjaustyöhön siltä osin kuin
tiloja käytetään yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan sekä tulevaan
yleishyödylliseen taide- ja tiedetoimintaan.
Kanttilan toiminta muodostuu taiteen ja tieteen residensssi- ja
majoitustoiminnasta, taiteen esitystilatoiminnasta, taidenäyttely- ja
kulttuurikohdetoiminnasta, taiteilijoiden ja tutkijoiden työtilatoiminnasta ja
residenssitoimijoiden kahvilatoiminnasta. Kaikki tilat on suunniteltu
palvelemaan yleishyödyllistä toimintaa. Hakijan arvion mukaan luvan
myöntämishetkellä koko toiminnasta 60 % on yleishyödyllistä, jolloin tiloja
käytetään taiteen ja tieteen resindenssitoimintaan, työ- ja
kohtaamistiloiksi sekä esitys- ja seminaaritiloiksi.
Kerätyt varat käytetään seurakuntatoimintaan kattamalla henkilöstö- ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
kiinteistökuluja. Lisäksi varoja käytetään hankintoihin, jotka liittyvät
FI7150620320320272
tarjoiluihin, irtaimistoon ja käyttötarvikkeisiin, esimerkiksi talous- tai
toimistotarvikkeet sekä äänentoistotekniikka. Varoilla voidaan myös
hankkia ilmaiseksi jaettavaa hengellistä materiaalia.
Lisäksi varoilla tehdään diakonia- ja avustustyötä. Avustuksia annetaan
materiaalihankinnoin, ruokakaupan lahjakortein tai rahallisesti.
Avustuskohteita ovat vähäosaiset tai yllättävästi taloudelliseen ahdinkoon
joutuneet ihmiset sekä yhdistykset ja seurakunnat, joilla on taloudellisia
haasteita. Päätökset avustusten antamisesta tehdään tapauskohtaisesti
harkiten. Lisäksi varoja voidaan käyttää koti- tai ulkomailla tehtävään
lähetystyöhön tukemalla joko henkilöä tai järjestöä.
Kerätyt varat käytetään erityisessä tarpeessa olevien lasten, nuorten,
Poliisihallitus ITELFIHH
aikuisten, perheiden sekä vanhusten hyväksi materiaalisilla ja rahallisilla
FI8943270010144143
avustuksilla. Avustuksia annetaan esimerkiksi virkistykseen ja vapaaajanviettoon kuten huvipuiston tai eläintarhan lippukulujen kattamiseen.
Kohteet etsitään yhteistyössä Someron kaupungin etsivän nuorisotyön,
perhepalveluiden, vanhuspalveluiden tai muiden paikkakunnalla
toimivien yhteisöjen kanssa. Avustukset jaetaan tapauskohtaisesti
harkiten.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Kerättävät varat lahjoitetaan urheiluseuroille sekä nuoriso- ja
FI9111703000304788
vanhustyöhön käytettäväksi yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen.
Kerättyjä varoja jaetaan saatujen avustushakemusten perusteella.
Rahalliset avustukset suuntautuvat pääasiassa lasten ja nuorten liikuntaja muuta harrastustoimintaa järjestäville urheiluseuroille ja yhdistyksille.
Avustuksia jaetaan myös kouluille ja koululuokille sekä kaupungin
nuorisotoimelle käytettäväksi ylimääräiseen yleisesti yhteiskuntaa
palvelevaan yleishyödylliseen toimintaan. Varoja jaetaan käytettäväksi
mm. retkikustannuksiin ja vähävaraisten lasten ja nuorten
jalkapalloharrastuksen tukemiseen.
Varoja käytetään myös vanhusten hyväksi tehtävään työhön kuten
esimerkiksi muistisairaan vanhuksen ulkoiluttamisesta ja asiointiavusta
aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi rahankeräysvaroja voidaan osoittaa
valtakunnallisiin vanhustyön hyväksi järjestettäviin rahankeräyksiin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2797454-2 Minna Canthin talo Kuopio
ry

3084826-4 Station-seurakunta Tuusula

3068223-3 Lions Club
Somero
Somero/Paratiisi ry

2531321-4 Lions Club Tornio- Tornio
Raja ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1042

Julkaisu

19.08.2021 Rahankeräysvaroja käytetään sisäilmasta sairastuneiden tilanteen
parantamiseksi ja tiedon jalkauttamiseksi niin sairastuneille, heitä
kohtaaville kuin yhteiskunnan poliittisille päättäjille. Varoja käytetään jo
valmiin materiaalin jalkauttamiseen (verkkojulkaisut, painetut julkaisut),
viestintään (mm. nettisivut ja sosiaalisen median eri palvelut) ja
sisäilmasairaita koskevien asioiden keskusteluun nostamiseen.
Rahankeräysvaroja käytetään myös jo kerätyn materiaalin työstämiseen
(materiaalin painattamiseen, taittamiseen, jakeluun) ja uuden tiedon
tuottamiseen.
Rahankeräysvaroja käytetään webinaarien ja julkaisujen tarjoamiseen
jäsenille sekä jäsenille järjestettävistä tilaisuuksista aiheutuviin
kustannuksiin (mm. webinaarialustat ja tekninen toteutus, tilavuokrat,
luentopalkkiot).
Rahankeräysvaroista voidaan kattaa myös yleishyödylliseen toimintaan
liittyvän tehtävän hoitamisesta aiheutuvia kuluja ja maksaa pieni palkkio
siltä osin kuin kulujen ja palkkion maksaminen aiheutuu hakijan
yleishyödyllisestä toiminnasta.

RA/2021/1043

19.08.2021 Kerätyt varat käytetään kiinteistön hankkimiseen maaseudulta hakijan
yleishyödyllisiä tapahtumia varten ja vuokrattavaksi ylläpitokuluja vastaan
muille yhdistyksille ja yhteisöille käytettäväksi yleishyödylliseen
toimintaan. Keräysvaroja voidaan käyttää kiinteistön hankinnasta
aiheutuviin kustannuksiin (kaikki hankintakustannukset, kiinteistön
korjauskustannukset ja ylläpitokustannukset) siltä osin kuin kiinteistöä
käytetään yleishyödylliseen toimintaan.
Hakijan omat tapahtumat, joita kiinteistöllä on tarkoitus järjestää, ovat
hakijan toiminnan tarkoitukseen liittyviä tapahtumia, kuten
kansallismielisten musiikkiyhtyeiden keikkoja, poliittisia puhetilaisuuksia
ja seminaareja. Tapahtumista osa tulee olemaan kaikille avoimia (mm.
poliittiset puhetilaisuudet), ja osa (kuten yhdistyksen kokoukset) vain
yhdistyksen jäsenille tarkoitettuja. Yhteistä kaikelle kiinteistöllä
järjestettäväksi tarkoitetulle toiminnalle on yhteiskunnallisuus sekä se,
ettei niillä tavoitella taloudellista hyötyä.

RA/2021/1044

19.08.2021 Kerätyt varat käytetään Nepalissa toteutettavan kyläkehityshankkeen
omarahoitusosuuden kattamiseen. Nepal-projekti on Pääskyt ry:n
johtama hanke, johon on saatu ulkoministeriön rahoitusta. Hankkeen
kesto ulottuu vuoteen 2025.

RA/2021/1045

19.08.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI7441080011769224

Y-tunnus

Poliisihallitus ITELFIHH
FI1345000010155270

3083259-6 Kansallismielisten
liittouma ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1352710420243579

0679357-4 Mikkelin
Mikkeli
kehitysmaayhdistys
r.y.

Poliisihallitus ITELFIHH
Kerätyillä varoilla katetaan lasten kilpailujen palkinnoista sekä vanhusten
FI6145030010699399
kirkkopyhän bussikuljetuksesta ja kahvitarjoiluista aiheutuneita
kustannuksia. Lapsille järjestettävien kilpailujen perinne on jo yli 40
vuoden takaa. Kilpailuihin on vuosittain osallistunut noin 40 - 80 lasta (6
–12 -vuotiaita).

Yhteisö

Kotipaikka

2608312-3 Homepakolaiset ry Helsinki

Jyväskylä

3185947-5 Harjun Veikot Tuki Tampere
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3615193000177903

RA/2021/1046

19.08.2021 -

RA/2021/1035

16.08.2021 -

RA/2021/478

15.08.2021 -

RA/2021/1028

13.08.2021 -

Kerättyjä varoja käytetään Lahden vapaaseurakunnan toiminnan
tukemiseen. Seurakunnan toimintaan kuuluvat muun muassa
jumalanpalvelukset, lasten pyhäkoulut sekä muita yhteisiä kokoontumisia
ja tapahtumia, joihin on vapaa pääsy. Työntekijät tukevat ja auttavat
toimintaan kuuluvia pienryhmiä, jotka voivat olla esimerkiksi senioreiden
päiväpiiri, kirjapiirejä tai lähimmäisen auttamisryhmiä. Lasten ja nuorten
kokoontumisissa työntekijät auttavat lapsia ja nuoria elämän haasteissa
niin koulu-, perhe- kuin kaveriasioissa. Lapsi ja nuorisotyö on avointa
kaikille Lahden kaupungin nuorille.
Rahankeräysvaroja käytetään edellä mainitusta toiminnasta aiheutuviin
henkilöstö- ja markkinointikuluihin, tilavuokriin ja kiinteistökuluihin sekä
tapahtumien kuluihin ja tapahtumissa tarvittavien tarvikkeiden hankintaan.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
Kulttuurihistoriallisen perinnön vaalimiseen kerätyt varat käytetään
FI9610633500074311
presidentti J.K.Paasikiven omistuksessa (1917-1953) olleen
Paasikartanon, siellä sijaitsevan museoidun työhuoneen, pihapiirin
miljöön sekä alueella sijaitsevan Valkean Karitsan kappelin
ylläpitämiseen ja kunnossapitoon. Varoja käytetään myös virtuaalisen
museotoiminnan kehittämiseen ja historiallisten dokumenttien ja
esineistön säilymisen turvaamiseen tuleville sukupolville sekä siihen, että
museoon tutustuminen olisi helpommin saavutettavaa kaikille
kiinnostuneille.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen kerätyt varat
käytetään lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen, osallisuuden
vahvistamiseen ja yhteisen toiminnan järjestämisen tukemiseen
(tapahtuma- ja tilaisuustoiminta, kuten perhetapahtumat). Varojen avulla
mahdollistetaan heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten
liikunta-ja kulttuuriharrastustoimintaa avustuksin ja stipendein sekä
tuetaan itsenäistyvien nuorten opiskelua stipendien avulla. Lisäksi varoja
käytetään palvelujen piirissä olleiden lasten ja nuorten itsenäistymisen
tukemiseen antamalla avustuksia siltä osin, kuin julkisista varoista ei
itsenäistymistä ja sen ajankohdan mukaisia hankintoja tueta.
Yhdistyksen tarkoituksena on evankelioiminen eli ilosanoman
Poliisihallitus OKOYFIHH
välittäminen Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä. Kerätyt varat käytetään
FI4253540420060510
evankelioimis- ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Varoilla katetaan
tilaisuuksien ilmoitusmaksut, tilavuokrat ym. järjestämiseen liittyvät kulut.
Varoja käytetään myös opetusmateriaalien ja -laitteiden hankinta ja
valmistuskustannuksiin. Lisäksi varoilla katetaan palkat sekä majoitus- ja
matkakulut.
Kerätyt varat käytetään lapsiperheiden auttamiseen Kanta-Hämeen
Poliisihallitus ITELFIHH
alueella. Varoja voidaan käyttää yhdistyksen eri toimintamuotojen
FI7442600010434428
(perhetyö, kriisityö, ero lapsiperheessä -työ, doulatoiminta,
tapaamispaikka -toiminta, vankilan perheosasto, turvakoti) piirissä
olevien lapsiperheiden ruoka- ja käyttötarvikkeiden hankintaan,
virkistystoimintaan ja muuhun vapaa-ajan toimintaan. Varat jaetaan
lapsiperheille edellä mainittuihin tarkoituksiin materiaalisina avustuksina
tarveharkinnan perusteella. Lisäksi varoja voidaan käyttää
vapaaehtoisdoulatoiminnan järjestämiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0222184-3 Lahden
vapaaseurakunta

Lahti

0127500-6 Paasikiven
Nuorisokylän
Säätiö sr

Kerava

2330190-6 Rakkauden
kosketus ry

Polvijärvi

1471480-5 Kanta-Hämeen
perhetyö ry

Hämeenlinna
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1029

13.08.2021 -

RA/2021/1030

13.08.2021 -

RA/2021/1032

13.08.2021 -

RA/2021/1019

12.08.2021 -

RA/2021/1025

12.08.2021 -

Kerätyt varat käytetään kehitysyhteistyöohjelman omarahoitusosuuden
kattamiseen. Varoja käytetään ohjelman hankkeisiin, joilla tuetaan
monipuolisesti nuorten oikeuksia ja koulutusta kehitysmaissa (esim.
Nepal, Guatemala, Kenia, Sambia, Malawi, Sierra Leone, Mosambik).
Suunnitellut ulkomaan hankkeet toteutetaan yhdessä paikallisten
hankekumppanien ja järjestöjen avulla.
Varoja käytetään myös kehitysyhteistyölle linjattujen teemojen, kuten
sukupuolten tasa-arvon, syrjimättömyyden sekä ilmastokestävyyden ja
vähäpäästöisen kehityksen tukemiseen kehitysyhteistyössä ja kotimaan
toiminnassa. Kotimaan toiminnassa varoja käytetään lisäksi
kehityshankkeista ja kehitysyhteistyön tuloksista tiedottamiseen sekä
työpajojen ja koulutustoiminnan järjestämiseen koululaisille ja
opiskelijoille. Osa keräysvaroista käytetään ohjelmasuunnitelman
mukaisesti hankkeen seurantakuluihin Suomessa.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen seuratoimintaan,
hartaustilaisuuksien järjestämiseen, lapsi- ja nuorisotyöhön sekä
diakoniatyöhön. Varoilla järjestetään kerho-, raamattuluokka- ja
pyhäkoulutoimintaa sekä muita tilaisuuksia, tapahtumia ja kokoontumisia
eri kohderyhmille. Varoilla katetaan tilaisuuksien ja tapahtumien
järjestämiskustannuksia sekä toiminnassa käytettävien toimitilojen
ylläpito-, rakennusten korjaus- ja huoltokuluja.
Kerätyt varat käytetään raamatunkäännöstyön tukemiseen. Varoilla
katetaan muun muassa toiminnasta aiheutuvia palkka- ja matkakuluja,
kirjallisuudesta ja muusta opiskelumateriaalista, koulutusten
järjestämisestä sekä toiminnassa edellytettyjen laitteiden, ohjelmien ja
välineiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Varoja käytetään myös
raamatunkäännöstöiden ja siihen liittyvän opintomateriaalin painatukseen
ja julkaisemiseen. Varoilla tuetaan lisäksi kohdemaiden
raamutunkääntäjien käännösprojekteista aiheutuvia kuluja.
Kerätyt varat käytetään paikallisen saattohoitokodin saattohoitopotilaiden
elämänlaadun parantamiseen ja heidän läheistensä tukemiseen. Varoja
voidaan käyttää potilaiden elämänlaatua parantaviin laitehankintoihin,
virkistystoimintaan sekä tukiryhmien ja -tapahtumien järjestämiseen.
Kerätyillä varoilla katetaan yhdistyksen kehitysyhteistyöhön,
globaalikasvatukseen sekä viestintään liittyvien hankkeiden
omarahoitusosuuksia. Varoja käytetään esimerkiksi
ympäristöhankkeisiin, äitiysterveyshankkeeseen sekä nuorten
ammattikoulutus- ja työllistämishankkeeseen Somaliassa.
Ympäristöhankkeisiin sisältyy esimerkiksi taimitarhojen ylläpitoa,
ympäristökasvatusta ja -valistusta. Äitiysterveyshankkeessa tarjotaan
esimerkiksi verkko-opintokokonaisuutta terveyden- ja sairaanhoitoalan
opiskelijoille ja täydennyskoulutusta terveydenhuollon henkilökunnalle
sekä kehitetään terveysasemien neuvolatyötä. Nuorten ammattikoulutusja työllistämishankkeeseen sisältyy esimerkiksi koulutuksen, opetuksen
ja fasiliteettien laadun parantamista.
Lisäksi varoja käytetään globaalikasvatukseen ja kehitysviestintään
Suomessa. Varoja voidaan käyttää kouluvierailujen järjestämiseen,
nuorten työpajoihin ja koulutuksiin, seminaareihin, kulttuuritapahtumiin,
materiaalin tuotantoon ja levitykseen sekä viestinnästä aiheutuviin
kuluihin.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI9615213000101453

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus ITELFIHH
FI3140060010119788

0936336-9 Lohjan
Lohja
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8857238120200652

2883286-1 The Word for the
Espoo
World raamatunkäännösk
onsultit ry

Poliisihallitus

2383942-3 Lions Club
Hämeenlinna
Hämeenlinna Liinut
ry

Poliisihallitus DABAFIHH
FI7780002710244368

2393785-9 Suomen Somaliaverkosto ry

0727322-0 Taksvärkki ry,
Dagsverke rf

Kotipaikka
Helsinki

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/1012

11.08.2021 -

RA/2021/1013

11.08.2021 -

RA/2021/1014

11.08.2021 -

RA/2021/1015

11.08.2021 -

RA/2021/1016

11.08.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI5046000010969257
Kerätyt varat käytetään palvelutyöhön, josta suurin osa tapahtuu hakijan
omalla paikkakunnalla. Varat käytetään yleishyödylliseen toimintaan
(nuorten harrastusten tukemiseen, vanhusten auttamiseen, veteraanien
tukemiseen ja vähäosaisten perheiden tukemiseen). Varoja käytetään
myös yleishyödylliseen kansainväliseen Lions-toimintaan, joka auttaa
esim. luonnonkatastrofeissa.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Kerätyt varat käytetään paikalliseen nuoriso- ja vanhustyöhön.
FI553710120005616
Hakija tekee Puumalassa nuorisotyötä järjestämällä tapahtumia,
jakamalla stipendejä ja palkintoja, avustamalla nuoria kansainvälisiin
nuorisovaihtoihin sekä antamalla avustusta anomusten perusteella mm.
opiskelun tukemiseen. Vanhuksia on avustettu hankkimalla heille erilaisia
apuvälineitä ja auttamalla talkoilla mm. Iämmityspuiden teossa.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Rahankeräysvaroja käytetään hakijan kautta tehtävään yleishyödylliseen
FI5157414060903890
työhön (kristillisen uskonelämää ja elämäntapoja edistävän työn
NDEAFIHH
FI4211073500390608
tukemiseen, seurojen järjestämiseen, lapsi- ja nuorisotyöhön sekä
diakoniatyön järjestämiseen).
Lisäksi rahankeräysvaroja käytetään hakijan toimitaloon suoritetun
rakennushankkeen lainanhoitokulujen hoitamiseen siltä osin kuin
toimitaloa käytetään yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen.
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4150260820122157
Varat käytetään
- Suviseurojen järjestelykustannuksiin
- yleishyödyllisten radio- ja internetlähetysten toimittamiseen ja
tuottamiseen
- diakoniatyöhön, jossa ensisijaisena kohteena lapset ja perheet
- yhdistyksen toimitalon kiinteistömenoihin siltä osin kuin ne aiheutuvat
toimitalon käyttämisestä yleishyödylliseen toimintaan
- yhdistyksen varsinaisen yleishyödyllisen toiminnan kuluihin
- keskusyhdistyksen (SRK) kautta tehtävään lähetystyöhön.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen
Poliisihallitus NDEAFIHH
rasisminvastaisen toiminnan toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen.
FI4317453000150310
- Rahankeräysvaroilla katetaan nuoriin ja nuoriin aikuisiin kohdistuvaa
projektitoimintaa. Esimerkiksi Kaamos-projektia, jonka puitteissa
järjestetään muun muassa erilaisia tietoisku- ja kulttuuripäiviä
nuorisotaloilla ja peruskouluissa. Kaamosprojekti on nuorille ja nuorille
aikuisille suunnattu anti-rasismi asennekasvatuskoulutusohjelma.
- Rahankeräysvaroilla tuotetaan opetustyötä; tapahtumia ja tilaisuuksia,
sekä koulutusta ja kursseja kaikkien saataville ilmaiseksi ja tarjotaan
oikeudellista neuvontaa sekä sosiaalista neuvontaa (ohjataan
tarkoituksenmukaisiin paikkoihin saamaan lisätietoja tai autetaan
löytämään oikea asiantuntijataho, joka voisi yksilön asiassa auttaa).
Tässä työssä tuotetaan materiaaleja koulutuksia varten sekä maksetaan
henkilöstökuluja ja muita toiminnan välttämättömiä kuluja.
- Lisäksi rahankeräyksen tuotoilla katetaan yhdistyksen
rasisminvastaisen toiminnan toteuttamisesta aiheutuvia yleiskuluja, kuten
tiedotus- ja opetusmateriaalien tuottamisesta aiheutuvia kuluja,
järjestöyhteistyöstä aiheutuvia toimintakuluja, toimitilakuluja ja
esimerkiksi toiminnan kehittämiseen liittyvien kokousten kuluja sekä
muita vastaavia kuluja.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1082273-7 Lions Club
Jyväskylä
Jyväskylä/Äijälä r.y.

1597897-6 Lions Club
Puumala ry

Puumala

0187736-5 Oulun
Oulu
Rauhanyhdistys ry

0184785-2 Haapajärven
Haapajärvi
Rauhanyhdistys ry

2514157-1 Rasmus - Rasismin Helsinki
ja muukalaispelon
vastainen yhdistys
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1017

11.08.2021 -

RA/2021/1018

11.08.2021 -

RA/2021/1020

11.08.2021 -

RA/2021/1001

10.08.2021 -

RA/2021/1002

10.08.2021 -

RA/2021/1004

10.08.2021 -

RA/2021/1006

10.08.2021 -

Varat käytetään yhdistyksen järjestämään vertaistukitoimintaan
itsemurhan tehneiden läheisille. Vertaistukitoimintaan kuuluvat ryhmät,
tukitapaamiset, viikonloppukurssit, vertaistukipuhelin ja verkkotuki.
Lisäksi järjestetään tapahtumia. Varat käytetään tukitoiminnan
järjestämisestä koituviin kuluihin, kuten tilavuokriin, ohjaajapalkkioihin,
matkakuluihin, puhelinkuluihin.
Kerätyt varat käytetään apua ja tukea tarvitsevien ikääntyneiden,
aikuisten, perheiden ja lasten parissa tehtävään työhön, jonka
tavoitteena on tukea toimintaan osallistuvien elämänhallintaa,
hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja turvattomuutta.
Varoja käytetään osana säätiön toimintaa ja erillisiä hankkeita seuraaviin
tarkoituksiin:
- keskusteluapu, palveluohjaus, kuntoutumisen tuki sekä työllistävän ja
opinnollistavan toiminnan tuki ja kehittäminen
- ryhmätoiminta, virkistys- ja retkeilytoiminta sekä harrastustoiminnan
tukeminen
- ruoka-apu ja asiakkaille annettava materiaalinen apu
- digituki sekä asiointia helpottavien it-laitteiden hankinta
- vapaaehtois- ja vertaistoiminta
- perhetyö ja löytävä vanhustyö
- kylätalojen ja lähiötupien ylläpitämiseen
Varoja käytetään myös toimintaa toteuttavien työntekijöiden
palkkakuluihin ja toiminnan tilavuokriin, sekä yhdistyksen toimitilan
korjauksiin ja perusparannuksiin ja hallinnon yleiskuluihin siltä osin kuin
toimitilaa käytetään ja yleiskulut kohdistuvat edellä kuvatun
yleishyödyllisen toiminnan toteuttamiseen.
Kertyvät varat käytetään tukemaan Hyvinkään musiikkiluokkien
toimintaa. Varoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:
- äänilevyntekoprojekti vuonna 2021
- esiintymispaitojen hankkiminen
- soitinhankinnat
- musiikkiluokkien uuden logon tuottaminen.
Kerätyillä varoilla tuetaan aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden,
afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä jaksamista sekä
kehityksellisen kielihäiriön omaavia lapsia ja nuoria sekä heidän
perheitään. Kerätyt varat käytetään vertaistukitoiminnan, -ryhmien ja tapaamisten kuluihin sekä oppaisiin, tiedotusmateriaaleihin, neuvontaan
ja ohjaukseen. Lisäksi varoilla tuotetaan tietoa aivoterveydestä.
Kerätyillä varoilla katetaan vähävaraisten nuorten ja aikuisten
ryhmätoiminnoista sekä retkistä ja erilaisista osallisuutta tukevista
harrastuksista aiheutuvia kustannuksia.
Kerätyt varat käytetään Vesijärven ja lähialueen pienten järvien
kunnossapito- ja tutkimustoimintaan. Varoja käytetään vesikasvien
niittoihin, järven sisäisen ja ulkoisen kuormituksen vähentämiseen sekä
vesienhoidon kannalta tarpeellisiin seurantoihin, tutkimuksiin ja
selvityksiin sekä viestintään.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen meri- ja maapartiotoiminnan
ylläpitämiseen ja toiminnan kehittämiseen kattamalla muun muassa
yhdistyksen koulutusalusten käyttö-, huolto- ja säilytyskuluja sekä
toimitilan ylläpitokustannuksia. Lisäksi varoja käytetään esimerkiksi
koulutus- ja harrastustoimintaan tarvittavien välineiden ja tarvikkeiden
huoltoon ja hankintaan sekä leiri-, retki- ja ryhmätoiminnasta sekä
kokouksista ja harjoituksista aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4215443000034756

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1581116-4 Surunauha ry

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1657169020109315

2392318-2 Markku Juhani
Fingerroosin
muistosäätiö sr

Turku

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4750920920495288

3073173-6 Hyvinkään
Musiikkiluokkien
Tuki ry

Hyvinkää

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4315903000173813

0399589-1 Aivoliitto ry,
ruotsiksi
Hjärnförbundet rf

Turku

Poliisihallitus HANDFIHH
FI5131311001731805

2496908-6 ViaDia KeskiUusimaa ry

Järvenpää

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3156121120269144

2185383-8 Päijät-Hämeen
Vesijärvisäätiö sr

Lahti

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3817433000007520

1044011-4 Auran Tytöt ry

Turku
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/1007

10.08.2021 -

RA/2021/996

10.08.2021 -

Kerätyt varat jaetaan seuran tukirahastosta stipendeinä ja avustuksina
harrastamisen, liikkumisen ja urheilun tukemiseen. Tarkoituksena on
tukea vähävaraisia urheilijoita ja harrastajia, jotka olisivat muuten
vaarassa jäädä Kooveen toiminnasta ulkopuolelle osittain tai kokonaan
taloudellisista syistä. Avustuksia ja stipendejä myönnetään
harrasteryhmien osallistumismaksuihin, harrastamisen, liikkumisen ja
urheilun kiinteisiin kustannuksiin sekä erilaisiin projektiluonteisiin
tarkoituksiin.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään Kannonkoskella
- nuorisotyön ja lapsiperheiden tukemiseen ja avustusten jakamiseen
perheiden ja lasten hyvinvoinnin tukemiseksi,
- stipendien jakamiseen koululaisille ja ylioppilaille sekä vaihtooppilastoimintaan ja kieliopintoihin osallistumisen tukemiseen,
- vanhustyöhön avustamalla ja tukemalla vanhusten hyvinvoinnin ja
virkistystoiminnan järjestämistä,
- sotaveteraanien ja -invalidien virkistystoiminnan tukemiseen sekä
- paikkakunnalla toteutettavaan muuhun yksinomaan yleishyödyllisen
toiminnan tukemiseen, kuten virkistys- ja ulkoilupaikkojen
kunnostamiseen ja ylläpitoon.

RA/2021/981

05.08.2021 Kerätyt varat käytetään yleishyödylliseen toimintaan seuraavasti:
- paraurheilijoiden opiskelun ja urheilun yhdistämisen tukemiseen
päivittäisharjoittelun toimintaympäristöjä (esimerkiksi urheiluakatemia- ja
valmennuskeskusverkosto) tukemalla ja kehittämällä (mm.
harjoitusleirien, kilpailumatkojen, urheiluvälineiden, liikuntatilojen kulujen
kattaminen)
- vammaisurheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamiseen sekä
urheilusta aiheutuneiden ylimääräisisten kulujen maksamiseen
- vammais- ja paralympialajien kehittämisen osalta tuetaan lajiliittoja ja
seuroja, jotka vastaavat suomalaisen Paraurheilun kehittämisestä
(tuetaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden kehittämistä ja liikkujan polkujen
avaamista kaikille vammasta riippumatta sekä esteettömyyskartoitusten
tekemistä omien lajiharjoituspaikkojen esteettömyyspuutteiden
selvittämiseksi ja korjaamiseksi)
- tuetaan muuta Suomen Paralympiakomitea ry:n järjestämää
vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden liikunta- ja
urheilutoimintaa (esimerkiksi apuvälineet, avustajat ja tukihenkilöt).

RA/2021/983

05.08.2021 Rahankeräysvarat käytetään Rautjärven kunnassa sijaitsevan
Hiitolanjoen ennallistukseen.
Hakija on hankkinut omistukseensa kolme pienvoimalaa Rautjärven
kunnassa sijaitsevan Venäjän rajan yli Laatokkaan laskevalla
Hiitolanjoella tarkoituksenaan lopettaa voimalatoiminta ja purkaa
vaelluskalojen nousuesteenä toimivat padot. Hankkeen kustannukset
muodostuvat voimaloiden hankinnasta, lupa- ja rakennus- ja
maisemasuunnittelusta ja töiden toteuttamisesta kaikilla kolmella
koskella (Kangaskoski, Lahnasenkoski ja Ritakoski).
Ennallistamisprojektiin on saatu rahoitusta myös valtiolta ja paikallisilta
kuntaorganisaatioilta, säätiöiltä ja yksityisiltä sijoittajilta. Toimenpiteitä on
myös hankkeistettu ja niitä toteutetaan EU-ohjelmaprojekteilla, joihin
tarvitaan omarahoitus. Rahankeräyksellä on tarkoitus täydentää
puuttuvaa rahoitusta.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6957300820113153

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0276690-7 Koovee ry

Tampere

Poliisihallitus POPFFI22
FI4347611020003843

1013898-6 Lions Club
Kannonkoski r.y.

Kannonkoski

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI0315553000126293

2293565-9 Suomen
Helsinki
Paralympiakomitea
ry

Poliisihallitus ITELFIHH
FI3441080011410365

0835048-6 Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiö
sr

Lappeenranta
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3151240420064024

RA/2021/986

05.08.2021 -

RA/2021/987

05.08.2021 -

RA/2021/988

05.08.2021 -

RA/2021/980

04.08.2021 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen kristillisen multimediatyöhön
Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa sekä Raamatun opetuksiin
perustuvien avointen ja maksuttomien tapahtumien, koulutusten ja
konferenssien järjestämiseen. Varoilla voidaan kattaa muun muassa
radio-, televisio- ja internetlähetysten kuluja, materiaalin tuottamisesta,
kääntämisestä ja painattamisesta aiheutuvia kuluja, kokoustilojen
vuokrakuluja sekä tapahtumien ja konferenssien matkakuluja.
Lisäksi varoilla voidaan tukea harkinnanvaraisin avustuksin muiden
kristillisten yhdistysten kristillistä multimediatyötä Suomessa.
Kerätyillä varoilla järjestetään ryhmätoimintaa, retkiä sekä erilaisia
Poliisihallitus DABAFIHH
yhteisöllisiä tapahtumia ja toimintamuotoja mielenterveyskuntoutujille,
FI5347265020000349
heidän läheisilleen ja mielenterveystoiminnasta kiinnostuneille. Lisäksi
varoja käytetään vapaaehtoisten koulutuskustannusten kattamiseen.
Yhteisöllisten tapahtumien ja toimintojen tarkoituksena on tukea
elämänhallintaa sekä ehkäistä syrjäytymistä ja ryhmien teemoina ovat
mm. käsityöt, musiikki, liikunta sekä keskustelu.
Kerätyt varat käytetään kristilliseen lähetys- ja koulutustyöhön EteläPoliisihallitus OKOYFIHH
Amerikassa ja kotimaanjaksoilla Suomessa. Varoilla järjestetään
FI7750570920006419
kokoontumisia ja ryhmätoimintaa, kuten esimerkiksi opetus- ja
rukousryhmiä sekä lasten pyhäkoulua. Lisäksi varoja käytetään
yhdistyksen toimipaikoissa sekä kaduilla tehtävään avustustoimintaan,
johon sisältyy muun muassa ruokakassien toimittamista vähävaraisille,
vaateavustusten jakamista sekä hädässä olevien perheiden kiireisten
laskujen maksamista.
Varoilla katetaan edellä mainitun toiminnan toteuttamisesta aiheutuvia
kuluja, kuten lähetettyjen henkilöiden elinkustannuksia ja matkakuluja,
koulutus- ja opetusmateriaalien kuluja, henkilöstökuluja sekä toiminnan
tietoliikenneyhteyksien kuluja etäkokoontumisten mahdollistamiseksi.
Kerätyt varat käytetään yhteisten vesialueiden kunnostustoimenpiteisiin, Poliisihallitus OKOYFIHH
kuten ruovikon niittoihin, ruoppauksiin, kosteikkojen perustamiseen ja
FI4855060020130199
pohjakasvillisuuden poistoon. Varat käytetään kyseisten toimenpiteiden
kuluihin, kuten kaluston hankintaan ja ylläpitoon sekä suurempien
erillishankkeiden rahoitukseen. Yhdistys toteuttaa hankkeet pääosin itse.
Isommissa hankkeissa yhdistys ostaa palveluja urakoitsijoilta (esim.
ruoppauksen suunnittelu, erilaiset luontoselvitykset sekä varsinainen
ruoppaustyö).

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3083240-6 Love-Israel
Kaustinen
Northern Europe ry.

0889434-4 Taimi ry

Tampere

2350490-6 Lähetysystävät La
Roca ry

Huittinen

2693631-7 MeriHamina ry

Hamina
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/982

Julkaisu

04.08.2021 Rahankeräysvarat käytetään
- kaikille avoimien Hengellisten tilaisuuksien järjestämisen (henkilöstöym. oheiskulujen kattamiseen siltä osin kuin kulut aiheutuvat
yleishyödyllisestä toiminnasta)
- lähetysjärjestöjen, kristillisten alkoholi- ja narkomaanikotien sekä
satunnaisten kristillisten yleishyödyllisten järjestöjen yleishyödyllisen
toiminnan tukemiseen
- lastenkerhojen ja -kesäleirien järjestämiseen, seurakuntien yhteisen
koulutyöntekijän kouluihin suuntautuneen opetusohjelmaa tukevan
toiminnan oman osuuden kustantamiseen
- palkatun pastorin ja vierailevien puhujien ja muusikoiden
henkilöstökuluihin siltä osin kuin henkilöstökulut aiheutuvat
yleishyödyllisestä toiminnasta
- hengellisen materiaalin ilmaisjakeluun yksityisille ja julkisiin laitoksiin
- hakijan omistaman asunto-osakeyhtiön rukoushuoneosakkeen
aiheuttamien kulujen ja toiminnassa tarvittavien laitteiden hankintaan
sekä käyttö- ja ylläpitokustannuksiin siltä osin kuin kulut aiheutuvat
yleishyödyllisestä toiminnasta
- yleishyödylliseen toimintaan liittyvien puhelin-, tietotekniikka-, ilmoitus-,
vakuutus- ja lakisääteisten kulujen kattamiseen.

RA/2021/971

03.08.2021 De insamlade medlen används till att stöda allmännyttiga verksamhet:
- att stöda ungdomsverksamhet i ungdomsförening och
ungdomsorkesterförening
- att stöda fritidsverksamhet för lågstadieelever.
Medlen kan används också till akuta hjälpbehövande.

RA/2021/972

03.08.2021 Kerätyt varat käytetään lyhentämättömänä löytöeläinten
eläinlääkärikuluihin ja muuhun ylläpitoon (ruokinta, puhtaanapito) sekä
löytöeläintalon käyttökustannuksiin (lämmitys, sähkö, puhtaanapito,
tietoliikenne jne.)

RA/2021/973

03.08.2021 Rahankeräysvaroilla rahoitetaan hakijan toimintaa (ystävätoimintaa ja
muuta yksinomaan yleishyödyllistä toimintaa). Rahankeräysvaroja
voidaan käyttää toiminta- ja hallintokuluihin vain siltä osin kuin kulut
aiheutuvat hakijan yksinomaan yleishyödyllisestä toiminnasta.

RA/2021/974

03.08.2021 Varat käytetään Mänttä-Vilppulan nuorten, kehitysvammaisten ja
vanhusten hyväksi tehtävään yleishyödylliseen toimintaan.
Varoilla voidaan hankkia esimerkiksi vanhuksille erilaisia virikkeitä
hoitopaikkoihin eli tarvittavia ohjelmia, esityksiä tai vaikka televisio
vanhainkotiin.
Nuorten harrastustoimintaa voidaan tukea esimerkiksi hankkimalla
tarvittavia työkaluja pyörien rakentamiseksi tai kunnostamiseksi ryhmissä
tai tukemalla esimerkiksi nuorten skeittipaikan rakentamista.
Kehitysvammaisten hyväksi varoja voidaan käyttää esimerkiksi siten, että
maksetaan erilaisten tapahtumien järjestämistä osallistumisesta
aiheutuvia matkakuluja tai hankitaan tarvittavia liikkumista tukevia

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5153890720060912
OKOYFIHH
FI2153890720059997

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2656729120011785

1762820-8 Lions Club Jeppo
r.f.

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI0220611800139834

1473377-4 Hyvinkään
Hyvinkää
eläinsuojeluyhdistys
ry

Poliisihallitus ITELFIHH
FI9641080010460395

1010367-9 Suomen Punainen
Risti Ilmajoen
osasto

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9455210720110997

0525745-4 Lions Club Mänttä
ry

0220798-8 Rukoushuoneyhdist Suonenjoki
ys Suonenjoen
Saalem ry

Uusikaarlepyy

Mänttä-Vilppula
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/642

01.08.2021 -

RA/2021/890

01.08.2021 -

RA/2021/966

31.07.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI3449580010110140
HELSFIHH
FI0849701020801326

De insamlade medlen används till att täcka kostnaderna för den
allmännyttiga Folkhögskoleverksamheten som föreningen bedriver.
Medlen används för att täcka studiekostnader (som Iärarkostnader,
studiematerial, undervisningstilbehör och dylika kostnader) till den del
som kostnaderna direkt tjänar medlens egentliga allmännyttiga
användningssyfte.
Kerätyt varat käytetään Suomen vesistösäätiön toiminnan tarkoituksen
Poliisihallitus NDEAFIHH
mukaiseen työhön, jota tehdään Suomen sisävesien suojelun ja
FI0615443000221353
kunnostamisen hyväksi. Käytännössä varoilla maksetaan mm.
valtakunnallisen vesistöpaneelin toiminnan koordinointiin ja säätiön
tarjoamien palveluiden kehittämiseen liittyviä kustannuksia (mm.
henkilöstökustannuksia) sekä rahoitetaan sisävesien tilan parantamiseen
liittyvää vaikuttamista, kuten viestintää, neuvontapalvelua, koulutusta,
erilaisia tapahtumia ja tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhankkeita.
Varoja voidaan myös sijoittaa rahastoon, josta rahoitetaan edellä
mainitun toiminnan lisäksi esimerkiksi sisävesien suojelua, hoitoa ja
kunnostusta sekä tuetaan vesialan toimijoita yleishyödyllisissä
hankkeissa ja toiminnassa, ympäristökasvatusta ja vesialan koulutusta.
Rahastosta voidaan jakaa avustuksia ja apurahoja esimerkiksi
tutkimustoimintaan.
Lisäksi säätiö osallistuu paikallisten ja alueellisten keräysten
koordinointiin ja ohjaa näin saatavia keräysvaroja paikallisten
vesistökunnostushankkeiden tukemiseen.
Kerätyt varat käytetään ulkomailla tehtävään lähetys- ja koulutustyöhön Poliisihallitus NDEAFIHH
sekä sosiaaliseen työhön. Työtä tehdään Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa
FI5212443000115624
sekä yksittäisesti myös muualla. Koulutustyöllä tarkoitetaan kansallisille
kumppanijärjestöille annettavaa missio- ja leadership -koulutusta,
työntekijöille jatkokoulutuksena annettavaa työnohjausta ilmenneissä
kenttätilanteissa sekä CHE-koulutusta (Community Health Education).
Sosiaalinen työ käsittää esimerkiksi ruoka-apua, koulutustukea sekä
avustamista terveydenhoitokustannuksissa.
Lisäksi ulkomaan toiminta käsittää kohdemaiden kumppanijärjestöjen
edustajille annettavan neuvonnan toiminnan kehittämisessä sekä
paikallisesti annettavan ammattivalmennuksen kohdemaissa. Varoja
käytetään myös ulkomaan työn mainoskuluihin ja materiaalihankintoihin
sekä kansainvälisen verkoston globaaliin kehittämiseen liittyvien
seminaarien, koulutusten ja matkojen kuluihin.
Kotimaassa varoja käytetään maahanmuuttajien kotouttamiseen,
syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin
vahvistamiseen tähtäävien koulutusten, kurssien ja seminaarien
järjestämiseen sekä lapsille, nuorille ja perheille kohdennettuun
leiritoimintaan. Lisäksi varoja käytetään kotimaassa diakoniatyöhön.
Kotimaan diakoniatyö käsittää muun muassa ruoka-aputoiminnan sekä
Suomeen tulleiden maahanmuuttajaperheiden neuvonnan ja
avustamisen sekä heille annettavan kulttuuriperehdytyksen.
Varoja käytetään myös kristilliseen julistustyöhön sekä mediatyöhön
Suomessa ja ulkomailla. Kotimaan mediatyö pitää sisällään ajankohtaisja opetusohjelmia sekä yhdistyksen toiminnasta tiedottamista. Ulkomaan
mediatyö käsittää Indonesiassa internetin kautta tehdyn jatkokoulutuksen
työntekijöille ja Afrikassa Raamatun arvoja välittävät ohjelmat, joissa
annetaan esimerkiksi neuvontaa ja rukousapua.
Lisäksi varoja voidaan käyttää edellä kuvatun toiminnan ylläpitoon ja
kehittämiseen liittyviin palkkakuluihin Suomessa ja ulkomailla.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0216735-7 Garantiföreningen
för Evangeliska
folkhögskolan i
Svenskfinland rf

Vaasa

3103848-2 Suomen
Vesistösäätiö sr

Helsinki

2246126-2 GNN Finland ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/961

29.07.2021 -

RA/2021/962

29.07.2021 -

Kerätyt varat käytetään:
- vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämiseen
- opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen ja muiden tukitoimien
järjestämiseen
- erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksen, ohjauksen- ja
henkilökohtaisten tukitoimien järjestämiseen
- opistorakennusten, asuntolarakennusten ja muiden opistoalueen
rakennusten korjaamiseen ja rakentamiseen, oppimisympäristön
rakentamiseen, opiston piha-alueiden kunnostamiseen ja opiston
alueiden valvontalaitteiden hankintakuluihin.
Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen.

RA/2021/963

29.07.2021 -

RA/2021/964

29.07.2021 -

RA/2021/965

29.07.2021 -

RA/2021/944

27.07.2021 -

RA/2021/945

27.07.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus POPFFI22
FI1847530010038314

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4052100820030612
Kerätyt varat käytetään Rääkkylän historian kirjoittamiseen historiakirjan Poliisihallitus OKOYFIHH
muotoon. Kirjaprojekti toteutetaan osana historiahanketta ja varoilla
FI2254060320045890
katetaan kirjan kirjoittamisesta sekä toimittamisesta ja painamisesta
aiheutuvia kuluja, kuten esimerkiksi kirjoittajan palkkioita ja aineiston
hankintakuluja.
Kerätyt varat käytetään asunnottomien parissa tehtävään matalan
Poliisihallitus DABAFIHH
kynnyksen auttamis- ja kohtaamistyöhön, jonka tarkoituksena on
FI9580001770535301
varmistaa, että erityisen heikossa asemassa olevat ihmiset pääsevät
tarvitsemiensa palveluiden ja asumisen piiriin ja saavat vaikuttaa
saamiensa palveluiden laatuun. Varoja voidaan käyttää seuraaviin
tarkoituksiin:
- Yökiitäjän sekä liikkuvan tuen ja palveluohjauksen kuluihin sekä autojen
huolto-, korjaus- ja käyttökuluihin
- matalan kynnyksen päihteettömien virkistyspaikkojen kuluihin,
Yökeskus Kalkkersin sekä Vertais- ja vapaaehtoisten päiväkeskus Vepan
toiminnan kuluihin sekä niiden kävijöiden ja asukkaiden
osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen
- asunnottomuuden vastaisen viestintä-, vaikuttamis- ja edunvalvontatyön
kuluihin, kampanjoiden ja tapahtumien järjestämiseen sekä lehtien,
julkaisujen ja oppaiden tuottamiseen ja jakeluun
Lisäksi varoja käytetään vapaaehtoistoimintojen järjestämiseen sekä
asunnottomien akuuttiin avustamiseen perustarpeissa (suoja, ruoka,
vaatteet, puhtaus, ensiapu ja turvallisuus) riippuen kunkin autettavan
henkilökohtaisesta tarpeesta.
Kerätyillä varoilla tuetaan seuran jääkiekko-, jalkapallo- ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
salibandyjunioreita. Varat jaetaan stipendeinä seuran stipendirahastoista
FI5357300820416663
vähävaraisille, apua tarvitseville ja eteenpäin pyrkiville lahjakkaille
OKOYFIHH
junioriurheilijoille.
FI2557300820125488
OKOYFIHH
FI6657300820094098
Poliisihallitus OKOYFIHH
Fl5055490420072248
Medlen från penninginsamlingen används för att upprätthålla en optimal
fungerande verksamhet med fokus på den psykosociala rehabiliteringen.
Insamlade medel kan används för lönekostnader och olika
verksamhetskostnader endast när kostnaderna direkt tjänar medlens
egentliga allmännyttiga användningssyfte.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Alla medel som samlats in går till att upprätthålla verksamheten vid
FI4613313000108656
barnhemmet Corazon Grande. De insamlade medlen används till
NDEAFIHH
personalens löner, gas, el- och telefonavgifter, mat, kläder, hälsovård,
FI8655570520052891
skolavgifter, terapier, underhåll av fastigheter med mera.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0210311-8 Reisjärven
Reisjärvi
Kristillinen
Kansanopistoyhdist
ys ry

0180460-9 Laihian seurakunta Laihia
0701977-5 Rääkkylä-Seura ry Rääkkylä

1058539-9 Vailla vakinaista
asuntoa ry

Helsinki

0155430-4 Ilves r.y.

Tampere

1558528-3 Klubitalo Fontana
ry; Klubbhus
Fontana rf

Raasepori

2871283-5 Corazón Grandes Loviisa
faddrar rf, Corazón
Granden kummit ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/946

27.07.2021 -

RA/2021/936

23.07.2021 -

RA/2021/937

23.07.2021 -

RA/2021/938

23.07.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4750000120476873

Kerätyt varat käytetään hakijan yleishyödylliseen toimintaan.
Kerätyt varat kohdennetaan vammaisten ihmisten ja
mielenterveyskuntoutujien osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia
yhteiskunnassa tukevien käytäntöjen kehittämiseen ja toteutukseen.
Kerättyjen varojen avulla vammaisille ihmisille ja
mielenterveyskuntoutujille tarjotaan mielekästä tekemistä ja sisältöjä
elämään heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti.
Kohderyhmien tarpeita ja toiveita kuullaan mm. säätiön käynnissä
olevissa hankkeissa ja toiminnoissa, eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa,
asumispalveluyksiköissä sekä sosiaalisen median kanavissa. Esille
nousseiden toiveiden pohjalta käynnistettävät toiminnot suunnitellaan
yhdessä kohderyhmien kanssa. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi
erilaiset harraste- ja toimintaryhmät, harrastekokeilut, osallistuminen
kulttuuritapahtumiin, liikunta ja ulkoilu eri muodoissaan, retket tai
tietoteknisten taitojen opiskelu.
Rahankeräysvaroilla toteutettavat osallistujille maksuttomat toiminnot on
tarkoitettu yleisesti kaikille vammaisille ihmisille ja
mielenterveyskuntoutujille. Rahankeräysvaroilla toteutettavien
palveluiden tavoitteena on vahvistaa toiminnan kohderyhminä olevien
vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien voimavaroja ja sitä
kautta heidän itsenäistä elämää.
Kerätyillä varoilla katetaan eläinpelastusauton käytöstä aiheutuvia
Poliisihallitus OKOYFIHH
kustannuksia, hoitoeläinten lääkintä- ja ruokintakustannuksia sekä
FI6052710420392210
eläinten hoitoon tarvittavien tilojen ja tarvikkeiden rakennus- ja
hankintakustannuksia.
Kerätyillä varoilla järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa
Poliisihallitus OKOYFIHH
yhdistyvät taide ja uskonto, kuten esimerkiksi taidenäyttelyitä,
FI7057902620139195
paastorukouksia tai rukoushuone-toimintaa. Lisäksi varoja voidaan
käyttää ruoka- ja materiaaliavun jakamiseen yhdistyksen tapahtumissa.
Varoilla tuetaan myös muiden toimijoiden tekemää lapsi- ja nuorisotyötä
antamalla avustuksia koulutus- ja harrastustoimintaan, kuten esimerkiksi
taidepajojen järjestämiseen. Lapsi- ja nuorisotyötä tuetaan sekä
kotimaassa että ulkomailla. Ulkomaan työssä avustuksia annetaan myös
orpokotityöhön ja lasten koulunkäynnin tukemiseen.
Kotimaassa varoja käytetään lisäksi yhdistyksen yhteistyökumppanien
kautta sosiaaliseen avustustyöhön, jossa annetaan ruoka- ja
materiaaliapua autettavien henkilöiden ja kohteiden tarpeista riippuen.
Päätökset avustusten antamisesta tehdään tapauskohtaisesti harkiten.
Kerätyillä varoilla tuetaan paikallisten lasten ja nuorten urheilu- ja
Poliisihallitus POPFFI22
kulttuuriharrastuksia antamalla avustuksia muun muassa urheiluseuroille,
Fl1247860010124008
joukkueille ja yhdistyksille. Lisäksi varoista voidaan antaa avustuksia
myös muuhun paikalliseen kulttuuri- ja urheilutoimintaan, kuten
jouludraaman tukemiseen taikka urheiluseuran tanssijaoston toimintaan.
Avustusta voidaan antaa esimerkiksi lavasteiden tekoon ja äänentoiston
hankintaan, urheiluseurojen ohjaajien palkkaamiseen taikka
kilpailumatkojen ja leirien kustannusten kattamiseen.
Varoja käytetään myös koululaisten stipendeihin sekä paikallisille
vanhainkodeille ja palvelutaloille annettaviin avustuksiin. Avustuksia
voidaan antaa esimerkiksi karaokelaitteiden hankintaan tai muuhun
vanhusten virkistystoimintaan.
Päätökset avustusten antamisesta tehdään tapauskohtaisesti harkiten.

Y-tunnus

Yhteisö

1044854-6 Aspa-säätiö sr

Kotipaikka
Helsinki

3080855-3 Elämäni Eläimet ry Mikkeli

2858492-5 Wings of Saints ry Helsinki

1010447-9 Lions Club
Nurmes
Nurmes/Pielinen ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/932

22.07.2021 -

RA/2021/918

21.07.2021 -

RA/2021/919

21.07.2021 -

RA/2021/920

21.07.2021 -

RA/2021/921

21.07.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen yleishyödyllisen Poliisihallitus OKOYFIHH
toiminnan toteuttamiseen. Toimintakohteita ovat; seuratoiminnan
Fl6557407520070060
järjestäminen, raamattu-, pyhäkoulu- ja päiväkerhotoiminnan
OKOYFIHH
järjestäminen sekä perhe- ja diakoniatyön järjestäminen.
Fl3857401340201419
Varat käytetään edellä mainittujen toimintakohteiden toteuttamisesta
aiheutuviin välittömiin kuluihin kuten toimitilakuluihin, henkilöstökuluihin
ja tarvike- ja materiaalikustannuksiin. Varoja käytetään myös avustuksiin
ja neuvonnan järjestämiseen perhe- ja diakoniatyössä sekä vanhusten
vierailutoiminnan ja lastenhoitoaputoiminnan organisoimiseen.
Kerättyjen varojen avulla pyritään mahdollistamaan
Poliisihallitus NDEAFIHH
sulkapalloharrastuksen aloittaminen vähävaraisempien perheiden lapsille
FI1215553000127101
ja nuorille ja tapauskohtaisesti myös aikuisharrastajille. Käytännössä
varoja käytetään seurojen jäsen- ja kurssimaksujen maksamiseen lasten
ja nuorten puolesta tai varusteiden hankkimista. Edelleen varoilla
mahdollistetaan lahjakkaimpien ja sitoutuneimpien junioreiden ja
pelaajien edellytykset saavuttaa kansainvälinen huipputaso.
Käytännössä tämä tarkoittaa ulkomaisten kilpailu- ja harjoitusmatkojen
tukemista sellaisille pelaajille, joilla ei itsellään tai lähipiiristä ole
mahdollista rahoittaa kansainvälisen huipputason vaatimaa toimintaa.
Kerätyt varat käytetään kehitysyhteistyöprojekteihin:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- koulu-projektissa varoja käytetään oppilaiden lukuvuosimaksuihin,
FI1355422320334394
koulutarvikkeisiin sekä koulurakennuksen huolto- ja korjauskuluihin
- terveydenhuolto-projektissa varoja käytetään lääkärin, kätilön ja
sairaanhoitajan vastaanoton pitämisestä aiheutuviin kuluihin sekä
tarvittaviin väline- ja lääkehankintoihin
- kaivo-projektissa varat käytetään vanhojen kaivojen huoltamiseen ja
nykyaikaistamiseen sekä uusien kaivojen tekemiseen.
Kerätyillä varoilla hankitaan Liitukujan toimitaloon ja Äänekosken
Poliisihallitus OKOYFIHH
turvakotiin leluja, kirjoja, pelejä, harrastevälineitä sekä asiakkaiden
FI2852900220644411
tarvitsemia vaatteita, kenkiä ja muita tarpeellisia varusteita. Varoja
käytetään myös uusien toiminnassa tarpeellisten kalusteiden hankintaan.
Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää asiakkaiden ja vapaaehtoisten
virkistykseen, kuten retkiin (huvipuistot, kotieläinpihat, sisäleikkipuistot,
liikuntamahdollisuudet) ja juhliin (joulu/puurojuhla, kesäiset pihajuhlat).
Kerätyt varat käytetään perhe-ja lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluiden Poliisihallitus NDEAFIHH
(lähisuhdeväkivaltatyön yksiköt) ja kohtaamispaikkatoiminnan
FI2115443000228358
ylläpitämisestä aiheutuviin kuluihin. Kriisi-, väkivalta- ja eroauttamistyötä
toteutetaan etä- ja kasvokkaisena asiakasvastaanottotyönä, yksilö- ja
perhe- ja ryhmätoimintoina, verkkoauttamisena ja jalkautuvana työnä
kohtaamispaikoille. Työ on ammattilaisten työtä ja lisäksi toiminnassa
käytetään vapaaehtoisia ja kokemusasiantuntijoita. Varoilla katetaan
toiminnasta aiheutuvia palkka-, toimitila-, työnohjaus-, koulutus-, puhelin, tietotekniikka- ja verkkoauttamisohjelmakuluja sekä toiminnan
markkinoinnista aiheutuvia kuluja.
Varoja voidaan käyttää myös vapaaehtoisille järjestettävään
koulutukseen, työnohjaukseen ja virkistystoimintaan sekä asiakkaille
järjestettäviin ohjattuihin toimintoihin, virkistystoimintaan ja
vertaistukiryhmätoimintaan, jota järjestetään väkivallasta ja erosta
selviytymiseksi ja vanhemmuuden tukemiseksi.
Lisäksi varoja voidaan käyttää väkivaltaa ja erotilanteita kohdanneiden
auttamismuotojen suunnittelu- ja kehittämistyöhön, joka sisältää
palkkakuluja, asiantuntijapalkkioita ja eri kohderyhmien auttamiseksi
materiaalien ja verkkosisällön tuotantoa sekä auttajien ammatillisen
osaamisen tukemiseksi tehtäviä materiaaleja.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0194909-0 Haukiputaan
Haukipudas
Jokikylän
Rauhanyhdistys r.y.

0202291-6 Suomen
sulkapalloliitto ry

Helsinki

3077013-7 Adamadeya ry

Helsinki

0208213-4 Keski-Suomen
Jyväskylä
ensi- ja turvakoti ry.

0703863-4 Vantaan Turvakoti Vantaa
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/922

21.07.2021 -

RA/2021/924

21.07.2021 -

RA/2021/925

21.07.2021 -

RA/2021/926

21.07.2021 -

RA/2021/891

14.07.2021 -

RA/2021/892

14.07.2021 -

Kerätyt varat käytetään Kotkaniemi-säätiön toiminnan edistämiseksi,
Kotkaniemen ja P. E. Svinhufvudin historian vaalimiseen sekä museon
tulevaisuuden turvaamiseen:
- museoesineiden huoltoon ja konservointiin
- kesäoppaiden palkkakuluihin
- museonäyttelyiden uusimiset (suunnittelukulut, mahdolliset esinelainat
ja -hankinnat, näyttelytekstien taitto- ja painatuskulut, esitteiden taitto- ja
painatuskulut)
- museokokoelman luettelointityö (esinekokoelmatietojen saattaminen
yhteen sekä Kotkaniemen tilan ja Svinhufvudien suvun valtavan
valokuvakokoelman digitointi, valokuvien tunnistustyö ja tallentaminen)
- oppimismateriaalien kehittäminen lapsille ja nuorille, historiatiedon
välittäminen uusille kohdeyleisöille heitä kiinnostavalla tavalla
(seikkailulliset metodit, videot, erilaiset osallistavat tekemiset:
suunnittelu- ja materaalikulut)
- tarvittavat kehittämistoimenpiteet, joilla paikan tulevaisuutta turvataan
eläväisyyden lisäämisen kautta: rantasaunan kunnostus ja muut uudet
tekemiset pihapiiriin historiaa kunnioittaen.
Kerätyt varat käytetään tukea tarvitsevien lasten ja nuorten yhteisöllisten
liikuntakokemusten mahdollistamiseen.
Kerätyt varat käytetään ikaalislaisten lasten, nuorten ja vanhusten
turvallisuus- ja virkistystoimintaan. Varojen käyttökohteita ovat
seurakunnan tyttökerho, stipendit Ikaalisten koululaisille, Lions
kansainvälinen nuorisovaihto sekä Lions quest-koulutus opettajille ja
kasvattajille.
Kerätyt varat käytetään:
a) Porin rauhanyhdistyksen toimitalon kuluihin,
b) seuratoiminnan kuluihin,
c) radio- ja internetlähetysten toimittamisesta ja tuottamisesta aiheutuviin
kuluihin,
d) lapsi- ja nuorisotoiminnan kuluihin ja
e) diakoniatyön kuluihin, jonka ensisijaisena kohteena ovat lapset,
nuoret, yksinäiset,
vanhukset ja lapsiperheet
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään ensisijaisesti yhdistyksen
omistukseen hankittavan ajoneuvon (paloauto) hankintaan ja ylläpidosta
aiheutuviin kuluihin. Ajoneuvon hankinnan lisäksi, ja myös toissijaisesti
ajoneuvon hankinnan jostain syystä estyessä, kerätyt varat käytetään
yhdistyksen toiminnan käyttöön hankittavan välineistön hankinta- ja
ylläpitokuluihin, esimerkiksi defibrillaattorin hankintaan.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään Lions -aatteen mukaisesti
yhdistyksen palvelutyöhön. Palvelutyötä on lasten ja nuorten
koulunkäynnin, harrastustoiminnan ja opiskelun tukeminen esimerkiksi
avustuksin ja stipendein sekä opiskelijavaihtoapurahoin, vähävaraisten
avustaminen hakemuksesta ja/tai yhteistyössä paikkakunnan
sosiaalitoimen tai seurakunnan kanssa järjestämällä avustuksia sekä
ikäihmisten virkistys- ja vapaa-ajan toiminnan tukeminen, esimerkiksi
tukemalla harrastamista ja virkistymistä tukevia välineitä ikäihmisten
käyttöön.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3354530620044892

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8457238120260961
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5250700440000291

3099391-2 Lions Club
Helsinki
Helsinki/Stamina ry
1022041-0 Lions Club
Ikaalinen
Ikaalinen/Kyrösjärvi
r.y.

Poliisihallitus OKOYFIHH
Fl4157008120612838

0224961-9 Porin
Pori
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5253801160900533

0747665-0 Pöytyän
vapaaehtoinen
palokunta ry

Pöytyä

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3452001040101318

1702812-2 Lions Club
Myllykoski ry

Kouvola

2576571-2 Kotkaniemi-säätiö

Kotipaikka
Luumäki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/879

13.07.2021 -

RA/2021/880

13.07.2021 -

RA/2021/881

13.07.2021 -

RA/2021/882

13.07.2021 -

RA/2021/871

09.07.2021 -

RA/2021/872

09.07.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
De insamlade medlen används till förmån för de äldre Bergöborna, både Poliisihallitus OKOYFIHH
de som bor på serviceboendet Fyrgården och de som bor hemma, för
FI6056701120003880
deras välmående och guldkant i tillvaron. Exempel på sådant som kan
beviljas är utfärder, musikframträdanden, kurser, hjälpmedel till vården
eller rehabilitering som kommunen inte bekostar, material till "pysselverksamhet", inköp av spel, cd-skivor och dylikt, extra gott att äta vid tex
helger och födelsedagar.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- nuorisotyöhön
FI6413893000202781
- veteraanien ja lottien tukemiseen, vanhustyöhön sekä vähävaraisten
perheiden elämänlaadun parantamiseen ja tukemiseen
- koulustipendeihin
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus POPFFI22
- ikäihmisten ilonpäivä-tapahtumaan (ruokailu- ja kyydityskulut)
FI0347610010015106
- ikäihmisten liikuntapäivään (kahvi- ja virvoketarjoilut)
- koululaisten mediaprojektiin, jonka tarkoituksena on yhteisöllisyyden
kehittäminen ja syrjäytymisen torjuminen (videoeditointi- ja
kuvauslaitteiden hankinta)
- ihmisten auttamiseen äkillisissä hätätapauksissa (kuten ruoka-apu
tulipalon jälkeen)
Kerätyt varat käytetään Heinäveden:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen
FI0650480220046729
- harrastustoiminnan tukemiseen
- paikkakunnan lasten- ja nuortenjärjestöjen tukemiseen
- nuorisovaihtoon
- retkitoimintaan
- Lions Quest koulutukseen (oheistoimintaa opettajille)
- huumeiden vastaiseen työhön
De insamlade medlen används för att stöda anskaffningen av en ny orgel Poliisihallitus OKOYFIHH
till Larsmo Kyrka och att arrangera konserter och andra
FI0455674120023607
musikevenemang samt kurser i orgelspel.
Kerätyillä varoilla järjestetään yleisötilaisuuksia, joissa pyritään
Poliisihallitus NDEAFIHH
edistämään yhdistyksen tavoitetta asianmukaisen eutanasian
FI7315448000210059
hyväksyvän lainsäädännön saamiseksi. Lisäksi varoilla lisätään
informaatiota aiheesta (mm. esitteiden painatus ja jakaminen) ja tuetaan
kansainvälisiin tilaisuuksiin osallistumista avustamalla matka- ja
kokousosallistumiskuluissa sekä käännöspalveluiden käytössä.
Osallistumista tuetaan kansainvälisten yhteyksien luomiseksi ja
kansainvälisen tiedon saamiseksi ja sen saattamiseksi Suomessa
yhteiskunnallisen keskustelun hyödynnettäväksi.

Y-tunnus

Yhteisö

2054806-5 Bergö Öråd rf

Kotipaikka
Bergö

2761121-5 Lions Club Helsinki- Helsinki
Vuosaari r.y.

1492921-6 Lions Club Kivijärvi Kivijärvi
ry

0252282-2 Lions Club
Heinävesi ry

Heinävesi

2907567-1 Orgelföreningen i
Larsmo rf

Luoto

1937109-8 Oikeus
Arvokkaaseen
Kuolemaan ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9056800020326266

RA/2021/865

07.07.2021 -

RA/2021/854

02.07.2021 -

RA/2021/855

02.07.2021 -

Varoja kerätään diakoniatyöhön ja sen tavoitteiden tukemiseen
yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyön kanssa.
Yhteistyötä toteutetaan esimerkiksi tapahtuma-, leiri- ja
kokoustoiminnalla, vaikuttamistoiminnalla sekä koulutus-, tiedotus- ja
julkaisutoiminnalla. Varoja voidaan käyttää yhdistyksen diakoniatyöhön
liittyviin hankintoihin, avustuksiin ja lahjoituksiin sekä HämeenlinnaVanajan seurakunnan toteuttamaan diakoniatyöhön.
Rahankeräystuotoilla avustetaan hakemuksesta joko suoraan
seurakunnan osoittamalla tavalla tai seurakunnan kautta
yksityishenkilöitä ja perheitä. Avustuksista päätetään seurakunnan
diakoniatyön johtosäännön mukaisesti.
Diakoniatyö voi avustaa taloudellisesti maksamalla laskuja tai antamalla
ostositoumuksen tai rajatuissa tapauksissa lahjakortin. Lisäksi
avustetaan tavara- ja esinelahjoilla tai palveluostoissa. Avustaa voi
esimerkiksi hankkimalla pulaa kärsiville elintarvikkeita,
välttämättömyyshyödykkeitä tai lahjakortteja muun erityisen ja
harkinnanvaraisen tarpeen täyttämiseksi, kuten esimerkiksi joululahjoja
lapsille, lääkintätarvikkeita ja reseptilääkkeitä.
Tapahtuma-, leiri- ja kokoustoiminnan avustaminen keräystuotoilla voi
liittyä seurakunnan osoittamiin erityisiin käyttötarkoituksiin, kuten
vähävaraisten lasten kesäretken bussikustannusten,
sisäänpääsymaksujen tukemiseen tai retkieväiden hankkimiseen.
Yhdistys voi myös seurakunnan pyynnöstä maksaa osallistumismaksuja
leireille tai matkakustannuksia seurakunnan nuorten kuoroharrastuksen
ulkomaanmatkoihin liittyen ja vastaaviin.
Vaikuttamis-, koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoiminnalla halutaan edistää
diakonian tavoitetta. Keräystuotoilla voidaan ostaa taitto- ja
painatuspalveluja, tuottaa tiedotuksellista ääni-, video- ja
verkkomateriaalia, maksaa viestinnässä käytettävien valokuvien tai
piirrosten tuotantokustannuksia tai hankkia käsikirjoituksia koulutus- ja
tiedotustarkoituksellisiin musiikkiesityksiin, podcasteihin, näytelmiin tai
elokuviin.
Kerätyt varat käytetään Romanian koirien olojen parantamiseen
Poliisihallitus NDEAFIHH
kattamalla esim. koirien ruuasta, lääkkeistä, sairaiden ja
FI1815443000181367
loukkaantuneiden koirien hoidosta sekä tarhojen kunnostamisesta
aiheutuvia kuluja. Lisäksi varoja käytetään katukoirien sterilointeihin.
Kerätyt varat käytetään teknillisen tutkimustoiminnan tukemiseen ja
Poliisihallitus NDEAFIHH
kehittämiseen myöntämällä apurahoja ja stipendejä. Kerätyillä varoilla
FI1215723000302323
tuetaan tieteellistä jatkokoulutusta, jaetaan apurahoja lahjakkaille
tekniikan opiskelijoille, edistetään ja tuetaan laadukasta tekniikan alan
tutkimusta sekä avustetaan tekniikan kehitykselle tärkeätä toimintaa,
kuten tekniikan hyväksi tapahtuvaa tiedotus- ja valistustyötä, organisointija järjestelytehtäviä sekä ulkomaisten yhteyksien ylläpitämistä.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3070504-4 Hämeenlinnan
Hämeenlinna
Diakoniayhdistys ry

3082543-3 Woffa ry

Pirkkala

0215343-0 Tekniikan
edistämissäätiö sr

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/731

01.07.2021 -

RA/2021/804

28.06.2021 -

RA/2021/825

24.06.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kertyvät varat käytetään Lions-toiminnan ja klubin sääntöjen mukaisesti. Poliisihallitus OKOYFIHH
Klubi noudattaa Lionsien toiminta-ajatusta Helsingissä, kohteena Töölön
Fl8057904320016582
kaupunginosa ja sen välittömässä läheisyydessä olevat alueet. Tämän
lisäksi yhdistys osallistuu Lions-järjestön valtakunnallisiin sekä piiritason
yhteisiin avustusprojekteihin.
Rahankeräysvarojen pääasiallinen kohde on Suomessa asuvien nuorten
ja ikäihmisten avustaminen sekä diabestyön tukeminen. Lasten ja
nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamisessa keskitytään nuorten
kanssa tehtävässä yhteistyössä alueen kouluihin ja nuorisojärjestöihin.
Kansainvälisistä kohteista esimerkiksi voidaan tukea
kummilapsitoimintaa. Ikääntyneiden osalta painopiste on toimia
yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
Käyttökohteiden yksilöinti tehdään hallituksessa ja klubikokouksissa.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- Terveyden edistämiseen ja syövän ennaltaehkäisemiseen tähtäävän
FI9657134520000505
koulutus- ja vaikuttamistoiminnan, neuvonnan ja terveyskasvatuksen
kulujen kattamiseen sekä elintapaohjaukseen ja siihen tarvittavien
laitteiden hankintaan.
- Syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen tarjottavien maksuttomien tuki- ja
neuvontapalveluiden kehittämiseen ja järjestämiseen.
- Syövän varhaistoteamisen helpottamiseen. Varoilla katetaan luomien ja
ihomuutosten tarkistuksien toteuttamisesta, rintojen omatarkkailun
ohjauksesta sekä elintapaohjauksesta aiheutuneita kustannuksia.
- Syöpäpotilaiden sosioekonomiseen tukemiseen myöntämällä
hoitopäiväkorvauksia ja alkuavustuksia syöpätaudin hoidosta
aiheutuneisiin kustannuksiin.
- Syöpäpotilaiden vertais- ja virkistystoimintaan. Varoilla katetaan
vertaistuki- ja virkistystoiminnan toteuttamisesta aiheutuneita
kustannuksia, vapaaehtoisten koulutusten ja virkistystoiminnan
järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia sekä tuetaan Lounais-Suomen
Syöpäyhdistyksen paikallisosastojen toimintaa.
- Syövän tieteelliseen tutkimukseen jakamalla kotimaiselle
syöpätutkimukselle apurahoja ja matka-apurahoja.
Kerätyt varat jaetaan seuran stipendirahaston kautta avustuksina ja
Poliisihallitus NDEAFIHH
stipendeinä vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen
FI0910643000238514
tukemiseksi.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1040562-9 Lions Club Helsinki- Helsinki
Töölö ry

0197584-6 Lounais-Suomen
Syöpäyhdistys ry

Turku

1026542-4 Järvenpään
Palloseura r.y.

Järvenpää
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/817

22.06.2021 -

RA/2021/771

11.06.2021 -

RA/2021/772

11.06.2021 -

RA/2021/773

11.06.2021 -

RA/2021/774

11.06.2021 -

Kerätyt varat käytetään Oulun kristillisen koulun uudisrakennuksen
irtaimiston hankintaan sekä muuttokulujen kattamiseen.
Uuteen koulukiinteistöön ei tuoda vanhasta vuokrakiinteistöstä kuin
rajoitetusti vanhaa irtaimistoa. Vanha kiinteistö on entinen Oulun
kaupungin opetustoimen Välivainion koulu, jonka opetustoimi poisti
käytöstä kymmenen vuotta sitten.
Varoilla hankitaan irtaimistoa seuraavasti:
- 2 esiopetusluokkaa (pulpetit, opettajapöytä, tuolit)
- 6 perusopetusluokkaa (pulpetit, opettajapöytä, tuolit)
- luonnontieteiden luokka (työpöydät, tuolit)
- kotitalousluokka (oppilaiden työpöydät, tuolit)
- tekstiililuokka (oppilaiden työpöydät, tuolit)
- teknisen työn luokka (höyläpenkit)
- opettajahuone (pitkä työpöytä, sohvakalusto, tuolit)
- terveydenhoitajan tila (työpöytä, tuolit)
- koulupsykologin / koulukuraattorin tila (työpöytä, tuolit)
- erityisopettajan tila (työpöytä, tuolit)
- koulusihteerin tila (työpöytä, tuolit)
- koulun rehtorin tila (työpöytä, tuolit)
- ruokala (ruokailupöydät, tuolit)
- 3 x aulatilat (istuimet)
Kerätyt varat käytetään eläinsuojelutyön tukemiseen Suomessa
kattamalla kodittomien eläinten eläinlääkärikustannuksia sekä ruoka- ja
tarvikekuluja (esim. kissanhiekat, lelut, nukkuma-alustat, loukut, haavit,
häkit, kuljetuslaatikot). Lisäksi keräysvaroja käytetään eläinsuojelutyö- ja
mikrosirutustapahtumien järjestämiseen, kuten esim. kissojen leikkausja sirutuspäiviin.
Kertyvät varat käytetään kenialaisten lasten ja nuorten hyväksi tukemalla
Keniassa sijaitsevia avustuskohteita (esim. Mogra Star School, Mogra
Rescue Centre ja Fair Mile School). Keräysvaroilla kustannetaan
esimerkiksi hygienia- ja koulutarvikkeita ja käynnistetään muita
kampanjoita avustuskohteiden tarpeiden mukaan. Tarpeet kerättäville
varoille kartoitetaan avustuskohteiden kanssa. Varat käytetään kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Kerätyt varat käytetään kehityhankkeiden toteuttamiseksi Kenian
maaseudulla sisältäen mm. ekologisten kuivakäymälöiden ja
vesipisteiden rakentamisen yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa, hygieniaja sanitaatiokasvatuksen, yrittäjyyskoulutuksen sekä koulutusmateriaalin
tuottamisen. Varoilla edistetään mm. paikallisyhteisöjen, etenkin tyttöjen
ja naisten, pääsyä puhtaan veden ja toimivien kuivakäymälöiden
käyttäjäksi. Tällä parannetaan hygieniaolosuhteita ja lisäksi tarjoataan
edullista, ekologista lannoitetta maanviljelyn tarpeisiin.
Kerätyt varat käytetään kodittomien eläinten, erityisesti koirien,
eläinlääkäri- ja hoitokuluihin (esim. tautitestit, rokotukset, kirurgiset
operaatiot, lääkkeet, steriloinnit ja kastroinnit) Romaniassa ja Suomessa.
Lisäksi varoja käytetään romanialaisille koiratarhoille toimitettaviin
ruokalähetyksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8957414020062811

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus OKOYFIHH
Fl0552110320149259

3070021-9 Vakka-Suomen
Laitila
Eläinsuojeluyhdistys
ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2654190120219070

3074038-4 ASANTE ry

Seinäjoki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3057224120148919

2744748-6 Mifuko Trust ry

Helsinki

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI6215443000155064

3095793-8 Embla Rescue ry

Forssa

2200400-2 Oulun kristillinen
kasvatus ry.

Kotipaikka
Oulu
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/775

11.06.2021 -

RA/2021/767

10.06.2021 -

RA/2021/733

06.06.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään Satakuntalaisen osakunnan osakuntahuoneiston Poliisihallitus NDEAFIHH
ja käyttötilojen peruskorjaukseen. Tilat sijaitsevat Satalinnan Säätiön
FI4017453000264921
omistamassa Satakuntatalossa ja osakuntahuoneiston peruskorjaus on
osa Satakuntatalon peruskorjausta.
Osakuntahuoneisto on osakunnan keskus sekä jäsenten yhteinen
oleskelu-, opiskelu- ja harrastustila. Osakuntahuoneiston tiloissa
järjestetään monipuolisesti erilaista toimintaa, ja toiminta on
lähtökohtaisesti avointa myös muille kuin osakuntalaisille. Tiloissa
järjestetään esimerkiksi tilaisuuksia ja tapahtumia, kuten
yliopistoesittelyitä satakuntalaisille opiskelijaryhmille, satakuntalaisten
kansanedustajien vierailuja, vaalivalvojaisia, keskustelu- ja
puhujatilaisuuksia sekä erilaisia juhlia. Lisäksi Satakuntatalolla
järjestetään osakunnan kerhojen ja harrastuspiirien kokouksia ja
harjoituksia. Tiloja käyttävät muun muassa lautapelikerho, elokuvakerho,
urheiluryhmä, osakunnan senioreista koostuva Satakunnan Kilta ry sekä
kaikille avoin osakunnan sekakuoro.
Satakuntatalossa sijaitsee myös osakunnan kirjasto ja arkisto.
Osakunnan toimintaan on historiallisesti kuulunut kansanperinteen
kerääminen maakuntaan tehdyillä keräysmatkoilla, jotka ovat sisältäneet
muistiin kirjoittamista, tutkimista, haastatteluja ja kuvaamista. Osakunta
julkaisee muun muassa Satakuntasarjaa, jossa on maakuntaa ja
osakuntaa käsitteleviä tieteellisiä kirjoituksia, artikkeleja sekä
historiateoksia. Lisäksi osakunnan tiloissa toimitetaan Karhunkierroslehteä, joka on internetissä avoimesti kaikkien saatavilla.
Varat käytetään Satakuntalaisen osakunnan osakuntahuoneiston ja
käyttötilojen peruskorjaukseen edellä kuvatun toiminnan osalta. Varoja
voidaan käyttää osakuntahuoneiston peruskorjaukseen liittyvien kulujen
kattamiseen, irtaimiston pakkaus-, kuljetus- ja varastointikuluihin
peruskorjauksen aikana sekä tavaroiden kierrätyskuluihin ja muihin
poistokuluihin. Varoja käytetään myös peruskorjauksen jälkeisiin uusiin
irtaimistohankintoihin, vanhojen kalusteiden kunnostamiseen ja tilojen
varusteluun. Lisäksi varoja käytetään projektiin osallistuvien
vapaaehtoisten kulujen kattamiseen, kuten muonitukseen talkoopäivinä
sekä mahdollisen kiitostapahtuman sekä talon avajaisiin liittyviin kuluihin
peruskorjauksen valmistuttua.
Kerätyt varat käytetään kylätalo Toukolan kunnostukseen (esim. wc- ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
kattoremontit) ja tarvittaessa ylläpitokuluihin esim. sähkö- tai
FI3853001720055676
vakuutusmaksuihin siltä osin, kuin taloa käytetään yleishyödylliseen
toimintaan. Toukola on koko kylää palveleva paikka, jossa järjestetään
kyläläisten toimintana tapahtumia ja tilaisuuksia. Lisäksi Toukolaa
käyttävät muut yhdistykset, joiden toimintaa tuetaan tarjoamalla paikka
toiminnan toteuttamiseksi.
Raision Pioneerit haluavat taata laadukkaan ja turvallisen vapaa-ajan
Poliisihallitus ITELFIHH
toimintaympäristön lapsille ja nuorille läpi vuoden. Kerätyt varat
FI3243092120133216
käytetään ympärivuotiseen kerho- ja leiritoimintaan. Varoilla katetaan
leiripaikkojen sekä kerhotoiminnan vuokra-, tarvike-, hankinta- ja
ruokakuluja. Lisäksi varoja käytetään M/s Aina-aluksen kuluihin
pioneeritoiminnan osalta.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2593042-3 Satakuntalainen
Osakunta

Helsinki

2612296-2 Lepsämän
Kyläyhdistys ry

Nurmijärvi

1054213-7 Raision Pioneerit ry Raisio
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HANDFIHH
FI3140063450001300

RA/2021/747

04.06.2021 -

RA/2021/727

02.06.2021 -

RA/2021/728

02.06.2021 -

RA/2021/729

02.06.2021 -

RA/2021/730

02.06.2021 -

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
- Pusulan alueseurakunnan diakoniatyölle annettavaan taloudelliseen
tukeen vähävaraisten perheiden avustamiseksi. Varoilla voidaan hankkia
muun muassa lahjakortteja jaettavaksi.
- Nuorisotyön edistämiseen alueella, esimerkiksi antamalla varoista
stipendejä lapsille ja nuorille ja avustusta urheiluharrastukseen,
järjestämällä retkiä ja liikuntapäiviä lapsille ja nuorille, sekä avustamalla
varoista paikallisen urheiluseuran ja partiolaisten sekä vapaapalokunnan
nuoriso-osaston toimintaa.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään
Poliisihallitus OKOYFIHH
- vaihto-oppilastoiminnan tukemiseen apurahoin sekä oppilaille jaettavien
FI7652880420090971
stipendien jakamiseen
- vähävaraisten henkilöiden avustamiseen päivittäistarvikehankinnoissa,
esimerkiksi ruokatarvikeavustuksin ja lahjakortein
- äkillisiin ja yllättäviin avustustoimiin onnettomuus- ja
tapaturmatilanteissa, kuten esimerkiksi päivittäistavaroiden hankintaa
tukien tai toisen vanhemman menettäneen lapsen tukemiseen
Rahankeräysvaroilla ylläpidetään kodittomien kissojen hoitotaloa ja sen Poliisihallitus HANDFIHH
toimintaa Pohjanmaalla. Varoja käytetään kissojen jokapäiväisestä
FI9831311000901706
hoitamisesta aiheutuviin välittömiin kuluihin, kuten ruokaan,
terveydenhoitotarvikkeisiin, eläinlääkärikuluihin ja hoitoon. Lisäksi varoja
käytetään kissatalon rakennusten ylläpidosta aiheutuviin välittömiin
kuluihin kuten vuokriin, yhdistyksen talon lainakuluihin, sekä muihin
ylläpito- ja eläinten asumiskuluihin.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Varoja käytetään hakijan yleishyödylliseen toimintaan ja
FI0255412820030626
yleishyödyllisessä käytössä olevien rakennusten ylläpitämiseen
seuraavasti:
- juutalaisen kulttuurin edistämiseen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen
(kirjaston ylläpito, kerhotoiminta, nuorisotoiminta ja luentojen,
konserttien, ja opintoviikonloppujen järjestäminen)
- synagogan entisöivään ja palauttavaan korjaustyöhön
- Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuusinfrastuktuurin
parantamiseen ja ylläpitämiseen, seurakunnan järjestämien
yleishyödyllisten tilaisuuksien turvaamiseen
- seurakunnan yleishyödyllisessä toiminnassa käytettävien rakennusten
ylläpitämiseen
- hautausmaiden ylläpitämiseen ja kunnostamiseen siten, että
ylläpidetään hautausmaan kulkuväyliä, hoidetaan puustoa ja hautakiviä
siten, ettei niistä aiheudu yleistä vaaraa sekä korjataan eläinten ja
ihmisten aiheuttamia ympäristövahinkoja hautausmaan rakennuksille ja
aitauksille
- hautausmaan kappelin peruskorjaukseen.
De insamlade medlen används för
Poliisihallitus HELSFIHH
- föreningens hjälpverksamhet i målländerna utomlands: hjälpsändningar
FI0340551020043091
med mat, kläder, sjukhusmaterial och andra förnödenheter;
resekostnader; julklappar; fadderbarnens skolgångskostnader samt
ekonomiskt stöd till fattiga, sjuka och barn.
- integrering av flyktingar i Finland t.ex. anskaffning av nödvändiga
hemvaror och hjälp med att uträtta ärenden hos myndigheter
- attityd- och toleransfostran samt informering om föreningens
hjälpverksamhet.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2254054-2 Lions Club Pusula
r.y.

Lohja

0207996-3 Lions Club Nilsiä
r.y.

Kuopio

1078142-9 Vaasan
Vaasa
kodittomien
kissojen ystävät ry

0116484-0 Helsingin
juutalainen
seurakunta

Helsinki

1611215-4 Nada Hope rf

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/732

Kertyvät varat käytetään yhdistyksen hoitaman Korjärven uimalan
ylläpitoon ja alueen kehittämiseen. Varoja käytetään esimerkiksi
rakenteiden ja kulkuväylien kunnossapitoon sekä uimarannan
lakisääteisten tarkastusmaksujen kattamiseen. Lakisääteiset tarkastukset
ovat edellytys uimarannan käyttämiselle. Varoja käytetään myös
talviaikana ylläpidettävään retkiluisteluradan ylläpitoon ja hoitoon.

02.06.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3652000640015373

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0823172-7 Mämmälän
Kouvola
Kotiseutuyhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/556

Rahankeräysvarat käytetään säätiön yleishyödylliseen toimintaan
heikompaan asemaan joutuneiden ihmisten elämänlaadun
parantamiseksi Suomessa sekä kehitysyhteistyökohteissa Afrikassa,
Lähi-idässä ja laajemman Euroopan alueella (Eurooppa sekä maat,
joiden kanssa EU:lla on kumppanuussopimus).
Perustehtävänä on tukea ja auttaa syrjäytymisvaarassa ja heikoimmassa
asemassa olevaa ihmistä eteenpäin elämässään ja etsiä ratkaisut hänen
tilanteeseensa.
Kerätyillä varoilla katetaan hankkeiden omavastuita heikkoon asemaan
joutuvien parissa sekä rahoitetaan erilaisia syrjäytymistä estäviä
hankkeita 5-100 % yhteistyökumppaneiden vastatessa lopusta
rahoituksesta. Varoilla mahdollistetaan työn kehittämistä ja laajentamista
sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Hankkeet sisältävät uusien innovaatioiden ja menetelmien kehittämistä,
ongelmien kartoittamista ja niihin perehtymistä, valistusta ja koulutusta
sote-alan ammattilaisille ja suurelle yleisölle.
Kohderyhmittäin:
•Syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat:
Kerätyillä varoilla katetaan erilaisia nuorten syrjäytymistä estävien
hankkeiden rahoitusta erityisesti Vamos- ja Amigo-palvelujen piirissä.
Varoilla edistetään työn kehittämistä ja laajentamista uusille
paikkakunnille. Lahjoitusvaroin tuetaan esimerkiksi kotiin yksin jääneitä
nuoria ryhmätoimintaan osallistumisessa, nuorta asettamaan itselle
tavoitteita ja ottamaan yhteyttä häntä tukeviin palveluihin sekä opintonsa
mahdollisesti keskeyttäviä tai peruskoulun päättötodistusta suorittavia
nuoria valmentajan tuella. Varoilla palkataan ohjaajia tukemaan nuoria
opiskeluissa ja pääsemään työelämäpoluille. Lisäksi hankkeita on rauhan
ja sovinnon työssä kotimaassa ja ulkomailla, joiden omavastuuosuuksiin
voidaan käyttää kerättyjä varoja.
•Asunnottomuuden kokeneet, päihde- ja mielenterveysongelmista
kärsivät ja pitkäaikaistyöttömät:
Kerätyillä varoilla katetaan erityisesti kehitystyötä, joilla tuetaan
asunnottomuudesta kärsiviä kohti oman elämän hallintaa. Säätiö
järjestää esimerkiksi tilapäismajoitusta asunnottomille. Lisäksi tehdään
etsivää ja jalkautuvaa päihde- ja mielenterveystyötä eri kaupunkien
kaduilla. Varoja käytetään esimerkiksi toiminnan piirissä erilaisten
päivittäistarpeiden, hygieniatarvikkeiden ja muiden välineiden
hankintaan.
•Yksinäiset ja sairaat vanhukset:
Varoilla kustannetaan mielenterveysongelmien ja esimerkiksi päihteiden
käytön takia yksin elävien ikääntyneiden ja vanhusten parissa tapahtuvaa
työtä. Varoilla voidaan tukea ja toteuttaa esimerkiksi etsivän vanhustyön
toimintamallia. Näin pystytään auttamaan niitä ikääntyneitä, jotka
tarvitsevat rinnalla kulkijaa löytääkseen keinoja toteuttaa oman näköistä
ja mielekästä elämää.
•Romanit ja liikkuva väestö:
Keräysvaroilla katetaan työtä, jolla ehkäistään liikkuvan väestön ja
romanien syrjäytymistä. Ohjaajan tuella autetaan romaneja työllistymään
aloilla, joissa on työvoimapulaa ja tehtävissä, jotka eivät välttämättä
edellytä tiettyä koulutusta. Lisäksi varainhankinnalla tuetaan romanien
lähtömaissa tapahtuvia hankkeita, jotka edesauttavat liikkuvan väestön
työllistymistä ja elämistä heidän omissa maissaan.
•Pakolaiset, turvapaikanhakijat, paperittomat ja kidutetut:
Keräysvaroilla autetaan paperittomia saamaan esimerkiksi

01.06.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI8520651800108462

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0116480-8 Helsingin
Helsinki
Diakonissalaitoksen
säätiö sr

90 / 272

Keräysnumero Voimassa

RA/2021/590

01.06.2021 -

RA/2021/608

01.06.2021 -

RA/2021/670

01.06.2021 -

RA/2021/712

01.06.2021 -

RA/2021/715

31.05.2021 -

Julkaisu
terveydenhoitoa ja tukea palveluiden piirissä. Nuorten parissa varoilla
tehdään deradikalisaatio-työtä ja samoin psykotraumatologian keskus
mahdollistaa sotatraumatisoituneiden kuntoutusta. Tuki sisältää
toiminnassa tarpeellista mentorointia, mielenterveyspalveluja sekä
käytännön toimia, kuten tukea asunnon, työn tai koulutuspaikan
järjestämisessä.
•Vammaiset ihmiset, kehitysvammaiset ja autismikirjon henkilöt:
Keräysvaroilla tuetaan vammaisten ihmisten työllistymistä ja katetaan
kehityshankkeiden omavastuuosuuksia. Työssä kehitetään
yritysyhteistyötä koulutuksilla sekä järjestetään henkilöille
mahdollisuuksia työharjoitteluihin ja yritysvierailuihin.
Rahankeräysvaroilla katetaan edellä kuvatun toiminnan ja työkohteiden
toteuttamisesta aiheutuvia välittömiä kuluja.
Kerätyt varat käytetään avustusten tai työntekijöille maksettavan
toimintarahan muodossa seuraaviin tarkoituksiin:
- perheiden tapaamisista ja avustamisesta aiheutuneiden kulujen
kattamiseen sekä lasten kerhotoiminnan kuluihin Venäjällä
- Ongolen lastenkodin ylläpitokustannuksiin sekä lasten koulumaksuihin
Intiassa
- Intian Vijayawadassa HIV-lasten tukemiseen ja lääkekuluihin
Lisäksi varoilla järjestetään lasten ja nuorten leiritoimintaa Venäjällä.
Säätiö tukee lastentautien tutkimustyötä Suomessa ja on tätä toiminnan
tarkoitusta varten rakennuttanut lastensairaalan. Säätiö tukee lasten
kivunhoidon kehittämistä ja tutkimusta ja on mahdollistanut
Valtakunnallisen lasten kivunhoidon keskuksen Uuteen lastensairaalaan
yhteistyössä muiden säätiöiden sekä teollisuuden kanssa.
Rahankeräyksellä kerättävillä varoilla mahdollistetaan tiedotusta,
valistusta ja opetusta vanhemmille sekä tutkimustoimintaa. Lisäksi Säätiö
tukee mahdollisia kalliita laitehankintoja sekä potilasperheiden
viihtyvyyteen liittyviä hankintoja.
Kerätyt varat lahjoitetaan Raumalla toimivan tukiperhetalon toiminnan
tukemiseen. Tukiperhetalon avulla ehkäistään vanhempien uupumusta,
tuetaan vanhemmuutta, annetaan vanhemmille omaa aikaa sekä
tarjotaan lapsille turvallisen aikuisen tukea. Talossa asioivien perheiden
lapsille voidaan tarjota muun muassa ruokaa, perushoivaa ja
huolenpitoa, aikuisen läsnäoloa, erilaista ohjattua ryhmätoimintaa sekä
uusia kaverisuhteita. Vanhemmille voidaan tarjota tukea
vanhemmuuteen sekä mahdollisuutta keskustella ammattilaisen kanssa
perheen tilanteesta.
Kerätyillä varoilla tuetaan paikallista nuorisoa ja nuorisotoimintaa
antamalla avustuksia muun muassa urheiluseuroille, koululaisille sekä
lapsiperheille. Avustusta voidaan antaa esimerkiksi paikallisten
urheiluseurojen ohjaajien koulutukseen, oppilaiden retkiin tai
vähävaraisten perheiden joululahjoihin sekä muihin vastaavan kaltaisiin
tarkoituksiin. Päätökset avustusten antamisesta tehdään
tapauskohtaisesti harkiten.
Rahankeräysvaroilla katetaan hakijan yleishyödyllisestä toiminnasta
aiheutuvia kuluja, jotka liittyvät toimitalon käyttöön, ylläpitoon ja
vakuuttamiseen sekä yleisötilaisuuksien järjestämiseen (esim. puhujien
palkkiot ja matkakorvaukset, tilaisuuksien virkistyshetkiin liittyvät
kahvitarjoilut)

Viranomainen

Pankkiyhteys

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0653005120024398

1055591-5 Team East Mission Vantaa
ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI8415553000119694
OKOYFIHH
FI1050000120313415
HELSFIHH
Fl1340550012010860

2529078-8 Stiftelsen Nya
Barnsjukhusets
Stöd sr

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0256300020356975

1810856-2 Lions Club Rauma Rauma
r.y.

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2551610520084645

1537920-1 Lions Club
Kokemäki ry

Kokemäki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3655003920210000

0276444-2 Varkauden
rauhanyhdistys ry

Varkaus

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/716

Julkaisu

31.05.2021 Varoja käytetään yleishyödylliseen toimintaan seuraavasti:
- Perniön ja Särkisalon seudun (eteläinen Salo) nuorten toiminnan
tukemiseen ja syrjäytymisen estämiseen, esimerkiksi 4Hyhdistyksen,
urheiluja kulttuuriseurojen ja vastaavien toimijoiden tukemiseen siten,
että varoja käytetään toimijoiden yksinomaan yleishyödyllisen toimintaan.
- Nuorten kansainvälistymisen tukemiseen (esim. kotimaassa
järjestettävien leirien kustannuksien kattamiseen ja Lions Club
Internationalin jäsenten perheisiin tutustumaan päässeiden nuorten
lentomatkojen kustannusten tukemiseen)
- vanhusten, veteraanien ja vammaisten toiminnan tukemiseen (esim.
järjestämällä teatterimatkoja, ryhmien asuintiloihin hankittaviin virkistys
tai vireyttä kohottaviin laitteisiin ja viihde-esiintyjien tai liikuntatuokion
järjestämisen kuluihin hoitokodeissa)
- koulutustoiminnan tukemiseen LIONS QUEST koulutuksen muodossa
(opettajien sekä urheiluseurojen ohjaajien valmiuksia kehitetään nuorten
ohjaamisessa ja kouluttamisessa) siten, että maksetaan koulutukseen
lähettävien henkilöiden kurssimaksuja
- koululaisten liikenneturvallisuuteen liittyvien varusteiden ja koulutuksen
hankintaan alueen kouluihin.

RA/2021/717

31.05.2021 -

RA/2021/704

28.05.2021 -

RA/2021/706

28.05.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5953340020064321

Y-tunnus

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5857109740052262

2095115-3 Kakskerran
vapaaehtoinen
palokunta ry

Kerätyt varat käytetään hakijan yleishyödyllisen palokuntatyön
kehittämiseen kuten kalustohankintoihin, lisälaitteiden hankintoihin,
koulutus- ja tiedotusmateriaalien hankintaan, nuorisotoiminnan
aloittamiseen sekä miehistön kunnon kehittämiseen ja ylläpitoon.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus ITELFIHH
- seuratoiminnan järjestämisestä syntyvien kulujen kattamiseen
FI6849125020020259
(ilmoitukset lehdissä, puhujien palkkiot, kiinteistöstä aiheutuvat sähkö-,
POPFFI22
lämmitys-, vesi-, äänentoisto-, siivous- ja kiinteistönhuoltokulut,
FI8747541020086771
lakisääteiset hälytinlaitteistot, vakuutukset, vanhusten kyydit)
- lahjoitukset johtokunnan päätöksen mukaan muille rauhanyhdistyksille
hartaustoiminnan tukemiseen
- diakonia ja perheiden tukeminen, jonka tarkoituksena on edistää
perheiden hyvinvointia maksamalla esimerkiksi leiri- ja kurssimaksuja
- kohdennettuihin ruoka-apulahjoituksiin
- Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen kansanopistojen
toiminnan tukemiseen lahjoituksilla.
- Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen leirikeskusten
tukemiseen lahjoituksilla
- siunaustilaisuuksiin hankittaviin kukkalaitteisiin
Kerätyt varat käytetään kirkon hiippakunnan sekä seurakuntien
Poliisihallitus NDEAFIHH
toiminnan rahoittamiseen:
FI3115553000127341
- seurakuntien hengellisestä toiminnasta aiheutuvat kulut
- hengellisessä toiminnassa käytettyjen kiinteistöjen remontointikulut
- uusien seurakuntien perustamisesta aiheutuvat kulut
- piispan hallinnon kuluihin, jotka tukevat kirkon hengellistä toimintaa
- hiippakunnan osastojen tekemään koko kirkkoa avustavaan toimintaan
(sakraalisten teosten ja opetusmateriaalin tekeminen)
- hengellisestä toiminnasta aiheutuvat tiedotuskulut
- leirikeskusten remontointikulut

Yhteisö

Kotipaikka

0204247-4 Lions Club Perniö rySalo

Turku

0189612-8 Sievin
Sievi
Rauhanyhdistys ry

0128753-3 Katolinen Kirkko
Suomessa

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/707

28.05.2021 -

RA/2021/708

28.05.2021 -

RA/2021/709

28.05.2021 -

RA/2021/710

28.05.2021 -

RA/2021/711

28.05.2021 -

RA/2021/713

28.05.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen vuosittain toimintasuunnitelmassa
Poliisihallitus OKOYFIHH
määrättyihin hankkeisiin, joita ovat julkaisutoiminta, Rukajärven suunnan
FI0257230220269612
sotahistoriatiedon keräyksestä aiheutuvat kulut, Rukajärven tien ja
Rukajärvi-keskusten toiminnan kehittäminen sekä Rukapirtti-hanke eli
Rukajärven suunnan komentajan kenraalimajuri E.J. Raappanan
komentokorsun - Rukapirtin rakentaminen Lieksan Rukajärvi-keskuksen
yhteyteen. Lisäksi varoja voidaan käyttää tietojärjestelmien
kehittämiseen, joiden tarkoituksena on saattaa historia- ja kulttuuritietoa
yleisön saataville.
Kerätyt varat käytetään eläinsuojelutyöhön lähinnä Kreikassa ja sen
Poliisihallitus HANDFIHH
saarilla. Varoja käytetään:
FI7931311002309130
- kodittomien eläinten sterilointeihin
- eläinten ruokakuluihin
- eläinlääkärikuluihin
Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää yksittäisen eläimen sairauden tai
vamman hoitamisesta aiheutuviin kuluihin.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus DABAFIHH
- Paikallisten seurakuntien hengelliseen työhön eli uskonnollisiin
FI6681189710014476
kokouksiin, hartaustilaisuuksiin ja jumalanpalveluksiin
DABAFIHH
- Paikallisten seurakuntien tekemään sosiaalityöhön organisoimalla mm.
FI2281189710014492
ruokajakeluita vähävaraisille ja järjestämällä terveys- ja raittiusvalistusta
- Lapsille, nuorille sekä aikuisille järjestettäviin erilaisiin tapahtumiin,
kuten eri ikäryhmille järjestettäviin leireihin
- Mediatyöhön julkaisemalla ja levittämällä hengellisiä painotuotteita
(mm. kirjat, lehdet, audiovisuaalinen- ja sähköinen materiaali)
- Edellä mainittujen toimintojen toteuttamiseen tarvittaviin henkilökunnan
kuluihin, kiinteistöjen ylläpitokustannusten kattamiseen ja mahdollisiin
uudishankkeisiin
- Koulutoiminnan tukemiseen siltä osin kuin valtionosuus ei kata
koulutoiminnan järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia
Kerätyt varat käytetään avustusten ja apurahojen myöntämiseen.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Apurahoilla tuetaan erityisesti urkumusiikkia ja siihen liittyviä hankkeita,
FI0355412820012566
tapahtumia ja erilaisia projekteja. Lisäksi apurahoilla tuetaan pieniä ja
uusia toimijoita sekä yleisölle avoimia toimintoja, kuten esim. sävellyksiä
ja tapahtumia. Apurahat kohdistetaan taiteen vapaalle kentälle ja ne ovat
kenen tahansa haettavissa.
Kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten kalastusharrastuksen,
Poliisihallitus NDEAFIHH
vastuullisen vapaa-ajankalastuksen sekä kalojen luontaisen
FI3315553000126335
lisääntymisen edistämiseen.
Varoja käytetään lasten ja nuorten leirien ja harrastekerhojen
kustannusten tukemiseen sekä vastuullisen vapaa-ajankalastuksen
tiedotuksen ja valistustyön tukemiseen. Lisäksi varoilla tuetaan haukien
lisääntymisalueiden ennallistamista eli ns. haukitehtaiden perustamista.
Kerätyillä varoilla tuetaan yhdistyksen hengellistä toimintaa kattamalla
Poliisihallitus OKOYFIHH
yhdistyksen toimitalon peruskorjauksesta aiheutuneita kustannuksia.
FI7352610240002439
Toimitalossa järjestetään seuroja ja hartaustilaisuuksia sekä muita
tapahtumia, kuten pyhäkouluja ja raamattuluokkia sekä eri kohderyhmille
suunnattuja iltoja ja kerhoja. Varoilla katetaan toimitilan peruskorjausta
varten otetun lainan lyhennyskuluja sekä lainanhoitokuluja siltä osin, kuin
toimitilaa käytetään edellä kuvatun yleishyödyllisen toiminnan
toteuttamiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2297509-5 Rukajärven
suunnan
historiayhdistys ry

Helsinki

3080401-8 Hard luck paws ry

Espoo

0142228-0 Suomen
Adventtikirkko

Tampere

2288607-6 Helsingin
Helsinki
Musiikkitalon säätiö
sr

1644332-4 Suomen VapaaHelsinki
ajankalastajien
Keskusjärjestö ry,
Finlands
Fritidsfiskares
Centralorganisation
rf
0283175-6 Merijärven
Merijärvi
Rauhanyhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/685

26.05.2021 -

RA/2021/691

26.05.2021 -

RA/2021/694

26.05.2021 -

RA/2021/680

25.05.2021 -

RA/2021/681

25.05.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään Suomessa kristillisen
Poliisihallitus DABAFIHH
sanoman julistamistyöhön Uusi Elämä -lehden sekä TV-ohjelmien kautta.
FI0980001301961083
Varoja käytetään lehden tekemiseen ja jakeluun, samoin TV-ohjelmien
NDEAFIHH
tekemiseen ja lähettämiseen. TV-ohjelmia lähetetään television avulla,
FI0212073000104078
mutta myös web-TV:n ja netti-TV:n kautta sekä sosiaalisen median
kautta. Varoilla järjestetään myös työhön liittyvää kokous- ja
tilaisuustoimintaa Suomessa, ja katetaan tähän toimintaan liittyviä
välittömiä kuluja.
Rahankeräysvaroja käytetään myös sosiaaliseen avustustyöhön sekä
myös julistustyöhän Israelissa, Intiassa ja Brasiliassa paikallisten
seurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Israelissa tuetaan
Shavei Tzion seurakunnan sosiaalista avustustyötä Haifan alueella ja
vastaanottokodin toimintaa Tiberiassa. Intiassa tuetaan Grace Gospel
Missionin avustustyötä köyhemmälle väestölle, Bangaloren alueella.
Brasiliassa tuetaan Igreja Evangelica Missionaria Belem seurakunnan
työtä Catu-Salvadorin alueella.
Rahankeräyksellä kertyneet varat käytetään yhdistyksen avoimien
Poliisihallitus OKOYFIHH
seurojen järjestämiseen. Varoilla katetaan järjestämisestä aiheutuneita
FI1155430160914076
kiinteitä kustannuksia, esimerkiksi kiinteistön ylläpitoon liittyvät
kustannukset siltä osin kuin ne liittyvät yleishyödylliseen toimintaan, sekä
puhujien palkkioita ja nettiradion kustannuksia.
Kerätyt varat käytetään lyhentämättöminä Rantasalmen nuorten ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
vanhusten hyväksi Lions-periaatteiden mukaisesti. Varoja käytetään
FI4653830420110039
esimerkiksi koulujen stipendeihin sekä avustamaan Rantasalmen
Urheilijoiden eri jaostoja, Rantasalmen nuorisopuhallinorkesteria,
partiolaisia ja kehitysvammaisia.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Varat käytetään kehitysyhteistyön omarahoitusosuuden (7,5 %)
FI9055412820030303
kattamiseksi.
OKOYFIHH
FI2255412820003979
OKOYFIHH
FI4955412820001262
Poliisihallitus ITELFIHH
Kerätyt varat käytetään yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan
FI8246000010806012
seuraavasti:
- Yläsavolaisten lasten ja nuorten tukemiseen koulunkäynnissä ja
harrastuksissa
- perheiden tukemiseen kriisitilanteissa esimerkiksi ruoka-tai muilla
tarpeellisella avustuksilla
- lapsiperheille järjestettävän virkistystoiminnan rahoittamiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

0649559-3 Uusi Elämä r.y.

Kotipaikka
Jyväskylä

0905521-9 Äänekosken
Äänekoski
Rauhanyhdistys ry

0207346-5 Lions Club
Rantasalmi ry

Rantasalmi

0460097-8 Kynnys ry

Helsinki

1520661-8 Iisalmen
Iisalmi
Pelastakaa Lapset
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/664

21.05.2021 -

RA/2021/665

21.05.2021 -

RA/2021/666

21.05.2021 -

RA/2021/667

21.05.2021 -

RA/2021/671

21.05.2021 -

Säätiöllä on käytössä julkinen rahoitusstrategia, jolla tavoitellaan
toiminnan ja rahoituksen vaikuttavuutta. Strategian keskiössä on
metsäalalla toimiva hyvinvoiva ja osaava ihminen, metsäosaaja.
Strategiassa painopistealueita on kuusi:
1) Osaaminen – osaamisen, koulutuksen ja koulutusjärjestelmien sekä
niiden tutkimuksen kehittäminen
2) Hyvinvointi – ihmisjohtamisen kehittäminen, käyttäytymistutkimus,
erilaisuuden tuntemus
3) Verkostot – opiskelijajärjestöjen sekä metsäalan opiskelijoiden
kansainvälistymisen tukeminen
4) Tunnettuus – arvostuksen, tunnettuuden, vetovoimaisuuden sekä työn
merkityksellisyyden lisääminen
5) Metsäkulttuuri – metsäsuhdetutkimus sekä strategisena
rahoituskohteena valtakunnallinen metsämuseo Lusto
6) Ennakointi – tulevaisuuden tutkimus ymmärtäminen ja tekeminen
Säätiö rahoittaa edellä mainittujen painopistealueiden mukaisia
koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-,
markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja
opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tukee painopistealueiden mukaista
muuta toimintaa apurahoin. Rahankeräysvarat käytetään
rahoituskokonaisuuden osana.
Keräysvarat käytetään lahjoitusta seuraavassa apurahanjaossa, mikäli
se lahjoittajan mahdollisten rajausten ja saatujen apuraha-anomusten
puolesta on mahdollista.
Kerätyt varat käytetään:
- koululaisten stipendeihin
- lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen
Kerätyt varat käytetään eläinten auttamiseen EU:n alueella ja
tarvittaessa Suomessa. Varoja käytetään eläinten ruoka-, rokotus- ja
eläinlääkärikuluihin sekä tarhaolojen kohentamisesta aiheutuviin kuluihin.
Yhdistyksellä on yhteistyötarhat Romaniassa ja Espanjassa.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen toiminta-alueeseen liittyvän
tutkimuksen tukemiseen ja tutkimustietoon perustuvaan tiedotukseen ja
koulutukseen Suomessa:
- tieteellisen tutkimuksen rahoittaminen
- ansiokkaiden aiheeseen liittyvien opinnäytteiden palkitseminen
- avoimien konferenssien ja tapahtumien kulujen kattaminen
- vapaasti saatavilla olevan tiedotus- ja koulutusmateriaalin tuottaminen
Kerätyillä varoilla hankitaan seurakunnalle kirkkotilat, joissa on
järjestetään hengellisiä tapahtumia, kerhotoimintaa sekä muita kirkon
toimintaan liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Varat käytetään joko valmiin
tilan ostamiseen tai uuden tilan rakentamiseen. Kirkkorakennuksen
hankinnan jälkeen varoja käytetään myös tilojen ylläpitokustannuksiin,
kuten rakennusten huolto-, korjaus- ja kunnossapitokuluin, vakuutuksiin
sekä sähkö-, lämmitys- ja vesikulujen kattamiseen.

RA/2021/640

18.05.2021 Kerätyillä varoilla maksetaan kiinteistön kuluja (kuten sähkö, vesi ja
laajennuksen tekemiseen otettua lainaa) siltä osin kuin kiinteistö on
yleishyödyllisessä käytössä. Lisäksi kerätyillä varoilla maksetaan
ulkopaikkakunnilta tulleille puhujille päivärahaa ja kilometrikorvauksia.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
Fl4455412820032101

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0221096-8 Metsämiesten
Säätiö s.r

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8951310020177227

1774990-7 Lions Club
Keminmaa ry

Keminmaa

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5456121120439838

2966691-4 Autetaan Eläimiä ry Lahti

Poliisihallitus HOLVFIHH
FI8979977997805382

2933211-3 Psykedeelitutkimus Helsinki
yhdistys ry

Poliisihallitus DABAFIHH
FI2181469710254086

2732891-1 Helsingin Debre
Helsinki
Amin Abune Tekla
Haymanot seurakunta

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8752740020036396

0186640-4 Laitasaaren
rauhanyhdistys ry

Muhos
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/641

Julkaisu

18.05.2021 -

RA/2021/644

18.05.2021 -

RA/2021/645

18.05.2021 -

RA/2021/646

18.05.2021 -

RA/2021/648

18.05.2021 -

Varat käytetään hakijan yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuviin
kuluihin, kuten toimipaikan käyttökustannuksiin, auton polttoaineisiin
sekä muihin juokseviin kuluihin. Rahankeräysvaroilla katetaan toiminnan
kuluja (auton polttoaine, toiminnanjohtajan palkka, vuokrat, sähköt, vesi
sekä kaikki tarpeellinen välineistö ja hygieniatarvikkeet) siltä osin kuin ne
aiheutuvat hakijan yleishyödyllisestä toiminnasta.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
Vanhusten parissa tehtävään vapaaehtoistoimintaan osana
ennaltaehkäisevää vanhustyötä ja osallisuutta lisäävää
kansalaistoimintaa.
Toimintakohteita ovat: löytävä ja tukeva seniorityö ja tähän toimintaan
liittyvän vapaaehtoistoiminnan koordinointi (sis. yksinäisten vanhusten
löytäminen ja innostaminen toisten pariin, sosiokulttuurisen vanhustyön
tukeminen vapaaehtoisvoimin, ikääntyvien ryhmien järjestäminen eri
puolilla Turkua, vanhusten ohjaaminen kulttuurin pariin vapaaehtoisten
tukemana). Toiminta voi tapahtua myös etäyhteyksien kautta ja
digitaalisin keinoin. Varoja käytetään myös vapaaehtoisten
virkistystoimintaan ja ohjaus- ja tukitoimintojen ylläpitoon. Lisäksi varoja
käytetään taidetervehdysten (musiikillinen tai muutoin taiteellinen käynti)
tarjoamiseen ja viemiseen senioreille, ja tähän toimintaan liittyviin
välittömiin kuluihin.
Varat käytetään mielenterveysomaisten ja -läheisten hyvinvoinnin ja
jaksamisen tukemiseen.
Varojen käyttökohteita ovat; virkistystoiminta (kuten retket, kulttuuri,
hyvinvointiluennot), vapaaehtoisten ohjaamat aktiviteetit omaisille (kuten
tapaamiset, virkistystoiminta, ja toimintaan liittyvät tarjoilut) ja
kurssitoiminta omaisille (kuten luentojen järjestäminen, toimintaan liittyvät
tarjoilut ja matkakulut).
Keräyksellä saaduilla varoilla pyritään edistämään luonnonvaraisten ja
yhdistyksen hoidossa olevien lemmikkieläinten hyvinvointia. Varoilla
hankitaan ruokaa, lääkkeitä ja hoitotarvikkeita eläimille. Lisäksi varoja
käytetään eläinlääkärikustannuksiin, muihin hoitokuluihin ja kuljetuksiin.
Varoja käytetään myös luonnonvaraisten eläinten hoitotiloihin ja niiden
käyttöön liittyviin kuluihin (esimerkiksi aitausten korjaus- ja rakennustyöt).
Rahankeräyksellä kerättyjä varoja käytetään urheiluseuran harjoitus- ja
kilpailukulujen kattamiseen sekä välinehankintoihin. Keräyksen
tavoitteena on keventää harrastajien harrastemaksuja ja näin antaa
paremmat mahdollisuudet kaikkien osallistua ja harrastaa urheiluseuran
toimintaa. Varojen käytöstä vastaa seuran johtokunta.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5157008120258608

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2957169020032160

0451805-0 Turun
Turku
Lähimmäispalveluy
hdistys ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7357169020098492

0991046-5 Varsinais-Suomen Turku
mielenterveysomais
et FinFami ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9754470620086132

1980410-5 Pääkaupunkiseudu Helsinki
n
Eläinsuojeluyhdistys
ry

Poliisihallitus ITELFIHH
FI6249561740002302

0178504-9 Karijoen Tappara

1859796-8 Satakunnan
Elämän Leipä
Sinulle ry

Kotipaikka
Pori

Karijoki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HANDFIHH
FI0731311002202368

RA/2021/650

18.05.2021 -

RA/2021/651

18.05.2021 -

RA/2021/619

12.05.2021 -

Kertyvät varat käytetään Romaniassa Gradistean alueen koirien ja
kissojen hyvinvoinnin takaamiseen sekä koira- ja kissapopulaation
vähentämiseen. Varat kohdistetaan katukoirien ja -kissojen auttamiseen,
paikallisten omistajien koirien ja kissojen auttamiseen tai paikallisen
tarhan koirien ja kissojen auttamiseen. Tarvittaessa varoja voidaan
käyttää myös yhden yksittäisen koiran tai kissan auttamiseen. Varoja
kerätään pääasiallisesti sterilointitapahtumiin (sterilointien kustannukset,
mahdolliset muut tapahtumiin liittyvät kulut). Varoja kerätään myös
seuraaviin tarkoituksiin: eläinten lääkkeet, avustuspakettien ja -kuormien
lähetyskustannukset, ruoka ja herkut (kuiva- ja märkäruoka, erilaiset
herkut kissoille ja koirille), eläinlääkärikustannukset, koirien ja kissojen
varusteet (esimerkiksi pedit, pannat, valjaat, hihnat, lelut, kantokopat,
häkit) ja paikallisen tarhan ylläpitoon tarvittavat tarvikkeet (esimerkiksi
aitatarvikkeet).
Rahankeräysvaroja käytetään Suomi-Seuran palveluiden kehittämiseksi Poliisihallitus OKOYFIHH
ja ulkosuomalaisten osallisuuden lisäämiseksi:
FI8055412820028737
(1) virtuaalinen Suomi-kylä maailmalla, digitaalinen parlamentti-istunto
(suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) ja sen jälkeen uuden digitaalisen
osallistamisen ja vaikuttamisen mallin luominen
ulkosuomalaisparlamentin toiminnalle
(2) kaikille asuinpaikasta riippumatta saavutettavat Suomi-Seuran
neuvontapalvelut
(3) sujuvan paluumuuton tukeminen ja paluumuuttajien Osaajaväylä
Suomeen -mallin kehittäminen. Mallin tavoitteena on sujuvoittaa
ulkosuomalaisten paluuta Suomeen, auttaa heitä verkostoitumaan ja
kotiutumaan. Osaajaväylän palvelut sisältävät pääosin digitaalisia
neuvonta-, koulutus- ja ohjauspalveluja ulkosuomalaisille paluumuuttajille
ja heidän perheilleen. Osana mallia käynnistetään tukihenkilötoimintaa
paluumuuttajien kotiutumisen tukemiseksi.
(4) monikanavaisen ja saavutettavan viestinnän kehittäminen ja
ulkosuomalaisuutta koskevan tiedotuksen edistäminen Suomessa.
Kerättävien varojen avulla ylläpidetään ja kehitetään ulkosuomalaisille
kohdennettuja verkkopalveluita ja -viestintää kolmella kielellä. Lisäksi
varoilla tuetaan Suomen ainoan ulkosuomalaisuuteen keskittyvän
Suomen Silta -lehden julkaisemista.
Tarkoituksena on tukea evankeliumin julistamista ja opetusta, lapsi- ja
Poliisihallitus ITELFIHH
nuorisotyötä, perhetyötä, senioritoimintaa, diakoniaa ja sielunhoitoa sekä
FI2946000011129976
syrjäytymisen ja riippuvuuksien ehkäisemistä.
Kerätyt varat käytetään yllä mainituista toimintamuodoista aiheutuvien
kustannusten kattamiseen, kuten esim. henkilöstön palkkakuluihin,
toimitilojen kiinteistökustannuksiin, evankeliumin julistamisesta ja
opetuksesta aiheutuvien varusteiden hankinta- ja ylläpitokuluihin sekä
avustustarvike- ja materiaalikuluihin.
Varoja käytetään myös lähetys- ja kehitysyhteistyöhön kehitysmaissa
työskentelevien seurakunnan palveluksessa olevien työntekijöiden
palkkaus-, asumis- ja matkakustannuksiin. Työtä tehdään yhteistyössä
kotimaisen kehitysyhteistyöjärjestön ja kohdemaiden seurakuntien ja
järjestöjen kanssa.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3084421-2 Gradistean koirien Helsinki
ja kissojen tuki ry

0202356-4 Suomi-Seura ry

Helsinki

2951327-2 Jyväskylän
Jyväskylä
Helluntaiseurakunta
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/625

12.05.2021 -

RA/2021/626

12.05.2021 -

RA/2021/627

12.05.2021 -

RA/2021/628

12.05.2021 -

Kerätyt varat käytetään paikallisen lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön
tukemiseen:
- koululaisten stipendeihin
- lukiolaisten kielimatkojen tukemiseen
- nettikiusaamisesta kertovan opetusmateriaalin tuottamiseen
- vanhainkotiin hankittaviin pyörätuoleihin ja pyörätuolipeitteisiin sekä
älytelevisioon
Kerätyt varat käytetään
- evankeliumin levittämiseen
- hyväntekeväisyystyöhön (hengellinen ja materiaalinen avustustyö)
- kristilliseen mediatyöhön
- kristillisen toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen Suomessa ja
ulkomailla
- lähetystyöhön
- opetustoimintaan
- toiminnasta viestimiseen ja tiedottamiseen
- toiminnassa tarvittaviin laitteistoihin ja materiaaleihin
- toiminnasta aiheutuviin henkilöstökuluihin
- kristillisessa mediatyössä tarvittavien tilojen kuluihin
Kerätyt varat käytetään:
- Pohjois-Espoon päiväkoti- ja koululasten urheilun ja liikunnan
tukemiseen
- koululaisten stipendeihin
- vähävaraisten lasten ja perheiden avustamiseen yhteistyössä kirkon
diakoniatyön kanssa
- talkootyönä tehtävään tienvarsien siivous- ja puhdistustyön kuluihin
(pussit, hanskat, kuljetukset sekä muut toiminnasta aiheutuvat kulut)
Kerätyillä varoilla järjestetään projektikokonaisuuksia itsenäisesti ja
yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Projektien tarkoituksena ja
tavoitteena on edesauttaa uhanalaisten ja vaarantuneiden eläinlajien ja
niiden elinympäristön säilymistä. Projektit ovat kokonaisuuksia, jotka
pitävät sisällään muun muassa valistus- ja neuvontatilaisuuksia,
kokouksia ja esitelmätilaisuuksia. Lisäksi varoja voidaan käyttää
vaikuttamistyöhön, kuten aloitteiden tekemiseen viranomaisille ja
yhteisöille.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus POPFFI22
FI4647640010043188

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7015443000069463

3080890-8 Revival Explosion
Europe ry

Helsinki

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI8413505000091259

1936193-0 Lions Club Espoo
Pohjoinen-Esbo
Nord r.y.

Espoo

Poliisihallitus DABAFIHH
FI8981469710271098

3084550-6 Anti-Poaching
Association of
Finland Ry

Porvoo

2220972-9 Lions Club
Äänekoski
Äänekoski/Helmi ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4953000320089689

RA/2021/615

11.05.2021 -

RA/2021/616

11.05.2021 -

RA/2021/606

10.05.2021 -

RA/2021/607

10.05.2021 -

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
Nuoriso- ja vanhustyön tukemiseen järjestämällä näihin liittyviä
yleisötilaisuuksia, antamalla avustuksia ja taloudellista tukea ja
tuottamalla toimintaa palvelevia palveluaktiviteetteja.
Varoilla/varoista
- annetaan avustuksia nuorille vieraiden kielten opiskeluun kielikursseilla
(avustetaan hakemuksesta kurssin osallistumismaksuissa)
- järjestetään kuljetuksia vanhuksille paikkakunnalla järjestettäville
vanhusten virkistyspäiville
- järjestetään kunnan vanhemmille päihteiden vastaisia
valistustilaisuuksia
- järjestetään pitkään potilaina terveydenhoitoalan palveluissa olleille
kuljetuksia paikkakunnalla heidän Iapsuus- ja kotimaisemissa
virkistystarkoituksessa
- tuetaan kunnan vähävaraisten lasten kesäretken järjestämistä
taloudellisin avustuksin
- hankitaan ja jaetaan ruoka-avustuksia niitä tarvitseville
- hankitaan ja jaetaan lasten liikenneturvallisuutta parantavia välineitä
muun muassa päiväkodeille
- tuetaan nuorison liikunnan harrastamista välinehankinnoin ja muun
vastaavan avustamisen avulla, tukea annetaan urheiluseuroille ja
paikkakunnan koulujen käyttöön.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
Poliisihallitus SBANFIHH
Malawilaisten lasten koulu-, vaatetus-, ruoka- ja muihin vastaaviin
FI5940500010084730
päivittäisen elämän kustannuksiin. Yhdistyksellä on Malawissa
OKOYFIHH
kummilapsiohjelma ja näiden lasten koulunkäyntiä ja elämistä tuetaan
FI8455380620208873
rahankeräysvaroin. Varoja käytetään myös koulurakennusten
kunnossapitämiseen sekä kouluruokailun järjestämiseen paikallisessa
koulussa.
Varoja käytetään myös aikuisille järjestetyn ompelukurssin ylläpitämiseen
ja sen mukaisiin kustannuksiin. Kurssin avulla paikalliset ihmiset
opettelevat tarpeellisia taitoja, joita hyödyntää alueella elämiseksi.
Tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistäminen psykososiaalisen
Poliisihallitus POPFFI22
tuen avulla ja lapsettomuustietoisuuden lisääminen.
FI1847260010156425
Varat käytetään tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistämiseen
psykososiaalisen tuen avulla ja lapsettomuustietoisuuden edistämiseen
esimerkiksi toteuttamalla luentotoimintaa, kurssitoimintaa ja tukemalla
vertaistukiryhmiä, tuottamalla materiaalia ja kouluttamalla ammattilaisia
tahattoman lapsettomuuden kysymyksissä.
Kerättävillä varoilla hankitaan museorakennusten korjaamiseen
Poliisihallitus OKOYFIHH
tarvittavia materiaaleja kuten puutavaraa ja maaleja. Varoilla voidaan
FI6654630855000021
maksaa myös piha-alueen kunnostamisesta aiheutuvia kuluja.

Y-tunnus

Yhteisö

3041037-7 Lions Club
Rajamäki ry

Kotipaikka
Nurmijärvi

3065474-2 Malawin Kummit ry Porvoo

1462422-8 Lapsettomien
Tampere
yhdistys Simpukka
ry

0429948-4 Tervolan
Museoseura ry

Tervola
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/609

10.05.2021 -

Kertyvät varat käytetään Taidekappelin toiminnan mahdollistamiseen,
ylläpitämiseen ja jatkamiseen.
Varojen käyttötarkoitusta toteutetaan edellä mainittuihin toimintoihin
seuraavasti:
- ekumeenisella valistus- ja koulutustoiminnalla esimerkiksi yleisölle
maksuttomilla keskusteluilloilla ja kaikille avoimilla yleisöluennoilla
- julkaisutoiminnalla: kaikille jaettavat painatus- ym. materiaalit, jotka
voivat sisältää taiteellisia, ekumeenisia ja hengellisiä teemoja
- jakamalla ekumeenisen taiteen, kulttuurin ja hengellisyyden
kannustusstipendit mm. taiteilijoille, muusikoille, kirjailijoille sekä taiteen
tai teologian opiskelijoille.
Varoja käytetään myös kiinteistökuluihin sekä työntekijän palkkakuluihin
siltä osin kuin kyse on yleishyödyllisestä toiminnasta.

RA/2021/594

07.05.2021 Rahankeräyksellä kerättävät varat ohjataan lyhentämättömänä hakijan
Nuorisorahastoon, jolla rahoitetaan Nuoriso Leader -toimintaa.
Toimintaan kuuluu nuorten omien pienten projektien rahoittaminen.

RA/2021/595

07.05.2021 Varat käytetään hakijan yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuvien
kulujen kattamiseen seuraavasti:
- aikuistyötä tekevän työntekijän yleishyödyllisistä tehtävistä aiheutuviin
palkkauskuluihin (mm. julistus, opetus, koulutus, sielunhoitotyö ja
kokoustoiminnan järjestäminen)
- yksinomaan yleishyödyllisessä käytössä olevan kiinteistön kuluihin
(mm. kiinteistön hoitokulut, vuokrat, sähköt, vesi)
- toimiston kuluihin siltä osin kuin ne aiheutuvat hakijan yksinomaan
yleishyödyllisestä toiminnasta
- lapsi- ja nuorisotyön kuluihin (mm. pyhäkoulu, leirit, retket ja tapahtumat)
- lähetystyön kannatusmaksuun, jolla rahoitetaan sekä Intiassa
lähetystyötä tekevää pastoriperhettä että Afrikassa palvelevaa lähettiä.

RA/2021/596

07.05.2021 -

RA/2021/598

07.05.2021 -

RA/2021/586

06.05.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7057134560918483
OKOYFIHH
FI8057134520041533

Y-tunnus

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2056450020016804

1732325-2 Leader TunturiLappi ry

Muonio

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4656200920239059

0280799-1 Lappeenrannan
Vapaaseurakunta

Lappeenranta

Poliisihallitus ITELFIHH
FI9545030010689184

0155661-7 Tampereen
Tampere
vapaakirkkoseuraku
nta

Kerättyjä varoja käytetään yleishyödylliseen toimintaan seuraavasti:
- seurakunnan toimihenkilöiden (lähetystyöntekijät, tavoitettavan työn
tekijät) palkkakuluihin
- kansainvälisen ja tavoittavan työn kuluihin, kuten tilojen vuokriin ja
materiaalikustannuksiin
- kirkkokiinteistön käyttökuluihin.
Kansainvälisellä työllä tarkoitetaan Suomessa maahanmuuttajien parissa
tehtävää työtä, kuten kotouttaminen, kerhotoiminta ja raamattupiirit.
Tavoittavalla työllä tarkoitetaan sosiaalisesti syrjäytyneiden perheiden ja
erityisesti niiden lasten parissa tehtävää iltapäiväkerhotoimintaa.
Kerättyjä varoja käytetään New Wine -työn levittämiseen ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
kehittämiseen tapaamisten, tapahtumien ja puhujatilaisuuksien avulla.
FI7256800020505943
Varoja käytetään toiminnasta aiheutuviin henkilöstö- ja
markkinointikuluihin, tapahtumien kuluihin ja tapahtumissa tarvittavien
tarvikkeiden hankintaan.
Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
diakoniatyön avustuskohteiden hyväksi. Varat käytetään seurakunnan
FI1354190110000936
diakoniatyön kautta vähävaraisille ja vaikeassa elämäntilanteessa oleville
ruoka-avustuksina tai muuna tarveharkintaisena taloudellisena
avustuksena.

Yhteisö

Kotipaikka

1019917-2 Pyhän Henrikin
Turku
Kappelin
Kannatusyhdistys ry

2920186-9 New Wine Finland Jyväskylä
ry

0182398-1 Seinäjoen
seurakunta

Seinäjoki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/587

06.05.2021 -

RA/2021/588

06.05.2021 -

RA/2021/574

05.05.2021 -

RA/2021/576

05.05.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään klubin toiminta-alueella lasten ja nuorison terveitä Poliisihallitus NDEAFIHH
elämäntapoja tukevien toimintojen hankintoihin. Varoja käytetään edellä
FI0210183000803009
mainitun mukaisesti esim. tukemalla partiotoiminnan
leiritarvikehankintoja, hankkimalla koottavia maaleja nappulaikäisille ja
jakamalla stipendejä ansioituneille oppilaille.
Lisäksi varoja käytetään seurakunnan diakoniatyön kautta jakamalla
ruoka- ja tavara-apua tarveharkinnan perusteella esim. ikääntyneille.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen heikommassa asemassa olevien
Poliisihallitus POPFFI22
nuorten tukemiseen liittyviin hankkeisiin. Rahankeräysvaroilla katetaan
FI0747860010209361
hankkeiden omarahoitusosuuksia, joiden osuus on kehittämishankkeesta
ja kehittämishankkeen muiden mahdollisten rahoittajien avustuksia
koskevista säädöksistä riippuen 10 - 50 prosenttia hankkeen
kokonaiskustannuksista. Varoja käytetään myös heikommassa
asemassa olevien nuorten tukemiseen liittyvien uusien toimintamuotojen
käynnistämiseen ja olemassa olevan toiminnan laajentamiseen liittyviin
investointikustannuksiin.
Edellä mainitut hankkeet sisältävät välittömän ja suoran nuorten
tukemisen liittyvän asiakastyön lisäksi viestintää, verkostotyötä, nuorten
hyvinvointiin ja oikeuksiin liittyvää vaikuttamistoimintaa, yhteiskunnallisiin
ongelmiin ja heikommassa asemassa olevien nuorten ajankohtaisin
tarpeisiin liittyviä selvityksiä ja kartoituksia, toimintamallien ja
menetelmien kehittämistä, koulutustoimintaa, toiminnan kohderyhmiin
liittyvää tutkimusta, hankkeessa tuotettuun tietoon ja osaamiseen liittyviä
julkaisuja ja muuta materiaalin tuotantoa sekä yhteistoimintaa
hankekumppaneiden kanssa.
Keräysvaroilla katetaan edellä kuvattuun liittyen järjestön hallinto-,
viestintä-, rekrytointi-, markkinointi-, koulutus-, palkka-, työnohjaus-,
kehittämistoiminta-, virkistystoiminta- ja palkkiokustannuksia sekä
matkakuluja. Lisäksi varoilla maksetaan työntekijöille ja vapaaehtoisille
järjestettyjen kehittämistilaisuuksien kustannuksia sekä
vapaaehtoistoiminnasta aiheutuvia viestintä-, rekrytointi-, markkinointi-,
koulutus-, työnohjaus-, kehittämistoiminta-, virkistystoiminta- ja
palkkiokustannuksia.
Keräysvaroja käytetään myös heikommassa asemassa oleville nuorille
tarkoitettujen harrastus- ja virkistystoimintamuotojen, kuten esim.
tukihenkilötoiminnan ja vertaistuellisen yhteisötoiminnan, kustannusten
kattamiseen.
Lisäksi varoja käytetään heikommassa asemassa olevien nuorten
tukemiseen liittyvän toiminnan johtamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen
ja järjestämiseen.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään loukkaantuneiden
Poliisihallitus OKOYFIHH
luonnonvaraisten lintujen, siilien ja oravien hoidosta aiheutuviin kuluihin
FI0551720220232343
ja niiden ruokintaan.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään paikkakuntalaisten lasten ja Poliisihallitus OKOYFIHH
nuorten avustamiseen ja harrastustoiminnan tukemiseen. Varoilla
FI2556505240020447
avustetaan lapsiperheitä esimerkiksi yllättävissä onnettomuustilanteissa
sekä jakamalla ruoka- ja tuoteavustuksia tarvitseville. Varoista jaetaan
myös kannustustukea nuorille ja stipendejä yhteistyössä alueen
koulutoimijoiden kanssa. Lisäksi varoilla järjestetään yhdistyksen
toteuttamaa leiritoimintaa ja tapahtumatoimintaa lapsille.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3027680-9 Lions Club
Helsinki
Helsinki/Katajanokk
a ry

0292537-3 Nuorten Palvelu ry Kuopio

2995093-1 Pyhtään
Lintuhoitola ry

Pyhtää

2175296-5 Lions Club
Savonranta ry

Savonlinna
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HELSFIHH
FI5940552920108638

RA/2021/577

05.05.2021 -

RA/2021/562

30.04.2021 -

RA/2021/563

30.04.2021 -

RA/2021/545

29.04.2021 -

RA/2021/548

29.04.2021 -

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään vapaaehtoistoiminnan
järjestämiseen. Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on tuottaa
vapaaehtoistoimijoita muun muassa järjestöjen toiminnan tueksi ja
toimimaan käytännön auttamis- ja avustamistehtävissä, esimerkiksi
ulkoilu- ja asiointitukena seniorille taikka tukihenkilönä kotoutumisessa
maahanmuuttajan kanssa.
Varoilla maksetaan toiminnasta aiheutuvia välittömiä kuluja kuten;
materiaalihankinnat, koulutuksen järjestäminen, tiedotusmateriaalin
tuottaminen ja tulostuskulut sekä toiminnan mainostaminen mm. lehtien
välityksellä. Lisäksi varoja käytetään luento- ja asiantuntijatilaisuuksien
järjestämiseen ja niin asiakkaille kuin vapaaehtoistyöntekijöille
järjestettävien tilaisuuksien toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin.
Kerätyt varat käytetään kotimaassa ja ulkomailla tehtävään
Poliisihallitus OKOYFIHH
lähetystyöhön (esim. palkka-, matka- ja avustuskulut) sekä hengellisten
FI9152800020024972
konferenssien, seminaarien ja kampanjoiden järjestämisestä aiheutuviin
kuluihin. Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen kristilliseen mediatyöhön
sekä vähävaraisten avustuksiin, kuten ruoka- ja vaateavustuksiin.
Kerätyt varat käytetään meripelastustoiminnan ylläpitämiseen ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
kehittämiseen yhdistyksen toiminta-alueella, kattamalla esim.
FI1153580620166634
pelastusalusten huollosta, korjauksista, telakoinnista ja polttoaineesta
aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi varoilla katetaan esim.
ensiaputarvikkeista, pelastusvälineistä ja -varusteiden hankinnasta
aiheutuvia kuluja.
Poliisihallitus DABAFIHH
FI6780001270170229
Varoja käytetään luomaan toimintamalleja, joissa lapset itse ovat
aktiivisia pyhäkoulutoiminnan järjestämisessä. Tätä varten
seurakunnissa järjestetään pilottitapahtumia esim. Pop up-pyhäkouluja,
joissa toimintatapoja testataan lasten, vapaaehtoisten ohjaajien ja
seurakunnan työntekijöiden kanssa. Toimintamallit rakentuvat
ajanmukaiselle pyhäkoulun brändille. Brändin ideana on kertoa lapsille,
perheille ja myös seurakunnille, miten pyhäkoulu parhaimmillaan vastaa
lasten eheän identiteetin ja hyvinvoinnin tarpeisiin. SPY kehittää
digitaalista pyhäkoulutoimintaa yhteistyössä Lastenkirkko-median
kanssa. Hakija pitää yhteyttä jäsenistöönsä kirjeillä ja pitämällä yllä
verkkosivua, josta on helppo löytää pyhäkoulun ajankohtaiset asiat.
Vuoden 2021 aikana toiminnan pääpainopiste on tuottaa seurakuntien
käyttöön viestinnän ja markkinoinnin konsepti ja siihen liittyvät materiaalit
pyhäkoulun tunnettuuden lisäämiseksi.
Varoja käytetään toimintamallin luomisesta aiheutuvien kustannusten
kattamiseen, digitaaliseen pyhäkoulutoiminnan kehittämiseen,
pyhäkoulun ajankohtaisista asioista tiedottamiseen ja pyhäkoulun
brändin luomiseen (mm. viestinnän ja markkinoinnin konseptista
aiheutuvat kustannukset).
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6451190020009194
Kerätyillä varoilla ylläpidetään Myanmarissa olevaa Love Myanmar
Ministries NGO Children Center-lastenkeskusta. Varat käytetään siellä
työskentelevän henkilökunnan palkkoihin, lasten ja nuorten päivittäiseen
ravintoon sekä puhtaaseen juomaveteen, vaatteisiin,
hygieniatarvikkeisiin, koulumaksuihin- ja pukuihin,
terveydenhuoltokuluihin, kuljetuskustannuksiin sekä lastenkeskuksen
vuokraan. Lisäksi varoja käytetään lastenkeskuksen kunnostukseen,
taloustarvikkeisiin sekä joululahjoihin.
Varoja käytetään myös hakijan toimintakuluihin siltä osin kuin ne
aiheutuvat hakijan yksinomaan yleishyödyllisestä toiminnasta.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0844599-5 Granin Lähiapu ry, Kauniainen
ruotsiksi Grani
Närhjälp rf

1488704-4 Global Power
Evangelism ry

Turku

1881269-9 SMPS Porvoon
Porvoo
Meripelastajat Borgå Sjöräddare ry

2605828-6 Suomen
Pyhäkoulun
Ystävät ry

Helsinki

3054249-2 Love Myanmar
Ministries ry

Karvia
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/549

Julkaisu

29.04.2021 Varat luovutetaan Kärpät 46 ry:lle käytettäväksi kahden uuden
jääkiekkokaukalon rakennuttamiseen. Näiden kahden kaukalon
käyttäjäkunnan muodostavat kaikki alueen junioriseurat.

RA/2021/550

29.04.2021 -

RA/2021/543

28.04.2021 -

RA/2021/528

27.04.2021 -

RA/2021/530

27.04.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8857414020017724

Y-tunnus

Poliisihallitus ITELFIHH
FI9441080011103929

2796819-3 Oronmyllysäätiö sr Parikkala

Kerätyt varat käytetään hakija sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen
toimintaan.
Varoilla katetaan mm. lasten, nuorten, perheiden ja eri sukupolvien
yhteisistä päivä- ja viikonlopputapahtumista, useamman päivän
lyhytkursseista sekä eri-ikäisten henkistä, hengellistä ja ruumiillista
hyvinvointia lisäävää monipuolista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta
toteuttavasta viriketoiminnasta ja koulutuksesta syntyviä kustannuksia (
mm. ruokahuollosta, tapahtuman vastuuhenkilöiden majoituksista,
ruokailuista ja matkakuluista, mahdollisista opetuspalkkioista, sähköstä,
lämmityksestä ja av-tekniikasta sekä ohjelmissa tarvittavista
materiaaleista ja kalustosta). Leirejä järjestetään esimerkiksi lapsille ja
perheille, tapahtumissa ja kursseilla opiskellaan esimerkiksi Raamattua,
lintuvalokuvausta, taiteen eri muotoja, kieltä, tansseja ja ruoanlaittoa.
Kerätyillä varoilla tuetaan myös tarvehankinnan perusteella
vähävaraisten osallistumista tapahtumiin ja musiikkiharrastusryhmän
toimintaa.
Lisäksi kerätyillä varoilla ylläpidetään ja korjataan kiinteistöjä Oronmyllyn
loma- ja kurssikeskuksessa siltä osin kun niitä käytetään
yleishyödylliseen toimintaan. Varoja käytetään erityisesti
kokoontumistilan, ns. kirkkotilan korjaamiseen.
Kerätyt varat käytetään seuran junioritoimintaan. Varoilla maksetaan
Poliisihallitus OKOYFIHH
seuran omien junioreiden palkkakuluja heidän toimiessaan nuorempien
FI1356700820195962
ikäjoukkueiden apuvalmentajina. Lisäksi varoja voidaan käyttää
juniorijoukkueiden varustehankintoihin, kuten esimerkiksi koripallojen,
harjoitusliivien, kartioiden, hyppynarujen, juoksutikkaiden ja muiden
vastaavien hankintojen kuluihin.
Kerätyt varat jaetaan apurahoina virustautien tutkimukseen.
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI9817453000263295
Kerätyt varat käytetään vähäosaisten ihmisten auttamisen
Poliisihallitus OKOYFIHH
mahdollistamiseen, sekä avustustyöhön liittyvän todellisen tiedon ja
FI6550920920428056
ymmärryksen lisäämiseen kansalaisten keskuudessa. Tiedon ja
ymmärryksen lisääntymisellä pyritään ehkäisemään syrjimistä, jolloin
vähäosainen ihminen voi ilman häpeää ja rohkeammin uskaltautua
osallistumaan ja pysymään mukana yhteiskunnan toiminnassa. Tällä
pyritään estämään syrjäytymistä ja vaikuttamaan positiivisesti myös
vähäosaisiin perheisiin. Toiminnan tarkoituksena on verkostoida
humanitaarisen työn toimijat sekä muut toiminnassa mukana olevat tahot
keskenään, jolloin työ tavoittaisi mahdollisimman suuren määrän avun
tarvitsijoita.
Varoja käytetään:
- henkilöstökuluihin
- Kiti-rahaston kartuttamiseen, rahastosta voidaan jakaa tukea alan
toimijoille tilanteissa, joissa avustustyö saattaisi muutoin tauota
- tapahtumien järjestämiseen
- toiminnassa tarvittaviin laite- ja ohjelmistohankintoihin
- toiminnasta tiedottamiseen
- jäsenmaksuvapautuksiin tilanteissa, joissa jäsenjärjestön taloudellinen
tilanne ei mahdollista maksun maksamista

Yhteisö

1788340-1 Kärppä-säätiö sr

Kotipaikka
Oulu

1001972-5 Vaasan Salama ry Vaasa

1576673-8 Virustautien
Helsinki
Tutkimussäätiö sr
2756174-8 Kotimaisen
Helsinki
avustustyön liitto ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3855412820020957

RA/2021/531

27.04.2021 -

RA/2021/532

27.04.2021 -

RA/2021/533

27.04.2021 -

Kerätyt varat käytetään puolueen yleisten vaalien
vaalimainoskampanjoiden ja -tapahtumien järjestämiseen.
Kerätyillä varoilla katetaan kampanjoiden suunnittelukuluja, ilmoitus- ja
videotuotantokuluja, ilmoitustilan ja mainosnäkyvyyden ostamisesta
aiheutuvia kuluja sekä painotuotteiden tuottamisesta aiheutuvia kuluja.
Painotuotteita tuotetaan vaalikohtaisesti kuin myös puolueen
yleisesitteiksi.
Varoilla katetaan vaalitapahtumien kuluja; tila- ja toripaikkavuokria sekä
rakenteiden ja tekniikan tuottamisesta aiheutuvia kuluja. Lisäksi
tapahtumien osalta katetaan ohjelman kuluja; esiintyjien palkkioita,
järjestyksenvalvonnan kuluja sekä tapahtumien tarjoiluja.
Kerätyt varat käytetään Kempeleen Rauhanyhdistys ry:n käytössä olevan Poliisihallitus NDEAFIHH
toimitalon perusparannus- ja laajennuslainan lainalyhennysten ja muiden
FI7218403000027181
lainanhoitokulujen kattamiseen sekä toimitalon muihin
ylläpitokustannuksiin. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää Suomen
Rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen (SRK) jäsenmaksuihin sekä
SRK:n leirikeskusten ylläpitämiseksi tehtäviin avustuksiin.
Kerätyt varat käytetään kertaluontoisiin hankintoihin, projekteihin ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
tapahtumiin:
FI5152880420062418
- Tapahtumia ovat esimerkiksi yhtenäiskoululla vierailevien
luennoitsijoiden ja asiantuntijoiden kulut, teemapäivät (mm.
liikenneturvallisuusviikko, ennaltaehkäisevän työn tapahtumat, kuten
päihteiden ja kiusaamisen vastaiset teemaviikot, yhtenäiskoulun
oppilaiden talviliikuntapäivä, teatteri tai muu kulttuuriretki). Teemapäivistä
talviliikuntapäivä on vuosittain toistuva tapahtuma Nilsiän Yhtenäiskoulun
oppilaille viikolla 11. Mikäli talviliikuntapäivää ei voida järjestää, ohjataan
kerätyt varat lukuvuoden loppuun mennessä oppilaiden liikunta- tai
kulttuuristipendeihin.
- Hankinnat ovat kertaluontoisia, kuten yhtenäiskoulun oppilaille
kertaluontoinen polkupyörähankinta kuljetusoppilaille liikuntatunneille
siirtymistä varten. Muita hankintoja voivat olla esimerkiksi
koululiikuntavälineitä tai kulttuuritoimintaa tukevia hankintoja, joilla
tuetaan liikunnallista, terveellistä, turvallista ja yleishyödyllistä toimintaa.
- Projektit ovat eri toimijoiden kanssa suunniteltuja yhteisiä tapahtumia tai
pienimuotoisia hankkeita, joilla edistetään koulun, oppilaiden ja
perheiden hyvinvointia, kuten aamupala- tai välipalatoiminta ja vastaavan
toiminnan kehittäminen koululaisille.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0213498-5 Kansallinen
Helsinki
Kokoomus r.p.,
ruotsiksi
Samlingspartiet r.p.

0226695-3 Kempeleen
Kempele
Rauhanyhdistys ry

3073054-9 Nilsiän
Nilsiä
Yhtenäiskoulun
Vanhempainyhdisty
s ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4911463007206912

RA/2021/535

27.04.2021 -

RA/2021/536

27.04.2021 -

RA/2021/538

27.04.2021 -

Kerätyt varat käytetään:
a) Kehitysvammaisten Tukiliiton sääntöjen mukaiseen neuvonta-,
tiedotus- ja vaikuttamistoimintaan.
Varoilla katetaan neuvonta- ja vaikuttamistyötä tekevien työntekijöiden
palkkakuluja. Varoja käytetään materiaalien tuottamiseen, koulutusten
järjestämiseen ja selkolehti Leijan tuottamiseen. Varoilla katetaan
palvelujärjestelmän ja lainsäädännön muutoksia käsittelevien koulutusten
kustannuksia.
b) Kehitysvammaisten henkilöiden harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan
tukemiseen järjestämällä toimintaa ja myöntämällä apurahoja ja
avustuksia harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan.
Varoja käytetään vuosittain apurahojen myöntämiseen sekä myös
koulutuksiin ja tapahtumiin, joilla edistetään vapaa-ajan aktiivisuutta ja
harrastusmahdollisuuksia.
c) Vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksien
tukemiseen toimintavälineiden avulla.
Varoja käytetään toimintavälineiden hankintaan, kuten esimerkiksi
monitoimirattaiden ja maastopyörätuolien hankintaan. Varoilla hankitaan
toimintavälineitä, jotka mahdollistavat vaikeasti vammaisten lasten ja
aikuisten osallistumisen heille suunnattuun toimintaan. Varoja käytetään
kurssien ja toimintavälineiden kokeilutapahtumisen kuluihin.
d) Vammaisten lasten perheille suunnattuun vertaistoimintaan ja
neuvontaan.
Varoilla katetaan neuvonnan ja vertaistoiminnan työntekijöiden
palkkauskuluja sekä vertaistapahtumien kuluja.
Kerätyillä varoilla tuetaan ympäristötutkimusta myöntämällä apurahoja
Poliisihallitus NDEAFIHH
tutkimushankkeisiin ja opinnäytetöihin.
FI2610353000107418
ITELFIHH
FI5242600010038773
HELSFIHH
FI1447120010012459
Kerätyt varat käytetään seuraaviin kohteisiin:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- Vakavasti sairaiden lasten ja nuorten monipuolinen auttaminen ja
FI0815443000209580
heidän unelmien toteutus: Tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria
perheineen erittäin vaikeassa elämäntilanteessa. Varoilla maksetaan
esimerkiksi tarvittavia ruoka-, päivittäistavara- ja muita vastaavia kuluja.
Lisäksi pyritään mahdollistamaan positiivisia elämyksiä ja hetkiä kuten
esimerkiksi tekemistä sairaalaan, päivä Linnanmäellä tai oman idolin
terveiset/kohtaamiset.
- Erityistukea vaativien lasten ja nuorten liikunnan tukeminen:
Tavoitteena on tukea erityistukea vaativia lapsia ja nuoria perheineen
liikkumaan. Varoilla maksetaan esimerkiksi liikuntaharrastusseura-,
kurssi- ja liikuntaleirimaksuja.
- Lapsien ja nuorten perheiden auttaminen eri kriisitilanteissa:
Tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria perheineen heidän kohdatessa eri
kriisitilanteita. Varoilla maksetaan esimerkiksi tarvittavia elämään liittyviä
perustarpeiden kustannuksia ja positiivisesti ilahduttavia tarvikkeita tai
sairaus/hoito-, sairaala- ja hautajaisjärjestelyitä.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0155443-5 Kehitysvammaisten Tampere
Tukiliitto

2254101-9 Lammin biologisen Hämeenlinna
aseman
Ympäristötutkimuks
en Säätiö sr

2552877-6 we4you ry

Espoo
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/539

27.04.2021 -

RA/2021/512

23.04.2021 -

RA/2021/513

23.04.2021 -

RA/2021/517

23.04.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään African Care ry:n kehitysyhteistyöhön,
Poliisihallitus NDEAFIHH
katastrofiapuun kehitysmaissa, kansainvälisyyskasvatuksen tukemiseen
FI9110113000279405
ja tiedottamiseen sekä kotimaan toiminnan tukemiseen.
Varoja käytetään:
- ulkoministeriön rahoittamiin kehitysyhteistyöhankkeisiin, joiden
tarkoituksena on edistää naisten ja lasten asemaa, hyvinvointia sekä
toimintamahdollisuuksia.
- katastrofiapuun kehitysmaissa
- kansainvälisyyskasvatuksen tukemiseen ja tiedottamiseen
- kotimaan toiminnan tukemiseen: seksuaali- ja terveyskasvatuksen sekä
perheväkivallan, häpeärikosten ja naisten ympärileikkauksien
torjumiseen.
Kerätyt varat käytetään Myllykosken vesivoimalan ostamisen
Poliisihallitus OKOYFIHH
omarahoitusosuuden kattamiseen. Vesivoimala ostetaan nykyiseltä
FI1551940720230874
omistajalta Koskivoima Oy:Itä. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa
hanketta NOUSU-hankerahalla noin 50 % vesivoimalan
ostokustannuksesta.
Keräysvarat käytetään Suomessa ja ulkomailla kristillisen uskon
Poliisihallitus HANDFIHH
mukaiseen toimintaan ja lähetystyöhön:
FI5731311002233769
- Varoilla toteutetaan opetus- ja laupeudentyötä suomalaisten,
ulkomaalaistaustaisten sekä muiden eri kieli- ja ikäryhmiin kuuluvien
ihmisten ja ihmisryhmien parissa
- Varoilla katetaan Raamatun opetuskirjallisuuden tekemistä, eri kielille
kääntämistä, painokustannuksia, sekä opetuksen ja opiskelun
järjestämistä
- Keräysvaroilla maksetaan video- ym. audio-visuaalisten ohjelmien
tekemistä ja levittämistä ja tähän toimintaan tarvittavien laitteiden
vuokraan ja hankintaan meneviä kuluja sekä internet-sivujen tekemisestä
ja ylläpitämisestä aiheutuvia kuluja
- Varoilla voidaan kattaa musiikki-, leiri- sekä muiden tapahtumien kuluja,
sekä ylistystanssikoulutukseen liittyviä tilavuokra-, opetus- ym. kuluja
- Keräysvaroilla mahdollistetaan ihmisiä tekemään lähetystyötä ja
auttamaan lähimmäisiään kotimaassa ja ulkomailla esimerkiksi
maksamalla palkka-, toiminta- ja matkakuluja.
Kerätyt varat käytetään seuran toiminnassa tarvittavien liikuntavälineiden Poliisihallitus DABAFIHH
ja muun tarpeiston/materiaalin hankintaan, lasten kerhojen ja leirien sekä
FI8681469710004887
liikuntaryhmien ohjaajakuluihin. Varoja käytetään myös yhdistyksen
omistaman leikkipuiston ja lähiliikuntapaikan ylläpito- ja
kunnostuskuluihin sekä välinehankintoihin. Varoja käytetään lisäksi
Rahulan kylätalon tarvike- ja välinehankintoihin, ylläpitokuluihin sekä
kunnostustoimiin siltä osin, kuin talossa toteutetaan yleishyödyllistä
toimintaa. Varoja voidaan käyttää myös Rahula-salin hankintakuluihin
sekä tämän jälkeen salirakennuksen ylläpito- ja kunnostuskuluihin sekä
välinehankintoihin siltä osin, kuin salissa toteutetaan yleishyödyllistä
toimintaa.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1950162-2 African Care ry

Helsinki

3172678-7 Kuusinkijoki
kuntoon Ry

Kuusamo

3142350-8 Toivon Saattue ry

Helsinki

0893585-5 Norolan
nuorisoseura ry

Mikkeli
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/518

23.04.2021 -

Yhdistys järjestää rukouspalvelua, koulutusta sekä parantumisretriittejä.
Kerätyt varat käytetään koulutustilaisuuksien, seminaarien ja
parantumisretriittien järjestämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen:
- Opettajien ja tulkin palkkiot sekä matka-, ateria- ja majoituskulut
- Tilaisuuksissa työskentelevien rukouspalvelijoiden ateria- sekä
majoituskulut
- Vähävaraisten opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten koulutuksen
tukeminen kattamalla koulutus-, ateria- sekä majoituskuluja
- Seminaari- ja konferenssitilojen vuokrakulut
- Toimisto-, postitus- ja internetkulut, jotka liittyvät tilaisuuksien
järjestämiseen
- Koulutustilaisuuksien, seminaarien, konferenssien ja
parantumisretriittien järjestämistä aiheutuvat palkkakulut
- Nettisivujen toteuttamisesta aiheutuvat kulut

RA/2021/501

22.04.2021 Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n toiminta on avointa kaikille
epävirallisille tai virallisille omaishoitajille. Kerätyt varat käytetään
omaishoitajien ja heidän läheistensä jaksamisen tukemiseen tarjoamalla
heille vertaistukea, ryhmätoimintaa, ohjausta, neuvontaa, virkistystä,
retkiä ja seminaareja.

RA/2021/502

22.04.2021 -

RA/2021/482

16.04.2021 -

RA/2021/467

15.04.2021 -

Varoja käytetään seurakuntakiinteistön kustannusten kattamiseen siltä
osin kuin seurakuntakiinteistö on yleishyödyllisessä käytössä. Lisäksi
varoja voidaan käyttää lähetyskannatusmaksuun, joka käytetään lähetin
palkkakustannuksiin.
Keräysvarat käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesta toiminnasta
aiheutuneiden kulujen kattamiseen siltä osin kuin kyse on
yleishyödyllisestä toiminnasta.
Varoja tarvitaan mm. yhdistyksen toimitalon ylläpitomenojen
kattamiseen. Varsinaisesta toiminnasta aiheutuvien menojen
kattamiseen esim. vierailevien puhujien palkkiot, lapsi- ja
nuorisotyötoiminnan sekä diakoniatyötoiminnan kulut.
Kerätyt varat käyetään yhdistyksen yleishyödyllisessä käytössä olevan
kiinteistön ylläpitoon. Kerättyjä varoja käytetään myös lapsi- ja
nuorisotyöhön (mm. materiaaleja työn tukemiseen, retket eläinpuistoihin
ja luonnonpuistoihin).

RA/2021/468

15.04.2021 Kerätyt varat käytetään hakijan yleishyödylliseen toimintaan.
Varoja käytetään migreeniä ja vaikeita päänsärkysairauksia sairastavien
sekä heidän läheistensä hyväksi, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja koetun
hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varoilla maksetaan esimerkiksi vertaistuki- ja
kurssitoiminnan kustannuksia.

RA/2021/469

15.04.2021 Kerätyt varat käyttään kulttuurin ja taiteisiin liittyvästä kaikille avoimesta
ja maksuttomasta toiminnasta (mm. radiotoiminta, kulttuuritapahtumat
sekä koulutustapahtumat) aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
Kerätyillä varoilla katetaan yleishyödyllisen toiminnan kustannuksia kuten
vuokra, laitehankinnat ja ylläpito sekä verkkosivujen kehittäminen ja
vakuutus.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI3144050010457003

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3713763000155307

Poliisihallitus DABAFIHH
FI9081469710231019

1562283-0 Pääkaupunkiseudu Helsinki
n omaishoitajat ry,
Huvudstadsregione
ns
närståendevårdare
rf
0218740-3 Mikkelin
Mikkeli
vapaaseurakunta

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7311253000105751

1836178-7 Mäntsälän
Mäntsälä
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7854630840002926

0603307-3 Tervolan
Tervola
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus DABAFIHH
FI1781469710103226

1455494-4 Suomen
Helsinki
Migreeniyhdistys
ry,
Migränföreningen i
Finland rf

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3115443000207808

3087758-3 IDA Helsinki ry

2690710-2 Ellel Ministries
Finland ry

Kotipaikka
Lahti

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/470

Julkaisu

15.04.2021 Kerättävät varat käytetään:
- kodittomien kissojen ja koirien ruoka- ja tarvikehankintoihin Rodoksella
- Rodokselta Suomeen adoptoitujen ja kotihoitoon tulleiden koirien ja
kissojen hoito- ja eläinlääkärikuluihin sekä ruoka- ja tarvikehankintoihin
- Rodokselta Suomeen adoptoitavien ja kotihoitoon tulevien koirien ja
kissojen matkakuluihin.

RA/2021/471

15.04.2021 Kerätyt varat käytetään kissojen ruoka- ja tarvikekuluihin sekä
eläinlääkärikuluihin.

RA/2021/472

15.04.2021 Kerättävät varat käytetään hakijan yleishyödyllisen toimintaan
seuraavasti:
- ruokalahjoitusten noutamiseen tarkoitettujen kuorma-autojen kuluihin
(polttoaineet, vakuutukset, korjauskustannukset ym. autojen kulut)
- varastohallin kuluihin (vuokrat, sähkö, lämmitys)
- lastauskaluston, trukit, kuluihin (korjaus, polttoaineet)
- palkkakuluihin (siltä osin kuin ne aiheutuvat hakijan yleishyödyllisestä
toiminnasta)
- jätekululuihin
- koronapandemian torjuntaan tarkoitetuista suojaimista (maskit,
käsineet, käsidesit) aiheutuneisiin kustannuksiin.

RA/2021/473

15.04.2021 Kerättyjen varojen käyttöä ohjataan kohteisiin, joita ei voida hankkia
julkisella rahalla, mutta joilla katsotaan olevan suuri merkitys oppilaiden
viihtymiseen uudessa koulussa. Varojen käyttö suunnitellaan yhdessä
opettajien kanssa, oppilaiden mielipiteitä unohtamatta.
Keräystuottoja käytetään mm. välituntitarvikkeisiin, palloihin ja peleihin
sekä joihinkin tunneilla käytettäviin tarvikkeisiin (esimerkiksi
kuulokkeisiin). Keräystuottoja käytetään myös oppilaille järjestettävään
toimintaan (esityksiin, draamakasvatukseen sekä erilaisten teemajuhlien
järjestämiseen, millä pyritään tukemaan yhteisöllisyyttä).

RA/2021/474

15.04.2021 Kerätyt varat käytetään yleishyödylliseen toimintaan kuten vaasalaisten
nuorten harrastustoiminnan tukemiseen, huumeiden vastaisen toiminnan
tukemiseen sekä muuhun humanitääriseen toimintaan ja avustuksiin
Vaasassa.
Kertyneitä varoja annetaan jaettavaksi vähävaraisten lasten
harrastustoiminnan tukemiseen (mm. varustehankintoja eri urheilulajien
harrastamiseen ja erilaisiin lupamaksuihin, salivuokriin) ja vapaaehtoisten
nuorisojärjestöjen yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen (esim.
partiolaisia).
Lisäksi kerättyjä varoja annetaan avustuksina toisen asteen
oppilaitoksille huumeiden vastaiseen valistukseen, irti huumeista toimintaan ja humanitääriseen apuun äkillisissä hätätapauksissa
vähävaraisille Vaasassa.

RA/2021/475

15.04.2021 Kerättävät varat käytetään monipuolistamaan ja mahdollistamaan
maksuttomia palveluita hakijan vähävaraisille asiakkaille (retkiä, keilailua,
hyvinvointia ym.) ja tarvittavien laitteiden hankintaan palvelujen
(keskusteluryhmät, koulutukset jne.) laajentamiseksi verkkoon. Varoja
käytetään myös vapaaehtoisille tarjottavaan virkistykseen (retkiä, lippuja,
hyvinvointi).

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4217433000023550

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7557414020112921

3082882-9 Kissakummit ry

Oulu

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4352820120192206

2730036-1 Leivän Tuki ry
Brödets Stöd rf

Mäntsälä

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1510113000269133

1018898-3 Maatullin alaHelsinki
asteen
vanhempainyhdisty
s ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7356700820119707

2534610-4 Lions Club Vaasa
Meri

Vaasa

Poliisihallitus ITELFIHH
FI1240061020035048

1108585-5 MIELI Lohjan
mielenterveys ry

Lohja

3078244-5 Rodoksen
Turku
kodittomat eläimet
ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/443

08.04.2021 -

RA/2021/447

08.04.2021 -

RA/2021/295

01.04.2021 -

RA/2021/385

01.04.2021 -

RA/2021/423

01.04.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI0249120010077856

Rahankeräyksestä kertyvät varat käytetään kosteusvaurion vuoksi
hylätyn toimitalon tilalle tehtävän (alaltaan noin 300 neliömetrin kokoisen,
kustannusarvioltaan noin 250 000 euron suuruisen) yksinomaan
yleishyödyllisessä käytössä olevan toimitalon rakennustyön loppuun
saattamiseen ja samaan tarkoitukseen mahdollisesti otettavan
pankkilainan takaisin maksamiseen.
Kerättyjä varoja käytetään myös hakijan yleishyödylliseen
käyttötarkoitukseen seuraavasti:
a) nuorisotyöhön (teetupatoiminta)
b) lapsityöhön (pyhäkoulutoiminta)
c) EU-ruoka- ja muu ruokajakelu ja sen kuljetuskustannuksiin
d) turistityöhön eli Hiekkasärkkäin turistikohteessa tehtävä välittömästi ja
välillisesti vaikutuksiltaan sosiaalinenkin työ (esimerkiksi turistikirkko
perjantai-iltaisin).
Kerätyillä varoilla edistetään ihmisoikeuksien toteutumista kattamalla
Poliisihallitus NDEAFIHH
järjestön vaikuttamistyöstä ja viestinnästä aiheutuvia kuluja.
FI4515553000123597
Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesti avustusten
Poliisihallitus OKOYFIHH
myöntämiseen Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintayksiköille
FI6357300820830285
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Avustuksia myönnetään
esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen, potilaiden virkistystoimintaan,
henkilökunnan koulutukseen, kehittämishankkeisiin, viihtyvyyden
lisäämiseen sekä laite- ja varustehankintoihin.
Poliisihallitus DABAFIHH
FI1480001971380788
Kerätyt varat käytetään Suomessa asuvien hädänalaisessa asemassa
olevien lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseen sekä heidän
tilanteensa ja elinolojensa parantamiseen. Kerätyillä varoilla maksetaan
esimerkiksi harrastuskustannuksia, liikuntavälineitä ja polkupyöriä,
opiskelukuluja sekä muuta yksilöllistä tukea lapsen tai nuoren tarpeiden
mukaan.
Kerättävät varat lahjoitetaan Kirkon diakoniarahastolle, joka huolehtii
sääntöjensä mukaisesti käytännön avustustoiminnasta. Kirkon
diakoniarahasto on kirkon yhteinen avustusrahasto. Rahaston
tarkoituksena on osana kirkon diakoniatyötä avustaa taloudellisesti
ahdingossa olevia henkilöitä Suomessa. Rahasto painottaa
päätöksissään asiakkaan kokonaistilanteen selvittämistä.
Kerätyillä varoilla ostetaan esimerkiksi ruokaa ja hygieniatarvikkeita
Poliisihallitus DABAFIHH
toimitettavaksi avustettaville vanhuksille. Kerätyt varat toimitetaan
FI0680001270320998
Itävallassa toimivalle Hilfe und Hoffnung -järjestölle, joka toimittaa avun
eteenpäin Unkariin ja Romaniaan. Varoja voidaan käyttää myös
vapaaehtoisen matkakuluihin Romaniaan ja Unkariin. Lisäksi varoja
voidaan käyttää Romaniassa olevien romaneiden tukemiseen People to
people -järjestön kautta.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0857638-9 Kalajoen
Kalajoki
Helluntailähetys r.y.

0797578-3 Pakolaisneuvonta ry Helsinki
2767400-5 Tampereen
Tampere
yliopistollisen
sairaalan tukisäätiö
sr

2180886-9 Tukikummit -säätiö Helsinki
sr

3046291-9 Eeva Huberin Työn Hämeenlinna
Tuki ry

109 / 272

Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus POPFFI22
FI2147300010297116

RA/2021/424

01.04.2021 -

RA/2021/425

01.04.2021 -

RA/2021/426

01.04.2021 -

RA/2021/427

01.04.2021 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen lapsi- ja nuorisotyöhön, avioliitto- ja
perhetyöhön sekä seurakunnan kokousten, leirien ja raamattupiirien
järjestämiseen. Lapsi- ja nuorisotyön työmuotoja ovat nuorisokahvila,
leirit ja tapahtumat sekä yksilöiden tukeminen. Avioliitto- ja perhetyön
työmuotoja ovat yksinhuoltajakahvila, tapahtumat, seminaarit, työpajat
sekä yksilöiden ja avioparien tukeminen.
Yhdistys on toimintaansa varten vuokrannut toimitilat. Tiloihin yhdistys on
avannut perhekahvilan, joka palvelee erityisesti nuoria ja yksinhuoltajia.
Yksinhuoltajakahvilassa äideille tarjotaan brunssi, vertaistukea ja
alustuksia arjen jaksamista tukevista aiheista. Nuorisokahvila tarjoaa
nuorille turvallisen ja viihtyisän tilan viettää iltaa yhdessä ystävien
kanssa. Heillä on mahdollisuus pelata erilaisia pelejä ja heillä on
mahdollisuus keskustella nuoripastorin ja nuorten aikuisten kanssa.
Tilassa järjestetään myös raamattutunteja ja ryhmätapaamisia.
Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja koostuvat opetuksesta ja sitä
käsittelevistä pienryhmistä. Yhdistys jakaa tiloistaan ja osittain kotiin
kuljettuna ruokakasseja tarvitseville perheille ja yksilöille sekä järjestää
kaikille avoimia seurakunnan kokouksia.
Kerätyillä varoilla katetaan edellä mainittuun toimintaan liittyviä palkka-,
matka-, toimitila, vuokra- ja toimistokuluja, mainoskuluja, materiaali- ja
tarvikehankinnoista aiheutuvia kuluja sekä muita toiminnan toteuttamisen
kannalta välttämättömiä kuluja.
Palkkakulut kohdistuvat perhe- ja nuorisotyön järjestämiseen,
kehittämiseen ja johtamiseen, sekä edellä mainittujen ylläpitämiseen
liittyviin hallinnollisiin tehtäviin. Palkkakulut kohdistuvat lisäksi
opetustehtäviin, opetuslapseuttamiseen ja opetuslapseuttamisprosessin
kehittämiseen sekä mentorointiin.
Kertyvät varat käytetään virantoimituksessa väkivallan johdosta
Poliisihallitus DABAFIHH
surmansa saaneen tai vaikeasti loukkaantuneen poliisitoimen haltijan
FI5780001900069106
lähiomaisten avustamiseksi. Avustusta ja apurahoja voidaan myöntää
myös muusta painavasta syystä.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Rotaryliikkeen eräänä toiminnan osa-alueena on vaihto-oppilastoiminta.
FI6552820120165814
Siinä klubi lähettää ja samalla vastaanottaa 17 - 20 vuoden ikäisiä
oppilaita ja vastaa "saapuvan" vaihto-oppilaan peruskuluista syys- ja
kevätlukukausien ajan. Varat käytetään vaihto-oppilaiden
peruskustannusten rahoittamiseen.
Poliisihallitus ITELFIHH
Varoja voidaan käyttää uudisrakentamiseen (luokkatiloja, saunatilat) siltä
FI8449120010183662
osin kuin tilat ovat yleishyödyllisessä käytössä. Vaihtoehtoisesti varoja
voidaan käyttää hakijan yleishyödylliseen toimintaan (opiskelijoiden
viihtyvyyden parantamiseen, esteettömyyden parantamiseen,
luokkatilojen varustuksen uusimiseen, opetuksessa käytettävään
välineistöön sekä Duunitie -hankkeen omavastuu osuuden kattamiseen).

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2673646-2 Love Story ry

Helsinki

0221864-4 Poliisin Tuki Ry

Helsinki

3075541-2 Mäntsälän
Rotaryklubi ry

Mäntsälä

0195258-0 Raudaskylän
Kristillinen Opisto
r.y.

Ylivieska
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/428

Julkaisu

01.04.2021 Varat käytetään hakijan yleishyödylliseen toimintaan seuraavasti:
Varat käytetään Helsingin, Itä-Helsingin, Tikkurilan, Imatran,
Nurmijärven, Lahden ja Tuusulan järven Klubitaloilla Clubhouse
Internationalin (CI) hyväksymien laatusuositusten mukaiseen Fountain
House -klubitalotoimintaan. Toiminnan keskiössä on työpainotteinen
päivä, jossa Klubitalon jäsenillä on mahdollisuus kehittää ja tunnistaa
omia vahvuuksiaan. Monen jäsenen kohdalla tavoitteena on työelämään
tai opintoihin palaaminen ja Klubitaloilla toimii muun muassa opinto- ja
työvalmentajia, jotka antavat näiden tavoitteiden saavuttamiseen tukea ja
ohjausta. Klubitalot järjestävät mielenterveyskuntoutujille ja muutoin
psykososiaalista tukea tarvitseville tavoitteellista toimintaa arkeen,
vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta, joiden toteuttamiseen kerätyt varat
käytetään.
Varoja voidaan käyttää myös esimerkiksi laite- ja ohjelmistohankintoihin
sekä koulutuksiin työtekijöille ja jäsenille. Jäsenten digiosaamisen ja osallisuuden vahvistaminen tukee opintoihin tai töihin palaamisen ja
pääsemisen tavoitetta digitalisoituvassa maailmassa.

RA/2021/430

01.04.2021 Kerättyjä varoja käytetään työntekijöiden palkkojen maksamiseen siltä
osin kuin ne kohdistuvat yleishyödylliseen toimintaan seuraavasti:
- Järjestösihteerille, joka vastaa järjestön viestinnästä sekä erilaisten
tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä yhdessä muiden
työntekijöiden kanssa.
- Paikallissihteereille, jotka vastaavat ruohonjuuritason toiminnasta ja
vapaaehtoisten ohjaamisesta.
Kerättyjä varoja käytetään myös tilaisuuksien (esimerkiksi säännölliset
iltatilaisuudet opiskelijoille, päiväretriitit henkiseen hyvinvointiin ja nuorten
aikuisten kohtaamis- ja dialogitapahtumat) järjestämisestä aiheutuvien
kustannusten kattamiseen. Rahankeräysvaroilla katettavia kustannuksia
ovat esimerkiksi etätilaisuuksien sovelluskulut ja työntekijäresurssit sekä
lähitilaisuuksien käsidesi, maskit, tarjoilut ja matkakulut.

RA/2021/85

01.04.2021 -

RA/2021/412

31.03.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2455412820031103

Y-tunnus

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1357230220683507

0215284-1 Suomen Kristillinen
Ylioppilasliitto

Poliisihallitus DABAFIHH
Varat käytetään hädänalaisten eläinten eläinlääkäri-, lääke-, ruoka-,
FI3780001170922406
tarvike- ja kuljetuskuluihin sekä eläinten sijoituksen ja hoitamisen
mahdollistavan operatiivisen toiminnan kuluihin, kuten eläinten tarvike- ja
ruokavaraston tilavuokriin ja neuvonta- ja eläinkoordinointipuhelinten
kuluihin.Varoja käytetään myös ennaltaehkäisevään
eläinsuojelutoimintaan sekä eläinten hyvinvointia koskevaan neuvontaan,
valistukseen ja tiedotukseen.
Kerätyt varat käytetään paikallisten lasten, nuorten ja vanhusten
Poliisihallitus OKOYFIHH
hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen:
FI5557220720041710
- myöntämällä tarveharkinnan perusteella avustuksia vähävaraisille
toimeentuloa tai esimerkiksi harrastuksia varten
- järjestämällä aktiviteettipäiviä perheille
- jakamalla ansioituneille oppilaille stipendejä
- tukemalla nuorisotyötä (Lions nuorisovaihto ja Lions Quest)
- järjestämällä alueen vanhuksille virkistystoimintaa esimerkiksi erilaisten
retkien muodossa
Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää kansainväliseen
avustustoimintaan kansainvälisen Lions-järjestön kautta esimerkiksi
kriisi- tai katastrofityön tukemiseen.

Yhteisö

Kotipaikka

1739417-3 Etelä-Suomen
Helsinki
Klubitalot ESKOT ry

2775954-3 Pirkanmaan
Tampere
eläinsuojeluyhdistys
, PESU ry

2140640-5 Lions Club
Helsinki
Helsinki/Lauttasaari
r.y. (2140640-5)
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RA/2021/413

31.03.2021 -

RA/2021/414

31.03.2021 -

RA/2021/416

31.03.2021 -

RA/2021/417

31.03.2021 -

RA/2021/418

31.03.2021 -

RA/2021/419

31.03.2021 -

RA/2021/402

30.03.2021 -

RA/2021/403

30.03.2021 -

Kerätyt varat käytetään alueen avun tarpeessa olevien henkilöiden ja
perheiden auttamiseen antamalla taloudellista tukea tarveharkinnan
perusteella esim. vähävaraisten perheiden lasten urheiluharrastuksiin.
Lisäksi varoja käytetään hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen
tukemalla lasten leiritoimintaa sekä auttamalla vanhuksia, syrjäytyneitä ja
sairaita henkilöitä järjestämällä esim. erilaisia virkistys- ja vapaaajantoimintoja.
Kerätyt varat käytetään koulussa järjestettävien tilaisuuksien,
tapahtumien ja retkien tukemiseen (esimerkiksi stipendien, Halloweenjuhlien ja tapahtumien bussikuljetuksista aiheutuvien kustannusten
kattamiseen).
Kerätyt varat käytetään Kuopion alueen lasten, nuorten ja perheiden
tukemiseen. Avustuksia annettaessa pyritään huomioimaan avun akuutti
tarve.
Kerätyt varat käytetään Oulunsalon Kirkonkylän Rauhanyhdistys ry:n
seuratoiminnassa käytettävien toimitilojen peruskorjauksesta
aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Yhdistyksellä on lainaa noin
100 000 euroa ja laina on otettu toimitilojen peruskorjausta ja
lämmitysjärjestelmän muutosta varten. Kerätyt varat käytetään
kuukausittain lainan lyhennykseen, korkokuluihin ja muihin mahdollisiin
asiaan liittyviin rahoituskuluihin.
Kerätyt varat käytetään Lapissa luonnonsuojelutyöhön. Ensisijainen
käyttökohde on vesien suojelu, jolla tarkoitetaan vaelluskalojen
palauttamista Kemijokeen, luonnonmukaisten ohitusuomien rakentamista
sekä vaikuttamistyötä vesien suojelun parantamiseksi.
Kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten kesäleirien järjestämiseen
Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
hallinnassa olevassa Sorjan kesäsiirtolassa Sastamalan Karkussa.
Leireille osallistuvat valitaan mahdollisuuksien mukaan sosiaalisin
perustein.
Kertyvät varat käytetään lastensuojelutyöhön ja kansalaistoiminnan
vahvistamiseen. Varoilla maksetaan palveluiden piirissä olevien
perheiden kuntoutustoiminnan kustannuksia, retki-, leiri- ja
tapahtumakustannuksia, lelu-, vaate- ja kodintarvikekustannuksia. Varoja
käytetään myös asiakkaiden ammattiopintojen tukemiseen jakamalla
kannustusstipendejä. Varoilla kunnostetaan myös asiakastiloja.
Kertyneitä varoja käytetään myös viestinnän kehittämiseen,
vapaaehtoistoiminnan koordinaatioon ja kehittämiseen palkkaamalla
työntekijä tekemään ko. työtä sekä yhdistyksen henkilöstön osaamisen
ylläpitoon ja kehittämiseen. Varoja voidaan käyttää myös vapaaehtoisten
pienimuotoiseen muistamiseen.
Kerätyt varat käytetään hankitun kiinteistöosakkeen Kiint. Oy Seppälän
Ahjokeskus, Ahjokatu 16, kauppahinnan rahoittamiseksi. Varoja
käytetään myös kiinteistön remontointiin monitoimitilaksi eri
toimintamuotojen käyttöön. Remonttisuunnitelma on toteuttamatta ja
tavoitteena on keräyksen kautta kerätä remonttiin 1.100.000 €:n
omarahoitusosuus.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8151720220095757

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus ITELFIHH
FI1741080010433590

3075934-1 Niemistön koulun Seinäjoki
vanhempainyhdisty
s ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8056000520766752

1052066-7 Lions Club
Kuopio/Canth ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6757402740301031
POPFFI22
FI6247306520001104

0281076-0 Oulunsalon
Oulu
Kirkonkylän
Rauhanyhdistys r.y.

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0556400220182542

1537031-1 Suomen
Rovaniemi
luonnonsuojeluliiton
Lapin piiri ry.

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4612773500150667

0982563-1 Tampereen
Tampere
Kesäsiirtolayhdistys
ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8955412820019942

0201240-0 Helsingin ensikoti ry Helsinki

Poliisihallitus NDEAFIHH
Fl8718383000042432

0174715-7 Jyväskylän
vapaaseurakunta

0214618-5 Suomen Punainen Kotka
Risti Kotkan osasto

Kuopio

Jyväskylä
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RA/2021/384

Julkaisu

29.03.2021 Varat käytetään erilaisten yleishyödyllisten toimintojen kustannuksiin
sekä työntekijöiden palkkoihin siltä osin kuin palkkakustannukset
aiheutuvat yleishyödyllisestä toiminnasta.
Työntekijät suunnittelevat, vastaavat ja järjestävät Hämeenlinnan
alueella lapsityötä (kerran viikossa + leiritoiminnat), varhaisnuorisotyötä
(kerran viikossa + leirit), nuortentyötä (kerran viikossa + leirit) sekä
perhetyötä (tapahtumat, retket) unohtamatta vanhuksia (mm. vierailut
leskien ja vanhusten luona).
Varoilla kustannettava diakoniatyö ja vähävaraisten auttaminen
(viikoittainen ruokajakelu) sekä erilaisten tempausten ja leirien
järjestäminen ovat merkittävä osa työtä, joka ennaltaehkäisee
syrjäytymistä ja osallisuutta.
Varoja käytetään myös maahanmuuttajien ja pakolaisten kotoutumisen
tukemiseen erilaisten toimintojen kautta (esimerkiksi suomen kielen
kerhoja, läksykerhoja).
Lisäksi varoilla tuetaan myös kehitysyhteistyön toteutumista sekä
lähetystyötä.

RA/2021/386

29.03.2021 -

RA/2021/373

25.03.2021 -

RA/2021/328

19.03.2021 -

Rahankeräysvarat käytetään hakijan yleishyödylliseen toimintaan siten,
että niiden avulla tuetaan rauhanosaamista Suomessa keskittyen
erityisesti tiedontuotannon ja asiantuntijuuden kehittämiseen.
Rahankeräysvaroja käytetään erityisesti uuden osaamisen ja uuden
rauhantukemiseen liittyvän keskustelun luomiseen.
Rahankeräysvarat käytetään viestintään, tutkijoiden palkkoihin sekä
hankkeiden pakollisiin hallinto- ja yleiskuluihin siltä osin kuin ne
palvelevat välittömästi varojen varsinaista yleishyödyllistä
käyttötarkoitusta.
Kertyvät varat käytetään Järvenpään Taitoluistelijoiden
harrastustoiminnasta aiheutuvien kulujen, kuten jäämaksujen,
kattamiseen. Tällä tavoin harrastajilta perittävät maksut voidaan pitää
kohtuullisina.
Kerätyt varat käytetään eläinlääkärikuluihin, eläinten ruokien ja muiden
tarvikkeiden hankkimiseen sekä eläintalon ylläpitomenoihin.

RA/2021/330

19.03.2021 Kerättyjä varoja käytetään leiri- ja avustustoimintaan, jonka kohteena
ovat ennen kaikkea heikoimmassa asemassa olevat ryhmät kuten
lastenkotilapset ja katulapset.
Lisäksi varoja käytetään leiri- ja avustustoimintaan liittyviin koulutuksiin ja
matkoihin Suomessa ja ulkomailla siltä osin kuin ne välittömästi
palvelevat edellä mainittua yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3456800020067993

Y-tunnus

0217914-7 Hämeenlinnan
helluntailähetys ry

Hämeenlinna

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI6315443000037288

2373293-3 SaferGlobe ry

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4350920920297577

0913226-1 Järvenpään
Taitoluistelijat ry

Järvenpää

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6057500120117461

1029640-7 Kouvolan Seudun Kouvola
Eläinsuojeluyhdistys
ry
1760127-5 Kansainvälinen
Helsinki
leiriyhteistyö Mene ja kerro ry

Poliisihallitus POPFFI22
FI7647304720023747

Yhteisö

Kotipaikka
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Julkaisu

19.03.2021 Kaikki keräysvarat käytetään Leppävirran kunnan eri asukasryhmien
hyväksi.
Varat käytetään
- stipendeihin eri oppilaitosten oppilaille
- stipendien ja avustusten muodossa Leppävirran kunnan eri urheilulajien
ja seurojen nuorille urheilijoille harjoittelumahdollisuuksien
parantamiseen ja välineiden hankkimiseen
- nuorien, lahjakkaiden kulttuurin harrastajien palkitsemiseen stipendien
ja avustusten muodossa
- vaikeuksissa oleville perheille ja avun tarpeessa oleville vanhuksille
annettaviin avustuksiin.

RA/2021/332

19.03.2021 Kerätyt varat käytetään juvalaisten lasten, nuorten ja työttömien
auttamiseen sekä vanhuksille järjestettäviin tapahtumiin.
Varoja käytetään lasten ja nuorten auttamiseen seuraavasti:
- koulujen loppuessa juvalaisten koululaisten ja opiskelijoiden stipendeihin
- Lucian-päivänä Lucia-neidolle lahjoitettaviin sydämiin
- partiolaisten matkojen tukemiseen heidän pyytäessään avustusta.
- lasten- ja nuortenjärjestöjen liikuntavälinehankintoihin, kurssien
järjestämiseen ja yleishyödylliseen toimintaan jaettaviin avustuksiin
(esim. palkintoja kirjaston järjestämiin lukukilpailuihin)
- suoria tukia tapahtumiin tai kilpailuihin sekä mahdollisiin
avustuspyyntöihin (esim. Duudsonien vierailu alakoulussa kertomassa
kiusaamisesta).
Kerättyjä varoja käytetään myös Juvan Toimintatalon työttömien
toimintaan jakamalla avustuksia Juvan Toimintatalon yleishyödylliseen
toimintaan ja tarvikehankintoihin sekä vanhuksille järjestettäviin
viriketapahtumiin (esimerkiksi jumppa-, tanssi- tai laulutuokiot).

RA/2021/333

RA/2021/335

19.03.2021 -

19.03.2021 -

Varat käytetään
- SYL:n Etiopiassa toteutettavan kehitysyhteistyöhankkeen
omarahoitusosuuden kattamiseen. (Hankesuunnitelman mukaiset
omarahoitusosuudet ovat v. 2021 n. 7 300 euroa ja v. 2022 n. 7 500
euroa. SYL aikoo hakea hakea hankkeelle jatkoa vuodesta 2022
eteenpäin.)
- Suomessa tehtävään globaalikasvatus- ja vaikuttamistyöhön, jolla
pyritään lisäämään erityisesti opiskelijoiden, mutta myös muiden
Suomessa asuvien tietoisuutta globaalikysymyksistä ja kestävästä
kehityksestä. (globaalikasvatushankkeen omarahoitusosuus)
- SYL:n kestävän kehityksen työntekijän palkkioihin siltä osin, kun
työaikaa menee globaalikasvatus- tai kehitysyhteistyöhankkeiden
rahoitushakemusten laatimiseen.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta toteuttavien
työntekijöiden palkka- ja toimintakuluihin, kurssimateriaalien
tuottamisesta ja painatuksesta aiheutuviin kuluihin sekä
koulutustoimintaan tähtäävien koulutusten kulujen osittaiseen
kattamiseen.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4752300140038457

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0207979-5 Lions Club
Leppävirta ry

Leppävirta

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2050880020100842

2710178-4 Lions Club Juva /
Luonteri ry

Juva

Poliisihallitus DABAFIHH
FI0480001501196845

0202339-6 Suomen
ylioppilaskuntien
liitto (SYL) ry

Helsinki

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI2718293000016890

1633393-4 XEE - Evankeliointi Lahti
Elämäntapana ry
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ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI8910783000263839

RA/2021/336

19.03.2021 -

RA/2021/338

19.03.2021 -

RA/2021/340

19.03.2021 -

Yhdistyksen tarkoituksena on syöpää sairastavien ja heidän läheistensä
tukeminen, vapaaehtoistoiminta sekä terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen.
Kerätyt varat käytetään syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä
vertaistuki- ja neuvontatoimintaan. Lisäksi varoja käytetään
syöpäsairauksista tiedottamiseen esimerkiksi yleisötilaisuuksin. Varoilla
katetaan edellä mainittuja esimerkiksi palkkakustannusten osilta.
Kerättyjä varoja käytetään myös myöntämällä apurahoja
syöpätutkimukseen tai hoitotyön kehittämiseen, myöntämällä avustuksia
ikääntyneille, vähävaraisille syöpäpotilaille tai perheille, joissa lapsi tai
vanhempi sairastaa syöpää sekä saattohoidon vapaaehtoistoimintaan.
Varat käytetään sosiaaliseen avustustoimintaan liittyviin kuluihin ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
avustustoiminnan mahdollistavien välineiden uusimiseen. Tällaisia
FI3855498320051709
konkreettisia asioita ovat esimerkiksi jaettavan hävikkiruoan
täydentäminen ostoruoalla, ruoanjakeluautoon liittyvät kulut,
kylmäkalusteiden uusinta sekä sosiaalisessa avustustyössä mukana
oleviin henkilöihin kohdistuvat kulut.
Kerätyt varat käytetään reumaa ja muita tuki-ja liikuntaelinsairauksia
Poliisihallitus OKOYFIHH
sairastaville lapsille, nuorille ja aikuisille kohdennettuun toimintaan ja
FI9757895420088960
tiedotukseen.
NDEAFIHH
FI5112573000535015

RA/2021/341

19.03.2021 -

RA/2021/342

19.03.2021 -

Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- perhe- ja vertaistoiminta; tuettujen lomien ja perheviikonloppujen
FI1612153000122252
järjestäminen, virkistystapahtumien järjestäminen, verkossa tapahtuvien
tukiryhmien järjestäminen
- lasten ja nuorten toiminta; leirien järjestäminen, lasten ja nuorten
viikonlopputoiminnan järjestäminen, tukiryhmien järjestäminen,
verkkopohjaisten tukiryhmien järjestäminen, virkistystapahtumien
järjestäminen, koulutustilaisuuksien järjestäminen
- lapsensa menettäneiden toiminta; vertaisviikonloppujen järjestäminen,
ammatillisesti ohjatun viikonlopputoiminnan järjestäminen,
virkistystapahtumien järjestäminen
- muu toiminta; tiedotusmateriaalin tuottaminen ja toimittaminen,
koulutuksen järjestäminen, asuntolatoiminnan ylläpitäminen, yhdistyksen
leirikeskuksen ylläpitäminen
Kerätyt varat käytetään säätiön yleishyödylliseen toimintaan ooppera- ja Poliisihallitus DABAFIHH
balettitaiteen edistämiseksi. Varoja ei kerätä säätiön pääomaan, vaan
FI2480001300071835
kerätyt varat käytetään välittömästi säätiön sääntöjen mukaisen
DABAFIHH
tarkoituksen toteuttamiseksi.
FI4381799710044784
Kerätyt varat käytetään:
- Oopperan ja baletin taiteellisen toiminnan tukemiseen. Keräyksellä
saadut varat voidaan kohdistaa ooppera- ja balettituotantojen
toteuttamiseen siltä osin, kuin kyse on ooppera- ja balettituotantoja
tukevasta ja lisäarvoa tuovasta toiminnasta (kuten vierailijoiden
palkkaaminen, valikoidut päänäyttämöteokset, oopperan ja baletin
tunnettuutta lisäävän kiertuetoiminnan järjestäminen, yleisölle
maksuttomien ooppera- ja balettitaltiointien kulut sekä muut
esitystoiminnan toteuttamisesta aiheutuvat kulut).
- Yleisötyön tukemiseen. Yleisötyötä on osallistava taiteellinen toiminta,
erityisryhmille suunnatut esitykset ja tapahtumat sekä täydennyskoulutus
jo ammatissa toimiville yleisötyötä tekeville henkilöille.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0280141-8 Pohjois-Savon
Syöpäyhdistys ry

Kuopio

1097216-1 Hangon
Katulähetys ry

Hanko

0201969-6 Suomen
Helsinki
Reumaliitto ry,
ruotsiksi
Reumaförbundet i
Finland rf
0599859-4 HYKSin
Helsinki
lapsisyöpäpotilaiden
vanhemmat ja
ystävät ry

0116936-9 Suomen
kansallisooppera
ja -baletti sr

Helsinki

115 / 272

Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3054420920124976

RA/2021/343

19.03.2021 -

RA/2021/313

16.03.2021 -

RA/2021/314

16.03.2021 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen ylläpitämän Suomussalmen
kuntakeskuksessa sijaitsevan työväentalon ylläpito- ja
remontointikuluhin. Talon tavoitteena on vahvistaa paikallista kulttuuria
sekä yhteisöllisyyttä ja luoda hyvinvointia ihmisten keskuuteen.
De insamlade medlen används för föreningens förebyggande
Poliisihallitus HELSFIHH
barnskyddsarbete i Finland. Målet med verksamheten är att ge
FI3340552310000155
psykosocialt stöd till barn och unga, stärka sociala färdigheter hos barn
DABAFIHH
och unga, stärka föräldrar som upplever sig vilsna i sitt föräldraskap samt
FI0780001900220550
ge stöd för familjer med utmaningar i vardagen och allmänt påverka
samhället i en barnvänligare riktning.
Medlen kan användas för lägerverksamhet för barn, unga och familjer,
förebyggande gruppverksamheter riktade till barn och unga samt
individuella stödsamtal för barn och unga.
Medlen kan också användas till verksamhet som stärker föräldraskapet
och bidrar till en bättre atmosfär i hemmet, som föräldragrupper,
familjehandledning och individuella stödsamtal till föräldrar.
Dessutom kan medlen användas för att ge psykosocialt och ekonomiskt
stöd till utom hemmet placerade ungdomar, då deras lagstadgade
eftervård avslutats eller då de lagstadgade stödåtgärderna inte är
tillräckliga.
Kerätyt varat käytetään lapsille, lapsiperheille ja vanhemmille
Poliisihallitus OKOYFIHH
suunnattujen tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä alueen
FI5251570620015016
vastasyntyneiden perheille annettaviin vauvalahjoihin.

RA/2021/240

15.03.2021 -

RA/2021/294

12.03.2021 -

Kerätyillä varoilla tuetaan yhdistyksen hengellistä toimintaa kattamalla
Poliisihallitus OKOYFIHH
yhdistyksen toimitalon rakentamisesta syntyneitä kustannuksia.
FI3756700820236949
Toimitalossa järjestetään seuratilaisuuksia sekä muita hengellisiä
tapahtumia, kuten päiväkerhoja, pyhäkouluja ja raamattuluokkia,
miesten- ja naisten iltoja, seniori-ikäisten kerhoja sekä nuorten iltoja.
Varoilla katetaan toimitilan rakentamista varten otetun lainan
lyhennyskuluja sekä lainanhoitokuluja siltä osin, kuin toimitilaa käytetään
edellä kuvatun yleishyödyllisen toiminnan toteuttamiseen.
Kerätyillä varoilla tuetaan Syöpäkeskuksen potilaiden, heidän
Poliisihallitus AABAFI22
läheistensä ja henkilökunnan jaksamista vaativassa sairaala-arjessa
FI8266010003315108
sekä lisätään sairaalaympäristön viihtyisyyttä.
Kerättyjä varoja käytetään esimerkiksi vastaanottoja odottavien potilaiden
kahvilipukkeisiin, henkilökunnan kannustamiseen tarkoitettuihin
stipendeihin, tiedottamiseen ja luentotilaisuuksiin, lapsipotilaiden
lelumuistamisiin sekä tilaisuuksien järjestämiseen potilaille ja
syöpätautien hoidosta kiinnostuneille. Lisäksi varoja voidaan käyttää
potilaiden elämänlaatua ja viihtyvyyttä parantaviin laitehankintoihin, joita
ei muuten syöpäklinikoille/osastoille hankittaisi.

Y-tunnus

Yhteisö

0940290-3 Suomussalmen
Vasemmisto ry

Kotipaikka
Suomussalmi

0201022-9 Barnavårdsförening Helsinki
en i Finland r.f.

1607510-3 Mannerheimin
Kiuruvesi
Lastensuojeluliiton
Kiuruveden
Paikallisyhdistys ry
0584319-7 Vaasan seudun
Vaasa
Rauhanyhdistys ry

1790085-7 Syöpäklinikan
Tukijat ry,
Understödare för
Cancerkliniken rf

Helsinki

116 / 272

Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/300

12.03.2021 -

RA/2021/301

12.03.2021 -

RA/2021/302

12.03.2021 -

RA/2021/303

12.03.2021 -

RA/2021/304

12.03.2021 -

De insamlade medlen används för Folkhälsans allmännyttig
folkhälsoforskning och samhällsvetenskaplig forskning samt praktisk
tillämpning av forskningsresultaten.
De insamlade medlen används för att finansiera Folkhälsans
allmännyttiga forskning och bättre omsätta forskningens rön i praktiska
åtgärder för att främja allmänhetens hälsa. Medlen används till
Folkhälsans forskningscentrums forskningsprogram och -projekt som
främjar folkhälsan, med speciell fokus på barns och ungas samt den
äldrande befolkningens hälsa och välmående.
Medlen från insamlingen används också för att bättre implementera
rönen från den egna forskningen i det egna arbetet för förbättrad
folkhälsa. Exempel på detta är projekt och program för upprätthållandet
av funktionsförmågan hos äldre med stöd av rönen från Folkhälsans
forskning i social gerontologi eller utbildning av professionella pedagoger,
samarbeten med skolor som utbildar pedagoger och vårdpersonal samt
utveckling av nya metoder för att popularisera vetenskapen och nå
relevanta målgrupper.
Kerätyt varat sekä niiden rahastoimisesta ja pääomittamisesta saadut
tuotot käytetään yliopistolain 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä
huolehtimiseen.
Kerätyillä varoilla hankitaan harrastevälineitä seuran harjoitteluhallille
lasten ja nuorten käyttöön. Varoilla voidaan hankkia esimerkiksi erilaisia
voimistelumattoja, -välineitä ja -telineitä, esiintymisasuja lasten kevät- ja
joulunäytöksiin sekä muita tarvikkeita voimisteluliikuntaa varten.
Kerätyillä varoilla katetaan Israelin Haifassa kristillisen taide- ja
kulttuurikeskuksen vuokra- ja ylläpitokustannuksia sekä
kurssimateriaaleihin liittyviä kustannuksia. Keskuksessa järjestetään
julkisia taide- ja rauhankasvatuskursseja. Varoilla tuetaan myös
taidekeskuksen uudisrakennuksen loppuun rakentamista Haifan alueen
Isifyan kylässä Karmel-vuorella.
Lisäksi varoja käytetään Ukrainassa kodittomien asuntoloiden
kunnostamis- ja ylläpitokuluihin, sekä sosiaaliseen avustustyöhön
Ukrainassa Global Christian Support -järjestön kautta. Varoja käytetään
myös Israelia ja Lähi-ltää koskevaan tiedotustyöhön, evankeliointityöhön
Suomessa sekä lastenleirien järjestämiseen Ukrainassa ja Suomessa
yhteistyössä Global Christian Support -järjestön kanssa.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen tekemän kriisityön tukemiseen
kattamalla sen ylläpitämän Pohjanmaan kriisikeskus Valon toiminnan
kuluja, kuten esimerkiksi kriisikeskuksen työntekijöiden palkkakuluja sekä
muita toimintakuluja. Kriisikeskus Valo tarjoaa ammatillista
keskusteluapua kriisin kohdanneille ja tukea vaikeaan
elämäntilanteeseen kaipaaville sekä erilaista tukiryhmätoimintaa, kuten
esimerkiksi vertaistukiryhmiä huumeiden käyttäjien läheisille.
Kriisikeskuksen asiakkuus on ilmaista, ja tapahtuu paikan päällä
kriisikeskuksessa sekä puhelimitse ja videovälityksellä usealla eri kielellä.
Lisäksi varoja käytetään kriisikeskuksessa toimivien vapaaehtoisten
tukemiseen koulutusten ja virkistäytymisen kautta. Vapaaehtoiset
toimivat kriisikeskuksessa muun muassa kriisipuhelinpäivystyksessä ja
ryhmien ohjaajina.
Varoilla voidaan myös järjestää lasten ja nuorten sekä perheiden
mielenterveyttä edistävää toimintaa, kuten esimerkiksi erilaisia
tilaisuuksia, tapahtumia ja koulutuksia.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HELSFIHH
FI5040550017136256

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0213681-7 Samfundet
Folkhälsan i
svenska Finland rf

Helsingfors

Poliisihallitus DABAFIHH
FI4381199710017072

0209599-8 Vaasan yliopisto

Vaasa

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1850920920381835

0315226-1 Järvenpään
Voimistelijat ry

Järvenpää

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4951770020084998

2911534-6 Pyhän Maan
Kristityt ry

Kuhmo

Poliisihallitus DABAFIHH
FI0980001471373135

2683508-1 Vaasan seudun
Vaasa
Mielenterveysseura
ry, Vasanejdens
förening för mental
hälsa rf
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/284

Julkaisu

11.03.2021 Varat käytetään Hiiden Omaishoitajat ry:n jäsenille virkistystoimintaan
jaksamista ja hyvinvointia tukeviin yksittäisiin lahjakortteihin eri
palveluntuottajille. Hiiden Omaishoitajat ry:n hallitus päättää vuosittain
kriteerit avustusten jakoperusteille.
Varoja käytetään Hiiden Omaishoitajat ry:n käyttöön tulevien
toimistotarvikkeiden sekä mainos- tai esittely/koulutusmateriaalien
hankintaan siltä osin kuin ne palvelevat välittömästi Hiiden Omaishoitajat
ry:n yleishyödyllistä toimintaa.
Lisäksi varoja käytetään henkilökohtaisten apuvälineiden tai kodin
apuvälineiden mallikappaleiden hankintaan. Välineiden hankinnalla on
tarkoitus mahdollistaa omaishoitajien tutustuminen apuvälineisiin ennen
lopullista omaishoitajan hankintapäätöstä.

RA/2021/287

11.03.2021 -

RA/2021/266

08.03.2021 -

RA/2021/267

08.03.2021 -

RA/2021/257

05.03.2021 -

RA/2021/258

05.03.2021 -

RA/2021/259

05.03.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI1140060010174080

Y-tunnus

Poliisihallitus ITELFIHH
FI1446002120140621

0213405-3 Suomen Punainen Kuopio
Risti Kuopion
osasto

Kerätyt varat käytetään osaston vapaaehtoisten jäsenten
kouluttamiseen, osaston kalusto- ja tarvikehankintoihin. Lisäksi varoja
voidaan käyttää tarvittaessa valtakunnallisiin katastrofikeräyksiin.
Kertyvät varat käytetään löytökissojen auttamistyöhön (esimerkiksi
Poliisihallitus OKOYFIHH
kissojen hoito, uuden kodin etsiminen, ruoka-, lääkintä- ja ilmoituskulut).
FI9654800540028105
Varoja voidaan käyttää myös löytökissojen auttamistyöhön liittyvien
toimitilojen kustannuksiin sekä kissojen kuljettamisesta aiheutuviin
kustannuksiin.
Kertyvät varat käytetään tukemaan lähialueen avun tarvitsijoita. Klubi
Poliisihallitus DABAFIHH
tekee palvelustyötä erityisesti kuopiolaisten veteraanien, lasten ja
FI8880001771341303
nuorten hyväksi. Varat käytetään lyhentämättöminä avustuksiin
vanhuksille, veteraaneille sekä muille avuntarvitsijoille. Varoja käytetään
myös tukemaan Leijona-tyttöjen toimintaa sekä Who Cares -toimintaa.
Kerätyillä varoilla ylläpidetään yhdistyksen toimitilaa, jossa pidetään
Poliisihallitus OKOYFIHH
kokous-, opetus-, ja kerhotilaisuuksia. Lisäksi tilaa käytetään
FI3751940720170823
ruoanjakelutoiminnassa. Varoja voidaan käyttää toiminnan
toteuttamisesta aiheutuviin palkkakuluihin sekä vieraileville puhujille ja
esiintyjille maksettaviin palkkioihin ja matkakuluihin sekä
musiikkitallenteisiin liittyviin lupamaksuihin. Varoja voidaan käyttää myös
toiminnasta aiheutuviin tiedotuskuluihin.
Varoilla voidaan kattaa ruoanjakelutoiminnasta sekä lähetystyön
tukemisesta aiheutuvia kuluja, jonka lisäksi varoilla voidaan tukea myös
eri kehitysyhteistyöprojekteja.
Lisäksi varoja voidaan käyttää lapsi- ja nuorisotyön tukemiseen (kerho- ja
leiritoiminnan järjestäminen, vierailijapalkkiot, askartelumateriaalit,
leiriläisten ruokailu, kirjallisuus, äänitteet, elokuvien näyttökorvaukset ja
mainosmateriaalit).
Kerätyillä varoilla tuetaan toiminnassa mukana olevia vähävaraisia
Poliisihallitus NDEAFIHH
pelaajia, jotta heidän ei tarvitse lopettaa harrastamista maksuhaasteiden
FI0612153000164627
vuoksi. Kerättyjä varoja käytetään antamalla maksuhuojennuksia seuran
toimintamaksuista. Varoja voidaan käyttää myös turnausmatkoista ja
varustehankinnoista aiheutuneisiin kuluihin sekä naisten
edustusjoukkueen kuluihin.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- diakoniseen työhön (kuten ruokailut, päihdetyö, maahanmuuttajatyö)
FI3117433000012496
- lapsi- ja nuorisotyöhön (kuten leirit, pajat, tapahtumat)
- yhteisölliseen työhön (kuten kerhot, pienryhmät, vapaaehtoistyön
koordinointi)
- musiikkityöhön (kuten bändikerhot, tapahtumat, yleishyödylliset vierailut)

Yhteisö

2255194-6 Hiiden
Omaishoitajat ry

Kotipaikka
Lohja

1500751-2 Kissojen Alkukoti ja Joensuu
Apu ry

1051405-6 Lions Club Kuopio Kuopio
ry

0623140-8 Kuusamon
Kuusamo
Helluntailähetys ry

0101279-1 FC Honka ry

Espoo

2460768-3 Turun
Turku
Mikaelinseurakunna
n ystävät ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HANDFIHH
FI4531311001518707

RA/2021/260

05.03.2021 -

RA/2021/261

05.03.2021 -

RA/2021/262

05.03.2021 -

RA/2021/263

05.03.2021 -

Kerätyt varat käytetään;
- Koululaisten stipendeihin
- Hankenissa opiskelevien vaihto-oppilasvuosien tai kieliopintojen
tukemiseen
- Syöpätutkimuksen tukemiseen
- Syöpään sairastuneiden tukemiseen
- Lasten ja nuorison hyvinvoinnin tukemiseen
- Tasa-arvon, ihmisoikeuksien, kieliopintojen ja kulttuuriin edistämiseen
Kerätyt varat käytetään mielenterveyskuntoutujien tukemiseen.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Yhdistyksellä on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka tarjoaa
FI2510113000269729
monipuolista toimintaa sekä mahdollisuuden viettää aikaa vertaisten
kanssa. Toiminta koostuu ryhmistä, retkistä ja tapahtumista,
vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnasta, yksilö- ja ryhmämuotoisesta
palveluohjauksesta. Toiminnassa ei keskitytä kävijöiden sairauksiin tai
hoitohistoriaan. Toiminta on kaikille avointa. Kerätyillä varoilla katetaan
toiminnasta aiheutuneita kuluja.
Yhdistyksen toimintamalleja ovat:
Poliisihallitus HELSFIHH
1. WahvaNainen- toimintamalli, jossa tarjotaan kokonaisvaltaista
FI5940551320058815
palveluohjausta, opetusta ja koulutusta sekä mielen hyvinvointia lisäävää
toimintaa eri taustaisille naisille.
2. Tyttöjen Tila -toiminnassa tuotetaan avointa harrastustoimintaa, yksilöja vertaisryhmätoimintaa sekä tapahtumia erityistä tukea tarvitseville
tytöille, joilla on mielenterveydellisiä- tai sosiaalisia haasteita, kokevat
yksinäisyyttä tai ovat normaalin harrastustoiminnan ulottumattomissa.
3. Naapuriäiti -toimintamalli, jossa koulutetaan eri taustaisia naisia, jotka
auttavat ja tukevat heikommassa asemassa olevia naisia.
4. Me-talo -toiminta, jossa tarjotaan maksutonta toimintaa lapsille,
nuorille ja vanhemmille erilaisten ryhmien ja tapahtumien muodossa sekä
yksilöohjauksena.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen eri toimintamallien järjestämisestä
välittömästi aiheutuviin kuluihin, kuten palkka-, vuokra-, tilojen ylläpito-,
puhelin-, vakuutus-, koulutus-, matka-, taloushallinto-, väline- ja
materiaalikuluja. Lisäksi varoja voidaan käyttää asiantuntijaluennoista
aiheutuviin kuluihin sekä toimintaan liittyviin välipaloihin ja muihin
tarjoiluihin.
Kerätyt varat käytetään vanhusten viriketoiminnan järjestämiseen, kuten Poliisihallitus ESSEFIHX
esimerkiksi erilaisten retkien, tapahtumien ja tempausten
FI3333050010311176
mahdollistamiseen.
Varoilla katetaan esimerkiksi seuraavia kuluja: materiaalien hankinta,
kehittämistyö, palkkakustannukset, kuljetukset, esiintyjien palkkiot ja
ruuat.
Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tukea
ikääntyneiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Kohderyhmänä ovat
yhdistyksen toimialueen kaikki vanhukset.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3077589-4 Föreningen
Helsinki
Solrosen till minnet
av Jenni Laxén rf

0616925-3 Mielenterveysyhdist Helsinki
ys HELMI ry

1670605-9 Nicehearts ry

Vantaa

0962590-4 Uudenmaan
Espoo
Vanhustenhuollon
Kannatusyhdistys ry
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RA/2021/264

05.03.2021 -

RA/2021/246

04.03.2021 -

RA/2021/247

04.03.2021 -

RA/2021/248

04.03.2021 -

RA/2021/239

03.03.2021 -

RA/2021/241

03.03.2021 -

Kerätyillä varoilla tuetaan yhdistyksen yhteistyökumppaneiden
avustustoimintaa kohdemaissa.
Kerätyt varat käytetään:
1) iltapäiväkerhotoiminnan tukemiseen Tiibetissä. Varat käytetään
esimerkiksi kerhossa käyvien lasten ruokailuun, kerhotarvikkeisiin,
huonekaluihin ja kerhonohjaajan/opettajan palkkaan sekä koulujen
lomien aikana vanhuksille järjestettävän kerhotoiminnan tukemiseen.
2) koulunkäynnin tukemiseen Intiassa. Yhdistyksen yhteistyökumppanina
on tiibetinbuddhalainen instituutti Pohjois-Intian Kullun laaksossa,
Manalissa.
Varat käytetään yhteistyökumppanin kautta tukemaan lasten
koulunkäyntiä (esim. ruokailu, vaatetus, kouluvälineet ja asuntolan
majoituskulut).
Kertyvät varat käytetään yhdistyksen omistaman, kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan, Härmän käräjätalon rakennuksen, irtaimiston ja tontin
kunnossapitoon sekä rakennuksen kulujen kattamiseen, siltä osin kuin
kyse on yleishyödyllisestä toiminnasta. Rakennusta tullaan käyttämään
paikallisten yhdistysten ja seurojen erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana.
Kertyvät varat käytetään vähävaraisten vanhusten, lapsiperheiden ja
nuorten avustamiseen. Kohteet valikoituvat eri yhteisöjen esimerkiksi
seurakunnan, sosiaalitoimen tai yksittäisten hakemusten tai
avustushakemuksen perusteella. Kertyviä varoja voidaan käyttää myös
partiolaistoimintaan sekä stipendeinä valmistuville opiskelijoille.
Kertyviä varoja käytetään Satakunnan alueen syöpäpotilaiden ja heidän
läheistensä hyväksi neuvontatyöhön, syöpäsairaanhoitajien
vastaanottotoimintaan, kotikäynteihin koko maakunnan alueella. Tuen
piiriin kuuluu myös perheitä, joissa on syöpään sairastunut lapsi.
Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja tarjolla matalan kynnyksen
periaatteella eli ovat helposti saavutettavissa. Keräysvaroja käytetään
myös vapaaehtoistoiminnan eli tukihenkilötoiminnan kehittämiseen,
kouluttamiseen ja toiminnanohjaukseen.
Keräysvaroilla mahdollistetaan se että palvelut pysyvät maksuttomina
asiakkaille. Yhdistys myös tukee taloudellisesti vähävaraisia
syöpäpotilaita.
Toiminnan määrittelee yhdistyksen säännöt, taloussääntö ja johtosääntö.
Kerätyt varat käytetään hartausseurojen sekä muiden hengellisten
tilaisuuksien ja tapahtumien, kuten esimerkiksi päiväkerhojen,
pyhäkoulujen, raamattuluokkien ja varttuneiden kerhojen järjestämiseen.
Kerätyillä varoilla katetaan toiminnassa käytettävän kiinteistön
ylläpitokuluja sekä toiminnan materiaalikustannuksia siltä osin, kuin
kiinteistöä käytetään edellä kuvatun yleishyödyllisen toiminnan
toteuttamiseen.
OmaKamu ry organisoi OmaKamu-toimintaa, jossa vapaaehtoiset
aikuiset toimivat lasten ja nuorten tukihenkilöinä "Kamuina". OmaKamutoiminta on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jota toteutetaan
koulutettujen vapaaehtoisten lapsille antamalla säännöllisellä tuella.
Kerätytt varat käytetään OmaKamu-toiminnan organisointiin:
vapaaehtoisten rekrytointitapahtumien järjestämiseen sekä
vapaaehtoisten kouluttamiseen, virkistykseen ja jatkokoulutukseen.
Lisäksi varoilla järjestetään yhteisiä retkiä ja tapahtumia tuettaville lapsille
ja heidän tukihenkilöilleen sekä koulutusta ja tapahtumia tuettavien
lasten perheille.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HANDFIHH
FI7931311001453202

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus POPFFI22
FI8647440010215526

1094201-8 Härmä-Seura ry

Kauhava

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5250680620183598

2327364-2 Lions Club
Iisalmi/Porovesi ry

Iisalmi

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3757008120211524

0288843-7 Satakunnan
Syöpäyhdistys r.y.

Pori

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6557500120456968

0225871-8 Kouvolan Seudun
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1257230220366723

1544951-3 OmaKamu ry

2690245-9 Danakosha Trust ry Helsinki

Helsinki
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RA/2021/242

03.03.2021 -

RA/2021/243

03.03.2021 -

RA/2021/244

03.03.2021 -

RA/2021/209

02.03.2021 -

RA/2020/1599

01.03.2021 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen nuorisotoimintaan ja poliittiseen
vaikuttamistyöhön. Varoja voidaan käyttää tilaisuuksien, tapahtumien ja
tapaamisten sekä erilaisten kampanjoiden ja tempausten järjestämiseen.
Lisäksi varoja käytetään kurssi- ja leiritoimintaan, koulutus- ja
opintotoimintaan sekä poliittisista linjauksista viestimiseen.
Varoilla voidaan myös tukea yleisissä vaaleissa ehdolla olevien nuorten
ja heidän tukiryhmiensä kampanjointia avustuksin.
Kerätyt varat käytetään työikäisten leskien ja vanhempansa
menettäneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten vertaistukitoimintaan.
Varojen avulla toteutetaan vertaistukiviikonloppuja, ryhmiä ja erilaisia
vertaistukitapahtumia. Ryhmiä ja tapahtumia voidaan järjestää sekä
kasvokkain tapahtuvina kokoontumisina tai verkon välityksellä.
Varoilla katetaan edellä kuvatun toiminnan toteuttamisesta aiheutuvia
kuluja, kuten toiminnan ohjauskuluja, tilavuokria, materiaalikuluja,
majoitus-, matka- ja ruokailukuluja, asiantuntijoiden ohjaus- ja
luentopalkkioita sekä vertaistukitoimintaa ohjaavien vapaaehtoisten
kouluttamisesta ja tukemisesta aiheutuvia kustannuksia.
Kerätyt varat käytetään Suomessa yhdistyksen tiedotus- ja
vaikuttamistyöhön tasa-arvosta ja naisten oikeuksista, erityisesti
ihmiskaupan vaikutuksista ja taustasyistä. Lisäksi varoilla järjestetään
vapaaehtoisille suunnattuja kokouksia ja työpajoja sekä
keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia, kuten koulutuksia. Varoja
käytetään tästä toiminnasta aiheutuvien kulujen, kuten esimerkiksi
tilaisuuksien järjestelykulujen, matka- ja materiaalikulujen, tilavuokrien ja
tarjoilukulujen, puhujapalkkioiden ja palkkakulujen sekä hallinnollisten
kulujen kattamiseen.
Ulkomailla varoilla rahoitetaan globaalissa etelässä yhteistyöhankkeiden
suunnittelua ja toteutusta. Rahoitettavilla hankkeilla vahvistetaan
sukupuolten tasa-arvoa, naisten oikeuksia ja toimintamahdollisuuksia
sekä kumppanijärjestöjen kapasiteettia edistää näitä teemoja omissa
yhteiskunnissaan.
Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen perustehtävää tukevien ulkopuolista
rahoitusta saavien kehitysyhteistyöhankkeiden sekä viestintä- ja
globaalikasvatushankkeiden kulujen kattamiseen. Hankkeet keskittyvät
esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon ja naisten toimijuuden edistämiseen,
ihmiskaupan vaikutuksista ja taustasyistä tiedottamiseen sekä
kansalaisten aktivointiin edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
ja ihmisoikeuksia.
Kerätyt varat käytetään omaishoitajille suunnattavan tiedotusmateriaalin
tuottamiseen painettuna ja verkossa sekä omaishoitajayhdistysten
vapaaehtoisten koulutusten järjestämiseen ja heille suunnattujen
aineistojen tuottamiseen.
Rahankeräyksellä kerätyillä varoilla rahoitetaan globaalikehityshankkeita
(kehitysyhteistyö) eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. Kerättävät varat
käytetään säätiön vuosittain hyväksymän avustusohjelman mukaisiin
kehitysyhteistyöhankkeisiin antamalla taloudellista tukea hankkeiden
toteutukseen. UFF tukee paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa
toteutettavia sosiaali- ja terveyssektorin hankkeita, koulutushankkeita,
ympäristöhankkeita sekä paikallisen yhteisön kehittämishankkeita ja
hätäapua alueille tuottavia hankkeita.
Rahankeräysvaroilla on turvattu ja turvataan jatkossa esimerkiksi
esikoulujen toimintaa Mosambikin Nacalassa sekä vähäosaisten lasten
kouluttautumismahdollisuuksia Intiassa.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6250000120347108

Y-tunnus

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7915443000211115

2324734-8 Nuoret Lesket ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7457800720485890

1472965-2 FINNWID-Naiset
Helsinki
kehitystyössä ry,
FINNWID- Kvinnor
i utveckling rf

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7755412820020643

1038805-3 Omaishoitajaliitto Helsinki
ry,
Närståendevårdarn
as förbund rf
2952170-7 U-landshjälp från
Nurmijärvi
Folk till Folk i
Finland sr

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI5020011800390521
NDEAFIHH
FI4920011800390539

Yhteisö

Kotipaikka

0202105-9 Vasemmistonuoret Helsinki
ry, ruotsiksi
Vänsterunga rf

Jyväskylä
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/210

01.03.2021 -

RA/2021/208

25.02.2021 -

RA/2021/211

25.02.2021 -

RA/2021/193

23.02.2021 -

RA/2021/194

23.02.2021 -

RA/2021/195

23.02.2021 -

Kerätyt varat käytetään:
- Koirien ja kissojen sterilointi- ja rokotusprojekteihin Suomessa ja
kohdemaissa, kuten Romaniassa, Bosniassa ja Venäjällä. Kerätyillä
varoilla operoidaan ja rokotetaan maksutta vähävaraisten ihmisten
lemmikkejä, kulkukoiria ja -kissoja sterilointi-ja rokotustapahtumissa sekä
löytöeläintarhoissa olevia koiria ja kissoja. Varoilla tuetaan taloudellisesti
yhdistyksen yhteistyötoimijoita, jotka suorittavat projekteja paikallisesti.
- Löytöeläintarhojen ja muiden yhteistyötoimijoiden eläinsuojelutyön
tukemiseen Suomessa ja kohdemaissa, kuten esimerkiksi Romaniassa
ja Venäjällä. Avustusta annetaan muun muassa
eläinlääkärikustannuksia, ruokakuluja ja tarhojen parannustöitä varten
sekä erilaisten hätätilanteiden, kuten äkillisten epidemioiden hoitoa
varten.
- Eläinten hoitoon ja kohteluun paneutuvan valistustoiminnan
kustannuksiin Suomessa ja kohdemaissa.
Kerätyt varat käytetään Jämsän kristillisen opiston opistoalueen
rakennusten korjaamiseen, rakentamiseen, opiskelija-asuntoloiden
kunnostukseen sekä oppilaitoksen keittiön remonttikulujen kattamiseen.
Lisäksi varoja käytetään vuonna 2018 valmistunutta uutta
oppilasasuntolaa varten otetun lainan lyhennyskuluihin.
Rakennusten pysyvä käyttötarkoitus on valtionosuuden alaisen vapaan
sivistystyön koulutuksen järjestäminen.
Kerätyt varat käytetään Jäälin ja Kiimingin alueen nuorison, vanhusten ja
vähävaraisten auttamiseksi. Varoilla hankitaan avustustoiminnan
kohderyhmille ruokapaketteja ja lahjakortteja.
Kertyvät varat käytetään hyväntekeväisyys- ja avustustoiminnan
rahoittamiseen omalla paikkakunnalla sekä yhteistyössä muiden Lionsklubien kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Klubi tukee vähävaraisten
perheissä tehtävää avustustoimintaa, antamalla varoja esimerkiksi lasten
ja nuorten kesäleiritoimintaan sekä harrastustoimintaan. Yhdistys käyttää
rahankeräysvaroja stipendien antamiseen vähävaraisille nuorille vaihtooppilastoimintaan. Kertyviä varoja käytetään myös vanhuksia tukevaan
toimintaan.
Yhdistys järjestää kristillisiä miespäiviä, saunailtoja,
raamattukeskusteluja, perhepäiviä sekä retkiä Suomessa ja ulkomailla.
Kerätyt varat käytetään näiden tapahtumien kuluihin, kuten tapahtumien
tilojen käyttökuluihin, kulutustarvikkeisiin ja ruokatarjoiluun sekä muihin
yhdistyksen toiminnan kuluihin, siltä osin kuin kyse on yleishyödyllisestä
toiminnasta.
Tilaisuudet ja tapahtumat ovat yleisiä ja kaikille avoimia. Yhdistyksen
jäsenyys ei ole edellytys toimintaan osallistumiselle vaan muutkin kuin
jäsenet ovat tervetulleita.
Kerättävät varat käytetään löytöeläinten ruoka-, eläinlääkäri- ja
lääkekuluihin, eläinten kuljettamiseen sijaiskoteihin ja eläinlääkärille sekä
varastotilojen ja eläinten eristystilojen vuokriin, siivoukseen ja
kohentamiseen.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3215443000203336

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI8310563000306832
OKOYFIHH
FI7150910320097982

0175624-8 Jämsän kristillinen Jämsä
opisto ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9557415340005141

2991250-5 Lions Club Jääli ry Oulu

Poliisihallitus OKOYFIHH
F18357414020128976

2840817-1 Lions Club
Kempele
Kempele Aurora ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9252900220231300

1818463-7 Rappeliyhteisö ry

Uurainen

Poliisihallitus ITELFIHH
FI8241080011309591

2851391-6 Alavuden seudun
Eläintiimi ry

Alavus

3153560-6 Fifix Europe ry

Kotipaikka
Tampere
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/156

19.02.2021 -

Kerätyt varat käytetään Vanhustyön keskusliitto ry:n toiminnan piirissä
olevien iäkkäiden ihmisten osallisuuden lisäämiseen, aktivointiin ja
toimintakyvyn edistämiseen sekä vanhuspoliittisen vaikuttamiseen
iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää Vanhusten viikkoon liittyvään
tiedotustoimintaan, toiminnan tueksi tuotettavan materiaalin tuottamiseen
sekä tapahtumajärjestelyihin.
Varoja voidaan käyttää myös vapaaehtoistyöhön sekä senioritoimintaan,
Ystäväpiiri-, Korjausneuvonta- ja senioreiden digiopastustoimintoihin,
joilla pyritään luomaan yhteisöllisyyttä, iloa ja lievittämään yksinäisyyden
tunnetta sekä parantamaan ikääntyneiden asumisoloja ja kohentamaan
heidän digitaitojaan.
Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää edunvalvontaan, ohjauksen ja
neuvonnan toteuttamiseen ikääntymistä koskevissa asioissa liiton
asiantuntijoiden kautta sekä viestintään.
Varoja voidaan käyttää myös alaan liittyvään tutkimus- ja
kehittämistoimintaan ja liiton kansainväliseen toimintaan sekä
kansalaistoiminnan edistämiseen luomalla edellytyksiä ja ylläpitämällä
yhteistoimintaa vanhusten ja ikääntyvien hyväksi toimivien yhteisöjen
kesken.

RA/2021/178

18.02.2021 -

RA/2021/179

18.02.2021 -

RA/2021/164

16.02.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3950000120435986

Y-tunnus

Poliisihallitus HELSFIHH
FI5140550011433899

0181722-3 PörkenäsSällskapet r.f.

Medlen används för att täcka fasta kostnader (löner, värmekostnader,
elkostnader, fastighetsskatt, ekonomiförvaltningstjänster) endast när
kostnaderna direkt tjänar sökandes egentliga allmännyttig verksamhet.
Medlen används för renovering av logementet till den del som
fastigheten är i allmännyttigt bruk.
Kerättävät varat käytetään hakijan yleishyödyllisen toiminnan kuten
Poliisihallitus OKOYFIHH
seurojen, lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön kuluihin. Kerättäviä varoja
FI8751940720061089
käytetään mm. puhujien palkkioihin matkakuluineen, seurailmoituksiin,
lasten leirikuluihin ja retkiin, opetusmateriaaleihin sekä diakoniatyössä
vähävaraisten muistamisiin jouluisin.
Varoja käytetään myös hakijan toimitalon kulujen kattamiseen siltä osin
kuin toimitalo on yleishyödyllisessä käytössä. Kerättäviä varoja käytetään
kiinteistön lämmitys-, sähkö-, vesi-, korjaus- ja vakuutuskuluihin,
siivoojan palkkakuluihin sekä lainojen lyhennyksiin niiltä osin kuin
kustannukset kohdistuvat toimitalon yleishyödylliseen käyttöön.
Kerätyt varat käytetään koulun ja päiväkodin pihan kunnostamiseen, atk- Poliisihallitus OKOYFIHH
laitteiden ja muiden välineiden hankintaan (esimerkiksi soittimet,
FI2157895420038627
urheiluvälineet, pelit ja lelut), henkilökunnan täydennyskoulutukseen
sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan. Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen
toiminnan kehittämiseen, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja
yhteisöllisyyden tukemiseen mm. järjestämällä erilaisia retkiä,
tutustumispäiviä ja teemapäiviä. Kerätyillä varoilla tuetaan oppilaskunnan
toimintaa ja jaetaan oppilaille stipendejä. Varoja voidaan käyttää myös
kiinteistön kunnostukseen siltä osin kuin kyse on yleishyödyllisestä
toiminnasta. Osana koulun palvelevaa kansainvälisyysprojektia
yhdistyksellä on Romaniassa yhteistyöyhdistys, jonka kautta tuetaan
myös romanilasten koulua ja päiväkotia. Rahankeräyksellä kertyneitä
varoja voidaan käyttää myös tähän tarkoitukseen.

Yhteisö

Kotipaikka

0215403-8 Vanhustyön
Helsinki
keskusliitto Centralförbundet
för de gamlas väl ry

Pietarsaari

0186416-9 Kuusamon
Kuusamo
Rauhanyhdistys ry

0733447-6 Helsingin kristillisen Helsinki
koulun
kannatusyhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7957214610012345

RA/2021/167

16.02.2021 -

RA/2021/168

16.02.2021 -

RA/2021/151

12.02.2021 -

Rahankeräyksellä saadut varat käytetään säätiön tarkoituksen
mukaisesti suomalaisen partiotoiminnan tueksi myöntämällä avustuksia
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:lle.
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on partiotoiminnan
valtakunnallinen kattojärjestö Suomessa. Se vastaa Suomessa
toteutettavasta partio-ohjelmasta. Keskusjärjestö tukee partiopiirejä ja
lippukuntia tuottaen partiotoiminnan tueksi ohjelmamateriaaleja,
koulutusta, viestintää ja tapahtumia sekä vastaa kansallisesti partion
toimintaedellytysten kehittämisestä.
Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten
kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen.
Rahankeräysvaroilla rahoitetaan Kongon Lepralähetyksen projektia Etelä- Poliisihallitus DABAFIHH
Kivun maakunnassa. Projekti kohdistuu 3 alueeseen. Projektin
FI3780001570177510
tarkoituksena on
1) auttaa terveydenhuoltoa lepran ja sen komplikaatioiden hoidon
osaamisen lisäämisessä,
2) auttaa uusia tartunnan saaneita varhaiseen hoitoon (etsivää työtä),
3) lisää vertaisryhmien avulla potilaiden tietoutta sairaudestaan, kykyä
ottaa vastuuta omasta hoidostaan esim. haavojen ehkäisyssä
tunnottomissa käsissä ja jaloissa, auttaa heitä vaikuttamaan syrjintään,
voimaannuttaa heitä itse löytämään keinoja ongelmiensa ratkaisuun.
4) vaikuttaa seurakuntien ja pastorien kanssa yhdessä uusien tapausten
löytämisessä ja syrjinnän vähentymisessä.
5) parantaa vammautuneiden, myös muiden kuin leprapotilaiden,
elinolosuhteita.
Projekti on yhteistyöprojekti, jota tukevat rahallisesti Suomen
Lepralähetyksen lisäksi Belgian, Sveitsin ja Hollannin Lepralähetykset
suunnilleen samankokoisilla rahasummilla. Tuki kattaa mm. henkilöstön
palkat, toimiston ja sen kulut Bukavussa, ajoneuvoihin liittyvät kulut,
kirjanpidon sekä tilintarkastuksen.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- Diakoniatyöhön ulkomailla ja kotimaassa ensisijaisesti tavara-avun
FI2355422320425200
kautta (esim. vaatteet, ruuat, hygieniatarvikkeet) sekä tarveharkinnan
mukaan pienimuotoisena rahallisena avustuksena (esim. vuokramaksu,
orpokodin tukimaksu)
- Lähetystyön tukemiseen kattamalla esim. lähettien palkka- ja
majoituskustannuksia
- Kristillisen mediatyön tukemiseen (esim. laitteiden hankinta)
- Yleisölle maksutta jaettavien kristillisten kirjallisuustöiden (esim.
esitteet, kirjat) tukemiseen
- Kristillisten tapahtumien järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten
kattamiseen (esim. katutoiminnan kalustokustannukset, vuokra,- palkka-,
matka-, majoitus- ja mainoskulut)
- Kristillistä avustustyötä tekevien palkkakustannuksiin
- Yhteistyöseurakuntien ja muiden kristillisten yhdistysten
diakonitoiminnan rahalliseen tukemiseen yhteistyötapauksissa

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0116785-7 Partiosäätiö Scoutstiftelsen sr

Helsinki

0972217-3 Suomen
Lepralähetys Finlands
Lepramission r.y.

Helsinki

3083801-5 Gospel First ry

Espoo
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2021/153

12.02.2021 -

RA/2021/154

12.02.2021 -

RA/2021/155

12.02.2021 -

RA/2021/157

12.02.2021 -

RA/2021/158

12.02.2021 -

Kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten ilmastokoulutukseen, lasten ja
nuorten omiin ilmastotoimiin sekä ilmastonmuutokseen liittyvän
tutkimustiedon välittämiseksi lapsille ja nuorille.
Kerätyt varat rahastoidaan ja rahastosta voidaan säätiön hallituksen
päätöksellä myöntää apurahoja, avustuksia, palkintoja tai harjoittaa
säätiön tarkoituksen mukaisia tukitoimenpiteitä edellä mainittuihin
tarkoituksiin. Myöntämisen pääkriteereinä pidetään rahoitettavien toimien
tavoitettavuutta, ehdotetun toteutuksen laatua sekä odotettujen
vaikutusten skaalaa.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen avustus- ja vaikuttamistoiminnan
kustannuksiin. Avustustoiminta koostuu muun muassa vaikeassa
tilanteessa elävien siirtolaisten ja heidän läheistensä neuvonnasta ja
oleskelun laillistamiseen liittyvistä oleskelulupamaksuista sekä
terveydenhuollon, ruokailun ja tilapäisen asumisen taloudellisista
kustannuksista. Lisäksi varoja voidaan käyttää siirtolaisten avustamiseen
oikeusapuun liittyvissä kuluissa.
Kerätyillä varoilla tuetaan ja avustetaan savonlinnalaisten heikossa
taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden 6-17- vuotiaita lapsia ja
nuoria heidän harrastetoiminnoissaan. Savonlinnan HaTTu ry maksaa
avustettavien lasten ja nuorten harrastemaksut suoraan
harrastustoiminnan järjestäjälle.
Rahankeräyksellä saatavat varat käytetään:
- kotimaassa ja ulkomailla tehtävään yleissivistävään koulutustoimintaan
- kristillisen maailmankuvan ja kulttuurin vahvistamiseen ja edistämiseen
Suomessa ja maailmanlaajuisesti
- nuorten auttamiseen omaksumaan kristillisen maailmankuvan
mukaisen elämäntavan ja kulttuurin
- sosiaali-, avustus- kehitysyhteistyöhön
- voittoa tavoittelemattomaan opetusmateriaalien julkaisutoimintaan
- lapsi- ja nuorisotyöhön
- leiritoimintaan ja kerhotoiminnan ylläpitämiseen
- tiedottamiseen ja yhteistyöjärjestöjen kautta tapahtuvaan
kansainväliseen yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan
Varat käytetään Jyväskylässä Palokan alueen nuoriso- ja vanhustyöhön
sekä vähävaraisten auttamiseen. Varoilla:
- jaetaan stipendejä koululaisille
- hankitaan varusteita nuorisotilaan
- hankitaan lapsille heijastinliivejä
- leikkipuiston hoitamisesta ja kunnostamisesta aiheutuviin kuluihin
- hankitaan varusteita vanhusten hoitotilaan
- jaetaan jouluavustuksia diakoniatyön kautta

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5755412820029636

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2597856-6 Tiina ja Antti
Herlinin säätiö sr

Kirkkonummi

Poliisihallitus HELSFIHH
FI0340550010799316

2518478-2 Oikeudet ilman
rajoja ry

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7156511320251704

2932546-6 Savonlinnan
HaTTu ry

Savonlinna

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI0215443000193198

2958311-5 YWAM Helsinki ry

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9152908120074860

1520205-1 Lions Club Palokka Jyväskylä
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0557300820374847

RA/2021/159

12.02.2021 -

RA/2021/131

11.02.2021 -

RA/2021/140

10.02.2021 -

RA/2021/141

10.02.2021 -

Kerätyillä varoilla tuetaan Israelissa Gesher leTikva (Silta Toivoon) yhdistyksen alaisuudessa toimivaa naisten turvakotia Debora-kotia.
Varoilla katetaan Debora-kodin vuokra-, ylläpito ja kalustuskuluja,
henkilökunnan palkka-, auto-ja matkakuluja sekä toimistokuluja. Lisäksi
varoilla hankitaan turvakodissa ja kadulla asuville hädänalaisille ruokaa,
vaatteita ja hygieniahoitotarvikkeita sekä tuetaan tarpeen mukaan lääkäri, terveydenhoito-, sekä hammashoitokuluissa sekä vieroitushoitoa
saavien hoitokuluissa. Varoilla voidaan tukea tarveharkinnan perusteella
Debora-kodista omaan kotiin muuttavia naisia huonekalujen ja
tarpeellisten keittiötavaroiden hankinnassa. Harkinnanvaraisesti voidaan
myös avustaa vuokran maksussa, ellei itsenäistyvän naisen aluksi
saama palkka riitä kaikkiin vuokrakuluihin. Harkinnanvaraisesti voidaan
avustaa myös lasten päivähoitomaksuissa sekä matkakuluissa niitä
äitejä, joilla on mahdollisuus lastensa tapaamisiin.
Lisäksi varoilla tuetaan naisia katuelämän seurauksena syntyneiden
velkojen maksussa (esimerkkinä vuokra-, sähkö-, ambulanssi-, sairaalaja sosiaaliturva sekä lakimieskulut). Varoilla voidaan hankkia myös
lentolippuja ihmiskaupan uhreille sekä avustaa paperittomia henkilöitä
kuluissa, joita aiheutuu kansalaisuuden hakemisesta.
Varoja voidaan käyttää myös Suomessa tehtävään työhön, jossa jaetaan
Israelissa saatua tieto-taitoa huumeriippuvaisten, ihmiskaupan uhrien ja
prostituoitujen auttamisesta. Lisäksi voidaan järjestää koulutusta,
seminaareja ja toipumisryhmiä erilaisissa ongelmissa olevien
tukemiseksi sekä tehdä vankilavierailuja yhdessä vankilatyöhön
perehtyneiden toimijoiden kanssa.
Varoja käytetään myös tilaisuuksien järjestämiskuluihin, mainontaan,
matkakuluihin, puhujapalkkioihin sekä yhdistyksen
toimistokuluihin.Toimistokuluja voidaan kattaa siltä osin, kuin ne
aiheutuvat muiden edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamisesta.
Kertyvät varat käytetään hartausseurojen järjestämiseen liittyviin kuluihin, Poliisihallitus OKOYFIHH
yhdistyksen lapsi- ja nuorisotyöhön, vähävaraisten, yksinäisten ja
FI8655412820017086
sairaiden parissa tehtävään diakoniatyöhön. Varoja voidaan käyttää
myös yhdistyksen hengen mukaisten lehtien ja kirjallisuuden
hankkimiseen ja jakeluun.
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI2412283000076172
Kerätyillä varoilla ostetaan merilohen poikasia, jotka istutetaan
Suomenlahteen.
Poliisihallitus HELSFIHH
Kerättävillä varoilla hankitaan avuntarpeessa oleville henkilöille
FI2840550016712859
elintarvikkeita ja vaatteita sekä hygieniatarvikkeita paikan päällä.
Yksittäistapauksissa avustus voidaan lähettää rahana suoraan avun
tarvitsijalle.

Y-tunnus

Yhteisö

2271158-3 Silta Israeliin ry

Kotipaikka
Tampere

0222670-8 Helsingin
Helsinki
Rauhanyhdistys ry

1524862-3 Suomenlahden
Uistelijat r.y.

Helsinki

3082282-2 Hyvät Satamat ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/142

Julkaisu

10.02.2021 Kerätyt varat käytetään YK-järjestöjen kuten YK:n kehitysohjelman
(UNDP), Maailman ruokaohjelman (WFP), YK:n väestörahaston
(UNFPA), Maailman terveysjärjestön (WHO), Kansainvälisen
siirtolaisuusjärjestön (IOM), YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR), YK:n
huumeiden ja rikollisuuden vastaisen järjestön (UNODC) sekä YK-liittojen
maailman järjestön toteuttamiin kestävää kehitystä tukeviin hankkeisiin.
Varoilla tuetaan mm. ruoka- ja hätäapua, terveyspalveluita, koulutusta,
demokraattisia käytäntöjä, ilmaisunvapautta ja työpaikkojen luomista
tukevia hankkeita YK-järjestöjen toiminta-alueilla.
Lisäksi varoja käytetään YK-liiton perustaman Hilkka Pietilä rahaston
kautta YK-tutkimuksen ja ajatuspajatoiminnan tukemiseen. Rahastosta
myönnetään stipendejä YK-aiheisiin opinnäytteisiin ja selvityksiin. Lisäksi
rahaston kautta voidaan antaa tukea tutkimus- ja selvitystyöhön,
raporttien painokuluihin sekä niistä tiedottavien seminaarien kuluihin.

RA/2021/143

10.02.2021 -

RA/2021/132

09.02.2021 -

RA/2021/133

09.02.2021 -

RA/2021/104

01.02.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI8880299710006413

Y-tunnus

Poliisihallitus DABAFIHH
FI8680001101330232

1544839-3 SMPS Oulun
Meripelastajat ry

Keräysvarat käytetään
- vapaaehtoissa meripelastustoiminnassa käytettävien alusten,
asemapaikan, varusteiden ja välineiden hankinta-, käyttö- ja
ylläpitokuluihin
- vapaaehtoisen meripelastusmiehistön koulututtamiseen sekä miehistön
varustamisesta aiheutuviin kuluihin
- hakijan meripelastusnuorisotoiminnan toimintakuluihin ja
varustehankintoihin
- vesiliikenneturvallisuutta sekä hyviä veneilytapoja ja -kulttuuria
edistävään toimintaan, koulutukseen, tiedottamiseen sekä tapahtumiin
osallistumisesta syntyviin kuluihin.
Kertyvillä varoilla ostetaan Luolavuoren tontti 20-27 (853-32-20-27), joka Poliisihallitus OKOYFIHH
sijaitsee osoitteessa Takamaantie 17, Turku. Kyseisellä tontilla sijaitsee
FI7657108320172243
uskonnollisen yhdyskunnan omistama rakennus, jossa se harjoittaa
omaa toimintaansa.
Kertyvät varat käytetään kattamaan reitistön ylläpidosta, hoidosta ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
korjaustoiminnasta syntyneitä kuluja.
FI2456511320273211
Yhdistys järjestää kursseja, leirejä ja muita tapahtumia, joissa
Poliisihallitus
sydänlapset, -nuoret ja -aikuiset sekä heidän läheisensä saavat
monipuolisesti ajankohtaista tietoa sekä mahdollisuuden vertaistukeen
ja -kontaktien luomiseen. Kerätyt varat käytetään kurssien, leirien ja
tapahtumien järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
Lisäksi kerättyjä varoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
- yhdistyksen alueosastojen alueellisten tapahtumien sekä vertaistuki- ja
virkistystoiminnan kustannuksiin
- vapaaehtoistoimijoiden sekä sydänlasten ja -aikuisten
hoitohenkilökunnan koulutuskustannusten kattamiseen
- vertaistukitoimintaan ja vertaistukihenkilöiden koulutukseen
- synnynnäisiin sydänvikoihin liittyvää tiedotusmateriaalin, kuten
verkkojulkaisujen, kirjojen, esitteiden ja videoiden, julkaisemiseen

Yhteisö

Kotipaikka

0202338-8 Suomen YK-liitto ry Helsinki

Oulu

1539989-4 Anjuman-E-lslahul- Turku
Muslimeen of
Turku, Finland
2072107-5 Kievarikierros Latu- ja retkeilyyhdistys ry
0808803-5 Sydänlapset ja aikuiset ry

Savonlinna

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/62

01.02.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kertyvät varat käytetään seuraaviin kehitysyhteistyökohteisiin:
Poliisihallitus OKOYFIHH
TYY:n ja Käymäläseura Huussin oma kehitysyhteistyöhanke Sambiassa,
FI4857169020025610
Suomen Somaliaverkosto, sekä Zimbabwen Aids orvot ry. Varoja
käytetään myös TYY 100 juhlavuosikeräykseen.
TYY:n ja Käymäläseura Huussi ry:n hanke Sambiassa:
TYY on mukana yhteistyökumppanina Käymäläseura Huussi ry:n
sanitaation parantamiseen keskittyvässä kehitysyhteistyöhankkeessa
Sambiassa. Hankkeen avulla ratkaistaan huonoon sanitaatioon liittyviä
ongelmia ja sen pitkäaikaisena tavoitteena on auttaa Sambiaa
saavuttamaan täysi sanitaation kattavuus vuoteen 2030 mennessä.
Yhtenä hankkeen tavoitteena on valtavirtaistaa haavoittuvien ryhmien,
kuten naisten ja vammaisten, huomioon ottaminen WASH-kysymyksissä
(Water, Sanitation and Hygiene). Lisäksi hanke parantaa Sambian
sanitaatiota rakentamalla kuivakäymälöitä, vahvistaa paikallisten
kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia vaikuttaa
sanitaatiokysymyksiin sekä lisää tietoisuutta WASH-kysymyksistä
yhteiskunnassa. Hanke on saanut ulkoministeriön rahoituksen vuosille
2021 - 2024.
Suomen Somalia-verkosto:
Varat lahjoitetaan TYY:n hankekumppanille Suomen Somaliaverkostolle, joka käyttää kerätyt varat yhdistyksen kehitysyhteistyö- ja
globaalikasvatushankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen.
Hankkeiden tavoitteena on parantaa mm. ruokaturvaa, vähentää
köyhyyttä, ennaltaehkäistä aavikoitumista ja tukea naisten mahdollisuutta
synnyttää turvallisemmin. Hankkeita toteutetaan eri puolilla Somaliaa,
Somalimaata ja Puntinmaata.
Zimbabwen Aids orvot ry:
TYY lahjoittaa kertyneet varat Zimbabwen Aids orvot ry:lle. Varoilla
tuetaan lasten koulunkäyntiä ja yleistä hyvinvointia paikallisessa
toimintakeskuksessa. Varoilla maksetaan muun muassa koulumaksuja,
terveydenhoitoon ja harrastuksiin liittyviä kustannuksia.
TYY 100 keräys
TYY täyttää 100 vuotta vuonna 2022. Juhlavuonna järjestetään
ylioppilaskunnan historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta juhlistavia
tilaisuuksia. Tavoitteena on järjestää näkyvä juhlavuosi, joka tavoittaa
laajasti kohderyhmänsä erilaisilla tilaisuuksilla. Kerättäviä varoja
käytetään muun muassa tilavarauksiin, tapahtumatarjoiluihin,
tarvikehankintoihin, puhuja- ja esiintyjäpalkkioihin, kunnianosoitusten
hankintaan, juhlavuoden näkyvyyden edistämiseen sekä
ylioppilaskunnan historiateokseen. Kerättävillä varoilla voidaan tukea
myös TYY:n alaisten yhdistysten järjestämiä tapahtumia, jotka ovat osa
juhlavuotta.

Y-tunnus

Yhteisö

0197626-7 Turun yliopiston
ylioppilaskunta

Kotipaikka
Turku
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/91

01.02.2021 -

RA/2021/98

01.02.2021 -

RA/2021/86

29.01.2021 -

RA/2021/82

28.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerättyjä varoja käytetään ooppera- ja balettitaiteita edustaville luoville tai Poliisihallitus NDEAFIHH
esittäville taiteilijoille sekä muille ooppera- ja balettitaidetta tukevissa
FI3715553000122383
tehtävissä toimiville henkilöille jaettaviin apurahoihin ja stipendeihin.
Apurahoja voidaan jakaa kansallisesti tai kansainvälisesti.
Suomen kansallisooppera ja -baletti ry:n taiteellisen toiminnan
tukemiseen:
- hankkimalla soittajien käyttöön arvosoittimia
- tukemalla ooppera- tai balettikiertueen järjestämistä muualle Suomeen
tai ulkomaille
- lapsille suunnatun oopperan ja toiminnallisten työpajojen tuottamiseen
muualle Suomeen
- kansainvälisen merkittävän esiintyvän taiteilijan, koreografin,
kapellimestarin tai muun vastaavan vierailun kustantamiseen, mikäli se ei
muuten olisi mahdollista
- ooppera- ja balettituotantojen lavastuksen ja puvustuksen
toteuttamiseen siltä osin, kun kyse on tuotantoja tukevasta ja lisäarvoa
antavasta lavastuksesta tai puvustuksesta
Lisäksi kerättäviä varoja voidaan käyttää ooppera- ja balettitaiteen
edistämiseen sekä oopperatalon edustavuuden, viihtyisyyden ja
tunnettuuden parantamiseen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
hankkimalla taideteoksia ja kalustoa.
De insamlade medlen kommer att användas enligt följande:
Poliisihallitus NDEAFIHH
Insamlingens avsikten är att minska marginalisering genom att erbjuda
FI6415623000109332
starkt subventionerade familjekraftläger. Verksamheten inom ramen
HELSFIHH
riktas till personer, familjer och grupper som hotas av utsatthet och
FI1240551120045079
utanförskap, särskilt barnfamiljer och ungdomar i svåra livssituationer,
DABAFIHH
även anhörigvårdare ingår. Verksamheten omfattar också barn och unga
FI7480001870892073
vilka p.g.a. förälders sjukdom eller missbruk fungerar som
omsorgsgivare. Som arbetsmetod används bl.a. kamratstödsgrupper,
rådgivning och läger samt att utbilda yrkespersoner i samtalsmodellen
Trappan. Insamlade medel inom ramen används också inom sim- och
Iivräddningsundervisningen.
Poliisihallitus
Kerättävät varat käytetään hakijan toiminnan tarkoitusta (yksilönvapaus,
vapaa yhteiskunta, vapaa yrittäjyys ja vapaat markkinat) palvelevaan
tiedotus-, neuvonta-, tutkimus-, koulutus-, julkaisu-, kehittämis- ja
asiantuntijatoimintaan sekä yleisölle avoimien tapahtumien
järjestämiseen..
Kertyviä varoja käytetään paikkakunnalla asuvien vähävaraisten tai
Poliisihallitus
muuten hankalassa elämäntilanteessa olevien ihmisten avustamiseen.
Tarkoitus on myös tukea muita hyväntekeväisyyttä tekeviä alueen
yhdistyksiä tai organisaatioita, jotka ovat toimintatavoiltaan tunnettuja ja
hyvämaineisia. Myös suoraan klubille toimitettujen hakemusten myötä
jaetaan kertyneitä varoja erilaisten avustusten sekä stipendien
muodossa. Yhdistys toimii yhteistyössä myös Suomen lions-klubien sekä
kansainvälisesti muiden lions-klubien kanssa osana Suomen Lions liitto
ry:n ja Lions Clubs Internationalin toimintaa. Keräysvarojen
kohdistaminen ja tilitys suoritetaan käyttötarpeiden mukaan hallituksen
erillisinä päätöksinä, varojen käytön seuranta toteutetaan erillisenä
tiliseurantana. Keräysvarat käytetään lyhentämättömänä keräyskohteisiin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0276249-8 Oopperan ja baletin Helsinki
tukisäätiö sr

1749939-7 Folkhälsans
Förbund rf

Helsinki

2412900-1 Libera-säätiö sr

Helsinki

0146277-6 Lions Club Hollola
ry

Hollola
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/87

Julkaisu

28.01.2021 Varat käytetään hakijan yleishyödylliseen toimintaan, kuten lapsi-,
nuoriso- ja perhetyöhön. Lisäksi varoja käytetään toimitalon
ylläpitokustannuksiin siltä osin kuin toimitaloa käytetään yleishyödylliseen
toimintaan.

RA/2021/88

28.01.2021 -

RA/2021/90

28.01.2021 -

RA/2021/92

28.01.2021 -

RA/2021/93

28.01.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6856450020021275

Poliisihallitus OKOYFIHH
Kerätyt varat käytetään Eritreassa ja Tansaniassa kuuroille tarkoitettujen
FI1557169020002148
koulujen toiminnan tukemiseen.
Varoilla kustannetaan lapsille asuminen, ruoka, vesi, koulupuvut ja matkat, terveydenhuolto, sekä muu välitön huolenpito. Tämän lisäksi
voidaan tukea koulujen toimintaa perustelluissa ja harkituissa
hankinnoissa (esimerkiksi valaistus tai asuntoloiden hoitohenkilökunnan
palkkaaminen erityisesti oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi). Lisäksi
varoilla tuetaan kuurojen viittomakielisten lasten mahdollisuutta opiskella
tasavertaisesti kuulevien lasten kanssa ja tuetaan lasten opettajien ja
lasten itsensä viittomakielen opetusta.
Varat välitetään paikan päällä käytettäväksi Eritrean ja Tansanialaisten
luterilaisten kirkkojen kautta. Tämän lisäksi osa varoista voidaan käyttää
Join Committee -yhteistyöelimen (yhteinen yhdistys saksalaisten
vastaavien toimijoiden kanssa) kautta.
Kerätyt varat käytetään Suomen Urheiluliitto ry:n jäsenseurojen
Poliisihallitus DABAFIHH
urheilukoulu- ja kilpailutoimintaan, ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen
FI6080001670798009
sekä koulujen kilpailutoimintaan ja opettajien yleisurheilukoulutukseen.
Lisäksi Suomen Urheiluliitto ja yleisurheilupiirit voivat käyttää varoja
urheilijoiden leiritykseen sekä ohjaaja-, valmentaja- ja
seuratoimijakoulutukseen. Kerättyjä varoja ei käytetä ammattilaisurheilun
tukemiseen.
Kerätyt varat rahastoidaan Suomen Autoteknillinen liitto ry:n kestävän
Poliisihallitus OKOYFIHH
liikkumisen tutkimus- ja koulutusrahastoon. Rahaston tarkoituksena on
FI4557895460901676
edistää ja tukea ympäristön kannalta kokonaistaloudellisesti parhainta
mahdollista teknologiaa hyödyntävän ajoneuvotekniikan tutkimustyötä ja
koulutusta myöntämällä apurahoja, tunnustuspalkintoja ja vastaavia.
Rahaston varoja voidaan käyttää myös muihin liittohallituksen
hyväksymiin tarkoituksiin.
Kerätyt varat jaetaan tutkimus- ja koulutusapurahoina. Kerätyillä varoilla
tuettavien tutkimusten ja koulutusten myötä tullut tutkimustieto on
yleisesti kaikkien saatavilla.
Keräysvarat käytetään
Poliisihallitus NDEAFIHH
1. yhdistyksen omistamien rukoushuoneiden rakentamiseen,
FI0615193000172623
laajentamiseen, ylläpitämiseen ja peruskorjaamiseen,
2. rukoushuoneiden rakennuspaikkojen ostamiseen ja kaavoittamiseen,
3. hartauskokousten järjestämiseen liittyvien kulujen kattamiseen,
4. yhdistyksen toimintaan liittyvän lähetystyön kulujen kattamiseen, kuten
matkakustannuksiin, viisumeihin, majoituskuluihin, vakuutuskuluihin ja
hartaustilaisuuksien järjestämiskuluihin
lähetyskohteessa. Keräysvaroja voidaan käyttää myös lähetystyössä
käytettävän pikkubussin ostamiseen ja kunnossapitämiseen,
5. vähävaraisten tai muuten taloudellisissa vaikeuksissa olevien
perheiden tai henkilöiden auttamiseen esimerkiksi ostamalla heille
ruokatavaroita ja siivouspalvelua.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0192432-8 Rovaniemen
Rovaniemi
Rauhanyhdistys r.y.

0714461-3 Kuurojen Lähetys - Helsinki
De Dövas Mission
r.y.

0202318-5 Suomen
Urheiluliitto ry

Helsinki

0202100-8 Suomen
Helsinki
Autoteknillinen liitto
ry

0149843-7 Esikoislestadiolaiset Lahti
ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/94

28.01.2021 -

RA/2021/95

28.01.2021 -

RA/2021/96

28.01.2021 -

RA/2021/97

28.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2757404440011993

Varat käytetään hyväntekeväisyys ja avustustoiminnan rahoittamiseen.
Varoja käytetään vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille jaettaviin
avustuksiin, lahjoituksiin (mm. urheiluvälineitä) ja stipendeihin. Varoja
käytetään myös vanhuksia tukevaan toimintaan (esimerkiksi
virkistysmatkoista aiheutuvien kustannusten kattamiseen).
Kerätyt varat liitetään yhdistyksen hallinnoimaan Pirjo Kortesniemen
Poliisihallitus NDEAFIHH
muistorahastoon, joka on pääomaturvattu talletuspankkitili. Varat jaetaan
FI1715443000123088
stipendeinä ja avustuksina yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Stipendit
ja avustukset jaetaan muistorahaston sääntöjenmukaisten tavoitteiden
toteuttamiseksi tai niitä jo merkityksellisesti toteuttaneille henkilöile.
Muistorahaston tarkoituksena on edistää tuotantoeläinten
terveydenhuoltoa, eläintautien riskinhallintaa sekä tuotantoeläinten
terveyttä ja hyvinvointia Suomessa.
Kerätyt varat käytetään Kruununhaan alueen nuorten ja vanhusten
Poliisihallitus NDEAFIHH
alueellisen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Varoilla järjestetään
FI2820661800020781
vanhusten virkistystoimintaa, tuetaan koululaisten opiskelua (älytaulut)
sekä tuetaan opiskelijoiden opiskelua (stipendit, kirjalahjoitukset). Lisäksi
kerätyistä varoista voidaan myöntää avustuksia Kruununhaassa asuville
opiskelijoille. Avustusten saaminen edellyttää perusteltua hakemusta
hakijalta.
Kerätyt varat käytetään Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013) 2
Poliisihallitus DABAFIHH
§:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen.
FI1981199710014012

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1519347-4 Lions Club
Kempele
Kempele-Sampola
ry

0985041-5 Eläinten terveys
ETT ry

Seinäjoki

2014312-1 Lions Club
Helsinki
Helsinki/Kruunuhak
a ry

0800570-3 Kansallisgalleria

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2752900240396539

RA/2021/99

28.01.2021 -

RA/2021/83

27.01.2021 -

Kerätyt varat käytetään vaikeassa elämäntilanteessa olevien
kriisiauttamiseen ja mielenterveyden edistämiseen.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää kriisiauttamisen toteuttamiseen sekä
kriisiauttamiseen (kriisityö, vertaisryhmät sekä mielenterveyttä edistävä
kehittämistoiminta):
1) Kriisityön ja -keskuksen toimintakuluja ovat mm. toiminnan
ylläpitäminen ja toiminnasta aiheutuvat kulut. Kriisiauttaminen on
ihmiseltä ihmiselle työtä. jota toteutetaan puhelimitse. kasvokkaisissa
tapaamisissa kriisikeskuksessa sekä kotikäynnein. Työ edellyttää
ammattilaisten työtä ja siihen liittyy mm. työntekijöiden palkka,työnohjaus- ja koulutuskulut, puhelin/it-kulut, verkkoauttamisohjelma ja
ilmoituskulut sekä myös mm. toimitila-, markkinointi- ja Ilmoituskulut.
Ammattilaisten rinnalla toiminnassa on mukana vapaaehtoisia
työntekijöitä, joita rekrytoidaan ja koulutetaan vuosittain. Vapaaehtoisille
järjestetään myös täydennyskoulutusta sekä työnohjausta ja
virkistystoimintaa, joiden järjestäminen edellyttää mm. toimitila- ja
henkilöstön palkkakuluja sekä koulutus- ja työnohjauskuluja.
2) Vertaistukiryhmien (mm. väkivaltaa kokeneet ja väkivaltaisesti
käyttäytyneet) toteuttaminen
- toimitilaohjaajien ja ryhmänohjaajien palkkakulut sekä
ryhmätoiminnasta aiheutuvat muut kulut (mm. materiaalit).
Ryhmätoiminta järjestetään väkivaltaa kokeneille 1-2 kertaa vuodessa ja
väkivaltaisesti käyttäytyneiden ryhmätoimintaa puoliavoimessa ryhmässä
ympärivuotisesti.
3) Mielenterveyttä edistävä kehittämistoiminta
- kansalaisten mielenterveyttä vahvistavien
keskusteluiltojen/kohtaamisten suunnittelu ja kehittäminen sekä
mahdolliset asiantuntijapalkkiot ja asiantuntijoiden matkakulut
- eri kohderyhmien mielenterveysosaamista vahvistavien materiaalien ja
verkkosisällön (mm. podcastit) tuotanto (materiaali- ja opaskulut sekä
verkkokehittämisen kulut)
- kohderyhmien osallistaminen mm. kysely- ja
haastattelututkimukset/tiedonkerääminen ja edellä mainittujen
näkökulmien hyödyntäminen työn ja toiminnan kehittämisessä mm.
podcastein.
Lisäksi varoja voidaan käyttää toiminnasta tiedottamiseen (mm.
esitemateriaalit, esitteiden painaminen, kiisi- ja väkivaltatyöhön oppaiden
ja materiaalin tuottamisesta ja jakamisesta aiheutuvat kulut).
Kertyviä varoja käytetään tulipalossa vuonna 2018 tuhoutuneen kirkon
Poliisihallitus OKOYFIHH
jälleenrakentamisen ja tarpeiston hankinnan kustannuksiin. Varoilla on
FI8650470720056088
tarkoitus kattaa hankkeen kustannusarvion (noin 4 milj. €) ja
vakuutuskorvauksen (noin 2,5 milj. €) vajetta.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1504444-4 Jyväskylän Seudun Jyväskylä
Mielenterveysseura
ry

0770621-7 KiihtelysvaaraSeura ry

Joensuu
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6556200920122511

RA/2021/84

27.01.2021 -

RA/2021/75

26.01.2021 -

RA/2021/76

26.01.2021 -

Kertyvät varat käytetään juutalaisen väestön paluumuuton tukemiseen
Israeliin Venäjältä ja Ukrainasta yhteistyössä muiden kristillistä
maahanmuuttotyötä tekevien yhteisöjen kautta. Varoja käytetään myös
kesäisin juutalaisille, lähinnä Pietarissa asuville lapsille, järjestettäviin
lasten leireihin Lähdekallio-nimisessä leirikeskuksessa.
Juutalaisvanhusten ja -lapsiperheiden ja päihdeongelmaisten
avustamiseen Venäjällä, Israelissa ja Suomessa kotikäynnein sekä
Pietarissa toimivien seurakuntien kautta. Kertyviä varoja käytetään myös
Suomessa Israelia ja juutalaiskansaa esillä pitävien tilaisuuksien
järjestelykustannuksiin esimerkiksi tilavuokriin, lehti-ilmoituksiin,
tarjoiluihin ja puhujakorvauksiin. Lisäksi varoja käytetään myös
Ystävälehden Alija-viestin painatukseen ja postitukseen sekä Sapattiaterioihin, matka- ja majoituskuluihin Suomessa ja Venäjällä,
avustusvaraston vuokraan ja puhelinkuluihin.
Kerätyillä varoilla tuetaan ohjaus- ja neuvontapalveluita, jotka on
Poliisihallitus OKOYFIHH
tarkoitettu liikehäiriösairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen. Lisäksi
FI1957109720016741
varoja käytetään liikehäiriösairauksiin liittyvään tiedottamiseen, ohjaus-,
neuvonta- ja tiedotusmateriaalin tuottamiseen sekä tapahtumien
järjestämiseen.
Kerätyt varat käytetään kotimaassa lapsille, nuorille ja perheille
Poliisihallitus NDEAFIHH
tarkoitettujen matalankynnyksen toimintamuotojen kehittämiseen,
FI2115553000123738
lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettujen matalankynnyksen
NDEAFIHH
toimintamuotojen digitalisoimiseen, lasten oikeuksien vaikuttamistyöhön
FI2723861800010066
ja lastensuojeluasioiden tiedottamiseen sekä
NDEAFIHH
lastensuojeluasiantuntijatyön kehittämiseen valtakunnallisesti
FI2123861800025403
yhteistyössä muiden tahojen, kuten esimerkiksi SOS-Lapsikylän
NDEAFIHH
kumppaneiden ja SOS-kehittäjänuorten kanssa.
FI9523861800025429
Lisäksi varoja käytetään kansainvälisen työn tukemiseen:
- eri puolilla maailmaa SOS-lapsikylissä asuvien lasten asumis-, ruoka- ja
koulutusmenoihin sekä kylien ylläpitokustannuksiin
- SOS-lapsikylätoiminnan kehittämishankkeisiin
- kehitysyhteistyöhankkeiden rahoittamiseen kohdemaissa, kuten
esimerkiksi Gambiassa, Tansaniassa ja Etiopiassa. Hankkeiden
tarkoituksena on vahvistaa vanhempien ja paikallisrakenteiden kykyä
suojella lapsia ja edistää lapsen oikeuksia, tukea nuorten koulutusta ja
työllistymistä sekä vaikuttaa eriarvoisuuden juurisyihin, kuten
köyhyyteen, koulutusmahdollisuuksiin ja tasa-arvoon.
- katastrofiapuun kriisitilanteissa kansainvälisen SOS Children's Villages
International -kattojärjestön tekemään kriisityön kautta

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1743513-1 Kaakkois-Suomen Lappeenranta
Israelin
Ystävyysseura ry

0767468-1 Parkinsonliitto ry

Turku

0813692-2 SOSlapsikyläsäätiö sr

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI9180001100223081
NDEAFIHH
FI7623861800061564
OKOYFIHH
FI8157800720247241

RA/2021/77

26.01.2021 -

RA/2021/58

21.01.2021 -

RA/2021/59

21.01.2021 -

Kerätyt varat käytetään SOS-Lapsikylän (SOS-lapsikyläsäätiön ja SOSLapsikylä ry:n) kotimaassa tapahtuvan yleishyödyllisen toiminnan ja
uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä lasten ja
nuorten arjen, terveyden, kuntoutuksen ja koulutuksen turvaamiseen.
Varoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
- SOS-Lapsikylän tarjoamien avo- ja sijaishuollon palvelujen tueksi
tarjottavan yleishyödyllisen leiritoiminnan kehittämiseen, sekä lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia edistävien digitaalisten palveluiden
kehittämiseen, ja sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten yhteisöllisyyden
tukemiseen.
- nuorista koostuvan lastensuojelun kokemusasiantuntijaryhmän
toiminnan tukemiseen
- sijaisperheistä ja perheryhmäkodeista itsenäistyvien nuorten
itsenäistymisen tukemiseen tarjoamalla taloudellista ja psykososiaalista
tukea nuorten lakisääteisen jälkihuollon päättyessä sekä tilanteissa,
joissa julkisin varoin katettavat tukitoimet osoittautuvat riittämättömiksi
- lapsiperheiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen
perhekahvila- ja kerhotoimintatyön avulla sekä lasten tietoisuuden
kasvattamiseen kyselyjen ja monikanavaisen viestinnän keinoin
- SOS-lapsikylissä asuvien lasten Theraplay-terapiaan ja
harrastusmahdollisuuksien varmistamiseen
- lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien varmistamiseen ja tukea
tarvitsevien lasten tukipalvelujen (esimerkiksi chat-tukipalvelu)
varmistamiseen ja kehittämiseen
- lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia edistävien hankkeiden
ylläpitoon ja kehittämiseen. Hankkeiden tavoitteena on ehkäistä nuorten
syrjäytymistä, tukea lapsiperheiden hyvinvointia sekä parantaa lasten
asemaa.
- lasten oikeuksien vaikuttamistyöhön ja lastensuojeluasioiden
tiedottamiseen
Keräyksen tarkoituksena on tukea taloudellisesti urheilun hyväksi
Poliisihallitus OKOYFIHH
tapahtuvaa yleishyödyllistä toimintaa Suomessa. Tarkoitusta toteutetaan
FI9155412820029800
tukemalla seuraavia toimenpiteitä:
- urheilijoiden kaksoisura -ratkaisut: urheilijan opiskelun ja urheilun
yhdistämisen tukeminen
- päivittäisharjoittelun toimintaympäristöjen (esimerkiksi urheiluakatemiaja valmennuskeskusverkosto) tuki ja kehittäminen: harjoitusleirien,
kilpailumatkojen, urheiluvälineiden, liikuntatilojen kulujen kattaminen jne.
- urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantaminen: urheilijan
urheilusta aiheutuneiden ylimääräisisten kulujen maksaminen
- lajien kehittäminen: tuetaan lajiliittoja (Olympiakomitean jäseniä ja
yleishyödyllisiä yhdistyksiä), jotka vastaavat suomalaisen urheilun
kehittämisestä oman lajin osalta.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Rahankeräysvarat ohjataan sydän- ja verisuonitautien tutkimuksen
FI8515743000025237
tukemiseen apurahoilla. Tukea kohdennetaan sydän- ja verisuonitautien
OKOYFIHH
tutkijoille eri puolilla Suomea. Apurahahakemusten pistearvioinnin
FI9057800720064331
suorittavat Sydäntutkimussäätiön tieteellisen asiantuntijavaliokunnan
jäsenet, jotka edustavat suomalaisia lääketieteellisten yliopistojen
vaikutusalueita ja he edustavat laaja-alaisesti sydän- ja
verisuonisairauksien perustutkimusta, kliinistä tutkimusta sekä
toimenpidevaltaisia aloja maassamme. Päätökset myönnettävistä
apurahoista tekee säätiön hallitus.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0101346-0 SOS-Lapsikylä r.y. Helsinki

3143471-7 Suomen Urheilun
tukisäätiö sr

Helsinki

0950499-3 Sydäntutkimussääti Helsinki
ö sr
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/60

21.01.2021 -

RA/2021/61

21.01.2021 -

RA/2021/42

15.01.2021 -

RA/2021/43

15.01.2021 -

RA/2021/26

13.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI5040060010436927

Virtavesien, eli purojen ja jokien kunnostus Suomessa. Varat käytetään
kunnostusmateriaalien (kivien, soran ym. kunnostusmateriaalien
hankintaan), virtavesissä olevien patojen purkamiseen, työkoneiden
vuokra- ja koneiden alihankintakuluihin, kunnostusten selvitys-,
suunnittelu- ja ohjauskuluihin sekä kalojen mädin tai poikasten istutus- tai
siirtoistutuskuluihin.
Kertyvät varat käytetään hädänalaisten kissojen auttamiseen, kuten
Poliisihallitus OKOYFIHH
eläinlääkäri- ja lääkintäkustannuksiin sekä muihin hoidollisiin
FI4557300821071848
kustannuksiin. Varoilla hankitaan kissoille päivittäistarpeita sekä
maksetaan toimitilakustannuksia esimerkiksi vuokra,
kunnossapito/remontointi, vakuutukset, vesi ja sähköt. Varoja käytetään
ensisijaisesti yhdistyksen kautta kulkevien kissojen kustannusten
kattamiseen. Hallituksen päätöksellä varoja voidaan käyttää myös
muiden hädänalaisten kissojen eläinlääkäri-, lääke-, ruoka- ja
tarvikekuluihin.
Globaali sosiaalityö ry edistää toiminnallaan globaalia ymmärrystä ja
Poliisihallitus AABAFI22
solidaarisuutta sosiaalialalla sekä yhteiskunnassa. Kerätyillä varoilla
FI3966010001030659
tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä Suomessa ja
kansainvälisesti. Yhdistys toimii yhdessä kohdemaan paikallisten
toimijoiden kanssa.
Kerättyjä varoja kohdennetaan Libanonin Shatilan pakolaisleirillä
tehtävään psykososiaaliseen sosiaalityöhön. Kerättyjen varojen avulla
mahdollistetaan sosiaalityön tuki mahdollisimman monelle avun
tarpeessa olevalle. Varoja käytetään muun muassa pakolaisleirin
sosiaalityöntekijän tarvittaviin asiakastyöstä aiheutuneisiin menoihin,
toiminnan ylläpitämiseen ja materiaalien hankkimiseen. Lisäksi varoja
käytetään Tansanian Mwanzan vammais- ja sosiaalialan järjestöjen
tukemiseen, Mosambikin katulapsityöhön, Kurdistanissa tehtävään
konfliktien uhrien auttamiseen, haavoittuvassa asemassa olevien
maahanmuuttajien tukemiseen Suomessa sekä äkillisten kriisien
(luonnonmullistukset ja humanitääriset kriisit) uhrien auttamiseen edellä
mainituissa paikoissa. Äkillisten kriisien uhreille kohdennetut varat
käytetään asumisen ja ravinnon turvaamiseen, turvaan hakeutumiseen
sekä vastaaviin kustannuksiin. Lisäksi varoilla voidaan tukea
perheenyhdistämisen perusteella oleskeluluvan saaneiden matkakuluja.
Kerätyt varat käytetään kotimaassa ja ulkomailla ruoka- tai muun
Poliisihallitus OKOYFIHH
humanitaarisen avun hankintaan ja sen kuljettamiseen avustuskohteisiin
FI9257300820518393
(esim. kuljetuskaluston ja varastotilojen ylläpitämisestä aiheutuvien
kustannusten kattamiseen). Varoja käytetään myös tilaisuuksien
järjestämiseen, evankeliointi- ja lähetystyön tukemiseen ja
mahdollistamiseen, kuten matka- ja majoituskuluihin sekä tilavuokriin.
Lisäksi kerättyjä varoja käytetään kaikille ilmaisten kristillisten ohjelmien
tekemisestä ja tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
Varoja käytetään myös tukemaan kristillisten järjestöjen ja seurakuntien
evankeliointi- tai lähetystyöstä aiheutuvia kustannuksia (esim. lähettien
matkakustannukset kohdemaahan tai -alueelle).
Poliisihallitus OKOYFIHH
Medlen användas till förmån för fadderbarn i Calcutta, Indien. Medlen
FI0956700820127940
betalas ut till IPER varje kvartal via bankförbindelse. Medlen används i
huvudsak till skolgång och kläder till fadderbarnen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1505322-8 Virtavesien
Helsinki
hoitoyhdistys Virho
ry, Vårdförening för
strömvatten rf

3083885-9 Maukula ry

Tampere

1862384-7 Globaali sosiaalityö Tampere
ry

2217545-0 Valtakunnan
Evankeliumi ry

Tampere

1448550-4 Frukt rf

Vasa
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/27

Julkaisu

13.01.2021 Medlens allmännyttiga användningsändamål är att uppföra en allmän
brygga inklusive Iastramp och tillhörande konstruktioner för att betjäna
de fast bosatta byborna, fritidsbor, turistbåtar och andra tillfälliga
besökare. Sökande avser ansöka om Leader-understöd, och
penninginsamlingen behövs för att säkra den egna finansieringsandelen,
som uppskattas uppgå till minimum 35% av totalkostnaderna.

RA/2021/28

13.01.2021 -

RA/2021/29

13.01.2021 -

RA/2021/30

13.01.2021 -

RA/2021/31

13.01.2021 -

RA/2021/32

13.01.2021 -

RA/2021/33

13.01.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7616383500020112

Poliisihallitus NDEAFIHH
Kerätyillä rahoilla rahoitetaan lähinnä ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin
FI3912373000162567
liittyvän tutkimuksen ja tiedon popularisoimista esimerkiksi koostamalla ja
julkaisemalla materiaalia (mm. esitteitä, kirjoituksia ja videoita),
järjestämällä luentoja ja tilaisuuksia sekä vierailemalla muiden
järjestämissä tilaisuuksissa ja esimerkiksi kouluilla ja opistoissa.
Kerätyt varat käytetään yleishyödyllisen toiminnan kulujen kuten
materiaali-, tila- ja osallistumismaksujen kattamiseen ja mahdollisuuksien
mukaan yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuvien matkakorvausten ja
palkkion/palkan maksamiseen yhdelle osapäiväiselle tai täyspäiväiselle
työntekijälle.
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9757805520044409
Varat käytetään lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Varoilla
hankitaan erilaisia välineitä esimerkiksi jalkapallokouluun ja -kerhoon.
Lisäksi varoja käytetään erilaisten urheilijalle aiheutuvien kulujen
kattamiseen (esim. harjoitusleirien ja -matkojen sekä liikuntatilojen
käytöstä aiheutuvat kulut).
Poliisihallitus OKOYFIHH
Varat käytetään kodittomien eläinten suojatarhojen toiminnan
FI0557202320218146
tukemiseen avustamalla löytöeläinten eläinlääkäri-, lääke- ja
ruokakuluissa.
Varoilla katetaan avustusmatkoista ja avustustyöstä aiheutuvia
Poliisihallitus NDEAFIHH
kustannuksia. Varoja käytetään esimerkiksi avustusmatkojen
FI3620591800015160
järjestelyihin, matkakustannuksiin, ruoka-, kotitaloustavara- ja vaateavun
toimittamiseen perille. Varoja käytetään myös avustettaville
järjestettävien juhla- ja virkistystilaisuuksien kustannuksiin
avustuskohteissa. Samoin varoja käytetään tarpeen vaatiessa lääke- ja
apuvälineavun hankkimiseen ja toimittamiseen avustettaville vanhuksille.
Varoja käytetään myös tukemaan Israelissa toimivan
yhteistyökumppanin pastori Vicktor Blumin avustus- ja sosiaalista työtä
varattomien holokaustista hengissä selvinneiden vanhusten parissa.
Keräysvaroja käytetään Kymenlaakson Keskussairaalan lastenosastojen Poliisihallitus OKOYFIHH
laitehankintoihin sairaalan taholta tulleiden hakemusten perusteella, joko
FI7051720220119235
kustantamalla laitehankintoja kokonaisuudessaan tai osallistumalla
tietyllä osuudella laitehankintaan, jolloin laitteiden hankintaa sairaalalle
saadaan nopeutettua.
Varoilla hankitaan myös lapsipotilaiden viihtyvyyttä auttamaan erilaisia
pelejä, leluja ja laitteita. Lisäksi kertyvillä varoilla mahdollistetaan
lapsipotilaiden iloksi järjestettävien tapahtumien järjestäminen,
esimerkiksi sairaalaklovnien vierailut.
Yhdistys haluaa toimia yhteistyössä Ulkoministeriön kanssa Syyriassa
Poliisihallitus OKOYFIHH
lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseksi. Kerätyt varat käytetään tähän
FI4157898520016550
työhön ja mahdollisen yhteistyöhankkeen omavastuuosuuteen. Jos
yhteistyöhanke Ulkoministeriön kanssa ei toteudu, kertyvät varat
käytetään Suomessa asuvien arabiankielisten henkilöiden kotoutumisen
tukemiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2840078-6 Hitis kyrkoby
byaförening rf

Kemiönsaari

2772395-4 Suomen
Ekomodernistit ry

Helsinki

1004700-5 Puistolan Urheilijat Helsinki
ry

3080549-1 ARGOS - Animal
Rescue Greece ry

Espoo

1490824-7 Kointähti Kristillinen Helsinki
Yhdistys Ry

1600065-4 Kymenlaakson
keskussairaalan
lastenosastojen
tuki ry

Kotka

2444329-5 Suomi-Syyria
ystävyysseura

Espoo
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/36

Julkaisu

13.01.2021 Varat käytetään hakijan tarkoituksen mukaisesti edistämään Israelissa
olevien ja sinne muuttavien henkilöiden aineellista ja henkistä
selviytymistä humanitaarisen avun, koulutuksen ja leiritoiminnan kautta.
Sääntöjen mukaisesti resurssien puitteissa varoja käytetään samalla
tavalla myös kehitysmaissa (esim. Keniassa ja Intiassa) tehtävään
työhön.
Keniassa varoja käytetään mm. koulun, päiväkodin ja orpokodin
tukemiseen, vesipumppujen ja käymälöiden rakentamiseen, maa- ja
karjatalouden kehittämiseen, nuorison kouluttamiseen (pääsemään
yliopistoon ja ammattikoulutukseen), seminaareihin ja muuhun
koulutukseen (mm. käsityö, leipominen ja hygienia), nuorisoleireihin.
Lisäksi tuetaan yksinhuoltajien ammattikoulutusta ja annetaan muuta
apua yksinhuoltajaperheille.
Intiassa tuetaan leskiä, katulapsia ja orpoja (orpokoteja ja orposuojia).
Israelissa tuetaan pakolaisleirillä olevia lapsia ja eri ihmisryhmiä
uudelleen koulutuksessa sekä viemällä vaatteita ym. tarvikkeita heille.

RA/2021/37

13.01.2021 Varat käytetään hakijan yleishyödylliseen toimintaan, kuten
seuratoimintaan, kerhotoimintaan sekä lapsi- ja nuorisotyöhön. Varoja
voidaan käyttää myös lapsi- ja nuorisotyön monitoimitilojen
laajentamiseen siltä osin kuin tilat ovat yleishyödyllisessä käytössä.

RA/2020/1445

09.01.2021 -

RA/2021/13

07.01.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI1941080011710947

Y-tunnus

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4151620020261544
OKOYFIHH
FI7651620020035195

0179374-3 Kokkolan seudun Kokkola
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus POPFFI22
FI6947490010062618
Varat käytetään ensisijaisesti yhdistyksen toimitalon ylläpito- ja
käyttökulujen kattamiseen siltä osin kuin toimitalo on yleishyödyllisessä
käytössä. Rahankeräysvaroilla katettavia kuluja ovat mm. sähkö-,
kaukolämpö-, vesi-, kiinteistövero-, siivous-, korjaus- ja
huoltokustannukset. Varoja käytetään myös yleishyödyllisessä käytössä
tarvittavan irtaimen omaisuuden hankintaan ja huoltoihin, kuten urut,
keittiökoneet, siivousvälineet ja muut vastaavat hankinnat.
Varoja voidaan lahjoittaa myös hakijan aatteen mukaiseen työhön muille
toimijoille, kuten SRK:n omistamalle Kallion leirikeskukselle
tukialuemaksuina ja Reisjärven Kristilliselle opistolle. Lahjoitetut varat
käytetään kyseisten toimijoiden yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuviin
kiinteistökuluihin ja yleishyödyllisen leiri- ja kurssitoiminnan
järjestämiseen. Leirejä ja kursseja on suunnattu lapsille, nuorille,
vanhuksille, perheille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille.
Myönteinen lupapäätös:
Poliisihallitus OKOYFIHH
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään avustuksien jakamiseen
FI6857895420082401
golfin harrastustoiminnan tukemiseen. Avustuksia annetaan lasten ja
nuorten golfin harrastus- ja amatöörikilpailutoiminnan järjestämiseen.
Rahankeräyksellä kerättäviä varoja voidaan käyttää myös säätiön
ylläpitämän ilmastorahastotoiminnan kautta hiilijalanjäljen pienentämistä
edistävään toimintaan antaen avustuksia golfyhteisöille viestintä- ja
vaikuttamisprojektien toteuttamiseen. Viestintää suunnataan
golfharrastajille ja alasta ja aiheesta kiinnostuneille. Rahankeräysvaroja
käytetään myös ilmastotoimia edistävään ja tukevaan tutkimustoimintaan
alalla jakaen avustuksia esimerkiksi pohjoismaiselle alaa tutkivalle
organisaatiolle (STERF -organisaatio) ja yliopistotutkimukseen.
Käyttökohteet, joihin ei myönnetä rahankeräyslupaa:
Poliisihallitus hylkää haetusta keräystarkoituksesta muut haetut
käyttökohteet. Hylätyt käyttökohteet ja esitetyt perustelut ovat päätöksen
liitteenä olevassa asiakirjassa, päätöksen perustelut - liite
2020/786/Rabita. Kyseinen liite on osa rahankeräyslupapäätöstä.

Yhteisö

2085727-1 Israel´ s Hope Israelin Toivo ry

Kotipaikka
Helsinki

0223540-1 Nivalan
Nivala
Rauhanyhdistys r.y.

1573577-1 Golfin
Helsinki
Edistämissäätiö sr
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Keräysnumero Voimassa
RA/2021/2

05.01.2021 -

RA/2021/4

05.01.2021 -

RA/2021/8

05.01.2021 -

RA/2021/9

05.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerättävät varat käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- lähetystyöhön (matka-, palkkio- ja tilakuluihin kotimaassa ja ulkomailla,
FI9357414060904492
diakonisiin lahjoituksiin lähetystyön kohdemaihin)
- vuosittaisen kesäseuraradion kulujen kattamiseen
- leiritoimintaan (leiritoiminnan kuluihin ja investointeihin leiritoiminnan
olosuhteiden parantamiseksi palvelemaan erityisesti lasten-, nuoriso- ja
aviopuolisoleirejä)
- lapsiperheiden tukemiseen (vastikkeetta tarjottavien
lastenhoitopalveluiden järjestämisestä aiheutuvien kustannusten
kattamiseen, diakonia-avustuksiin)
Yleislahjoituksena tulevia varoja voidaan käyttää myös yhdistyksen muun
yleishyödyllisen toiminnan kulujen kattamiseen kuten vapaassa jakelussa
olevien vastikkeettomien julkaisujen tuottamiseen, yleishyödyllisten
tapahtumien (seurojen, etätapahtumien yms.) järjestelykustannuksien
kattamiseen, yleishyödyllisten toiminnan kalustohankintoihin ja
mahdollisiin yleishyödyllisten tilaisuuksien (esim. Suviseurat)
peruuntumisesta aiheutuvien ylimääräisten kulujen kattamiseen.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Varat käytetään lapsia ja nuoria tukevaan yleishyödylliseen toimintaan,
FI9821771800000987
kuten pyöräilykypärien hankkimiseen ensimmäisen luokan oppilaille,
Inarin koulun ja Ivalon lukion oppilaiden stipendeihin ja laskiaisriehan
järjestämiseen koululaisille.
Varoja voidaan käyttää myös vähävaraisten jouluavustuksiin.
Piraattipuolueen toiminnan rahoittaminen, vaaleihin osallistumisesta
Poliisihallitus OKOYFIHH
aiheutuvien kulujen kattaminen sekä yleisestä tiedotustoiminnasta
FI8756306220024891
aiheutuvien materiaalikulujen kustantaminen. Kuluja aiheutuu mm.
mainosmateriaaleista, palvelinkustannuksista, osallistumismaksuista
erilaisiin tapahtumiin ja muusta suoraan puolueen esilletuomiseen
tehtävistä kampanjoinneista.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Varat käytetään Länsi-Vantaan lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin
FI5057201020113144
edistämiseen. Varat käytetään:
- koululaisille jaettaviin stipendeihin
- veteraanien olojen edistämiseen ja kuntoutukseen (esimerkiksi
avustamalla vanhainkotien puutarhan kunnostusta, kahvi-, tee-, mehu- ja
pullatarjoiluja tilaisuuksissa)
- lasten hyväksi toimimalla päiväkotien kanssa yhteistyössä (esimerkiksi
yhteisten tapahtumien järjestäminen lapsille).

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0210188-4 Suomen
Oulu
Rauhanyhdistysten
Keskusyhdistys ry

3028652-1 Lions Club Aanaar- Inari
Inari ry

2230792-7 Piraattipuolue r.p.

Helsinki

3035894-3 Lions Club
Vantaa
Vantaa/Kaivoksela
ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1705

04.01.2021 -

RA/2020/1534

02.01.2021 -

RA/2020/1001

01.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään ulkoministeriön rahoittaman
Poliisihallitus NDEAFIHH
kehitysyhteistyöhankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen Gambiassa.
FI0815553000101759
Hankkeen tavoitteena on kehittää Jiffarongin kylässä polttopuun
keräämiselle korvaavia tulonlähteitä, jotta pienennetään metsään
kohdistuvaa painetta, parannetaan asukkaiden ruokaturvaa ja autetaan
heitä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Suunniteltuja aktiviteetteja,
jotka toteutetaan yhteistyössä paikallisen kumppanijärjestön Freedom
From Hunger Campaignin kanssa, ovat suojavyöhykkeen
uudelleenmetsitys, kasvitarhan perustaminen ja mikrolainojen
myöntäminen yritysten perustamiseen. Suunnitelmana on myös
kouluttaa Jiffarongin asukkaita ympäristöälykkäästä maataloudesta,
peltometsäviljelystä, yritystoiminnasta sekä maastopalojen
sammuttamisesta ja ehkäisemisestä. Naisten asemaa vahvistetaan
aktiviteettien kautta naisten yrittäjyyttä tukemalla. Yksi päätavoitteista on
kouluttaa paikalliset ympäristöhallinnon virkamiehet, sekä
kansalaisjärjestöjen ja Jiffarongin kylän edustajat käyttämään metsien
monitorointityökalua, sillä tavoitteena on Gambian kaikki metsäalueet
kattava interaktiivinen kartta, joka tehostaa metsiensuojelua.
Koulutuksilla vahvistetaan paikallistoimijoiden verkostoitumista ja
mahdollisuuksia osallistua maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon,
sekä parannetaan demokratiaa. Ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle
rahoituksen vuosiksi 2021-2022, yhteensä 150 000 euroa. Hankkeen
kokonaisbudjetti on noin 200 000 euroa. Lisäksi hankkeen
kokonaisbudjetista erillisena toimena voidaan varoja käyttää
kastelujärjestelmän mahdollistamiseksi, joka mahdollistaa elinkeinon
noin sadalle taloudelle Gambiassa Jiffarongin kylässä. Hankkeen
aktiviteeteista ja toteuttamisesta Gambiassa vastaa Gambialainen
ympäristöjärjestö Freedom from Hunger Campaign.
Lisäksi varoja voidaan käyttää yhdistyksen kaupunkiviljelykeskus
Kääntöpöydän toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Kääntöpöytä on avoin
kaupunkiviljelyn oppimisympäristö ja kohtaamispaikka aiheista
kiinnostuneille nuorille ja kaupunginosan asukkaille sekä
keskustelufoorumi ja innovaatioalusta alan toimijoille ja yhdistyksen
sidosryhmille. Toimintamuotoja ovat esimerkiksi keskustelutilaisuudet,
työpajat ja opastetut vierailut.
Poliisihallitus DABAFIHH
Stiftelsen understöder Åbo Akademi, utbetalar i stipendier till
FI2382004710332472
grundexamensstuderande och forskare samt utdelar i övriga bidrag och
HELSFIHH
understöd i enlighet med stiftelsens syfte. Stiftelsen upprätthåller
FI5740554020001374
Donnerska institutet för religions- och kulturhistorisk forskning och
NDEAFIHH
Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut samt museet Ett Hem,
FI1220571800020055
konstnärshemmet Casa Haartman och Sibeliusmuseum. Stiftelsen
stöder kulturbärande ändamål även genom att upplåta utrymmen
vederlagsfritt till Åbo Svenska Teater.
Kerätyt varat käytetään Setlementti Tampere ry:n eri yksiköissä
Poliisihallitus OKOYFIHH
tehtävään työhön kuten vapaaehtoistyöhön, kriisi- ja väkivaltatyöhön,
FI1957300820543763
maahanmuuttajatyöhön, ikäihmis-, vammais-, lapsi-, nuoriso- ja
perhetyöhön sekä setlementtitalon ylläpitoon. Varoilla maksetaan muun
muassa erilaisista päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien
perheiden lasten kriisitukitoiminnan kustannuksia Suomessa.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1108152-0 Dodo ry, Dodo rf

Helsinki

0197602-1 Stiftelsen för Åbo
Akademi sr

Turku

0993841-7 Setlementti
Tampere ry

Tampere
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1017

01.01.2021 -

RA/2020/1032

01.01.2021 -

RA/2020/1050

01.01.2021 -

RA/2020/1053

01.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3750620320032018

Kerättävät varat käytetään Medialähetys Sanansaattajat ry:n
vuosibudjetin mukaisesti kristilliseen mediatyöhön ulkomailla sekä
Kroatian evankelisen kirkon seurakuntatyön
tukemiseen.
Suomessa varoja käytetään Medialähetys Sanansaattajat ry:n omien
kristillisten radio-ohjelmien tuottamis- ja lähetyskuluihin, mediatyön
kehittämis- ja tuotantotoimintaan sekä digitaalisen mediatyön
kehittämiseen ja tuotantoon Suomessa.
Kerätyt varat käytetään Libanonissa ja Palestiinassa tehtävään avustus- Poliisihallitus DABAFIHH
ja kehitysyhteistyöhön:
FI9380001101230002
- Libanonissa vähävaraisten perheiden, lasten, päiväkotilasten ja
DABAFIHH
vanhusten päivittäistarpeisiin, harrastus- ja virkistystoimintaan sekä
FI5680001700474746
päiväkotikuluihin Libanonin pakolaisleireillä. The National Institution for
DABAFIHH
Social Care and Vocational Training -yhteistyöjärjestön sosiaalityöntekijät
FI2080002710099226
vastaavat avustusten perille menosta. Varoja voidaan käyttää myös
DABAFIHH
tarvittaessa ulkoministeriön rahoittaman kehitysyhteistyöhankkeen
FI9580001300990505
omarahoitusosuuden kattamiseen. Hankkeen tarkoituksena on
DABAFIHH
perheneuvolapalvelujen järjestäminen lapsille ja perheille.
FI1480002710099226
- Palestiinassa psykososiaalisen koulutuksen saaneen
DABAFIHH
sosiaalityöntekijän palkkakustannuksiin. Henkilön toimintakenttänä ovat
FI2081469710046136
apua tarvitsevat varattomat pitkäaikaissairaat naiset ja lapset, varattomat
perheet ja opiskelijat sekä vankiloista vapautuneet miehet. Lisäksi varoja
voidaan käyttää koulureppuihin tai muihin kohderyhmien elämää
helpottaviin hankintoihin sen mukaan, mitä pidetään tarpeellisimpana.
Tuki viedään perille betlehemiläisen Amjaad -järjestön kautta. Lisäksi
varoja voidaan käyttää Palestinian Medical Relief Society -järjestön
toimeenpaneman perusterveydenhoidon sekä väkivallan ja
onnettomuuksien uhrien ensiavun tukemiseen.
Kerätyt varat jaetaan apurahoina tieteellisiin tutkimushankkeisiin, jotka
Poliisihallitus NDEAFIHH
kohdistuvat lasten hermoston vammojen tai sairauksien syihin,
FI0215443000183207
ehkäisyyn, diagnostiikkaan tai hoitoon. Lisäksi varoista jaetaan matkaapurahoja sekä tuetaan opetusta rahoittamalla ulkomaisten
asiantuntijakouluttajien matka ym. kuluja lastenneurologeille
järjestettäviin koulutuksiin. Matka-apurahat on tarkoitettu lyhytaikaisiin
yliopisto-opetuksen tai tieteellisen tutkimuksen kannalta tärkeiksi
arvioituihin ja hyvin perusteltuihin matkoihin ulkomaisiin alan keskuksiin.
Kerättyjä varoja käytetään painopistealueiden mukaisesti
Poliisihallitus NDEAFIHH
sydänterveyden edistämiseen, sairastuneiden tukemiseen ja ihmisten
Fl7715743000025187
voimavarojen vahvistamiseen. Kerättyjä varoja voidaan käyttää
sydänterveysviestinnästä aiheutuviin kustannuksiin (esim. Sydänliiton
verkkosivut ja muut viestintätyökalut), asiantuntijoiden tuottaman
viestintäsisällön tuottamisesta aiheutuviin kuluihin (esim. verkko-, lehti ja
videoluentosisällöt), sydänterveysviestintää sisältävien
tiedotuskampanjoiden toteuttamiskuluihin, julkaisumateriaalien
tuottamiseen (esim. potilasoppaat), mittaus- ja neuvontatoimintaan
(esim. elvytysohjaus ja terveysmittaukset) sekä vertaistuki- ja
kuntoutustoimintaan sekä niiden kehittämiseen (esim. erilaiset
verkkotapaamiset ja -toiminta).
Lisäksi kerättyjä varoja käytetään sydänyhdistysten, jäsenjärjestöjen ja
sydänpiirien toiminnan tukemiseen ja osaamisen kehittämiseen (esim.
virkistystoiminta, vertaistuki- ja koulutustoiminta, elvytysneuvonta sekä
liikuntaosaaminen).

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0202008-0 Medialähetys
Sanansaattajat ry

Hyvinkää

0774106-7 Arabikansojen
ystävyysseura ry

Helsinki

0975748-0 Arvo ja Lea Ylppö
Säätiö sr

Helsinki

0202293-2 Suomen Sydänliitto Helsinki
ry, Finlands
Hjärtförbund rf
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HANDFIHH
FI9731311001495849

RA/2020/1055

01.01.2021 -

Ukrainan Kiovassa ja Bobrovitsan kunnassa avustetaan lapsiperheitä ja
sota-alueen evakkoja:
Kerättyjä varoja käytetään lasten iltapäivätoimintaan, leirien
järjestämiseen ja varattomien perheiden lasten kouluruokiin sekä
akuuteissa tilanteissa lääkkeiden ostamiseen.
Varoja käytetään myös vuosittain järjestäviin kampanjoihin:
- keväällä tukemalla maalla asuvien perheiden omavaraisuutta
hankkimalla esim. siemeniä, taimia, kanan- ja ankanpoikia
kasvatettavaksi
- syksyllä hankkimalla esim. koulutarvikkeita ja -vaatteita
- talven lähestyessä hankkimalla esim. talvivaatteita ja -jalkineita,
vuodevaatteita ja lämmityspuita
- jouluksi hankkimalla perheille ruokatarvikkeita ja järjestämällä
jouluaterian iltapäivätoiminnassa käyvien lasten perheille

RA/2020/1059

01.01.2021 -

RA/2020/1071

01.01.2021 -

RA/2020/1107

01.01.2021 -

Poliisihallitus OKOYFIHH
Varat käytetään:
FI5356800020406860
- yhdistyksen vertaistukitoiminnan ja -tapahtumien järjestämiseen
vanhemmille, isovanhemmille ja sisaruksille (esim. vertaisviikonloput,
kohdennetut tapaamiset, vertaistukiryhmät, tukihenkilötoiminta ja
hyvinvointia tukeva toiminta)
- vapaaehtoisten (mm. vertaistukijoiden ja kokemusasiantuntijoiden)
koulutukseen, työnohjaukseen ja hyvinvointia tukevaan
virkistystoimintaan
- Surevan kohtaaminen -toimintaan, jossa lisätään ammattilaisten,
opiskelijoiden ja läheisten tietoa surevan kohtaamisesta ja tukemisesta.
Kerätyt varat käytetään kristilliseen sisällöntuotantoon sekä hengellisten Poliisihallitus NDEAFIHH
tilaisuuksien, tapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämisestä
FI5811133000618575
aiheutuneiden kulujen kattamiseen.
Katettavia kuluja ovat esimerkiksi markkinointi- ja mainoskulut,
laitteistojen, välineiden, ohjelmistojen ja palvelujen hankinta- ja
ylläpitokulut sekä tilaisuuksiin ja projekteihin osallistuvien henkilöiden
palkka-, matka- ja työkorvaukset sekä tilojen vuokra- ja ylläpitokulut.
Kerätyt varat käytetään syöpätutkimukseen sekä syöpäneuvonta- ja
Poliisihallitus NDEAFIHH
tukipalveluihin.
FI2023441800003229
Syöpätutkimusta tuetaan hakemusten perusteella jaettavin apurahoin,
NDEAFIHH
jotka voivat olla kertaluonteisia tai useampivuotisia suurapurahoja. Tuki
FI2523441800001975
on valtakunnallista jakautuen kaikkiin yliopistosairaaloihin, joissa toimii
OKOYFIHH
lääketieteen tutkimusyksikkö. Lisäksi Syöpäsäätiö rahoittaa Suomen
FI3957803820038585
syöpärekisterissä tapahtuvaa tutkimustyötä.
HELSFIHH
Syöpäsäätiö rahoittaa Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen
FI1740551120057793
syöpäneuvonnan maksutonta palvelua, jossa syöpään erikoistuneet
sairaanhoitajat palvelevat molemmilla kotimaisilla kielillä kaikkia, joita
syöpä askarruttaa. Palvelua annetaan mm. puhelimitse, sähköpostitse ja
verkossa esim. chat-palvelun kautta. Säätiö tukee myös Suomen
syöpäyhdistys ry:n 18 jäsenyhdistyksen verkoston tarjoamia neuvonta- ja
tukipalveluja.
Syöpäsäätiö antaa myös hakemusten perusteella taloudellista tukea
vähävaraisille syöpäpotilaille sekä lapsen syövän vuoksi vaikeaan
taloudelliseen asemaan joutuneille perheille. Tukea voivat hakea kaikki
Suomessa asuvat.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3077160-7 Lasten Lähetystö ry Kerava

1080777-2 KÄPY Helsinki
Lapsikuolemaperhe
et ry

2576114-8 Vedä Henkeä
Unelma ry

Pietarsaari

0237165-7 Syöpäsäätiö sr

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2951570620070623

RA/2020/1125

01.01.2021 -

RA/2020/1254

01.01.2021 -

RA/2020/1264

01.01.2021 -

RA/2020/1268

01.01.2021 -

RA/2020/1286

01.01.2021 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen omistaman Sulkavanjärven
kyläkirkon ylläpidosta ja kunnostuksesta aiheutuvien kulujen
kattamiseen. Kirkossa järjestetään hengellisiä tilaisuuksia ja tapahtumia
(jumalanpalvelukset, juhlapyhien tapahtumat, erilaiset perhejuhlat yms.),
konsertteja, yhteislaulutapahtumia sekä muita vastaavia kokoontumisia.
Varoja voidaan käyttää kirkkorakennuksen remontointi- ja ylläpitokuluihin
sekä kirkon piha-alueiden kunnostamiseen ja ylläpitoon. Lisäksi varoilla
voidaan hankkia kunnostus- ja ylläpitotyössä tarvittavia laitteita ja
välineitä sekä kattaa kyseiseen työhön liittyviä henkilöstökunnostuksia.
Kerätyt varat käytetään puolueen ja sen ehdokkaiden yleisten vaalien
Poliisihallitus OKOYFIHH
vaalikampanjoiden tukemiseen. Varoja voidaan käyttää myös puolueen
FI1355412820030428
ja sen jäsenyhdistysten hankkeiden tukemiseen. Varoilla tuettavia
DABAFIHH
hankkeita ovat puolueen ja sen jäsenyhdistysten toteuttamat
FI4680001900068819
julkisuuskampanjat ja yksittäiset yleisötapahtumat, joissa tuodaan esille
puolueen tavoitteita ja keinoja niiden edistämiseksi. Lisäksi kerättyjä
varoja voidaan käyttää tiedotus- ja koulutustoimintaan.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Varoja käytetään Raamattulähetystyön rahoittamiseen. Varoilla tehdään
FI6852280350014465
mahdolliseksi Raamattujen painaminen, kuljetus ja jakaminen
DABAFIHH
kohdemaissa, sekä tuetaan Raamatun kääntämis- ja koulutustyötä
FI1880001000378415
(Home for Bible Translators in Jerusalem).
Varoja käytetään myös Israelilaisten seurakuntien ja eri maissa toimivien
lähetystyöntekijöiden avustamiseen (mm. raamatunkääntäjien
koulutuskustannukset, matkat, majoitus, ravinto, yliopisto-opiskeluun
liittyviä kuluja sekä muu vähäinen yksittäinen, tarvepohjainen
avustaminen kuten vapaaehtoistyöntekijöiden matkakulut).
Lisäksi varoja käytetään humanitääriseen apuun. Avustukset ovat
lahjoittajien kohdentamia eriä humanitäärisen apuun (mm. holokaustin
kokeneiden vanhusten ja köyhien israelilaisten tukemiseen).
Kerätyt varat käytetään ulkomaan työn osalta yhdistyksen
Poliisihallitus OKOYFIHH
nimikkolähettien tukemiseen ulkomailla Suomen Evankelisluterilaisen
FI5857600310000327
Kansanlähetyksen (SEKL) kautta ja kotimaassa yhdistyksen
kotimaantyön tukemiseen. Varoja käytetään ulkomailla ja kotimaassa
lapsi-ja nuorisotyöhön sekä diakonia- ja julistustyöhön. Kotimaassa
järjestetään myös koulutus- ja opetustoimintaa.
Rahankeräysvaroilla maksetaan henkilöstö- ja toimintakuluja siten kuin
niitä aiheutuu edellä mainittujen työ- ja toimintamuotojen toteuttamisesta.
Ulkomaisilla työalueilla tehdään kansallisten kirkkojen tai kansainvälisten
järjestöjen työyhteydessä monialaista työtä nimikkolähettien kautta.
Kerätyt varat käytetään nuorten harrastustoiminnan edistämiseen ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
valtakunnallisen nuorisoseuratoiminnan kehittämiseen Suomessa.
FI1757805520040902
Varoilla tuetaan esimerkiksi jäsenseurojen vähävaraisten nuorten
harrastustoimintaa ja sen järjestämistä maksamalla syrjäseuduilla
etäosallistumisvälineistöä. Kerätyillä varoilla voidaan myös tukea
nuorisoseuratoiminnan kehittämistä sekä kotiseututyötä ja
kulttuuriperinnön vaalimista esimerkiksi tukemalla paikallisia
pienhankkeita, joiden tavoitteena on tuoda lisää ihmisiä mukaan
harrastustoiminnan pariin nuorisoseuroissa.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0902371-9 Sulkavanjärven
Kiuruvesi
Rukoushuoneyhdist
ys r.y.

0771677-3 Vihreä liitto rp.

Helsinki

0150790-3 Lempäälän
Lempäälä
Helluntaiseurakunta
yhdistys ry

0194931-4 Kainuun
Kajaani
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys ry

0215296-4 Suomen
Nuorisoseurat ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI9180001771203412
DABAFIHH
FI2580006710087834
DABAFIHH
FI3380001900703530

RA/2020/1295

01.01.2021 -

RA/2020/1297

01.01.2021 -

RA/2020/1298

01.01.2021 -

RA/2020/1302

01.01.2021 -

Kerätyt varat käytetään kriisi- ja katastrofialueilla toteuttaviin
kehitysyhteistyöhankkeisiin. Kehitysyhteistyöhankkeissa tuetaan
mielenterveystyötä lasten kehittymisen suojelemiseksi, erityislasten ja
heidän perheidensä kuntouttamiseksi sekä koulunkäynnin
mahdollistamiseksi. Varoilla katetaan hankkeiden omavastuuosuuksia
sekä hankkeissa työskentelevän henkilöstön kouluttamisesta ja
neuvonnasta aiheutuvia kustannuksia.
Lisäksi varoja käytetään humanitaarisen avustustyön ja kummitoiminnan
kautta heikossa tilanteessa elävien perheiden tarpeisiin sekä lasten
koulunkäynnin tukemiseen. Varoista annetaan avustuksia esimerkiksi
ruoka- ja terveydenhoitokuluja varten sekä lasten koulutuskustannusten
kattamiseen.
Kotimaassa varoja käytetään kriisi- ja traumatietouden levittämiseen
opintotoiminnalla sekä selvitys-, viestintä- ja vaikuttamistyön keinoin.
Varoilla katetaan tältä osin esimerkiksi opintotilaisuuksien järjestämisestä
aiheutuvia kuluja, matka- ja materiaalikuluja sekä julkaisutoiminnan
kuluja.
Kerätyillä varoilla katetaan kotimaassa tapahtuvan julistus-, opetus-,
Poliisihallitus OKOYFIHH
koulutus-, lähetyskasvatus- ja sielunhoitotyön kuluja, kuten esimerkiksi
FI8456700820090700
tilaisuuksien, tapahtumien ja kokoontumisten järjestelykustannuksia,
OKOYFIHH
henkilöstön palkka- ja matkakuluja sekä toimintaan käytettävien
FI5056700820110227
kiinteistöjen vuokra- ja ylläpitokuluja.
Lisäksi varoja käytetään lähetystyön tukemiseen Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n sekä tilannekohtaisen
harkinnan perusteella lähetystyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen kautta tai
antamalla tukea yksittäisten lähetystyöntekijöiden kulujen kattamiseen.
Kerätyt varat käytetään eri puolilla maailmaa tehtävää lähetystyöhön,
Poliisihallitus HELSFIHH
kuten kristillisten tapahtumien järjestämiseen, evankeliointityöhön ja
FI0449701020017832
evankeliointikampanjoiden järjestämiseen, puhujien matkakustannuksiin,
kristillisen kirjallisuuden ja muun materiaalin painattamiseen ja jakeluun,
raamattukoulujen toiminnan tukemiseen sekä juutalaistyöhön. Varat
käytetään paikallisten yhteistyöjärjestöjen kautta toiminnan tukemiseen
kohdemaissa, kuten esimerkiksi Indonesiassa, Sri Lankassa,
Thaimaassa, Intiassa ja Israelissa.
Varoja käytetään myös yhteistyöjärjestöjen tekemän humanitäärisen
avustustyön tukemiseen, kuten lastenkoti- ja slummilapsityöhön,
vähävaraisten lasten koulunkäynnin tukemiseen sekä materiaalisen
avustustavaran jakamiseen sitä tarvitseville.
Lisäksi varoja voidaan käyttää yhdistyksen oman henkilöstön
matkakuluihin siltä osin, kuin matkat liittyvät edellä kuvatun toiminnan
toteuttamiseen ja seurantaan sekä evankeliointi- ja opetustilaisuuksien
järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen kotimaassa.
Kerätyillä varoilla tuetaan kehitysmaiden vammaisten ihmisten elämää, Poliisihallitus OKOYFIHH
koulutusta ja toimeentuloa. Toimintamuotona on projektirahoitus. ProjektiFI7155412820020072
idea ja aloite tulevat aina nimettyjen Afrikan, Aasian ja Itä-Euroopan
NDEAFIHH
maiden vammaisjärjestöiltä. Ryhmä suunnittelee projektin ja hakee
FI4112793000509188
siihen rahoitusta Abilis-säätiöltä. Rahoitus myönnetään projekteihin,
joissa hankitaan ammatillista koulutusta, opitaan järjestötyötä ja muita
elämiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyviä perustaitoja
kuten ihmisoikeudet tai viittomakieli. Kerätyillä varoilla katetaan näihin
projektitoimintoihin liittyviä kuluja, jotka voivat sisältää erilaisia kulueriä
kuten laite- ja materiaalihankintoja tai tila- ja koulutuskuluja. Lisäksi
kerättyjä varoja voidaan käyttää kehitysyhteistyöhankkeiden
omarahoitusosuuksien kattamiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1822307-7 Psykologien
Helsinki
Sosiaalinen Vastuu
ry

0198539-0 Etelä-Pohjanmaan Seinäjoki
evankelisluterilainen
Kansanlähetys ry

0999846-0 Evangelium Till Alla Vaasa
Länder rf., på
finska Evankeliumi
Kaikkiin Maihin ry

1466157-1 Abilis-säätiö sr

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/1303

01.01.2021 -

Kerätyillä varoilla hankitaan hävikkiruokaa, joka jaetaan vähävaraisille
henkilöille ruoka-apuna. Lisäksi varoja voidaan käyttää toiminnassa
tarvittavien muovipussien hankintaan.

RA/2020/1317

01.01.2021 Kerätyt varat käytetään:
- henkilökunnan täydennyskoulutukseen (kasvatuksen ja opetuksen
tukemiseen kristillisen maailmankatsomuksen pohjalta)
- yhdistyksen jäsenten ja henkilökunnan verkostoitumiseen Suomessa ja
muissa maissa toimivien kristillisten koulujen ja päiväkotien kanssa,
koulun toimintaan sitouttamiseen ja kasvatusnäkyyn sekä vertaistukeen
- koululaisten aamuhoidon järjestämiseen
- oppilaiden stipendeihin ja retkiin
- taideaineiden opetuksen kehittämiseen
- koulupäivän jälkeiseen taideopetuksen tukemiseen ja kehittämiseen
- koululta puuttuvien liikuntatilojen vuokraukseen, käyttökorvauksiin ja
sisäänpääsymaksuihin (esim. uimahalli)
- aamu- ja iltapäiväkerhojen kulujen kattamiseen
- opetusvälineiden hankkimiseen (mm. tietotekniikka ja robotiikka)
- soitinopetuksessa instrumenttien ja muun soittamiseen liittyvän
opetusmateriaalien hankkimiseen
- soitonopetuksen vapaaoppilaitten opetuksen maksamiseen
- Espoon kristillisen koulun vuosikirjan toimittamiseen (kristillisen
kasvatuksen näkökulman tuominen yleisön tietoisuuteen)
- sosiaalisten ja sivistyksellisten tapahtumien järjestämiseen oppilaiden
vanhemmille (ns. kasvatuksen illat)
- koulun oppilaskunnan osallistamisen kehittäminen (mm.
kehitysyhteistyöprojektit)
- koulun ulkopuoliseen kesäleiri- ja viikonloppuleiritoimintaan
- oppilaiden tasa-arvoa lisäävään ja syrjäytymisen ehkäisemiseen
tähtäävään koulun ulkopuoliseen toimintaan

RA/2020/1346

01.01.2021 Varoja käytetään vertaistukitoiminnan toteuttamiseen mm. järjestämällä
vertaistukiviikonloppuja. Varoilla katetaan mm. majoituskustannuksia ja
ohjelmakustannuksia (esim. luento ravitsemuksesta / hyvinvoinnista).
Lisäksi varoja voidaan käyttää myös Leijonapartion toimintaan. Varoilla
katetaan esimerkiksi uupuneen erityislapsen vanhemman auttamista
esim. viemällä ruokakassi, kustantamalla siivousapua tai muuta
vanhempien jaksamista tukevaa palvelua.

RA/2020/1347

01.01.2021 Kerättävillä varoilla jaetaan tutkimusapurahoja ja järjestetään
vuosittainen kaikille avoin seminaari, jossa levitetään tutkimustietoa.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus POPFFI22
FI7947860010179838

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus DABAFIHH
FI5680001771275725

1040826-1 Espoon kristillisen Espoo
koulun
kannatusyhdistys ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7814193000724374

2092977-3 Leijonaemot ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7815553000124652

1563403-0 Mannerheimin
Helsinki
Lastensuojeluliiton
tutkimussäätiö sr

2752672-3 Kuopion Ruokaapu ry

Kotipaikka
Kuopio

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1362

RA/2020/1367

01.01.2021 -

01.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI6615553000116914
DABAFIHH
FI7480001100564245

Kerätyt varat käytetään hakijan yleishyödylliseen toimintaan:
- teologisen opetuksen antamiseen teologian opiskelijoille, muille
kirkollista alaa opiskeleville ja teologiasta kiinnostuneille
- teologiseen tutkimustyöhön
- teologisen kirjaston ja lukusalien ylläpitämiseen ja kehittämiseen
- koulutusten ja kurssien, tapahtumien ja keskustelujen järjestämiseen
opiskelijoille, jäsenjärjestöjensä työntekijöille, niiden johdolle,
seurakuntien työntekijöille ja muille teologiasta ja yhdistyksen
koulutuksesta kiinnostuneille
- jäsenjärjestöjensä työn, erityisesti niiden teologista työtä sekä opetusja luentotoiminnan, tukemiseen
- apurahojen ja stipendien jakamiseen teologiseen tutkimustyöhön
- alaansa liittyvien painotuotteiden, videoiden ja muun av-materiaalin
julkaisemiseen ja kustantamiseen
- hengellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen seurakunnissa
ja kristillisissä järjestöissä
- yhteyksien ylläpitämiseen vastaaviin ulkomaalaisiin oppilaitoksiin.
Kerätyt varat käytetään
Poliisihallitus DABAFIHH
- vapaaehtoisten eläinsuojeluneuvojien kuluihin, joita ovat
FI9780001901061763
matkakorvaukset, suoraan eläinsuojelutyöstä aiheutuneet kulukorvaukset
NDEAFIHH
sekä koulutuksesta aiheutuneet kulut
FI0820011800267117
- jäsenyhdistyksille annettaviin toiminta-avustuksiin, joita haetaan
tiedotusmateriaalien hankintaan, tapahtumiin osallistumiseen sekä
kodittomien eläinten hoitamiseen
- SEY:n organisoiman yhdistysten eläinten hyvinvointiin liittyvän
tiedottamista palvelevan julkaisujärjestelmän käyttöön liittyviin kuluihin
- SEY:n painattamien jäsenyhdistysten käyttöön tarkoitettujen eläinten
hyvinvointia käsittelevien materiaalien kustantamiseen ja jakeluun
- tiedottamisesta ja neuvonnasta sekä yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin
- ennalta arvaamattomien eläimiin liittyvien katastrofien tuhojen
korjaamiseen
- entisten koe-eläinten kotiuttamiseen liittyviin kuluihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0735273-8 Suomen teologinen Helsinki
instituutti ry,
ruotsiksi
Teologiska
Institutet i Finland rf

0217003-8 SEY Suomen
eläinsuojelu ry

Helsinki

145 / 272

Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1368

01.01.2021 -

RA/2020/1390

01.01.2021 -

RA/2020/1391

01.01.2021 -

RA/2020/1393

01.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräyksen käyttötarkoitus:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- Perhetyötapahtumien kulut (työntekijöiden kulukorvaukset, tarjoilukulut,
FI0252900220698714
materiaali, mainonta): Perhetyöviikolla 2-4 työntekijää vierailee
OKOYFIHH
paikkakunnan romanikodeissa ja käy heidän kanssaan keskusteluja ja
FI3452900220698623
miettimässä ratkaisuja ongelmiin. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten
seurakuntien sekä muiden järjestöjen kanssa, jotka hoitavat jälkityön ja
asiakasohjauksen. Perhetyöviikkoja järjestetään eri puolilla Suomea sekä
sen lisäksi erilaisia perhetyötapahtumia tai perhetyöpäiviä.
- Leiritoiminnan kulut (leirin järjestelykulut, työntekijöiden
kulukorvaukset): Leirien kautta tuetaan perhetyötä sekä koulutetaan
vapaaehtoistyöntekijöitä järjestön kautta tehtävään perhe- sekä muuhun
yleishyödylliseen työhön. Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan
myös teemaleirejä eri ikäryhmille. Leirejä järjestetään Suomessa sekä ItäEuroopassa.
- Avustustyön kulut (hautajaisavustus, opiskelustipendit, ruoka-avustus):
Vähävaraisia romaneja tuetaan hautajaiskulujen ja opiskelun
tukemisessa, sekä ruoka-avustusten kautta Suomessa sekä ItäEuroopassa.
- Humanitäärinen avustustyö: Järjestön kautta tehdään humanitääristä
avustustyötä Itä-Euroopan romanien pariin. Varoja on tarkoitus käyttää
tämän työn toteutumiseen (matkakuluja, avustustyöhön liittyviä kuluja, ItäEuroopassa tapahtuvan työn toteutuksen tukeminen, leirit/tapahtumat).
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus DABAFIHH
- Yhdistyksen koordinoimien käynnissä olevien ja uusien
FI4780001901181876
kehitysyhteistyö- ja globaalikasvaushankkeiden kulujen kattamiseen.
DABAFIHH
- Paperittomien klinikan tukemiseen. Paperittomien klinikoita (Global
FI8880001400602356
Clinic) löytyy useammasta kaupungista ja paperittomien
DABAFIHH
terveydenhuoltoon liittyvä tiedotustyö on valtakunnallista. Kerätyillä
FI3680001601887798
varoilla rahoitetaan klinikalla tarvittavia tulkkipalveluita ja neuvontatyötä
sekä katetaan välttämättömiä lääke- laboratorio- ja klinikan tarvikekuluja.
- Lisäksi varoja voidaan käyttää rauhantyöhön, ympäristö- ja
opiskelijatoimintaan sekä terveyspoliittiseen keskusteluun
osallistumiseen kuten tiedottamiseen ja erilaisten tilaisuuksien
järjestämiseen. Varoja voidaan käyttää myös uusien terveyssektorin
hankkeiden rahoittamiseen ja kehittämiseen. Varoja ei kuitenkaan voida
käyttää elinkeinotoiminnan tukemiseen.
Kerätyt varat käytetään Pro Animals Finland ry:n yhteistyökumppanin Pro Poliisihallitus OKOYFIHH
Animals Romanian eläinsuojelullisten ja ympäristökasvatuksellisten
FI0850450620091815
yhteistyöprojektien (mm. vähävaraisten ihmisten lemmikkien
sterilointiohjelmat ja koululaisille suunnatut valistuskampanjat)
tukemiseen Gorjin läänissä Romaniassa.
Varoja käytetään myös Pro Animals Romanian ylläpitämän tarhan
kuluihin (työntekijöiden palkkoihin, koirien ruokaan ja lääkkeisiin,
eläinlääkärikustannuksiin, sähköön, veteen ja jätehuoltoon sekä tarhan
kunnostukseen).
Lisäksi varoja voidaan käyttää Pro Animals Romanialla käytössä olevan
mobiiliklinikan liikuttamiseen sterilointikampanjoiden yhteydessä.
Kerätyt varat käytetään ulkomailla tehtävään lähetystyöhön Suomen
Poliisihallitus OKOYFIHH
Evankelis-Luterilainen Kansanlähetys ry:n kautta sekä kotimaassa piirin
FI5957500140156903
opetus-, evankeliointi-, koulutus-, raamatunkäännös-, lapsi- ja
nuorisotyöhön sekä eläkeläistoimintaan. Varoilla katetaan työntekijöiden
henkilöstö- ja työkuluja edellä mainittujen työmuotojen osalta sekä muita
toiminnan toteuttamisesta aiheutuvia välittömiä kuluja.

Y-tunnus

Yhteisö

1460568-4 Elämä ja Valo ry

Kotipaikka
Helsinki

0886866-4 Lääkärin
Helsinki
sosiaalinen vastuu
ry

2966759-7 Pro Animals
Finland ry

Heinola

0225890-2 Kymenlaakson
EvankelisLuterilainen
Kansanlähetys ry

Kouvola
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1396

01.01.2021 -

RA/2020/1405

01.01.2021 -

RA/2020/1406

01.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään Raamatun tuntemisen ja lukemisen edistämiseen Poliisihallitus NDEAFIHH
Suomessa. Varoja käytetään raamatunlukemisen ja -opetuksen tueksi
FI2515793000132772
tehtävien materiaalien ja ohjelmien valmistamiseen ja julkaisuun,
raamatunlukemiseen ja raamattutyöhön ohjaamiseen ja rohkaisemiseen,
ja työstä tiedottamiseen. Varoilla katetaan edellä kerrotusta toiminnasta
aiheutuvia kuluja, kuten henkilöstökuluja, painatus-, postitus-, kuvitus- ja
taittotyön kustannuksia, matkakuluja, toimitilakuluja, työvälinehankintojen
kuluja sekä tiedottamisesta aiheutuvia kuluja.
Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen Viron sisarjärjestön tekemään
raamattutyöhön erityisesti lasten ja nuorten parissa. Varoilla järjestetään
lapsille ja nuorille raamattuleirejä. Varoilla katetaan leirien järjestämisestä
aiheutuvia kuluja, kuten henkilöstökuluja, ruokailukuluja sekä tila- ja
materiaalikuluja.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Rahankeräysvaroilla rahoitetaan laajenevaa yleishyödyllistä toimintaa
FI8157100420601957
mahdollistavien uusien tilojen hankkimista tai mahdollisesti hakijan
toimintaan sopivien tilojen rakentamisen. Rahankeräysvarojen osuus
rakennushankkeiden rahoituksesta on 10-60%.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus on maa-alueiden, tonttien ja
kiinteistöjen ostaminen tai vuokraaminen Elämän Sana Suomi
seurakuntien raamattukoulu- ja seurakuntatoimintaa varten Suomessa.
Kerätyt varat käytetään lyhentämättöminä yksilöityyn käyttötarkoitukseen
heti sopivan tilaisuuden koittaessa. Varat on mahdollista siirtää Elämän
Sana Suomen hallituksen päätöksellä esim. asunto-osakeyhtiöön, jotta
voidaan hankkia tilat Elämän Sana Suomen yleishyödylliseen toimintaan.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään katulasten ja vähävaraisten Poliisihallitus HELSFIHH
vanhusten avustustoimintaan Kongossa. Avustustoimintaa järjestetään
FI3040550011964091
yhdistyksen paikallisten kumppaneiden avulla. Varoilla hankitaan
ruokatarvikkeita, vaatteita ja muita tarvikkeita, terveydenhoidollisia
tarvikkeita, tuetaan asumiskulujen kattamisessa sekä avustetaan lasten
koulunkäyntiin liittyvissä kuluissa ja majoituksesta aiheutuvissa kuluissa.
Avustustoimintaa harjoitetaan myös orpokotitoiminnan avulla. Toiminnan
kautta voidaan tukea edellä mainittujen varusteiden ja tarvikkeiden
hankinnoissa, sekä lasten koulunkäynnissä.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0713558-1 Raamatunlukijain
Liitto ry

Helsinki

2939882-5 Elämän Sana
Suomi, Livets Ord
Finland

Turku

2622998-9 ASSAFRIKA/CONG Helsinki
O/FUTUR ry

147 / 272

Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/1407

01.01.2021 -

Kerätyt varat käytetään Punaisen Ristin periaatteita ja avustusohjeita
noudattaen katastrofien ja kriisien ehkäisyyn, niihin varautumiseen ja
niistä kärsivien ihmisten auttamiseen kotimaassa sekä ulkomailla.
Kerättävien varojen avulla ylläpidetään auttamisvalmiutta ja -alttiutta ja
niitä käytetään lisäksi alueelliseen ja paikalliseen avustustoimintaan.

RA/2020/1423

01.01.2021 -

Kerättävät varat käytetään yhdistyksen tilaisuuksien vaatimiin palkka- ja
palkkiokuluihin, matkakuluihin, laite-, tavara- ja materiaalihankintoihin,
tilaisuuksien tarjoilukuluihin. Varoja käytetään myös jäsenten yhdistyksen
toimintaan liittyvään koulutukseen sekä sellaisten kristillisten äänitteiden
ja radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja tukemiseen, joilla ei tavoitella
taloudellista voittoa. Varoja voidaan käyttää myös taloudellisissa
vaikeuksissa olevien henkilöiden avustamiseen, kristillisellä pohjalla
toimivien avustus- ja lähetysjärjestöjen tukemiseen.

RA/2020/1444

01.01.2021 Keräyksen tuottoa käytetään erityisesti tiedon tuottamiseen ja
jakamiseen liiton edustamista sairauksista, niiden hoidosta ja
kuntoutuksesta sekä niiden vaikutuksista sairastavien elämään.
Keräyksen tuottoa voidaan käyttää myös ohjaus- ja neuvontapalveluiden
tuottamiseen sairastaville ja heidän läheisilleen sairauksista, niiden
hoidosta ja kuntoutuksesta sekä niiden vaikutuksista sairastavien
elämään.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6857801020000173
HELSFIHH
FI1840551110001397
OKOYFIHH
FI3357804120080160
NDEAFIHH
FI1715963000202020
SBANFIHH
FI9139390012312930
HANDFIHH
FI1831313001199025
HELSFIHH
FI6347304720030189
NDEAFIHH
FI3522191800060494
NDEAFIHH
FI2915723000372730
HELSFIHH
FI4040551110001389
DABAFIHH
FI0280001900225005
DABAFIHH
FI4380001570847963
DABAFIHH
FI3880001800070014
DABAFIHH
FI9780001900222325
AABAFI22
FI2466010001002799
OKOYFIHH
FI1457800710011649
NDEAFIHH
FI0622191800068000
OKOYFIHH
FI2950000120415699
OKOYFIHH
FI5250000120415673
Poliisihallitus DABAFIHH
FI6483301710231376

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2473404-1 Song for Life ry

Tampere

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8857100420734915

0282482-0 Neuroliitto ry,
Finlands
Neuroförbund rf

Masku

0116988-7 Suomen Punainen Helsinki
Risti - Finlands
Röda Kors
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1449

01.01.2021 -

RA/2020/1452

01.01.2021 -

RA/2020/1453

01.01.2021 -

RA/2020/1455

01.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerättyjä varoja käytetään edistämään lapsen oikeuksien toteutumista
Poliisihallitus OKOYFIHH
tukiohjelmien kautta yhteistyömaissa (Bangladesh, Etelä-Afrikka, Etiopia,
FI7657803820072063
Intia, Kolumbia, Nepal ja Thaimaa). Varojen käytön toimeenpanevat
OKOYFIHH
yhteistyökumppanit, jotka ovat paikallisia kansalaisjärjestöjä. Osan
FI1155412820010840
kanssa Interpedia toteuttaa myös Suomen Ulkoministeriön rahoittamia
NDEAFIHH
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita, joiden 7,5 - 15%
FI8324523800001003
omavastuuosuus katetaan keräysvaroilla.
NDEAFIHH
Varoilla katetaan myös kummiohjelmien operatiivisia kuluja Suomessa:
FI3224523800000369
kummityöntekijöiden palkkoja (ohjelmien ja talouden suunnittelu ja
seuranta, yhteydenpito kummien ja lasten välillä), välittömiä hallinto-ja
toimistokuluja sekä seurantamatkojen kuluja.
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3510653000220537
Kerätyt varat käytetään:
- sosiaaliseen ja humanitaariseen avustamiseen lsraelissa (mm.
syrjäytymisvaarassa olevien tyttöjen auttaminen, päihdevieroitustyö,
ruoka-apu, opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistäminen eri
kansallisuuksien kesken etenkin arabien ja juutalaisten)
- luomistieteen luentojen tukemiseen (mm. luennoitsijoiden majoitus- ja
matkustuskulut Israelissa, materiaalikulut)
- arabienkieliseen raamatunopetukseen myös Suomessa (vierailevien
opettajien kustannuksiin osallistuminen)
- tiedottamiseen (mm. erilaiset tiedotteet, lehtiset, seminaariesitteet,
Radio Deillä ohjelmaa).
Poliisihallitus AABAFI22
Pengarna används för humanitära insatser och allmännyttiga ändamål.
FI1666010010400497
- Medlen anväds underhåll, omsorg och rehabilitering av föräldralösa
barn i Nepal, Indien, Etiopien och i Laos samt rehabilitering av människor
som fallit offer för Human trafficking i Nepal, Indien och Laos. Med
pengarna betalas barnens levnadskostnader i barnhem samt
skolavgifter. PTL aktivt söker och hjälper gatubarn och offer från Human
trafficking med att ge uppehåll, stöd och utbildning. PTL Finland har ett
litet hem i Laos för flickor som PTL Finland räddat från Human trafficking
och står för kostnaderna för underhåll.
- Medlen används också till olika slags utbildning, församlingsutveckling
samt att producera och sända TV-program till tredje världen. Pengarna
används för Evagelisationskampanjer och TV-mission i tredje världen.
Med pengarna betalar PTL kostnaderna för ledarutbildningar, seminarier,
motivations- och utbildningskonferenser i MEGA format samt TVprogram.
- Medlen används för att hjälpa judar att flytta hem till Israel genom att
betala deras resekostnader till Israel. Judar som kommer från områden
med svår antisemitism och fattigdom ska hjälps.
- Medlen används för akuta projekt (tex olika naturkatastrofer, hem för
leprasjuka i Indien och Covid-19 support till Indien och Zambia).
Kerätyt varat käytetään kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiseksi
Poliisihallitus NDEAFIHH
Helsingin kaupunginmuseon yleisötyössä. Kerätyillä varoilla järjestetään
FI2915443000063508
kotouttamis- ja monikulttuurisuustyöpajoja ja -tapahtumia, joissa eri
ikäiset suomen kieltä opiskelevat pääsevät tutustumaan suomalaiseen
kulttuuriin selkokielellä keskustelemalla. Lisäksi varoja käytetään suomi
toisena kielenä -opastuksiin museon näyttelyissä. Kerätyillä varoilla
laaditaan myös aiheeseen liittyviä maksuttomia oppimisaineistoja.

Y-tunnus

Yhteisö

0618557-9 Interpedia ry

Kotipaikka
Helsinki

2131216-9 Lev Hatsafon Kokkola
Pohjoisen Sydän ry

3071396-8 PTL Ministries
Finland rf

Hämeenkyrö

1525026-4 Helsingin
Helsinki
kaupunginmuseon
ystävät ry
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Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3651040040015228

RA/2020/1465

01.01.2021 -

RA/2020/1472

01.01.2021 -

Kertyviä varoja käytetään Kangasalan VPK:n ja sen kaikkien
alaosastojen toiminnan tukemiseen tarpeen mukaan jäljempänä
esitettyihin toimintoihin.
Varat käytetään Kangasalan VPK ry:n toiminnan kehittämiseen, varusteja kalustohankintoihin, sekä niiden huoltoon ja ylläpitoon siltä osin kuin
korvauksia ei saada muualta.
Varoja käytetään palokunnan jäsenten koulutus- ja kurssimaksuihin, kun
koulutus liittyy palo- ja pelastustoimeen, työturvallisuuteen tai
ensihoitoon/ensiapuun. Lisäksi varoja käytetään nuoriso-osaston
toiminnan tukemiseen, leirimaksuihin ja muiden tapahtumien maksuihin,
joihin nuoriso-osastolaiset osallistuvat, sekä nuoriso-osaston tarvikkeiden
hankintaan. Lisäksi varoilla voidaan tukea nuoriso-osaston kouluttajien
ammattitaidon ylläpitämistä maksamalla kurssimaksuja esimerkiksi
nuoriso-osaston kouluttajakurssi / nuoriso-osaston johtajakurssi tai muut
kurssit, joiden katsotaan edesauttavan nuoriso-osaston kouluttajana
toimimista.
Varoja voidaan käyttää myös urheilu- ja eräjaoksen toimintaan:
kuntosalilaitteiden hankintaan ja ylläpitämiseen. Lisäksi varoilla voidaan
maksaa urheilu- ja eräjaoksen osallistumismaksuja urheilukilpailuihin,
turnauksiin ja tilavuokriin, joita tulee urheilusalivuoroista ja jäävuoroista.
Toiminta edesauttaa palokunnan jäseniä pitämään yllään tehtävien
edellyttämää kuntoa.
Varoja käytetään nais- ja veteraaniosaston toiminnan tukemiseen. Naisja veteraaniosaston jäsenet saavat tarvittaessa varoja käyttöönsä
osallistuakseen palokuntatoimintaan liittyville kursseille järjestääkseen
osastolleen virkistystoimintaa, palokunta-aatteen mukaisia kilpailuja tai
osallistuakseen jonkun muun järjestämään kilpailuun.
Kangasalan VPK tulee käyttämään kerättyjä varoja myös uuden
paloasemansa ylläpitokulujen kattamiseen. Kertyviä varoja voidaan
käyttää paloaseman ylläpitokulujen kattamiseen vain siltä osin, kuin kulut
palvelevat välittömästi varojen varsinaista yleishyödyllistä
käyttötarkoitusta.
Greenpeace Pohjolan rahankeräyksen tuotto käytetään Greenpeace
Poliisihallitus DABAFIHH
Nordenin ympäristötyöhön Pohjoismaissa ja Greenpeacen
FI2580001870619997
ympäristötyöhön kansainvälisesti. Greenpeacen ympäristötyöhön kuuluu
muun muassa:
- Ilmastotyö. Greenpeace tutkii ja tuottaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja
sen ratkaisuista sekä kampanjoi kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan
puolesta ympäri maailman. Greenpeace on mukana kansainvälisissä
ilmastoneuvotteluissa tarkkailijana.
- Luonnonarvollisesti tärkeiden metsäalueiden suojelu. Metsiä tutkitaan ja
metsähakkuita kartoitetaan ja Suomessa muun muassa ilmoitetaan eri
toimijoille tärkeistä luontohavainnoista hakkuualueilla.
- Kansainvälisten mertensuojelualueiden perustamiseen tähtäävä työ.
Meriä ja niiden monimuotoisuutta, sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta
meriin tutkitaan ja faktojen avulla käydään keskustelua päättäjien
kanssa. Greenpeacen omien laivojen avulla pystytään tekemään
tehokkaasti mertentutkimustyötä.
Kaikki Greenpeacen ympäristötyö sisältää myös aktiivista tiedotustyötä,
asiantuntijana toimimista tiedotusvälineissä, aktiivista osallistumista
poliittiseen päätöksentekoon sekä mm. sosiaalisessa mediassa ja
tapahtumissa tehtävän työn, jolla innostetaan suurta yleisöä edistämään
ympäristönsuojelua.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0996534-3 Kangasalan VPK ry Kangasala

1483238-5 Greenpeace
Pohjola ry

Helsinki
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Kerätyt varat käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- Paikallisten seurakuntien työn tukeminen kattamalla muun muassa
FI0356800020534539
kirkkorakennusten rakennus-, korjaus- ja ylläpitokuluja, materiaalikuluja,
OKOYFIHH
seurakuntatyötä tekevien palkka- ja koulutuskuluja sekä seurakuntien
FI6556800020284424
diakonisesta ja sosiaalisesta avustustoiminnasta aiheutuvia kuluja eri
DABAFIHH
kohdemaissa, kuten esimerkiksi Intiassa, Israelissa ja Ecuadorissa.
FI5980001200063429
- Yhteistyöjärjestöjen sosiaalisen- ja diakonisen avustustoiminnan
OKOYFIHH
tukeminen kattamalla esimerkiksi työntekijöiden palkka-,
FI1356800020284390
terveydenhuolto- ja koulutuskuluja sekä materiaali- ja ruokaOKOYFIHH
aputoiminnan toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia eri kohdemaissa.
FI6756800020288656
- Katastrofiapuhanke. Varoilla autetaan katastrofirahaston kautta ihmisiä
katastrofialueilla ohjaamalla varat avustustyöhön luotettavien
yhteistyökumppanien kautta.
- Suomen Vapaakirkon lähetystyön tukeminen. Varoilla katetaan
lähetystyön kuluja, kuten lähetystyön henkilöstökuluja,
lähetystyöntekijöiden materiaali-, työntekijähuolto- ja työvälinekuluja,
lähetyslasten koulutuskustannuksia sekä lyhytaikaisen lähetystyön
järjestelykuluja.
- Kummilapsityö. Kerätyt varat käytetään yhteistyökumppanien kautta
kummiohjelmissa olevien kummilasten koulutuksen tukemiseen ja
elinkustannusten kattamiseen (kuten esimerkiksi koulumaksut, tarvikkeet ja -asut sekä asuntolassa asuvien lasten asunto, ruoka,
vaatteet ja harrastukset sekä asuntolan henkilökunnan palkat). Lisäksi
varoja käytetään kummihankkeisiin, joiden kautta hankitaan kouluihin
esimerkiksi opetus- ja harrastusvälineitä, tarjotaan lapsille aterioita
koulussa, annetaan tukiopetusta sekä tuetaan opettajien palkkausta.
- Pakolaisten ja maahanmuuttajien avustamiseen ulkomailla luotettavien
yhteistyökumppanien kautta materiaali- ja ruoka-apua jakamalla.
- Pakolaisten ja maahanmuuttajien avustamiseen Suomessa
järjestämällä kielikursseja ja muuta kotouttamista tukevaa toimintaa.
Varoja kohdennetaan muun muassa maahanmuuttajatyötä tekevien
työntekijöiden henkilöstökustannuksiin ja materiaalikustannuksiin.
- Suomen Teologisessa opistossa järjestettävän koulutustoiminnan
tukeminen. Opistossa järjestetään vapaakirkon työntekijäkoulutusta sekä
lyhytkurssitoimintaa. Varoilla katetaan opiston kustannuksia, kuten
henkilökunnan palkkakustannuksia.
- Kiponniemen kurssikeskuksessa järjestettävän lyhytkurssitoiminnan
tukeminen kattamalla kurssikeskuksen toimintakuluja, kuten
palkkamenoja sekä kiinteistön parannustöiden ja uudisrakennusten
kustannuksia. Kurssit liittyvät muun muassa elämänhallintaan ja
vertaistukeen (miesten ja naisten päivät, avioliittotapahtumat, lasten- ja
nuortenleirit, eläkeläisten tapahtumat jne.).
- Suomen Vapaakirkon kautta tehtävän nuorisotyön kulut.
- Suomen Vapaakirkon järjestämien tilaisuuksien ja tapahtumien kulut,
kuten esimerkiksi vuotuisten kesäjuhlien järjestelykulut.
- Seurakuntien toiminnan tukeminen kotimaassa. Varoilla tuetaan
perusteilla olevia ja juuri perustettuja seurakuntia sekä toimeentulon
kanssa kamppailevia seurakuntia. Varoja voidaan käyttää myös
diakoniatyöhön sekä kotimaantyön henkilökunnan
henkilöstökustannusten kattamiseen siltä osin, kun henkilökunnan
tehtävänä on auttaa seurakuntia.
- Evankelioimistyön järjestämisestä aiheutuvat kulut, henkilöstökulut ja
työvälinekulut sekä evankelioimistyön opetus- ja koulutusmateriaalin
hankkimiskulut.

Y-tunnus

Yhteisö

0114470-0 Suomen
Vapaakirkko

Kotipaikka
Tampere
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RA/2020/1486

Kerätyt varat käytetään Mannerheimin Lastensuojeluliiton työhön lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Työ jakautuu
lasten, nuorten ja vanhempien tukemiseen, vapaaehtoistoimintaan sekä
vaikuttamistyöhön lasten oikeuksien edistämiseksi.
LASTEN, NUORTEN JA VANHEMPIEN TUKI
Varoja käytetään lasten, nuorten ja vanhempien tukemiseen ylläpitämällä
auttavia kanavia, kuten (Vanhempainpuhelin, Lasten ja nuorten puhelinta
chatteineen ja kirjepalveluineen, Vanhempainnetti- ja Nuortennettisivustot, nuorille suunnatut some-kanavat) sekä tarjoamalla vanhemmille
tietoa ja tukea esimerkiksi suorakampanjoilla ja vanhempainryhmissä.
Lisäksi varoilla vahvistetaan lapsille ja nuorille turvallista
kasvuympäristöä tukemalla turvallisten ryhmien rakentamista
yhteistyössä koulujen kanssa, tekemällä valtakunnallista kiusaamisen
vastaista työtä, auttamalla kiusaamista kokeneita lapsia ja nuoria, sekä
tukemalla kotien ja koulujen mediakasvatusta. Varoilla voidaan
esimerkiksi tuottaa koulujen ja päiväkotien ammattilaisille ja
harrastusryhmien ohjaajille kiusaamisen vastaista tukimateriaalia,
järjestää päiväkodeissa ja kouluissa koulutuksia ja vanhempainiltoja sekä
tukea nuorten omaehtoista kiusaamisen vastaista toimintaa. Turvallista
kasvuympäristöä tukevia malleja voidaan viedä myös kehitysmaihin.
Varoilla voidaan myös kehittää ja tarjota lapsille esimerkiksi maksuttomia
harrastuskerhoja sekä tarjota lapsiperheille materiaalista tukea
esimerkiksi järjestämällä maksutonta ruokailua koulujen loma-aikoina tai
jakamalla ruokalahjakortteja. Ruokalahjakorttijakeluista suurin on
vuosittain SPR:n ja Ylen kanssa yhteistyössä järjestettävä Hyvä
joulumieli -keräys.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Varoja käytetään vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja vahvistamiseen
kehittämällä uusia toimintamalleja sekä tukemalla vapaaehtoisia
koulutuksilla, neuvonnalla, tietojärjestelmillä sekä kokoamalla yhdistysten
tarvitsemaa tietoa ajankohtaisista aiheista.
Vapaaehtoisia toimii Mannerheimin Lastensuojeluliitossa
paikallisyhdistyksissä ja piireissä sekä keskusjärjestössä mm. auttavien
puhelinten päivystäjinä, tukioppilaina, perheiden tukihenkilöinä kuten
perhekummeina tai maahanmuuttajaäitien ystävinä, kylämummeina ja vaareina, perhekahvilan tai vertaisryhmän ohjaajina sekä yhdistyksen
vastuuhenkilöinä.
VAIKUTTAMISTYÖ
Varoja käytetään vaikuttamistyöhön, jolla edistetään lasten oikeuksien
toteutumista. MLL:n vaikuttamistyö kohdistuu ensisijaisesti julkishallinnon
päätöksentekoon ja toimintaan, mutta siihen kuuluu myös lasten asioiden
esillä pitämistä mediassa, tiedon keräämistä ja jakamista,
vapaaehtoisten tukemista vaikuttamisessa sekä lasten ja nuorten
kokemusten ja ajatusten kuulemista ja esille nostamista sekä
osallisuuden edistämistä.
Kerättyjä varoja käytetään myös kaikkien edellä mainittujen toimintojen
suunnitteluun ja kehittämiseen.

01.01.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HELSFIHH
FI8140553020142402
DABAFIHH
FI4280001600044011
NDEAFIHH
FI2815213000009169
OKOYFIHH
FI1057804120080186
OKOYFIHH
FI3357804120080160
NDEAFIHH
FI1715963000202020
OKOYFIHH
FI3257804120080178
NDEAFIHH
FI9715963000400400
OKOYFIHH
FI6457895420020005
NDEAFIHH
FI4815963000100000

Y-tunnus

Yhteisö

0215204-0 Mannerheimin
Lastensuojeluliitto
ry

Kotipaikka
Helsinki
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ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2651543020079841
OKOYFIHH
FI0857320920134636
OKOYFIHH
FI0855370120156964
OKOYFIHH
FI9657169020050451
OKOYFIHH
FI2256200920501003
OKOYFIHH
FI3657219420207035
OKOYFIHH
FI0455412820030105
OKOYFIHH
FI9556121120527467
OKOYFIHH
FI7557805520054796
OKOYFIHH
FI4956800020394710
Poliisihallitus ITELFIHH
FI8941080010390196

RA/2020/1490

01.01.2021 -

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään
- Yhdistyksen kotimaan toimintaan: kotimaassa toteutettavaan
lähetystyöhön ja hartauskokoustoimintaan, lapsi- ja nuorisotyöhön (leiri-,
pyhäkoulu-, nuorten ilta- ja rippikoulutoimintaa), diakonia- ja
vanhustyöhön (ruoka-avustustoimintaa, päivittäisaskare- ja
osallistumistukea vanhuksille, harkinnanvaraisesti taloudellista
avustusta), sekä aviopari- ja perhetyötä (leiri- ja kerhotoimintaa). Varoilla
kustannetaan välittömiä edellä mainituista toiminnoista aiheutuvia
kustannuksia.
- Yhdistyksen ulkomaan toimintaan: Venäjällä, Virossa ja Saksassa
tehtävään hengelliseen seurakunta-, lapsi- ja nuorisotyöhön, sekä
tulkkaus ja/tai kielikoulutuksen järjestämiseen seurakuntatoiminnan
mahdollistamiseksi, sekä diakonikoulutuksen tukemiseen. Varoja
käytetään myös nuorten osallistumisen tukemiseen Inkerin kirkon työhön
Venäjällä. Lisäksi rahankeräysvaroilla tuetaan
maahanmuuttajataustaisille tarjottavaa kielikoulutusta Suomessa.
Rahankeräysvaroja käytetään myös yhdistyksen Tampereella sijaitsevan
kiinteistön ja kiinteistön kalusteiden ylläpito- ja korjauskustannuksiin.
Kiinteistöä käytetään yhdistyksen hartauskokous- ja muihin tilaisuuksiin.

RA/2020/1491

01.01.2021 -

RA/2020/1499

01.01.2021 -

Rahankeräyksellä kerätyt varat kohdistetaan suoraan yhdyskunnan
toiminnan järjestämiseen. Varoilla kustannetaan
jumalanpalvelustoimintaa, pienryhmätoimintaa ja kokoontumisia sekä
vapaaehtoistoiminnan koordinointia. Varat käytetään vuokrattujen ja
remontoitujen tilojen kuluihin, palkatun työvoiman
henkilöstökustannuksiin sekä toiminnan järjestämisen kannalta
välttämättömien kuluerien hoitamiseen.
Saadut varat käytetään pääosin jakamalla apurahoja tukemaan
Poliisihallitus NDEAFIHH
hankkeita, jotka edistävät suomalaisen luonnon monimuotoisuuden
FI2815623000135006
säilyttämistä. Nämä ovat usein konkreettisia hankkeita, joissa
vaikutetaan erilaisten elinympäristöjen säilymiseen. Niissä esimerkiksi
hoidetaan perinnemaisemia, ketoja, saariston umpeenkasvavia
kalliomaisemia, virtavesiä, ennallistetaan soita, ylläpidetään
paahdealueita tai hävitetään vieraslajeja. Näillä toimilla vaikutetaan myös
näissä elinympäristöissä elävien eliölajien suojeluun.
Hankkeet voivat olla myös kartoituksia, joissa havainnoidaan tiettyjen
eliölajien ja elinympäristöjen tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä.
Apurahoja voidaan jakaa myös tutkimukseen ja opinnäytetöihin, jotka
liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Varoja käytetään
myös hankkeisiin, jotka liittyvät lasten- ja nuorten ympäristötietoisuuden
kehittämiseen. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset leirit ja viestintä
esimerkiksi teatterin tai muunlaisen kulttuuritapahtuman muodossa.
Myös erilaiset oppaat ja kirjat ympäristönsuojelusta voivat olla tuen
saajina.
Apurahoja annetaan siis erilaisiin hankkeisiin, jotka vaikuttavat
suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen suorasti tai
välillisesti pitemmän ajan kuluessa. Maa-alueiden hankkiminen suojelun
piiriin on myös mahdollista.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2783100-7 Esikoiset ry

Lahti

2838676-9 Houm kirkko,
Houm kyrka

Seinäjoki

2155713-1 Vuokon
Helsinki
Luonnonsuojelusäät
iö sr
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RA/2020/1531

01.01.2021 -

Kerättävät varat käytetään Äiti Amman M.A.Math –järjestön (Embracing
the World) hyväntekeväisyyshankkeisiin eri puolilla maailmaa. Tällaisia
hankkeita ovat mm. laaja
katastrofiapu luonnonkatastrofeissa kärsineille, laaja 100.000 asunnon
rakennushanke köyhille ja hädänalaisille, orpokodit sekä naisten
kehittymistä ja työllistymistä tukevat koulutus- ja mikrolaina-hankkeet.
Muita tärkeitä hankkeita ovat mm. leskeneläkejärjestelmä, M.A. Mathin
ylläpitämät lukuisat koulut ja oppilaitokset samoin kuin sairaalat, joista
viimeisimpänä on Delhiin rakennettava 2000 paikkainen lääketieteellinen
tutkimuslaitos ja sairaala (Amrita Hospital).
Lisäksi kerättäviä varoja käytetään Äiti Amman vierailuiden
hyväntekeväisyystilaisuuksien järjestelykustannuksiin kuten tilavuokriin,
lavarakenteiden ja äänilaitteiden vuokriin, järjestyksenvalvontaan sekä
majoitus- ja kuljetuskustannuksiin.

RA/2020/1532

01.01.2021 Kerättävät varat kerätään rahankeräyslain (863/2019) 6 § mukaisesti
varojen hankkimiseksi ammattikorkeakoululain 4 §:ssä tarkoitetuista
tehtävistä huolehtimiseen. Kerätyt varat käytetään Metropolian
korkeakouluopetuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämiseen, sekä
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan
kehittämiseen. Varoja käytetään korkeakouluopetuksen ja jatkuvan
oppimisen pedagogisten ratkaisujen, oppimisympäristöjen ja oppimisen
edellytysten kehittämiseen sekä ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan
vaatimien toimintaedellytysten kehittämiseen.

RA/2020/1535

01.01.2021 -

RA/2020/1538

01.01.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus

Y-tunnus

Poliisihallitus DABAFIHH
FI8882145710016399

2094551-1 Metropolia
Helsinki
Ammattikorkeakoul
u Oy

Poliisihallitus NDEAFIHH
Varat käytetään luonnonsuojelutoimintaan.
FI9014583000102029
Varoja käytetään Suomessa yhdistyksen perustoimintaan
luonnonsuojelun edistämiseksi kuten linnunpönttömateriaalien
hankintoihin, tiedotemateriaalien valmistuskustannuksiin, nettisivujen
ylläpitokustannuksiin, talviruokintaohjelman ylläpidon ruokien
kustannuksiin, luonnon dokumentointiin ja valokuvaamiseen,
luonnonsuojelutyöhön, opastus- ja opetustyöhön, lausuntojen
antamiseen luonnonsuojelun edistämiseksi ja yhteistyöhön eri tahojen
kanssa luontoasioiden neuvonantajina toimittaessa.
Varoja käytetään myös vuosittaisten painopisteiden ja erilaisten
hankkeiden kuten suojelualueiden hankinnan rahoittamiseen.
Luonnonsuojelualueita hankitaan vain luonnonsuojelutoimintaa varten.
Hakija ei osta luonnonsuojelualueita muille tahoille vaan suojelee itse ja
tekee viranomaisten kanssa suojelualue-ehdotuksia.
Kerätyt varat käytetään lähetystyön, kehitysyhteistyön sekä katastrofityön Poliisihallitus DABAFIHH
järjestämiseen Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa, Latinalaisessa
FI3080001400161130
Amerikassa sekä Oseaniassa.
DABAFIHH
Lisäksi varoja voidaan käyttää kotimaassa ulkomaantyötä tukeviin
FI1680001400182672
toimintoihin:
- globaali- ja lähetyskasvatuksen koulutuksiin ja materiaaleihin
- vapaaehtoisten kouluttamiseen

Yhteisö

1541258-5 Suomen Ammakeskus ry

Kotipaikka
Helsinki

3049285-1 Luonto Suomi ry

Helsinki

0116962-5 Suomen
Lähetysseura ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1540

01.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
1. Etelä-sudanilaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään avustustyöhön
FI5212573000535288
Bidibidin pakolaisleirillä Ugandassa. Varoilla mahdollistetaan toimintaa
tukemalla työntekijöitä taloudellisesti, järjestämällä koulutustapahtumia
sekä rakentamalla ja korjaamalla asuin- ja toimitiloja.
Koulutustapahtumat tähtäävät sovinnon saavuttamiseen eri ihmisryhmien
(heimojen) välillä.
2. Katastrofiavun antamiseen. Malawia ja Mosambikia ovat koetelleet
viime vuosina tulvat sekä toisaalta kuivuus. Varoja käytetään hädän
lievittämiseen mahdollisten luonnonkatastrofien kohdatessa näitä maita.
Hätää lievitetään jakamalla avustuspakkauksia, joissa on välttämättömiä
elämiseen liittyviä tarvikkeita kuten ruokaa, astioita ja pesuaineita. Varoja
käytetään myös Covid-19 pandemian aiheuttamien taloudellisten ja
sosiaalisten vahinkojen lievittämiseen.
3. Katastrofiavun antamiseen Mosambikissa. Kerättäviä varoja käytetään
kodeistaan pakenemaan joutuneiden ihmisten auttamiseen Kalibu
Ministriesin seurakuntatyön kautta Mosambikissa.
4. Vanhustyön toteuttamiseen. Varoja käytetään vanhusklinikan
toiminnan mahdollistamiseen Chincheressä, Malawissa. Varoilla
lähetetään avustuskontteja, osallistutaan toiminnasta koituviin kuluihin,
sekä rahoitetaan toiminnan laajentamista (kuntoutusosasto vanhuksille v.
2021). Vanhusklinikan terveydenhoitopalvelut ovat vanhuksille (yli 60vuotiaat) ilmaisia. Varoilla rakennetaan myös koteja heikoista
elinolosuhteista kärsiville vanhuksille. Varoja käytetään myös
mahdollisten kehitysyhteistyöhankkeiden, jotka tähtäävät vastaavan
vanhustyötoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen alueella,
omarahoitusosuuksiin.
5. Koulutuksen järjestämisen tukemiseen taloudellisesti. Varoja
käytetään Kalibu Akatemian toiminnan mahdollistamiseen. Akatemia
koostuu ala- ja yläkoulusta (Primary School, Secondary School).
Yläkoulun oppilaista suurin osa asuu koulun kampuksella
sisäoppilaitostyyppisissä olosuhteissa. Kalibu Akatemialla on
stipendijärjestelmä, jolla tuetaan sellaisten oppilaiden opintoja ja jatkoopintoja, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta opintoihin. Kalibu Akatemia
on tarjonnut myös turvapaikan joillekin albiino-opiskelijoille, jotka ovat
haavoittuvassa asemassa Malawissa ja Afrikassa. Varoja käytetään
myös Malawin pääkaupunkiin Lilongween rakennettavan alakoulun
rakentamisen kustannuksiin.
6. Taloudellisen tuen antamiseen Kalibu Ministriesin toiminnan
mahdollistamiseksi. Varoja käytetään Kalibu Ministriesin omistukseen
rakennettavan pienen hotellin rakentamiseksi Nsanjeen, Etelä-Malawiin
alueen omavaraisuuden ja huoltovarmuuskapasiteetin kasvattamiseksi.
Rahankeräysvaroja käytetään projektiin alle 10 % kokonaishinnasta.
Hotellin rakennus palvelee alueen asukkaita ja alueen kehittämistä
yhteisenä kokoontumistilana. Hotellista aikanaan saatava taloudellinen
tuotto ohjautuu kokonaan Kalibu Ministriesin toiminnan ja
rakennushankkeiden (esimerkiksi Lilongwen alakoulu) rahoittamiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

1890953-8 Out of Africa ry

Kotipaikka
Tampere
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/1543

Kerätyt varat käytetään Lääkärit Ilman Rajoja -yhdistyksen
yleishyödyllisten toimintojen rahoittamiseen Suomessa sekä
kansainvälisiin humanitaarisiin avustusprojekteihin maailmanlaajuisesti.
Kerätyt varat lähetetään kansainvälisiin projekteihin, jotka ohjataan
MSF:n toiminnallisissa keskuksissa (Bryssel, Amsterdam, Geneve,
Pariisi ja Barcelona). Toiminnalliset keskukset siirtävät varat projekteille
toiminnallisen hallinnan prosessien mukaisesti. Lisäksi varoja käytetään
kotimaassa Lääkärit Ilman Rajoja ry:n viestintään ja vaikuttamistyöhön
sekä avustustyöntekijöiden rekrytointiin ja koulutukseen.
Avustustoimintaan sisältyy:
•Hätäapu eli humanitaarinen avustustyö konfliktien ja
luonnonkatastrofien vuoksi hädässä oleville
•Avustustyö epidemioissa (esim. Covid-19, ebola, tuhkarokko)
•Ilmaisen sairaanhoidon palveluiden järjestäminen niitä eniten
tarvitseville. Sairaanhoidon taso riippuu tarpeesta paikallisesti ja
toteutetaan tilanteen mukaan. Sairaanhoitoon kuuluu mm.
potilaskonsultaatiot ja erilaisten tautien hoitaminen, kuin myös
traumahoidon, ensiavun ja kirurgisten toimenpiteiden tuottaminen.
•Rokotuskampanjoiden järjestäminen
•Äiti- ja lapsiterveyden edistämiseen tähtäävät toimet, neuvolatoiminnan
järjestäminen, synnytysten ja keisarinleikkausten järjestäminen
tarvitseville
•Mielenterveyspalveluiden järjestäminen kriisi- ja konfliktialueilla
esimerkiksi sotaa tai väkivaltaa kokeneille
•Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden auttamiseen tähtäävä toiminta
•Vesi- ja sanitaatioprojektien toteuttaminen turvaamaan puhtaan veden
saantia mm. humanitaarisissa katastrofeissa.
Médecins Sans Frontières (MSF) on kansainvälinen järjestö, joka antaa
hätäapua ja sairaanhoitoa aseellisten konfliktien, epidemioiden ja
luonnonkatastrofien uhreille sekä ihmisille, joilla ei ole pääsyä
terveydenhuoltoon.

01.01.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus HANDFIHH
FI0931311001838873

Y-tunnus

Yhteisö

2832010-2 Lääkärit Ilman
Rajoja ry

Kotipaikka
Helsinki

156 / 272

Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/1558

Kerätyt varat käytetään lasten, nuorten, perheiden ja koko väestön
hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden sekä onnellisen ja
tasapainoisen elämän edistämiseen.
Kerätyt varat käytetään:
- Nuorten kasvua ja hyvinvointia tukemaan: Nuorten kasvun ja
seksuaaliterveyden vahvistaminen tarjoamalla nuorille tietoa ja palveluja
murrosikään, seksuaaliseen hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyvistä
asioista sekä nuorten vanhempien tukeminen vanhemmuuden
haasteissa.
• Verkko- ja chatneuvonnan ja puhelinneuvonnan (esim. Poikien puhelin
ja nuorten neuvontapuhelin) sisältöjen suunnittelusta ja tuotannosta,
teknisestä ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä palvelun
markkinoinnista aiheutuvat kulut sekä chatneuvontaa tekevien
asiantuntijoiden palkkakulut ja työhön liittyvät hallinnolliset kulut.
• Erilaisten painettujen tai audiovisuaalisten materiaalien suunnittelu-,
tuotanto-, markkinointi- ja jakelukulut.
- Perheiden ja parisuhteiden hyvinvointia ja elämänlaatua tukemaan:
Vanhemmuuden ja parisuhteen vahvistaminen edistämällä, tukemalla ja
kehittämällä palveluja, tietosisältöjä ja neuvontaa esim. raskaaksi tuloon,
lasten kasvatukseen, lapsettomuuteen, seksuaalisuuteen, parisuhteen
haasteisiin, arjessa jaksamiseen ja eroon liittyen.
• Verkko- ja chatneuvonnan sekä puhelinneuvonnan sisältöjen
suunnittelusta ja tuotannosta, teknisestä ylläpitämisestä ja kehittämisestä
sekä palvelun markkinoinnista aiheutuvat kulut sekä neuvontaa tekevien
asiantuntijoiden palkkakulut ja työhön liittyvät hallinnolliset kulut.
• Erilaisten painettujen tai audiovisuaalisten materiaalien suunnittelu-,
tuotanto-, markkinointi- ja jakelukulut.
- Koulutustoimintaan: Koulutusten tavoitteena on edistää lasten, nuorten,
perheiden ja parien hyvinvoinnin edellytyksiä yhteiskunnassa.
• Koulutusten suunnittelu- ja toteutuskulut: asiantuntijatyön palkka- ja
hallintokulut, suunnittelukokousten toteuttaminen, matkakulut,
koulutusmateriaalien tuotantokulut sekä koulutusten käytännön
toteutuskulut.
- Viestintä ja vaikuttamistyöhön: Väestöliiton toimialaa koskevan
tietoisuuden lisääminen ja palveluista tiedottaminen sekä vaikuttaminen
päätöksentekijöihin ja suureen yleisöön.
• Viestintä-, mainonta- ja markkinointikulut.
• Oppaiden ja muiden painettujen ja sähköisten materiaalien suunnittelu-,
tuotanto- ja jakelukulut.
• Verkko- ja digitaalisen viestinnän ylläpito-, kehittämis- ja
toimeenpanokulut.
• Vaikuttamiskampanjoiden toteuttamiskulut ja tapahtumien
järjestämisestä aiheutuvat kulut sekä näiden edellyttämät palkka- ja
hallintokulut.
-Väestöliiton toimialaa koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön:
Syntyvyyttä, parisuhteita ja seksuaalisuutta, perheiden hyvinvointia sekä
ikääntymistä ja perhesukupolvien välisiä suhteita koskevan tutkimus- ja
kehittämistyö.
• Tutkimustyön toteuttamisen kulut: suunnittelu, aineistonkeruu,
analysointi, raportointi ja julkaiseminen sekä näille tarpeellisen
asiantuntijatyön palkka- ja hallintokulut.
- Väestöliiton toimialaan liittyvään kansainväliseen kehitysyhteistyöhön:
Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten ihmisoikeuksia,
erityisesti seksuaalioikeuksia, edistävien kansainvälisten

01.01.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7115723000378182
NDEAFIHH
FI6317453000097958

Y-tunnus

Yhteisö

0202602-8 Väestöliitto ry

Kotipaikka
Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

RA/2020/1559

01.01.2021 -

Julkaisu

Viranomainen

Pankkiyhteys

kehityshankkeiden tukeminen. Hankkeita toteutetaan muun muassa
Malawissa, Nepalissa, Afganistanissa, Tadzhikistanissa sekä muissa
hankekohteeksi valikoituvissa maissa.
• Valikoitujen kehitysyhteistyöhankkeiden rahoitus erityisesti tyttöjen
seksuaaliterveyteen ja oikeuksiin liittyen. Hankkeiden keskeisinä
toimintamuotoina ovat muun muassa erilaiset kohderyhmien koulutukset,
joilla lisätään kohderyhmien tietoa ja kapasiteettia seksuaalioikeuksiin
liittyen, vaikuttamis- ja viranomaistyö seksuaalioikeuksien edistämiseksi,
kumppanijärjestöjen hankehallinnon ja sisältöosaamisen kapasiteetin
vahvistaminen koulutuksilla sekä seksuaalioikeuksia edistävien mallien
kehittäminen.
- Kehitysyhteistyöhön liittyvään viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin:
Hankkeilla lisätään suuren yleisön tietoutta seksuaalioikeuksien
merkityksestä kestävän kehityksen tavoitteille sekä lisätään suuren
yleisön positiivista suhtautumista kehitysyhteistyöhön. Keskeisiä
toimintamuotoja ovat erilaisten julkaisujen, kampanjoiden, työpajojen ja
muiden materiaalien tuotanto ja levittäminen.
• Globaalikasvatuksen materiaalien ja sisältöjen suunnittelu-, tuotanto-,
jakelu- ja markkinointikulut sekä globaalikasvatuksen käytännön
toteutuksesta aiheutuvat kulut kuten koulutusten ja tapahtumien
toteutuskulut sekä tarvittavan asiantuntijatyön palkka- ja hallintokulut.
Lisäksi varoja kerätään ja käytetään myös;
- Kapua-kampanjatoiminnan kautta Väestöliiton, Taksvärkki ry:n ja
Kynnys ry:n tekemään kehitysyhteistyöhön, ja kerätyt varat jaetaan
näiden kumppanijärjestöjen kesken järjestöjen
kehitysyhteistyöhankkeisiin.
• Taksvärkki ry käyttää keräysvarat YK:n kestävän kehityksen
tavoitteiden edistämiseen ohjelmatyössään Nepalissa, Sierra Leonessa,
Sambiassa, Keniassa, Malawissa ja Guatemalassa. Edistämistyötä
tehdään toteuttamalla kehitysyhteistyöhankkeita, jotka vahvistavat
nuorten oikeuksia ja yhteiskunnallista asemaa sekä aktiivista
kansalaisuutta.
• Kynnys ry käyttää keräysvarat Kynnyksen vammaisten ihmisten
oikeuksia edistävän kehitysyhteistyön toteuttamiseen Balkanilla,
Etiopiassa ja Keski-Aasiassa osana Vammaiskumppanuuden ohjelmaa.
Hankkeiden tavoitteena on parantaa vammaisten ihmisten elinoloja ja
itsenäisen elämän mahdollisuuksia.
Kerätyillä varoilla tuetaan Iastenklinikoiden ja niiden alaisuudessa olevien Poliisihallitus OKOYFIHH
lastensairaaloiden laitehankintoja, hoitohenkilökunnan koulutusta ja
FI7757803820010741
erilaisia lasten viihtyvyyttä ja perheiden virkistystä lisääviä tarvikkeita.
NDEAFIHH
Lastenosastoille voidaan hankkia kerätyilla varoilla virikkeitä esim.
FI5715733000035005
erilaisista peleistä kirjoihin ja televisioista pelikonsoleihin. Lisäksi
NDEAFIHH
odotustiloja ja potilashuoneita voidaan sisustaa tarpeen mukaan
FI2914703000204001
viihtyisämmiksi.
NDEAFIHH
Kerättyjä varoja käytetään myös lasten ja nuorten
FI2115733000105881
mielenterveysongelmien vastaiseen työhön, niin valistuskampanjoiden
DABAFIHH
kuin hoidon tukemisen muodoissa. Lisäksi varoilla tuetaan
FI6280001470245235
lastensairauksiin liittyvää tutkimustyötä. Varoja käytetään myös
NDEAFIHH
lastentautien tutkimusprojekteihin Lastentautien tutkimussäätiön kautta.
FI5214703000207079

Y-tunnus

Yhteisö

0952400-3 Lastenklinikoiden
Kummit ry
Barnklinikers
Faddrar rf

Kotipaikka

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/1561

01.01.2021 -

Epilepsialiitto kouluttaa vertaistukihenkilöitä ja järjestää säännöllisesti
vertaistukitapaamisia ja -tapahtumia epilepsiaa sairastaville, heidän
läheisilleen ja omaishoitajille.
Kerätyt varat käytetään epilepsiaa sairastavien ihmisten vertaistuki- ja
virkistystoiminnan järjestämiseen Suomessa. Kerätyillä varoilla katetaan
muun muassa koulutus-, vertaistuki- ja virkistystapahtumien
järjestelykuluja, kuten tapahtumapaikkaan liittyviä tila-, majoitus- ja
tarjoilukuluja, ohjelmatarjonnan järjestämiskuluja (esim.
asiantuntijapalkkiot), tapahtumamarkkinointikuluja sekä virkistys- ja
vertaistukitoimintaan liittyviä palkka- ja matkakuluja.

RA/2020/1573

01.01.2021 Rahankeräysvarat käytetään Karjalohjan ja Sammatin lasten ja nuorten
hyväksi. Varoilla ostetaan joko suoraan lapsille ja nuorille liikenteen
turvallisuusvälineitä tai sitten varat ohjataan paikallisten yhdistysten
kautta lasten ja nuorten toimintaan.

RA/2020/1574

01.01.2021 -

RA/2020/1598

01.01.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3555412820020429

Y-tunnus

Poliisihallitus ITELFIHH
FI9740060010176994

1491017-9 Lions Club
KarjalohjaSammatti ry

Poliisihallitus DABAFIHH
Kerätyt varat käytetään aatteellisen tarkoituksen mukaisesti toteutettaviin:
FI1080001301044609
- kaikille avoimiin opiskelija- ja nuorteniltoihin
DABAFIHH
- yleisöluentojen, lukupiirien, pienryhmien, kerhojen, leirien, retkien ja
FI3680001701296114
koulutustapahtumien järjestämiseen
DABAFIHH
FI2683186710005304
- viestintään mediassa (mm. tapahtumatiedottamiseen ja aatteellista
tarkoitusta palvelevaan sisältöön)
DABAFIHH
- nuorten henkilökohtaiseen tukeen ja valmennukseen (mm.
FI6680000710229793
keskusteluapu ja vapaaehtoistyöhön valmentaminen)
- yleishyödyllisen toiminnan varusteisiin, kuten hakijan omistamien
nuorisotilojen varustamiseen.
Rahankeräyksen tarkoitus on kerätä varoja rintasyöpään sairastuneiden Poliisihallitus OKOYFIHH
ja heidän läheistensä tukitoimintaan. Rahankeräysvarat käytetään
FI8057800720540199
vertaistukitoimintaan ja sen laajentamiseen, jotta mahdollisimman moni
rintasyöpään sairastuneista pääsisi tuen piiriin.
Käytettävät keinot ja konkreettiset varojen käyttökohteet:
- Uusien vertaistukijoiden koulutustilaisuudet ja koulutusten
järjestämiseen liittyvät välittömät kulut, kuten kouluttajien palkkiot,
tilavuokrat, tarjoilu.
- Jo tukihenkilönä toimivien täydennyskoulutus ja työnohjaus ja tähän
toimintaan liittyvät välittömät kulut.
- Vertaistuen järjestäminen puhelimitse, ryhmätapaamiset ja
verkkovertaistuki
- Tapahtumien järjestäminen rintasyöpäpotilaille: vertaisillat,
viikonloppuleirit, koko perheen lomat ja kurssit, voimaannuttavat
virkistystapahtumat ja tähän toimintaan liittyvät vertaistukitoiminta sekä
asiantuntijatiedon tuottaminen ja levittäminen (esim. asiantuntijaluennot,
keskusteluapu).
- Levinnyttä (parantumatonta) rintasyöpää sairastavien vertaistuki- ja
virkistystapahtumat, kuten hyvinvointiviikonloput sekä koko perheelle
tarkoitetut tapahtumat. Vertaistukitoiminnan järjestäminen myös
puolisoille ja lapsille on olennainen osa tukea.
- Tiedotus yleisesti ja potilaille: asiantuntijaluentojen järjestäminen
rintasyöpään liittyvistä teemoista, kuten hoitojen pitkäaikaishaitoista ja
ajankohtaisen tiedon jakaminen rintasyöpähoidoista.

Yhteisö

Kotipaikka

0221136-2 Epilepsialiitto ry,
Helsinki
Epilepsiförbundet rf

Lohja

0216995-0 Suomen
Helsinki
Evankelisluterilaine
n Opiskelija- ja
Koululaislähetys ry

2010614-4 Rintasyöpäyhdistys Helsinki
- Europa Donna
Finland ry
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ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6157271820034840

RA/2020/1620

01.01.2021 -

RA/2020/1621

01.01.2021 -

RA/2020/1622

01.01.2021 -

Kerätyt varat käytetään syöpäpotilaiden vertaistoimintaan, tiedotukseen
sekä koulutustoimintaan potilaan osallisuuden vahvistamiseksi jokaisen
omassa hoidossa ja terveydenhuollon rakenteissa.
Varoilla järjestetään esimerkiksi vertaistoiminnallisia verkostopäiviä,
joissa on asiantuntijaluentoja sekä psyko-sosiaaliseen tukeen keskittyviä
ohjattuja vertaistukiosioita eri syöpäpotilasryhmille. Kerätyillä varoilla
katetaan tapahtumien järjestämisestä aiheutuneita kuluja sekä verkossa
järjestettävien tilaisuuksien ja toimintojen kuluja.
Lisäksi varoilla katetaan erilaisten materiaalien, kuten esimerkiksi
esitteiden ja oppaiden, tuottamiskuluja. Esitteissä ja oppaissa jaetaan
tietoa eri syöpäsairauksista, niiden hoidosta tai sairastamiseen ja hoitoon
liittyvistä asioista syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen.
Varoja voidaan käyttää myös syöpätietoisuuskampanjoihin kattamalla
esimerkiksi vapaaehtoisten osallistujien kuluja sekä
kampanjamateriaalien kuluja.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen nuorisotoimintaan,
Poliisihallitus NDEAFIHH
kuntoutustoimintaan, ennaltaehkäisevään työhön, edunvalvontatyöhön,
FI8917453000025710
tutkimustoiminnan tukemiseen, virkistystoimintaan, ensitiedon
kehittämiseen, neuvonta- ja ohjauspalvelun järjestämiseen sekä
Psoriasiksen tunnettuuden kasvattamiseen.
Varoilla voidaan kattaa edellä mainittujen toimintamuotojen osalta muun
muassa tilaisuuksien, tapahtumien, kurssien ja luentojen järjestämisestä
aiheutuvia kuluja, fysioterapeuttivierailujen kuluja, markkinoinnista ja
tiedottamisesta aiheutuvia kuluja sekä erilaisten materiaalien
tuottamisesta aiheutuvia kuluja. Lisäksi varoista voidaan antaa
hakemusten perusteella tukea esimerkiksi vähävaraisten yhdistysten
järjestämään virkistystoimintaan.
Varat käytetään syömishäiriötä sairastavien tukemiseen seuraavilla
Poliisihallitus OKOYFIHH
toimintamuodoilla:
FI1257169020048083
- tiedotus syömishäiriöiden erityispiirteistä kotisivuilla ja sosiaalisessa
mediassa
- vapaaehtoisten koulutus erilaisiin vertaistukitoimiin (ryhmänohjaus,
kaveritoiminta, hallitustyöskentely, kokemuspuheenvuorot sekä
somelähettiläs rooli, chat-ohjaajan rooli)
- tukipuhelimen ylläpito sairastaville ja läheisille
- hoitavien tahojen ammattilaisten koulutus sairastavien ja läheisten
parempaan kohtaamiseen (täydennyskoulutus)
- matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan ylläpitäminen
Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella. Kohtaamispaikkatoiminnassa
rahoitetaan keräysvaroin sairastaville ja läheisille järjestettävää
ryhmätoimintaa, teemallisia työpajoja sekä retki- ja virkistystoimintaa.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0239008-1 Suomen
Helsinki
Syöpäpotilaat Cancerpatienterna i
Finland ry

0217080-4 Psoriasisliitto ry,
Helsinki
ruotsiksi
Psoriasisförbundet
rf

1899583-5 Syömishäiriöliitto - Turku
SYLI ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2257802420002389

RA/2020/1623

01.01.2021 -

RA/2020/1625

01.01.2021 -

RA/2020/1628

01.01.2021 -

RA/2020/1629

01.01.2021 -

Kerätyt varat käytetään valtakunnallisten ja alueellisten ohjelmien,
teemapäivien, hankkeiden ja kampanjoiden järjestämiseen:
- valtakunnalliset teemapäivät ja hankkeet, joissa edistetään
hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää kampanjanviestinnän
keinoin
- valtakunnalliset liikuntakampanjat, joissa edistetään arkiliikuntaa,
omahoitoa ja hengitysterveyttä kampanjaviestinnän keinoin
- valtakunnalliset jäsenille, terveydenhuollon ammattilaisille sekä kaikille
kiinnostuneille avoimet tapahtumat, tilaisuudet ja koulutukset kasvotusten
ja verkossa
Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää valtakunnallisten
vertaistoimijoiden ja yhdistysaktiivien koulutustapahtumiin liittyviin
kuluihin sekä liiton kokemustoimijoiden edunvalvonta- ja vaikuttamissekä viestintätehtävistä aiheutuneisiin kuluihin.
Varoilla voidaan myös hankkia hengityssairaille, päiväkodeille, kouluille ja
terveydenhuollolle hengityksen apuvälineitä, -laitteita ja -mittareita.
Kerättävät varat käytetään lasten suotuisten kasvuolosuhteiden ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
turvallisen kehityksen turvaamiseen, vanhemmuuden tukemiseen, eri
FI5455412820013200
syistä vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien vauvojen, lasten ja
NDEAFIHH
perheiden tukemiseen, ongelmien ehkäisemiseen sekä perhe- ja
FI8710123000207454
lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen. Varoja ohjataan liiton
jäsenyhdistysten kautta ensi- ja turvakodeissa olevien asiakkaiden
kanssa tehtävään työhön, lastensuojeluperheiden ja muiden riskissä
olevien avopalvelutoiminnan toteuttamiseen sekä kansalais- ja
vapaaehtoistoimintaan. Osa varoista käytetään liitossa tehtävään ja em.
toimintoihin liittyvään vaikuttamistoimintaan ja kehittämistyöhön.
Lahjoitusten kohdentamisessa huomioidaan lahjoittajan toiveet.
Kerätyt varat käytetään syöpäpotilaiden tukitoimintaan, kuntoutukseen ja Poliisihallitus OKOYFIHH
virkistykseen sekä tieteellisen toiminnan tukemiseen.
FI0557300820184048
Kerätyillä varoilla tuetaan tieteelliset kriteerit omaavaa
Poliisihallitus OKOYFIHH
liikehäiriötutkimusta painottaen nuoria väitöskirjaansa tekeviä tutkijoita.
FI1957100420277832

Y-tunnus

Yhteisö

0201472-1 Hengitysliitto ry

Kotipaikka
Helsinki

0201112-5 Ensi- ja turvakotien Helsinki
liitto r.y.

0155494-5 Pirkanmaan
Tampere
syöpäyhdistys r.y.
1568053-9 Suomen Parkinson- Turku
säätiö sr
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1645

01.01.2021 -

RA/2020/1652

01.01.2021 -

RA/2020/1661

01.01.2021 -

RA/2020/1662

01.01.2021 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräyksellä kertyneitä varoja käytetään maksuttomien hengellisten Poliisihallitus OKOYFIHH
tapahtumien, koulutusten ja nuorten leirien järjestämiseen. Varoilla
FI7357202320109543
maksettavia kuluja ovat säätiön hengellisten työntekijöiden, muusikoiden
NDEAFIHH
sekä tilaisuuksien puhujien ja esiintyjien palkkio-, palkka- ja matkakulut
FI7413783000219630
sekä tilavuokrat, radiointi, videointi ja streemaus. Muita
DABAFIHH
rahankeräysvaroilla katettavia kuluja ovat hengellisten tilaisuuksien
FI4080001100068411
markkinoinnista sekä kannatuskirjeiden lähettämisestä aiheutuvat kulut
HELSFIHH
sekä viikoittaisten jumalanpalvelusten järjestämisestä aiheutuvat kulut.
FI7140550010135776
Varoja käytetään myös lähetystyön kuluihin yhteistyöjärjestöjen kautta
DABAFIHH
sekä erikseen päätettyihin tukikohteisiin. Varoja voidaan käyttää myös
FI5780001101775790
raamattukoulutukseen, raamatun tutkimuksen ja käännöstyön
DABAFIHH
tukemiseen, raamattujen ja hengellisten kirjojen hankintaan, varastointiin
FI1980001800410632
ja jakeluun liittyviin kustannuksiin Suomessa ja ulkomailla.
Varoja käytetään säätiön oman “Raamatun maa” näyttelyn ylläpitoon ja
kehittämiseen.
Varoja käytetään Kauniaisissa, Sotkamossa ja Oulussa sijaitsevien
toimintakeskusten kiinteistöjen ylläpitokuluihin, peruskorjaukseen ja
rakentamiseen sekä rakennuslainojen lyhentämiseen yleishyödyllisen
toiminnan osalta.
Säätiö ylläpitää kansanopistoa, johon se saa tukea Opetushallitukselta.
Rahankeräysvaroja käytetään yleishyödyllisen koulutuksen
järjestämisestä aiheutuviin kuluihin, joita ovat muun muassa
oppilasmatkat, opetusvälineet, soittimien hankinta ja yksittäisten
oppilaiden opiskelun tukeminen Raamattuopistossa.
Kertyvät varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- kotimaassa ja ulkomailla tehtävään kristilliseen arvomaailmaan
FI3855340520183504
pohjautuvaan koulutustoimintaan
- kristillisen maailmankuvan ja kulttuurin vahvistamiseen ja edistämiseen
Suomessa ja maailmanlaajuisesti
- nuorten auttamiseen omaksumaan kristillisen maailmankuvan
mukainen elämäntapa ja kulttuuri
- sosiaalityöhön, avustustyöhön ja kehitysyhteistyöhön
- voittoa tavoittelemattomaan opetusmateriaalin julkaisutoimintaan
- lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön
- leiritoimintaan ja kerhotoiminnan ylläpitämiseen
- tiedottamiseen ja yhteistyöjärjestöjen kautta tapahtuvaan
kansainväliseen avustustyöhön
- toimitilojen ja maa-alojen hankkimiseen, laajennusten rakentamiseen ja
toiminnassa tarvittavan irtaimen omaisuuden hankkimiseen
yleishyödyllisen toiminnan osalta.
Rahankeräysvarat käytetään sairastuneiden ja läheisten tukemiseen
Poliisihallitus NDEAFIHH
järjestämällä vertais- ja vapaaehtoistoimintaa ja koulutusta. Lisäksi varoja
FI4510123007200940
käytetään munuais- ja maksasairauksiin ja elinsiirtoihin liittyvään
viestintään ja tutkimukseen. Rahankeräysvaroilla järjestetään vertais- ja
hyvinvointitapahtumia sairastuneiden lasten perheille.
Rahankeräyksellä kertyneet varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- toimitalon ylläpitoon
FI7855370120154928
- toimitalon rakentamista varten otetun lainan maksamiseen
- puhujapalkkioihin
- lapsi- ja nuorisotoimintaan
- diakoniatoimintaan.

Y-tunnus

Yhteisö

0211078-0 Suomen
Raamattuopiston
Säätiö sr

Kotipaikka
Kauniainen

3090500-3 YWAM Ruurikkala Evijärvi
Ry

0201742-0 Munuais- ja
Helsinki
maksaliitto ry, Njuroch leverförbundet
rf
1792488-3 Ylöjärven
Ylöjärvi
Rauhanyhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI5910233000235452

RA/2020/1666

01.01.2021 -

RA/2020/1667

01.01.2021 -

RA/2020/1702

01.01.2021 -

Kerätyt varat käytetään kattamaan säätiön sääntöjen mukaisesta
toiminnasta aiheutuvia kuluja, joita ovat:
- työntekijöiden palkkakustannukset, siltä osin kuin työtehtävät kuuluvat
opetus-, julistus- ja koulutustyön piiriin
- tilavuokrat ja -vastikkeet (sis. Koinonia -keskus) siltä osin, kuin tilat ovat
opetus-, julistus- ja koulutustyön käytössä
- opetus-, julistus- ja koulutustyön toteuttamisen muut välittömät kulut
- vanhus- ja nuorisotyön välittömät kulut
- leiritoiminnan järjestämisestä aiheutuvat kulut
- säätiön tarkoituksen edistämiseksi myönnetyt stipendit (teolologiset
jatko-opinnot ja opintomatkat)
- luterilaisen uskon mukaisen diakonian toteuttamisesta aiheutuvat kulut
- ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden ja sähköisten materiaalien
valmistaminen ja jakaminen ja tästä toiminnasta aiheutuvat kulut
- ulkomaisten lähetyskohteiden tukemisen kulut (sis. opetus- ja
julistustyön matka- ja materiaalikulut, kohteissa tapahtuvien
kehitysprojektien kuten kirjallisuus-, koulutus- tai opetustoiminnan kulut,
kristillisen kirjallisuuden kääntö-, jako- ja opetustyön kulut,
pappisseminaareissa opiskelevien tukeminen).
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen
Poliisihallitus OKOYFIHH
toteuttamiseen luonnonvaraisten lintujen auttamiseksi. Rahoilla
FI2256121120711335
maksetaan kaikki lintuhoitolan tarvitsemat eläinlääkäripalvelut ja hoitoon
tarvittavat lääkkeet ja välineet. Varoja käytetään myös lintuhoitolan
hoitoympäristön ja -olosuhteiden ylläpitämiseen ja parantamiseen siltä
osin kuin kaupungin varoja ei niihin ole budjetoitu tai muuta rahoitusta ei
parannustöihin ole. Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen lintujen hoitoon
ja olosuhteisiin liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä
aiheutuviin välittömiin kuluihin.
Kerätyt varat käytetään päihdehaittoja vähentävään työhön sekä
Poliisihallitus NDEAFIHH
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen säätiön
FI8117453000005969
tarjoamien matalankynnyksen palvelujen ja kadulla tehtävän jalkautuvan
työn kautta. Apua tarjotaan muun muassa päihteidenkäyttäjille,
asunnottomille, heikosti palveluihin kiinnittyneille sekä lapsille ja
perheille, jotka kohtaavat haasteita arjessaan joko läheisen tai omaan
päihteidenkäyttöön liittyen. Varoja voidaan käyttää:
- ruoka-, vaate- ja tavara-apuun
- matalankynnyksen avoimien kohtaamispaikkojen tarjoamiseen
- erilaisten tuki- ja neuvontapalveluiden, ryhmätoiminnan sekä
vertaistukitoiminnan järjestämiseen
Varoilla katetaan myös säätiön omarahoitusosuuksia yleishyödyllisissä
hankkeissa. Tuettavilla hankkeilla tuotetaan uusia toimintamalleja
päihdetyön eri kentille sekä uusia palveluja osallisuuden lisäämiseen,
haittoja vähentävään päihdetyöhön ja läheisille. Lisäksi varoilla tuetaan
päihdetyöhön liittyvää tutkimustoimintaa. Varojen avulla voidaan myös
jakaa tutkimustietoa päihdetyöstä päättäjille, kansalaisille, ammattilaisille
ja opiskelijoille.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1587120-4 Suomen Luthersäätiö sr

Helsinki

2110666-4 Heinolan
lintutarhan ystävät
ry

Heinola

0200924-4 A-klinikkasäätiö sr

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/1703

Kerätyt varat käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
1) haastavassa työmarkkina-asemassa olevien turvapaikanhakijoiden ja
maahanmuuttajien työllistymisen ja yrittäjyyden edistäminen
2) ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen ja ikäihmisten yksinäisyyden
ehkäiseminen
3) syrjäytymisvaarassa olevien nuorten toimintakyvyn, työllistymisen ja
yrittäjyyden edistämien
4) naisten työllistymisen, yrittäjyyden ja työelämäosallisuuden
edistäminen
Varoja voidaan käyttää edellä mainittuihin tarkoituksiin seuraavin tavoin:
- turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamiskartoitusten
järjestäminen ammattitaidon ja työllistymistä edistävän tuen sekä
yrittäjyyttä edistävän tuen tarpeen selvittämiseksi
- turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien työllistymistä edistävät
työvälinehankinnat
- työllistymistä edistävät välttämättömät työvälinehankinnat yrittäjyydestä
kiinnostuneille henkilöille
- yrittäjyydestä kiinnostuneiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
maahanmuuttajien yrityskoulutusten, kurssien ja tapahtumien
järjestäminen sekä yrittäjyyttä edistävät työharjoittelut
- työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia edistävät kurssit ja koulutukset
- ikäihmisten toimintakykyä edistävien ja ikäihmisten yksinäisyyttä
ehkäisevien tapahtumien ja ryhmätoiminnan järjestäminen ja niiden
järjestämiseen liittyvät esiintymispalkkiot, ohjaajien palkkiot sekä
materiaali- ja laitekulut
- nuorten toimintakykyä, työllistymistä ja yrittäjyyttä edistävien
tapahtumien, ryhmätoiminnan ja työpajojen järjestäminen ja niiden
järjestämiseen liittyvät esiintymispalkkiot, ohjaajien palkkiot sekä
materiaali- ja laitekulut
- syrjäytymisvaarassa olevien nuorten toimintakykyä, työllistymistä ja
yrittäjyyttä tukevien yrityskoulutusten, kurssien ja tapahtumien
järjestäminen sekä yrittäjyyttä edistävät työharjoittelut
- työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia edistävät kurssit ja koulutukset
- naisten työllistymistä, yrittäjyyttä ja työelämäosallisuutta edistävien
tapahtumien, ryhmätoiminnan ja työpajojen järjestäminen ja niiden
järjestämiseen liittyvät esiintymispalkkiot, ohjaajien palkkiot sekä
materiaali- ja laitekulut
- naisten työllistymistä, yrittäjyyttä ja työelämäosallisuutta tukevien
yrityskoulutusten, kurssien ja tapahtumien järjestäminen sekä yrittäjyyttä
edistävät työharjoittelut
- työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia edistävät kurssit ja koulutukset
Varoja voidaan kattaa edellä mainittujen toimintamuotojen
toteuttamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia, kuten esimerkiksi
henkilöstökuluja, matkakuluja, toimitilakustannuksia, vakuutuskuluja,
postitus-, puhelin- ja toimistokuluja, hallinnollisia kuluja sekä viestintä- ja
markkinointikuluja.

01.01.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI0517453000203762

Y-tunnus

Yhteisö

2765975-3 Phoenix ry

Kotipaikka
Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/1706

01.01.2021 -

RA/2020/1707

01.01.2021 -

RA/2020/1708

01.01.2021 -

RA/2020/541

01.01.2021 -

RA/2020/613

01.01.2021 -

Kerätyt varat käytetään:
- herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen kirkko- ja kulttuurihistoriallisen
perinnön vaalimiseen, hengellisen elämän ylläpitämiseen ja
edistämiseen herännäisyyden hengessä, kuten tilaisuuksien ja
tapahtumien (esim. rippileirit, muut nuorisotapahtumat, hengelliset
tapahtumat, saaren historian esittely) toteuttamisesta ja hallinnoinnista
aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
- Aholansaaren museorakennusten sekä toiminnan järjestämisen
kannalta tärkeiden muiden kiinteistöjen peruskorjaamiseen ja
ylläpitämiseen.
- Aholansaaren maantieteellisestä sijainnista (saari) johtuen kävijöiden
kulkuyhteyksien turvaamiseen, kesällä laivoilla ja talvella jäätien avulla.
De insamlade medlen används främst för utbildning för barn och
ungdomar. Därtill används medlen för att säkra hälso- och sjukvård av
barn och ungdomar samt till införskaffning av mat och andra
förnödenheter.
Indien: Utbildning för flickor i slumområden, utbildning för mammor,
jämställdhetsarbete, mathjälp.
Lettland: Socialt arbete bland fattiga familjer, skolgång och utbildning för
familjernas barn. Stöd till barn som går i special- och internatskolor.
Litauen: Socialt arbete bland utsatta familjer, upprätthållande av ett
familjecenter för utsatta familjer, mathjälp, stöd till funktionshindrade.
Argentina och Haiti: Förskolor, skolor, yrkesskolor. Socialt arbete bland
familjer, mathjälp.
Ryssland: Stöd till ensamstående mödrar med barn, lägerverksamhet.
Vitryssland: Stöd till personer med funktionsnedsättning, stöd för
medicinsk hjälp till sjuka barn och ungdomar, stöd för utbildning.
Estland: Stöd till fattiga och utsatta familjer, mammor och barn. Idag
ordnas främst hjälpsändningsverksamhet men det kan bli aktuellt med
ekonomiskt stöd.
Därtill används medel för att täcka kostnader i samband med
hjälpsändningsverksamhet främst till Estland, Lettland och Litauen.
Nya samarbeten kan inledas under insamlingsperioden. Biståndsarbetet i
projektländerna kan utvidgas och utvecklas under insamlingsperioden.
Medel kan också användas för att bistå vid katastrofer eller andra akuta
situationer.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen ruokakassitoimintaan. Yhdistys
hakee ruokakaupoista ylijäämäruokaa ja jakaa sitä lajittelun jälkeen
vähävaraisille. Kerätyillä varoilla katetaan toiminnasta aiheutuvia
vuokrakuluja, jätemaksuja, pakettiautojen osamaksuja, polttoainekuluja,
huoltokuluja sekä muita kuluja kuten siivous-, muovikassi-, ilmoitus(netti, ovi-ilmoitukset, paikallislehti) ja tilinhoitokuluja.
Kerätyt varat käytetään Vilppulassa sijaitsevan Evankelistakodin
ylläpitokustannuksiin, kiinteistön hoitoon ja kunnostamiseen sekä
kalustohankintoihin. Evankelistakodissa tarjotaan evankelistoille ja muille
työntekijöille mahdollisuutta tulla lepäämään ja virkistymään. Varoja
käytetään myös teema- ja virkistyspäivien (esim. evankelistapäivät,
naisten päivät, koulutuspäivät, leirit) järjestämiseen. Varoja voidaan
käyttää myös ICEJ:n lastenkotityöhön Israelissa.
Kerätyt varat käytetään opetus-, juniori-, nuoriso- ja julistustyöhön
Uudenmaan maakunnassa sekä lähetystyöhön Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6252880420008676

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus ITELFIHH
FI0749631020006966
ITELFIHH
FI5749631040037439
OKOYFIHH
FI8055800210000490
AABAFI22
FI8066010001001791

1010376-7 Hoppets stjärna r.f. Närpiö

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6957007820055215

2071134-4 Elämän Eliksiiri ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9655211020020993

0157849-6 Evankelistakotiyhdis Vilppula
tys ry

Poliisihallitus DABAFIHH
FI4880001501482203

0217349-0 Uudenmaan
Kerava
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys ry

0226223-1 Aholansaarisäätiö
sr

Kotipaikka
Kuopio

Pori
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9855412820011147
OKOYFIHH
FI4655412820029446

RA/2020/657

01.01.2021 -

RA/2020/685

01.01.2021 -

RA/2020/699

01.01.2021 -

RA/2020/755

01.01.2021 -

Varat käytetään:
- hakijan harjoittaman seurakuntatoiminnan järjestämiseen Suomessa
(jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien, kerhojen ja tapahtumien
järjestäminen kaikenikäisille).
- hakijan raamattukoulun järjestämiseen Suomessa
- hakijan oman lähetystyötoiminnan toteuttamiseen
- yhteistyöjärjestöjen lähetystoiminnan tukemiseen
Rahankeräysvaroilla katetaan edellä kerrotuista toiminnan kohteista
aiheutuvia välittömiä kuluja kuten tilojen vuokra- ja vastikekuluja, tilojen
ylläpito- ja käyttökuluja, toiminnassa käytettävien laitteiden ja välineistön
hankinnasta aiheutuvia kuluja, materiaalikuluja sekä henkilöstö- ja
matkakuluja. Lisäksi lähetystyössä katetaan lähettien palkkiokuluja,
matka- ja majoituskuluja sekä muita välittömiä toiminnan kuluja, kuten
tapahtumien järjestämisestä ja toimitiloista aiheutuvia kuluja.
Kerättävät varat käytetään Tuomasyhteisön yleishyödyllisten toimintojen Poliisihallitus OKOYFIHH
rahoittamiseen:
FI9755412820012426
- vapaaehtoisten koulutus; kuten asiantuntijaluennot,
- vapaaehtoisten työnohjaus,
- vapaaehtoisten virkistys; kuten yhteisten kevät- ja joulujuhlien
järjestäminen, kulttuuritapahtumien, kuten konserttien tai elokuvien
lippuihin vapaaehtoisille,
- musiikki- ja kuorotoiminta; yhdistyksen piirissä toimii kolme kuoroa,
joista yksi on lapsikuoro. Varat käytetään kuorojen harjoitus- ja
konserttitoiminnan järjestämiseen.
- diakoniatyöhön; mm. kaikille avoimen soppasunnuntai-toiminnan
järjestämiseen,
- koulutus- ja yleisöluentojen järjestäminen; kuten kuoleman
kohtaaminen -keskusteluillat (Death Cafe)
- vertaistuen ja pienryhmätoiminnan järjestämiseen erilaisille ryhmille;
teemoja mm. työelämä, jooga, meditaatio, kulttuurikävelyretket.
Rahankeräysvarat käytetään edellä kerrottujen toimintojen välittömiin
suoriin kuluihin, sekä henkilöstökuluihin siltä osin kuin ne kohdistuvat
edellä kerrottujen yleishyödyllisten toimintojen toteuttamiseen.
Tuemme kohdemaissa kansalaisjärjestöjen kautta tapahtuvaa toimintaa Poliisihallitus NDEAFIHH
vaikeassa tilanteessa olevien lasten, nuorten, naisten ja perheiden
FI8523091800015317
kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi: ruoka-apu (soppakeittiöt,
OKOYFIHH
ateriaohjelmat), vaateapu, kriisi- ja katastrofiapu, päihdekuntoutus,
FI8757206820018443
äitiyspakkausten jako, perheväkivallan uhrien ja muista traumoista
DABAFIHH
kärsivien naisten tuki, opetus, kurssit, ohjaus, valistustyö (esim.
FI8280001900009292
ennaltaehkäisevä päihdevalistus; lastenhoito-opetusta, HIV-valistus,
kirjastotyö), ammattikurssit; slumminuorten opiskelun edistäminen,
toimintakeskusten ylläpito, terveydenhoito, työpaikkojen ja
yhteiskunnallisten avustusten haku perheille, lasten päiväkeskukset,
kerhot, leirit, auttava puhelin.
Kerätyt varat käytetään löytöeläinten hoitokulujen kattamiseen. Kulut
Poliisihallitus NDEAFIHH
koostuvat eläinlääkärikuluista, lääke- ja laitekustannuksista, hiekka- ja
FI6617453000025348
ruokakuluista sekä henkilöstökuluista. Varoja käytetään myös valistus- ja
NDEAFIHH
kasvatustyöhön sekä tiedotusmateriaaleihin. Varoja voidaan käyttää
FI6020011800133194
myös eläintilojen ylläpito- ja korjauskustannusten kattamiseen.
NDEAFIHH
FI0920011800113063
NDEAFIHH
FI8817453000243396

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0251372-3 Raamattu Puhuu
r.y.

Helsinki

0802786-5 Tuomasyhteisö ry

Helsinki

1544449-9 Mission Possible ry Vantaa

0201239-8 Helsingin
Helsinki
eläinsuojeluyhdistys
- Helsingfors
djurskyddsförening
HESY ry
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Poliisihallitus NDEAFIHH
FI5221851800133440

RA/2020/773

01.01.2021 -

RA/2020/798

01.01.2021 -

RA/2020/832

01.01.2021 -

RA/2020/849

01.01.2021 -

Kerätyt varat käytetään oppilaiden ruokailu-, vaatetus-, asumis- ja
koulutarvikekustannuksiin Education Sponsorship Programmen (ESP)
oppilaitoksissa Gujaratissa Intiassa.
Kerättyjä varoja käytetään myös Intian Manipurissa sijaitsevan
oppilaskodin oppilaiden asumisen ja elämisen tarpeiden kustannuksien
kattamiseen.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään
Poliisihallitus NDEAFIHH
- UNICEFin maailmanlaajuisten ohjelmien toteuttamiseeen. Ohjelmilla
FI1515293000000087
pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle koulutus, terveys ja suojelu.
HANDFIHH
Maailmanlaajuisia kehitysohjelmia toteutetaan yhteistyössä paikallisten
FI1231311000317762
viranomaisten kanssa. Ohjelmilla kehitetään maiden omaa kapasiteettia
AABAFI22
huolehtia maidensa lapsista, mm. kehitetään lainsäädäntöä, koulutetaan
FI0766010004050845
vastuuhenkilöitä ja tuetaan materiaalisesti.
HELSFIHH
- UNICEFin kotimaisten ohjelmien toteuttamiseen. Kotimaisissa
FI4840552550005724
ohjelmissa tavoitteena on edistää Suomessa elävien lasten oikeuksia.
OKOYFIHH
Työn painopisteet ovat 1) suomalaisten kuntien kanssa tehtävä yhteistyö
FI8357213210000312
ja 2) suomalaiseen kasvatus- ja koulutustoimintaan vaikuttaminen
DABAFIHH
(vaikuttamistyö).
FI5680001400300001
Kotimaiset ohjelmat ovat pääasiallisesti Suomen UNICEFin itsensä
vetämiä ohjelmia, tai yhteistyöhankkeita, joissa Suomen UNICEF on
mukana. Varat käytetään UNICEFin maailmanlaajuisten ohjelmien
toteuttamiseen yhdistyksen ja pääjärjestön yhdessä sopimalla tavalla, ja
Suomen UNICEF ry:n vuosikokous hyväksyy kotimaisten ohjelmien
toteuttamisen.
Rahankeräysvaroilla tuetaan ja edistetään terveydenhuoltoa kehittyvissä Poliisihallitus DABAFIHH
maissa
FI5780001100670281
- tukemalla kehittyvien maiden terveydenhuoltoyksiköiden osaamisen
lisäämistä sekä tukemalla yhteistyösairaaloiden laitehankinnoissa ja
asiantuntija-avun hankkimisessa
- tukemalla terveydenhuollon yhteistyökumppaneiden tutkimus- ja
kehityshankkeita
- tukemalla kehittyvien maiden vähäosaisten terveyspalveluita
- tukemalla kehittyvien maiden yhteistyökumppaneita katastrofitilanteissa
- tukemalla muita terveyslähetys- ja kehitysyhteistyökohteita
- käyttämällä varoja rahoitusta saavien kehitysyhteistyöhankkeiden
omarahoitusosuuksien kattamiseen ja rahoituksen hakemiseen
- käyttämällä varoja yhdistyksen omiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja
niiden valmisteluun
- käyttämällä varoja yhdistyksessä toimivien henkilöiden terveyslähetysja kehitysyhteistyöhön tutustumisen ja kouluttautumisen kustannuksiin
- käyttämällä varoja terveyslähetys- ja kehitysyhteistyöstä tiedottamiseen
Lisäksi lahjoitusvaroja käytetään seuran tavoitteiden tunnetuksi
tekemiseen eri medioissa.
Kerättyjä varoja käytetään lähetystyöhön Suomen Evankelisluterilaisen Poliisihallitus OKOYFIHH
Kansanlähetyksen kautta ja Kansanlähetysliikkeen lähetystyön
FI1057000220005591
ylläpitämisestä Satakunnan Kansanlähetykselle aiheutuviin tiedotus-,
työntekijöiden palkka-, matkustus ja muihin kustannuksiin.
Lisäksi kerättyjä varoja käytetään Satakunnan Kansanlähetyspiirin
opetus-, evankelioimis- ja perhetyön tukemiseen kotimaassa. Varoja
voidaan käyttää tilaisuuksien ja tapahtumien, opetuspäivien ja -luentojen
sekä lähetys-, opetus- ja raamattupiirien järjetämiseen, leiritoimintaan,
lähetyskotitoimintaan sekä Kohtaamispaikkamessujen järjestämiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0518492-9 Sinapinsiemen r.y. Helsinki

0202336-1 Suomen UNICEF
ry, Finlands
UNICEF rf

Helsinki

0673226-1 Suomen Kristillinen Helsinki
Lääkäriseura ry,
Finlands Kristna
Läkarförbund rf

0225027-3 Satakunnan
Pori
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys ry.
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Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8652370061903815
OKOYFIHH
FI2952374420011245

RA/2020/883

01.01.2021 -

RA/2020/901

01.01.2021 -

RA/2020/911

01.01.2021 -

RA/2020/917

01.01.2021 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen toiminnan edistämiseen:
- tilaisuuksien, koulutuspäivien, toiminta-iltojen ja nuorteniltojen
järjestämiseen
- lähetyskasvatuksen toteuttamiseen
- sisältöjen tuottamiseen mm. podcast-palveluihin, RadioDeille ja Patmosradiolle
- kirjallisten opetusten tuottamiseen.
- Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta tehtävään
lähetystyöhön.
Kerätyillä varoilla katetaan yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuvia
kustannuksia mm. palkka- , toimitilan vuokra-, tarjoilukustannuksia sekä
lasten- ja nuorten työssä tarvittavia tarvikekustannuksia.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- hakijan ylläpitämien koulujen ja esikoulujen kustannuksiin Tyynen
FI0815193000180832
valtameren saarilla (opettajien palkkoihin, koululaisten
koulumateriaaleihin ja koulupukuihin, koulujen vuokrakuluihin ja
ylläpitokustannuksiin sekä laitehankintoihin)
- Raamatunopetus- ja sielunhoitoseminaarien sekä
evankeliointitilaisuuksien järjestämiseen Suomessa ja ulkomailla
(välittömät kulut mm. matka- ja henkilöstökulut)
- lääkintämissioihin ja hygieniakoulutukseen sekä katastrofiapuun (ruokaja vaateapu sekä rakennusten korjaus).
Lisäksi kerättyjä varoja käytetään Filippiineillä kehitysyhteistyöhankkeena
toteutettavaan hotellihankkeeseen. Hankkeella edistetään paikallisen
yhteisön riippumattomuutta lahjoitusvaroista ja omavaraisuutta sekä
turvataan koulutoiminnan avustamisen jatkuvuutta.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- Ulkomailla suomalaisen kohtauspaikan ja erilaisten palveluiden
FI9117453000022279
tarjoamiseen. Palveluita ovat mm. toimintaryhmät, tapahtumat,
jumalanpalvelukset, hengellinen ja henkinen tuki sekä keskusteluapu.
Merimieskirkolla on mahdollista lukea suomalaisia lehtiä, käydä
kirjastossa, saunoa ja osallistua kulttuuri- ja harrastustoimintaan. Varoja
käytetään edellä mainittujen toimintojen ylläpitämisestä aiheutuviin
kiinteistö- ja materiaalikustannuksiin.
- Laivakäynti- ja laivakuraattoritoiminnan kustannusten kattamiseen.
Kaikilta Merimieskirkon toimipaikoilta tehdään laivakäyntejä satamissa
oleville aluksille. Työn tarkoituksena on ylläpitää merenkulkijoiden
henkistä hyvinvointia ja siten ennaltaehkäistä laivoilla sattuvia inhimillisiä
virheitä ja onnettomuuksia. Lisäksi satamissa sijaitsevat merimieskirkot
tarjoavat merenkulkijoille sekä raskaan liikenteen kuljettajille kohtaamisja taukopaikan. Tästä toiminnasta aiheutuu niin henkilöstö- kuin
vuokrakuluja sekä ajoneuvoihin liittyviä kuluja. Varoilla katetaan
välittömiä toiminnasta aiheutuvia kuluja.
Kerätyt varat käytettään Varsinais-Suomen Evankelisluterilaisen
Poliisihallitus ITELFIHH
Kansanlähetys ry:n (VSKL) tekemään opetus-, koulutus-, juniori- ja
FI3943091520001171
nuorisotyöhön (palkka- ja työkustannusten kattamiseen) sekä
radiotyöhön Suomessa. Kerättyjä varoja käytetään myös lähetystyöhön
tukemalla Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys ry:n kautta
tehtävää lähetystyötä.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0280965-5 Keski-Pohjanmaan Kokkola
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys ry

2239428-2 Hosea International Tuusula
Finland ry

0116968-4 Suomen
Merimieskirkko ry

Helsinki

0276662-4 Varsinais-Suomen Turku
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys ry
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Julkaisu

RA/2020/930

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään lastensuojelutyön
toteuttamiseen Kongossa. Toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea
Afrikan lasten ja nuorten fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja
koskemattomuutta sekä auttaa ja tukea heidän sopeutumistaan
yhteiskuntaan paikan päällä. Kerätyt varat käytetään Kongon
demokraattisessa tasavallassa elävien vähäosaisten lasten
koulunkäyntimaksuihin, ruoka-avustuksiin, vaatekuluihin, terveyskuluihin
ja ammattikoulutukseen, sekä hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden ja
lapsiäitien auttamiseen. Lisäksi varoja käytetään lasten avustamiseen
terveydellisten kriisitilanteiden yllättäessä (kuten viruspandemiatilanteet).
Varoja käytetään AEDA ry:n oman lastenkodin Village Nyumba Yetun
ylläpitoon ja muiden orpokeskusten avustamiseen AEDA-Kongon kautta,
sekä Vesipiste Point d'eau hyväksi (lasten ruoka- ja vaatehuollon
tarjoaminen, terveydenhoitopalvelut ja muu neuvonta lapsille).

01.01.2021 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3257800720506919
OKOYFIHH
FI3357800720506901

Y-tunnus

Yhteisö

1830884-7 AEDA:
Afrikkalaisten
vähäosaisten
lasten apu ry

Kotipaikka
Helsinki
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Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Invalidiliitto ry käyttää rahankeräysvarat seuraaviin tarkoituksiin:
Poliisihallitus DABAFIHH
- Vaikuttamistoiminta fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään
FI3280001000211129
erilaisten ihmisten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi yhteiskunnassa
OKOYFIHH
Vaikuttamistoiminta tähtää siihen, että päätöksenteossa otettaisiin
FI7857230220471556
huomioon fyysisesti vammaisten ihmisten tarpeet. Liitto vaikuttaa mm.
YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimuksen ratifioimiseksi
Suomessa sekä vaikeavammaisten subjektiivisten oikeuksien
turvaamiseen vammaislainsäädännössä. Lisäksi liitto seuraa erityisesti
sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja ottaa tarvittaessa kantaa lainvalmisteluun
ja –tulkintaan vammaisten ihmisten näkökulmasta.
Vaikuttamistyötä tehdään asiantuntijoiden voimin, ja heidän
työskentelystään aiheutuvia kuluja katetaan rahankeräysvaroin.
- Työllisyyspalvelut
Invalidiliiton työllisyyspalvelut tarjoavat ohjausta ja neuvontaa
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymiseen ja
työelämässä pysymiseen liittyvissä asioissa. Neuvontaa annetaan
ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Tarvittaessa ohjausta
annetaan myös henkilökohtaisilla neuvontakäynneillä.
Vammaisten työllistymiseen ja vammaisyrittäjyyteen liittyvissä
kysymyksissä tehdään myös perinteistä vaikuttamistyötä ja pyritään tätä
kautta edistämään fyysisesti vammaisten ihmisten asemaa
työmarkkinoilla.
Rahankeräysvaroja käytetään toiminnasta aiheutuviin henkilöstökuluihin.
- Avustajakoiratoiminta
Invalidiliitto koordinoi avustajakoiratoimintaa Suomessa. Avustajakoira on
fyysisesti toimintarajoitteisten käyttäjien yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi
koulutettu apuväline, joka avustaa käyttäjäänsä päivittäisissä toimissa.
Avustajakoira edistää ja ylläpitää käyttäjänsä fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista toimintakykyä.
Liitto käyttää keräysvaroja hankkimalla fyysisesti vammaisten ihmisten
käyttöön avustajakoiria ja huolehtimalla koirien käyttäjien tuesta ja
opastuksesta koirien käyttöönotossa sekä avustajakoirien hankinnasta ja
eläinlääkintäkuluista. Toimintaa koordinoi avustajakoira-asiantuntija,
jonka työskentelystä aiheutuvia kuluja katetaan rahankeräysvaroin.
- Vertaistuen mahdollistaminen fyysisesti vammaisille ja harvinaisia
sairauksia sairastaville
Liitto käyttää kerättyjä varoja myös fyysisesti vammaisten ihmisten sekä
harvinaisia sairauksia sairastavien ihmisten sekä heidän perheidensä
vertaistuki- ja muiden kokoontumisten järjestämisestä aiheutuviin
kustannuksiin.
- Jäsenistön l. fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten
ihmisten aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen järjestökoulutuksen
keinoin
Liitto järjestää vuosittain 20–30 koulutustilaisuutta vammaisten asemasta
ja oikeuksista tai esteettömyyskysymyksistä kiinnostuneille henkilöille.
Koulutuksen avulla lisätään fyysisesti vammaisten ihmisten tietoisuutta
heidän perusoikeuksistaan, esteettömyydestä sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluista. Koulutus vahvistaa myös vapaaehtoisten
yhdistystoimijoiden osaamista eri luottamustehtävien hoidossa.
Rahankeräysvaroja käytetään toiminnasta aiheutuviin
henkilöstökustannuksiin.
- Esteettömyystyö
Liitto edistää yhteiskunnan rakennetun ympäristön ja liikenteen sekä
kommunikaation esteettömyyttä vaikuttamalla, jakamalla tietoa ja

Y-tunnus

Yhteisö

0116565-9 Invalidiliitto ry,
ruotsiksi
Invalidförbundet rf

Kotipaikka
Helsinki
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Julkaisu

Viranomainen

Pankkiyhteys

tuottamalla erilaista esteettömyysaiheista materiaalia. Lisäksi liitto
järjestää erilaisia esteettömyyttä edistäviä tapahtumia.
Rahankeräysvaroilla katetaan toiminnasta aiheutuvia välittömiä kuluja,
kuten henkilöstökustannuksia.
- Aluetoiminta l. Alueellinen ja paikallinen vaikuttaminen sekä
jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen
Toiminnassa tuetaan Invalidiliiton jäsenyhdistysten perustehtävän
mukaista toimintaa, annetaan tukea ja välineitä yhdistysten toiminnan
kehittämiseen sekä edistetään jäsenistön kohtaamisia ja yhteistyön
mahdollisuuksia. Tavoitteet saavutetaan yhdistysten ja jäsenistön
ohjauksen, neuvonnan ja yhdistyksissä tehtävien tukikäyntien avulla sekä
järjestämällä koulutusta ja kehittämispäiviä yhdistyksille.
Alueellisen ja paikallisen vaikuttamisen tavoitteena on puuttua
epäkohtiin, jotka vaikuttavat vammaisten ihmisten elinoloihin sekä
vaikuttaa alueellisesti ja paikallisesti fyysisesti vammaisten ja
toimintakyvyltään erilaisten ihmisten asioihin. Tietoon tulevat epäkohdat
otetaan käsittelyyn käyttäen erilaisia vaikuttamisen keinoja.
Vapaaehtoisten muodostamien alueellisten vaikuttajaverkostojen kanssa
tehdään yhteistyötä vaikuttamistoiminnassa sekä osallistutaan alueellisiin
ja paikallisiin vammaisten ihmisten asioita edistäviin työryhmiin.
Rahankeräysvaroilla katetaan toiminnasta aiheutuvia välittömiä
kustannuksia, kuten henkilöstökustannuksia.
- Viestintä
Monipuolinen viestinnällisten kanavien hyödyntäminen on tärkeää niin
omaisten kuin nuortenkin tavoittamisessa. Sosiaalista mediaa ja liiton eri
verkkopalveluja käytetään monipuolisesti apuna sekä tärkeintä jäsenetua
eli IT-lehteä, jota kehitetään entisestään. Perheiden vertaistoiminta
nostetaan esille eri kanavissa.
Kuvamateriaalia uudistetaan eri toimintojen (asuminen, kuntoutus,
järjestötoiminta, koulutus) osalta. Instagram-tilin käyttöä laajennetaan
tapahtumakuvien jaon lisäksi myös välineelle ominaiseen huumoriin ja
kommentointiin ajankohtaisista aiheista sekä toteutetaan meitä
koskettavien hyvien postausten regrammausta. Näin lisätään toiminnan
avoimuutta.
Varoilla muun muassa ylläpidetään liiton uutissivustoa, viestitään liiton
asiantuntijuudesta vammaispoliittisissa kysymyksissä ja nostetaan
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja toteutetaan viestinnällisiä
kampanjoita eri medioiden avulla.
Viestintään sisältyy verkkoviestintä, vaikuttamisviestintä ja
viestintäkampanjat.
- Kehitysyhteistyö
Invalidiliitolla on Sambiassa ja Etiopiassa kehitysyhteistyötä näiden
maiden vammaisjärjestöjen kanssa. Rahankeräysvaroja käytetään
ulkoministeriön rahoittamien hankkeiden omarahoitusosuuksien
kattamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan hankkeita täydentävään
kehitysyhteistyötoimintaan alueilla.
Kerätyt varat käytetään hakijan tekemään opetus-, koulutus- ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
nuorisotyöhön (tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneisiin
Fl5957700540080618
kustannuksiin). Lisäksi kerättyjä varoja käytetään lähetystyön tukemiseen
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys r.y:n kautta. Varoja
käytetään myös aatteelista toimintaa toteutettavien työntekijöiden
henkilöstö- ja työkuluihin.

Y-tunnus

Yhteisö

0290305-1 Pohjois-Karjalan
Ev.lut.
Kansanlähetys ry

Kotipaikka

Joensuu
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Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2250895320007612

RA/2020/951

01.01.2021 -

RA/2020/961

01.01.2021 -

RA/2020/962

01.01.2021 -

Kohtaamispaikka on toimintamuoto, joka painottuu yhteisöllisyyteen,
hengelliseen uudistukseen, evankeliointiin ja seurakuntalaisten
osallistumiseen.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen yleishyödyllisen
toiminnan (seurakuntatilaisuudet, koulutus-, kurssi-, kokous-, keskusteluja neuvontatyö, vapaaehtoistyön organisointi) toteuttamisesta aiheutuviin
välittömiin kuluihin, kuten henkilöstökustannuksiin, tilakustannuksiin,
tarjoiluihin ja laitehankintoihin. Yhdistys tukee myös taloudellisesti
lähetystyötä.
Rahankeräyksellä kerätään varoja Turun Toverit ry:n tukirahastoon.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Rahaston sääntöjen 1 §:n mukaan seura kerää rahastoon varoja
FI4457100420075137
tukeakseen erillisten hakujen kautta niitä seurayhteisön lapsia ja nuoria,
jotka tarvitsevat taloudellista avustusta kyetäkseen jatkamaan
urheiluharrastustaan.
Rahastosta tuetaan vähävaraisia perheitä jääkiekon ja muiden
urheilulajien harrastamisesta aiheutuvissa kuluissa, jotta yksikään seuran
ja sen verkostoseurojen lapsi tai nuori ei joutuisi lopettamaan
liikuntaharrastusta taloudellisista syistä. Rahaston kautta perheet voivat
hakea tukea liikuntaharrastukseen seurassa ja sen verkostoon
kuuluvissa seuroissa.
Valinnan kriteereinä ovat perheen taloudellinen tilanne,
harrastemotivaatio, koulunkäynti sekä perheen mahdollisesti muulla
tavoin vastaanottamat tuet. Haku tapahtuu omalla lomakkeellaan
erikseen ilmoitettuna hakuaikana.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- yhdistyksen koulutus- ja kurssitoimintaan,
FI2120471800122524
- hengellisten yhteisöjen toimintaedellytysten luomiseen ja ylläpitoon,
NDEAFIHH
- seurakuntatapahtumiin,
FI7920471800121674
- lähetystyöhön ja diakonia-avustuksiin ulkomaan kohteisiin (mm.
NDEAFIHH
Venäjä),
FI9310323000543441
- yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen,
- radio-, tv- ja internetohjelmien valmistamisesta ja esittämisestä
aiheutuviin kustannuksiin,
- kristillisen sanoman sisältävien tallenteiden ja julkaisujen
valmistamiseen ja esittämiseen Hengen uudistus kirkossamme yhdistyksen työn kautta.
Rahankeräysvaroja käytetään edellä kerrotusta toiminnasta aiheutuviin
matka- ja henkilöstökuluihin, esiintyjäpalkkioihin ja muihin vastaaviin
työkorvauksiin sekä muihin välittömiin toiminnasta aiheutuviin kuluihin.
Lisäksi varoja käytetään avustustoimintaan, kuten diakoniatyönä tehtävä
toiminta Venäjällä.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1566576-9 Jyväskylän
KohtaamisPaikan
tuki ry

Jyväskylä

0142329-1 Turun Toverit ry

Turku

1073571-3 Hengen uudistus
kirkossamme ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI7444050010389396

RA/2020/970

01.01.2021 -

RA/2020/972

01.01.2021 -

RA/2020/976

01.01.2021 -

RA/2020/990

01.01.2021 -

RA/2020/1704

31.12.2020 -

Kerättävät varat käytetään liiton ja sen jäsenjärjestöjen pyöräilyä
edistävään toimintaan, jonka tavoitteena on saada Suomessa asuvat
pyöräilemään yhä useammin ja pidempiä matkoja.
Varoja käytetään vaikuttamistyöhön, jossa tavoitellaan pyöräliikenteen
olosuhteiden parantumista. Lisäksi varoja käytetään pyöräilyä edistävään
kampanjointiin ja erityisryhmille (lapset, ikäihmiset, maahanmuuttajat)
suunnattuun toimintaan.
Vaikuttamistyö sisältää muun muassa päättäjien tapaamista, erilaisten
valtionhallinnon esitysten kommentointia ja viestintää. Kampanjoinnin
tavoitteena on saada erityisesti autolla ajavia innostumaan pyöräilystä ja
pyörällä liikkuvia pyöräilemään enemmän erityisesti ympärivuotisesti.
Erityisryhmille suunnatun toiminnan muotoja ovat mm. ikäihmisille
ulkoilumahdollisuuksien tarjoaminen pyöräilyvälineillä, pyöräilyn ja
pyöräliikenteen sääntöjen opetusta maahanmuuttajille ja lapsille
järjestettävät pyöräilykoulut.
Varoja käytetään edellä kerrotusta toiminnasta aiheutuviin
palkkakuluihin, toiminnan järjestämisessä tarvittavien palveluiden ja
materiaalien hankintaan sekä työssä tarvittavien työtilojen ja -välineiden
sekä palveluiden kustannuksiin.
Kerätyillä varoilla on tarkoitus tukea lasten sairauksien lääketieteellistä
Poliisihallitus DABAFIHH
tutkimusta. Varat jaetaan apurahoina lastentautien tutkimuksen
FI3280008710114121
tukemiseen.
NDEAFIHH
FI2020011800159231
OKOYFIHH
FI0757800750133303
De insamlade medlen kommer att användas:
Poliisihallitus DABAFIHH
- barns matbespisning i Bolivia
FI8780001970844131
- fadderbarnsverksamhet i Bolivia
- socialt stöd till pastorsfamiljer i Bolivia ooh Tanzania
- socialhjälpverksamhet i fängelser i Polen
- resekostnader, talararvoden och annonskostnader för att anordna
informationstillfällen i Finland
Kerätyillä varoilla tuetaan katulapsityötä Pietarissa ja Leningradin
Poliisihallitus OKOYFIHH
hallintoalueella sekä Karjalassa ja edistetään katulapsityön tuntemista
F15056200920166237
Suomessa.
Kerätyt varat käytetään humanitääristen lahjoitusten (vaate- ja muut
talous- ja päivittäistarvikkeet) hankintaan, väliaikaisvarastointiin sekä
toimituskuluihin. Lisäksi varoja voidaan käyttää taloudellisiin avustuksiin,
jotka luovutetaan etukäteissuunnitelman mukaisesti paikalliselle
yhteistyökumppanille.
Kerätyt varat käytetään paikalliseen hyväntekeväisyystoimintaan
Poliisihallitus ITELFIHH
tukemalla nuoriso- ja vanhustyötä Salon seudulla. Varoista voidaan
FI0443272120049030
lahjoittaa esimerkiksi sanomalehden vuosikerta paikalliseen
vanhainkotiin taikka stipendejä paikallisille oppilaitoksille sekä maksaa
vanhusten kuljetuksia erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi varoilla
voidaan tukea erilaisia nuorison hyväksi toteutettavia projekteja sekä
Lions-clubien nuorisovaihtotoimintaa ja opettajille tarjottavia Lions Questkoulutuksia.
Varoja käytetään myös ruoka-apuun esimerkiksi jakamalla
ruokalahjakortteja vähävaraisille perheille taikka tukemalla
yhteistyöjärjestöjen tekemää ruoka-aputoimintaa.

Y-tunnus

Yhteisö

2662156-9 Pyöräliitto ry

Kotipaikka
Helsinki

0201586-3 Lastentautien
Helsinki
tutkimussäätiö Stiftelsen för
pediatrisk forskning
sr
2202623-6 KRISTEN
Pietarsaari
GEMENSKAP över alla gränser rf

1610803-2 Pietarin Katulapset Lappeenranta
ry, Sankt
Petersburgs
Gatubarn rf

1478234-9 Lions Club Salo ry Salo
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1648

23.12.2020 -

RA/2020/1563

19.12.2020 -

RA/2020/1643

18.12.2020 -

RA/2020/1644

18.12.2020 -

RA/2020/1624

16.12.2020 -

RA/2020/1626

16.12.2020 -

RA/2020/1627

16.12.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerättyjä varoja käytetään Korkeasaaren eläintarhan säätiön sääntöjä ja Poliisihallitus DABAFIHH
periaatteita noudattaen luonnon monimuotoisuuden suojeluun,
FI3582145710025986
uhanalaisten eläinlajien ja näiden elinympäristöjen suojeluun, suojelua
edistävään tutkimustyöhön sekä suojelukasvatuksen edistämiseen
Suomessa ja ulkomailla. Varoja käytetään luonnossa suojelutyötä
toteuttavien kansalaisjärjestöjen toiminta-alueilla sekä eläintarhojen
kattojärjestön EAZA:n järjestämien suojelukampanjoiden mukaisessa
yhteistyössä.
Kerätyt varat käytetään rauhantyön tiedottamiseen sekä vaikuttamis- ja Poliisihallitus NDEAFIHH
asiantuntijatyöhön väkivallattomuus- ja aseidenriisuntakysymyksissä.
FI7215553000109919
Varoilla katetaan muun muassa työhön liittyvän materiaalituotannon
kustannuksia, kuten nettisivuaineistojen, median aineistojen, esitteiden,
lehtien ja asiantuntijaraporttien tekemistä sekä vaikuttamis- ja
valistustyön tilaisuuksien ja koulutuksien järjestämiskustannuksia
Suomessa.
Kerätyt varat käytetään Rett-perheille järjestettyjen tapahtumien,
Poliisihallitus OKOYFIHH
koulutusten, kurssien ja leirien tukemiseen. Varoilla kehitetään, tuotetaan
FI5255370120123386
ja ylläpidetään perheille suunnattujan palveluiden ja vertaistuen eri
muotoja sekä koulutetaan vertaistukihenkilöitä. Varoja käytetään
kommunikointiin ja muihin apuvälineisiin liittyviin koulutuksiin,
perehdytyksiin ja hankintoihin.
Kerättyjä varoja käytetään lisäksi kansainvälisen tiedon ja tutkimuksen
keräämiseen ja julkaisujen tuottamiseen perheiden ja asiantuntijoiden
käyttöön. Varoilla myös tuetaan harvinaisen Rettin oireyhtymän
tutkimuksen aloittamista Suomessa.
Kerätyt varat käytetään haastavassa asemassa olevien perheiden, lasten Poliisihallitus OKOYFIHH
ja nuorten tukemiseen. Kerättyjä varoja käytetään ruoka-aputoimintaan ja
FI2056300020397391
harrastusryhmien tukemiseen (mm. hankkimalla urheiluvälineitä tai
kattamalla harrastusryhmään osallistuvien matkakustannuksia). Lisäksi
varoilla kehitetään perheille sekä lasten ja nuorten läheisille suunnattua
toimintaa ja katetaan esim. toimintapäivien järjestämisestä aiheutuvia
kustannuksia (kuten tilat, kuljetukset, ruoka ja ohjelma). Varoja käytetään
myös lasten ja nuorten virkistystoimintaan, kuten erilaisiin retkikuluihin.
Kerätyillä varoilla tuetaan lisäksi Nuorisotakuutalotoiminnan kehittämistä
ja materiaalihankintoja siltä osin kuin kyse on lasten- ja nuorten parissa
tapahtuvien toimintamallien toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.
Kerätyt varat käytetään apua tarvitsevien yksinäisten henkilöiden,
Poliisihallitus ITELFIHH
perheiden sekä vanhusten tukemiseen. Varoilla hankitaan yritysten
FI6341080011448837
lahjakortteja, jotka jaetaan apua tarvitseville. Lahjakortit jaetaan
Alajärven kaupungin perusturvan sekä seurakuntien diakoniatyön kautta.
Kerätyt varat käytetään vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Varoilla Poliisihallitus ITELFIHH
hankintaan toiminnassa tarvittavia varusteita ja kalustoa, jonka lisäksi
FI5340060010437164
varoja voidaan käyttää koulutusten ja tapahtumien järjestämiseen.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- luonnonvaraisten eläinten akuutteihin hoitokuluihin sekä mahdollisiin
FI2755670720135460
kuljetuskustannuksiin villieläinhoitoloihin sekä vastaaviin hoitopaikkoihin
- vähävaraisten ihmisten lemmikkien hoitokuluihin sekä niiden muihin
akuutteihin tarpeisiin kuten ruokakuluihin
- kissojen sterilointi- ja kastrointikampanjoihin
- eläinsuojeluasioiden valistustyön tueksi tarvittavaan materiaaliin

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2864471-3 Korkeasaaren
Helsinki
eläintarhan säätiö sr

0583906-7 Suomen
Rauhanliitto Finlands
Fredsförbund ry

Helsinki

1493091-1 Rett ry

Kerava

0864770-6 Rauman Seudun
Katulähetys ry

Rauma

1080881-2 Alajärven
Alajärvi
päiväkeskusyhdisty
s ry
3084896-9 Etelän Kilpi ry,
Södern Sköld rf

Kirkkonummi

1054530-3 Pietarsaarenseudun Pietarsaari
Eläinystävät ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1817193000004691
HELSFIHH
FI5449701052041676

RA/2020/1631

16.12.2020 -

RA/2020/1632

16.12.2020 -

RA/2020/1617

15.12.2020 -

RA/2020/1619

15.12.2020 -

RA/2020/846

15.12.2020 -

Avkastningen från insamlade medel delas ut som understöd, bidrag och
stipendier för främjande av vetenskaplig forskning och utbildning i
svenska Österbotten. Ekonomiskt understöd beviljas exempelvis som
bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt eller som rese- och
konferensbidrag. Stipendier kan vara till exempel forskarstipendier eller
stipendier till studeranden.
Även fonderade medel ska i fall av ett eventuellt upplösande av stiftelsen
eller fonden användas till samma användningsändamål.
De insamlade medlen användas för finansiering av diakonal
Poliisihallitus HELSFIHH
hjälpverksamhet.
FI2340555820000334
ITELFIHH
FI1641700010031900
OKOYFIHH
FI1755496610000287
Kerätyillä varoilla tuetaan seuran juniorijääkiekkoa kattamalla 11Poliisihallitus NDEAFIHH
vuotiaiden juniorijääkiekkojoukkueen vuosittaisen Kanadan pelimatkan
FI9112373000166287
kuluja.
Lisäksi varoja käytetään juniorijääkiekkoturnauksen järjestämiseen.
Varoilla voidaan kattaa junioriturnauksen järjestämisestä aiheutuvia
kuluja, kuten esimerkiksi turnauksen markkinoinnista aiheutuvia kuluja,
jäähallimaksuja ja tuomarimaksuja.
Kerätyt varat käytetään eläinten lääkintään, ruokintaan ja tarvikkeisiin
Poliisihallitus ITELFIHH
(esim. mikrosirut, feromonivalmisteet, kissanhiekka, valjaat) sekä
FI6446002220033619
eläimen hyvinvoinnin kannalta välttämättömiin palveluihin, kuten
eläintenkouluttajan tai eläinlääkärin konsultaatioon. Lisäksi varoilla
voidaan rakentaa yhdistyksen eläimille tarvittavia asuintiloja, kuten
esimerkiksi koiratarha.
Varoja käytetään myös ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön, kuten
sirutus- tai leikkauskampanjoihin, Ioukutuksiin ja neuvontaan sekä
erilaisiin luentoihin, koulutustilaisuuksiin ja eläinsuojeluaiheisiin
tapahtumiin.
Lisäksi varoja voidaan käyttää toiminnan markkinointiin, tapahtumien tai
neuvonnan kannalta välttämättömien tilavuokrien ja tarvikehankintojen
kuluihin sekä toiminnassa tarvittavien varastotilojen ylläpitokuluihin.
De insamlade medlen används för att:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- skapa drömdagar för långtidssjuka barn och deras familjer, samt för
FI7611133000620191
familjer med långtidssjuka föräldrar (t.ex. planering, resekostnader,
evenemangsinträden, finansiering av husdjur, klätterställning eller
hotellnatt)
- arrangera drömevents och kulturevents för flera långtidssjuka barn
samtidigt (t.ex. matkostnader, artistkostnader, hyra av lokal)
- skapa gladare sjukhusmiljöer via vårt färgsprakande inredningskoncept
(bl.a. planeringskostnader)
- produktion och leverans av de olika kit som erbjudas patienterna på de
olika sjukhusen i Finland (t.ex. pyssel-, föräldra-, fest-, prematur-,
surprise- och You made it-kit)
- föreläsningar om långtidssjuka barn och deras situation.
- punktinsatser för mer glädje i familjernas vardag (t.ex. finansiering av
ridlektioner, simhallsbesök, badkar)

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1547711-9 Högskolestiftelsen i Vasa
Österbotten sr

0203556-5 Raseborgs kyrkliga Raasepori
samfällighet

0222863-1 Helsingin Jokerit ry Helsinki

1606795-5 Keski-Suomen
Jyväskylä
Eläinsuojeluyhdistys
ry

2641336-4 Project LIV rf

Pietarsaari
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1284

13.12.2020 -

RA/2020/1600

12.12.2020 -

RA/2020/1596

11.12.2020 -

RA/2020/1597

11.12.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
De insamlade medlen används för att genom allmän medborgaraktivitet Poliisihallitus OKOYFIHH
och i enlighet med sökandens stadgar vidta åtgärder som främjar en
FI3455500720026460
hållbar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell utveckling i Åbolands
HELSFIHH
skärgård. De insamlade penningmedlen används t.ex. för planering av
FI0240550011921430
och som egenfinansiering i allmännyttiga utvecklingsprojekt som främjar
OKOYFIHH
stiftelsens ändamål.
FI4755600920017523
Penningmedlen används i första hand för verksamhetsledarens
NDEAFIHH
lönekostnader som direkt tjänar allmännyttiga användningssyften.
FI9216383000009656
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään eläinsuojelutyön, Poliisihallitus OKOYFIHH
neuvonnan ja ohjauksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
FI3753340020048712
Varoja käytetään hoitoon otettujen eläinten ylläpidosta aiheutuviin
kuluihin, eläinlääkäri- ja lääkintäkuluihin, muihin terveydentilan
selvittämiseen vaadittavien toimien kustannuksiin ja toiminnasta
aiheutuviin matkakuluihin. Varoja käytetään lisäksi yhdistykselle tehtäviin
materiaali- ja tarvikehankintoihin eläinsuojelutoiminnan toteuttamiseksi.
Varoja käytetään myös eläinten sirutuskampanjan toteuttamiseen
hankkimalla siruja ja maksamalla sirutuksen rekisteröintejä.
Varoja käytetään myös vähävaraisten lemmikinomistajien avustamiseen
antamalla taloudellista tukea ruoka- ja tarvikehankintoihin (esimerkiksi
jaetaan ruokaa diakoniatyön kautta) ja eläimen eläinlääkäri- ja
lääkintäkuluihin.
Operation Livbåten Rf:s syfte är att stöda och hjälpa kristna och judar
Poliisihallitus NDEAFIHH
som förföljs eller på annat sätt får utstå lidande för sin religiösa
FI8515443000184429
övertygelse eller etniska tillhörighet. Det här gör föreningen genom att
ekonomiskt stöda personer och organisationer i bland annat Sydeuropa,
Mellanöstern, Nordafrika och Fjärran östern.
Insamlade medel avänds för:
- Uppehälle till kristna flyktingar (t.ex. hyra, mat och husrum)
- Skolgång för flyktingbarn
- Undervisning om goda värderingar i krisområden
- Olika former av stöd till utsatta kvinnor (t.ex. mat och förnödenheter till
ett skyddshem för unga kvinnor)
- Utbildning, start- och driftmedel för microbusiness bland flyktingar och
utsatta (t.ex. stödjä hjälpprogram)
- Akuta krisprojekt inom ramen för förenings stadgar
Lions Club Porvoo/Rosé ry avustaa paikallisia avuntarvitsijoita, erityisesti Poliisihallitus HELSFIHH
lapsia, nuoria ja vanhuksia.
FI2540550016972388
Kerätyt varat käytetään:
- vähävaraisten tukemiseen (keräysvaroja voidaan ohjata esim. Porvoon
suomalaisen seurakunnan diakonian kautta vähävaraisille perheille
avustuskassien muodossa)
- lapsi- ja nuoristoimintaan (esim. tukemalla harrastustoimintaa)
- vanhusten tukemiseen (esim. järjestämällä maksuttomia tapahtumia)

Y-tunnus

Yhteisö

2201431-5 Åbolands
Skärgårdsstiftelse
sr

Kotipaikka
Parainen

2682635-3 Perniön Seudun
Salo
Eläinsuojeluyhdistys
ry

3006372-3 Operation Livbåten Kokkola
Rf

3079204-5 Lions Club
Porvoo/Rosé ry

Porvoo
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3315443000027255

RA/2020/1601

11.12.2020 -

RA/2020/1602

11.12.2020 -

Rahankeräyksellä saadut varat käytetään yhdistyksen yleiseen
kulttuuritoimintaan ja suomalais-afrikkalaisen kulttuurivaihdon
toteuttamiseen sekä suomalais-afrikkalaisiin yhteistyöprojekteihin. Varoja
käytetään yhdistyksen toiminnan piirissä toteutuvaan näyttelytoimintaan,
konserttien, esitysten ja työpajojen järjestämiseen. Yhteistyöprojektit
voivat olla kulttuurisisältöisiä, joissa tarkoituksena on lisätä ja
mahdollistaa kulttuurien vuoropuhelua (kuten opetusprojekteja). Projektit
voivat olla myös luonnonsuojelu- ja ympäristösuojelunäkökohtia edistäviä
tai paikallista toimintaa ja yhteisön toimintaa edistäviä projekteja
Beninissä.
Varoja käytetään edellä mainitusta toiminnasta aiheutuviin välittömiin
kuluihin, työskentelykuluihin sekä materiaali- ja tarvikehankintoihin.
Lisäksi varoilla katetaan Villa Karon kulttuurikeskuksen rakennusten
huoltotyötä ja huoltamisesta aiheutuvia kuluja.
Rahankeräys järjestetään varojen keräämiseksi Suomen Evakkopatsaan Poliisihallitus ITELFIHH
(Suomen Evakot 1939-1944 ) tuottamiseksi.
FI9541080010471665
Rahankeräyksellä saadut varat käytetään patsashankkeen
perustamistöiden kustannuksiin, kuljetuskustannuksiin, patsaan
materiaalikustannuksiin, mainostus- ja julkistamiskustannuksiin,
taiteilijoiden palkkioihin ja muihin välttämättömiin hankkeen materiaali- ja
tarvikehankintoihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1936284-5 Villa Karon ystävät Helsinki
ry

1708083-6 Lahden
Karjalaseura ry

Lahti
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6157895420031408

RA/2020/1588

10.12.2020 -

RA/2020/1591

10.12.2020 -

RA/2020/1572

08.12.2020 -

RA/2020/1575

08.12.2020 -

Rahankeräyksellä saatuja varoja käytetään tukea tarvitseville henkilöille
järjestettävään toimintaan. Varoilla maksetaan avoimesta ja eri
kohderyhmille järjestetystä toiminnasta aiheutuvia kustannuksia:
henkilöstökuluja, materiaali- ja tarvikekuluja, matkakuluja ja tiloihin
liittyviä kustannuksia. Toimintamuotoja ovat muun muassa Kalliolan
kansalaisopisto, vapaaehtoistoiminta, Vahvasti tukien -kuntoutus,
Hima&Strada -toiminta, Naapurituottajat, työllistämistoiminta sekä muu
vastaava toiminta. Kustannuksia aiheutuu Kalliolan Setlementtitalon
toiminnassa erilaisille kohderyhmille tarjottavista toimintamuodoista ja
toimintamuotojen välittömistä kuluista kuin myös talon ylläpito-,
perusparannus- ja remonttikuluista.
Kertyviä varoja käytetään myös Kalliolan ylläpitämän
kohtaamispaikkatoiminnan toteuttamiseen. Toiminta sisältää muun
muassa erilaisia ryhmiä, kuten AA-ryhmiä, NA-ryhmiä, karaokekerhoja,
levyraateja, naisten ryhmiä, suomen kielen ryhmiä muille kuin suomea
äidinkielenään puhuville, palveluohjausta, keskusteluapua ja äijäryhmiä.
Varoilla katetaan edellä mainitun kaltaisia toiminnasta aiheutuvia
välittömiä kustannuksia. Kohtaamispaikkojen toiminta on osallistujille
maksutonta.
Lisäksi varoja käytetään Kalliolan toimintojen digitalisointiin ja
digiopetuksen järjestämiseen kohderyhmille ja opetukseen tarvittavien
työkalujen ja välineiden hankintaan. Koulutusten kohderyhmiä ovat muun
muassa Kalliolan toiminnoissa mukana olevat, kuten naapuruustalojen
kävijät, kuntoutusryhmien osallistujat sekä muut koulutusta tarvitsevat.
Osa koulutuksista voidaan suunnata tarvittaessa tietylle ryhmälle,
esimerkiksi päihde- ja vankeustaustaisille.
Varoja käytetään myös Kalliolan Setlementti ry:n toiminnoissa mukana
olevien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävään toimintaan muun
muassa lastensuojelulaitoksissa asuvien nuorten ja heidän läheistensä
virkistystoimintaan ja esimerkiksi opintoihin tarvittavien tietokoneiden
hankkimiseen. Varoja käytetään myös päihdekuntoutusyksiköiden
asiakkaiden sekä muiden sosiaalipalveluiden asiakkaiden ja heidän
läheistensä virkistystoimintaan ja hyvinvoinnin tukemiseen hankkimalla
tarvittavia palveluita ja välineitä tai laitteita.
Kerätyt varat käytetään mahdollistamaan pelaaminen ja elektroninen
Poliisihallitus DABAFIHH
urheilu vähävaraisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole mahdollisuutta
FI5081469710073338
pelaamiseen esimerkiksi puuttuvien laitteiden tai olosuhteiden takia.
Varoja käytetään myös tukemaan lasten ja nuorten osallistumista
erilaisiin pelaamiseen liittyviin tapahtumiin. Yhdistys toimii yhteistyössä
muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa siten, että kertyneet varat
ohjataan lyhentämättömänä taholle, jolla on resurssit ja mahdollisuudet
tehdä tarvittavat hankinnat ja jakaa ne eteenpäin.
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1550230120106655
Rahankeräysvarat käytetään eläinten turvakodin hankkimiseen,
turvakodin remontointikustannuksiin sekä turvakodin ylläpidosta ja
kaikenlaisesta eläinten hoidosta aiheutuviin kustannuksiin.
Poliisihallitus HELSFIHH
Kerätyt varat käytetään kummitoiminnan tukemiseen Tansaniassa.
FI1640550010999387
Varoilla katetaan kummilasten koulunkäyntiin liittyviä kuluja (koulupuvut,
koulutarvikkeet ja materiaalin, tasokokeet yms.) sekä kouluruokailun
kuluja. Lisäksi varoja käytetään koulutilojen kunnostamiseen,
terveydenhoitajan palkkakuluihin ja muihin terveydenhoidon
järjestämiseen liittyviin kuluihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0116577-1 Kalliolan
Setlementti ry

Helsinki

3083875-2 Proud to be a
Gamer - POG ry

Lahti

3130970-5 Eläinsuojeluyhdistys Eura
Kuura ry

2445165-8 Martsarin
Vantaa
kummikouluyhdistys
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3115783007101193
OKOYFIHH
FI7957201020003303
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8056200910000776
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7515553000124512

RA/2020/1560

04.12.2020 -

Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen.

RA/2020/1562

04.12.2020 -

Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen.

RA/2020/1246

01.12.2020 -

RA/2020/1266

01.12.2020 -

RA/2020/1283

01.12.2020 -

Varat käytetään:
- seurakunnan toimintaan (seurakunnan kiinteistön ylläpito- ja
huoltokustannuksiin, toimintaan tarvittavien tai sitä tukevien kirkollisten
tilojen, seurakuntasalien, kappelien ja asuinrakennusten osto-, vuokrausja muihin vastaaviin kuluihin seurakunnan alueella siltä osin kuin edellä
mainittuja tiloja käytetään seurakunnan yleishyödylliseen toimintaan)
- seurakunnan liturgiseen toimintaan (liturgisten tarvikkeiden osto ja
huolto, matkakustannukset, palkkiot kuorolle ja muille muusikoille)
- seurakunnan harjoittamaan uskonnonopetukseen ja sisälähetystyöhön
(mm. matkakustannukset, julkaisu- ja viestintätoiminnan kulut)
- seurakunnan auton ja taloushallinnon kustannuksiin siltä osin kuin ne
aiheutuvat seurakunnan yleishyödyllisestä toiminnasta
- hiippakunnan ja muiden seurakuntien tukemiseen edellä mainituissa
kohteissa.
Keräysvarat käytetään vanhojen ihmisten, erityisesti syystä tai toisesta
Poliisihallitus OKOYFIHH
haavoittuvassa asemassa olevien vanhempien ihmisten, hyvinvoinnin
FI3557300820691109
tukemiseksi järjestämällä heille toimintaa ja toteuttamalla heidän
toiveitaan.
Keräysvarat käytetään:
- erilaisten tapahtumien ja retkien järjestämiseen ikäihmisille.
- ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien tukemiseen (esimerkiksi
vanhemman henkilön retkelle vienti).
- hankitaan ikäihmiselle hänen tarvitsema hyvinvointia tukeva palvelu.
Palvelut voivat olla esimerkiksi jalkahoitoja tai kampaamokäyntejä tai
muuta pienimuotoista arjen palvelua.
- erityisenä toimintamuotona ylläpidetään Unelmatehdas -toimintaa,
jossa toteutetaan ikäihmisten unelmia (kuten toteutetaan vanhuksen
toivoma elämys; esim. tapahtumaan osallistuminen).
Kertyvät varat käytetään yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseen.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Varoja käytetään lääketieteelliseen tutkimukseen naistentautien ja
FI7455412820027390
synnytysten erikoisalalla, tutkimustuloksista ja naisten gynekologisobstetrisista sairauksista tiedottamiseen sekä alan esitelmä- ja
keskustelutilaisuuksien järjestämiseen ja tiedotteiden julkaisuun. Varoja
voidaan käyttää lisäksi lääketieteellisten laitteiden hankkimiseen ja
sairaaloiden potilaiden viihtyisyyden lisäämiseen.
Keräysvaroja käytetään myös tutkimuksen tukemiseen jakamalla
apurahoja väitöskirjatutkijoille, tutkimushankkeille ja matka-apurahoiksi
mahdollistamaan tutkijoiden osallistuminen tieteellisiin kokouksiin.
Mahdollisuuksien mukaan varoja voidaan jakaa myös muuhun tutkimusta
edistävään toimintaan.
Tutkimustyön tukemisen lisäksi varoja käytetään lisäämään väestön
tietoisuutta synnytys-ja naistentautien piiriin kuuluvista sairauksista,
sairauksien riskitekijöistä ja hoidoista tutkimustulosten valossa.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0202774-1 Vantaan
Vantaa
Seurakuntayhtymä

0245512-1 Lappeenrannan
Lappeenranta
seurakuntayhtymä
2882294-6 Pyhän Ursulan
Kouvola
seurakunta

2708839-9 Arvokas vanhuus
ARVA ry

Tampere

3080645-1 Elämälle ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1380

01.12.2020 -

RA/2020/1388

01.12.2020 -

RA/2020/1450

01.12.2020 -

RA/2020/1533

01.12.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään Romanian katu- ja tarhakoirien hyväksi tehtävään Poliisihallitus POPFFI22
työhön, joka toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
FI5547120010098342
Varat käytetään koirien ruokinnasta, tarhaolosuhteiden parantamisesta
(esim. kopit, aitaukset, tarpeelliset hoitovälineet) ja eläinlääkärihoidosta
(esim. steriloinnit ja lääkkeet) aiheutuvien kulujen kattamiseen. Varoja
voidaan myös käyttää kohdemaan yhdyshenkilöiden välttämättömien
kustannusten kattamiseen, joita aiheutuu esim. koirien ja tarvikkeiden
kuljettamisesta sekä tarhojen siistinä pitämisestä.
Yhdistys ylläpitää kaikille avoimia virkistyskohteita Kymenlaakson
Poliisihallitus OKOYFIHH
maakunnan alueella. Kerätyt varat käytetään näiden virkistyskohteiden
FI7657500120394011
ylläpitämisestä ja kehittämisestä aiheutuviin kuluihin.
Kerätyt varat käytetään vammaisten, sairaiden ja syrjäytyneiden lasten
Poliisihallitus OKOYFIHH
auttamiseen Israelissa (Alyn lastensairaala, Jerusalem) ja Armeniassa
FI5654190120335512
(Harbertin lastenkoti, Jerevan).
Kerätyillä varoilla tuetaan Alyn lastensairaalassa monivammaisten lasten
kuntoutusta ja sosiaalista kanssakäymistä sekä järjestetään Harbertin
lastenkodin lapsille kesä- ja talvileirejä. Lisäksi Armeniassa tuetaan
kotona asuvien erityislasten koulunkäyntiä tarjoamalla opettajille
koulutusta ja hankkimalla kouluille testistölaitteita.
Lisäksi varoilla avustetaan mahdollisuuksien mukaan vähävaraisia
perheitä Georgiassa.
Rahankeräyksellä kerättyjen varojen käyttötarkoitus on rahankeräyslain 6 Poliisihallitus NDEAFIHH
§:n mukainen diakonisen avustustoiminnan rahoittaminen.
FI4912373000175676
Varat käytetään Helsingissä asuvien, vähävaraisten ja
syrjäytymisvaarassa oIevien yksittäisten ihmisten ja perheiden
diakoniseen avustamiseen ja tukemiseen. Varoja voidaan käyttää
esimerkiksi maksusitoumuksena ruokakauppaan, ehkäisevän
toimeentulotuen ulkopuolellejääviin välttämättömiin kodin tarvikkeisiin,
vaatteisiin, lasten ja aikuisten toimintakykyä ja selviytymistä tukevien
harrastusten mahdollistamiseen tai maksamalla diakonia-avustuksena
asiakkaan lasku. Varojen käyttötarkoitukset ovat samat kuin diakoniseen
avustamiseen käytettävien seurakunnan budjettivarojen.

Y-tunnus

Yhteisö

3012780-3 Toivon Kajo ry

Kotipaikka
Lahti

2462612-0 Kymenlaakson
Kouvola
virkistysalueyhdistys
ry
3066058-7 Jalanjälki ry
Seinäjoki

0201242-7 Helsingin
Helsinki
Seurakuntayhtymä Helsingfors
Kyrkliga
Samfällighet
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1536

RA/2020/1539

01.12.2020 -

01.12.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI7782145710025036

Rahankeräysvarat käytetään Säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi, joka
konkretisoituu kouluttautumista, yrittäjyyttä ja toimeliaisuutta harjoittavien
luonnollisten ja juridisten henkilöiden taloudelliseen ja ei-taloudelliseen
tukemiseen, joiden toiminta edistää Säätiön tarkoitusta. Tuen
vastaanottavan juridisen henkilön oikeudellista muotoa ei ole rajoitettu.
Vastaanottaja voi esimerkiksi olla yksityishenkilö, toinen säätiö tai
osakeyhtiö, kunhan taho harjoittaa toimintaa, joka edistää säätiön
tarkoitusta. Rahankeräyksellä kertyneet varat voidaan jakaa edellä
mainituille tahoille apurahana, palkintona, avustuksena tai muuna
taloudellisena tukena.
Kerättyjä varoja käytetään avustuksen kohteena olevan henkilön, säätiön
tai yhtiön selvityksen mukaisesti koulutukseen, oppimismateriaaleihin,
yhdistystoiminnan tai harrastustoiminnan kehittämiseen tai muuhun
vastaavaan tarkoitukseen. Kohteiden kehityshankkeilla pyritään
esimerkiksi tarjoamaan harrastuksia laajemmalle joukolle nuoria tai
esimerkiksi ostaa uusia varustuksia vähävaraisille harrastajille.
Yhdistystoimintaa säätiö voi taloudellisesti tukea esimerkiksi tarjoamalla
resursseja, jotka mahdollistavat sen, että yhdistys voi tarjota
tarkoituksensa mukaista apua laajemmalle joukolle henkilöitä.
Säätiön taloudellinen tuki voidaan esimerkiksi kohdistaa nuorten
yrittäjyyskasvatukseen tukemalla koulussa järjestettäviä
yrittäjyyskoulutuksia ja kilpailuja. Säätiö voi myös taloudellisesti tukea
toisia säätiöitä, joiden toimintaan kuuluu vähävaraisten lasten ja nuorten
harrastustoimintojen ja koulutuksen taloudellinen apu.
Rahankeräysvaroista voidaan jakaa apurahoja yrityksille, joiden
toiminnan ajatuksena on tukea maahanmuuttajien tai
pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Kerättyjä varoja lahjoitetaan sellaisille
kohteille, joiden ydintoiminta perustuu edellä mainittujen kohderyhmien
työllistämisohjelmiin, koulutukseen, tutkimustyöhön tai muuhun
vastaavaan tarkoitukseen.
Rahankeräysvaroja voidaan myös käyttää ei-taloudellisen tuen
kerryttämien kustannusten kattamiseksi, kuten esimerkiksi
matkakustannukset ja ruokailumenot. Kerättyjä varoja käytetään
mahdollisiin mentorointitilaisuuksista koituviin kustannuksiin sekä
mentoroitavan yrittäjän kouluttamiseen. Kerätyistä varoista ei makseta
palkkioita ohjelmassa toimiville mentoreille.
Säätiöltä tukea vastaanottavat tahot ovat pääasiallisesti Pohjoismaissa,
mutta tukea voidaan myös tarjota edellytykset täyttäville tahoille
Pohjoismaiden ulkopuolella.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään vähävaraisten
Poliisihallitus OKOYFIHH
avustamiseen seurakuntien diakoniatyön kautta ja vähävaraisten lasten
FI8756500440038448
ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen Savonlinnan alueen
yhdistysten kautta (mm. Hattu ry:n kautta).
Rahankeräysvaroilla mm. hankitaan lahjakortteja, jotka annetaan
diakoniatyön kautta jaettavaksi vähävaraisille vanhuksille. Lasten ja
nuorten harrastustoimintaa tuetaan myöntämällä taloudellista tukea
harrastuspaikan tarjoamiseksi lapselle tai nuorelle.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3008694-1 CapMan for Good - Helsinki
Säätiö sr

0252283-0 Lions Club
Savonlinna
Sääminki Ry

Savonlinna
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1542

01.12.2020 -

RA/2020/944

01.12.2020 -

RA/2020/1366

30.11.2020 -

RA/2020/1058

28.11.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään kesäteatteriprojektiin, jossa Poliisihallitus HELSFIHH
Reisjärven kunnassa sijaitsevan nuorisoseuran talon yhteyteen
FI5047531020015318
rakennetaan teatteritoimintaa varten tilat. Rahankeräyksellä kerättävät
varat käytetään tilojen rakentamisesta ja suunnittelutöistä aiheutuviin
välittömiin kustannuksiin. Teatterin tilat ovat Nuorisoseura ry:n
omaisuutta valmistuttuaan. Teatteritiloja käytetään mm. yhdistysten
esitystoiminnassa, sekä lastenteatteritoiminnassa.
Rahankeräyksellä kerätään varoja Kirkonkylän Nuorisoseura ry:n,
Reisjärven Teatteri ReTèn ja Kulttuurin Ystävät ry:n toteuttamaan
yhteisprojektiin teatteritoimintaa varten rakennettavien tilojen saamiseksi
yhdistystoiminnan käyttöön. Suurin osa rahoituksesta projektin
toteuttamiseksi saadaan Leader -rahoituksena, ja rahankeräyksellä
saatavat varat ovat osa yhdistysten hankkimaa omarahoitusosuutta
(omarahoitusosuus n. 40 000 euroa, josta osa talkootyötä).
Kerätyt varat käytetään kristillisen kasvatuksen ja yhdistyksen
Poliisihallitus OKOYFIHH
kerhotoiminnan tiedottamisesta aiheutuviin kuluihin sekä kerhotoiminnan
FI3157008120165266
tukemiseen (kuten kerhotarvikkeet, kerhonopettajien palkat).
Kertyvät varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- koirien ja kissojen sterilointeihin
FI5253960220170857
- tarhojen kunnostukseen ja uusien tarhojen rakentamiseen
- häkkien, koppien ja katosten hankintaan
- eläinten ruokakustannuksiin
- eläinlääkärikustannuksiin, loishäätöihin ja muihin eläinten
terveysongelmista aiheutuviin kustanuksiin
- Suomessa kotihoidossa olevien koirien eläinlääkärikustannuksiin
- tarhalla tarvittavien tarvikkeiden hankintaan.
Tarkoitus on kerätä varoja somerolaisille vähävaraisille ja avun tarpeessa Poliisihallitus OKOYFIHH
oleville henkilöille ja perheille vähän paremman ja hyvän mielen FI6054340820140817
Iaitalaisen joulun viettoon.
Someron Rotaryklubi ry hyväksyy käytettävät jakelukanavat. Keräyksen
tuotot annetaan lyhentämättömänä yhteistyössä jakelukanavana
toimiville kumppaneille, jotka jakavat tuotot lahjakortteina.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2414428-7 Kulttuurin Ystävät ry Reisjärvi

1067631-1 Porin Kristillisen
Pori
koulun
kannatusyhdistys ry
3071805-6 Kyproskoirat ry
Jyväskylä

2872452-9 Someron
Rotaryklubi ry

Somero
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/1473

25.11.2020 -

RA/2020/1503

25.11.2020 -

RA/2020/1504

25.11.2020 -

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään 4H-liiton varsinaisen
toiminnan tukemiseen, kehittämiseen, tutkimukseen ja edistämiseen.
Varoja käytetään nuorten harrastustoimintaa ja työllistymistä tukevaan
toimintaan valtakunnallisesti sekä paikallisesti. Varoja kohdennetaan
myös 4H-liiton lasten ja nuorten koulutuksiin, 4H-liiton
harrastusmahdollisuuksiin osallistumisen tukemiseen
(jäsenmaksuvapautukset vähävaravaraisille lapsille sekä nuorille),
apurahojen myöntämiseen nuorten omaehtoisiin projekteihin (esim.
nuorten tapahtumat, viestinnälliset projektit ja vierailut ja opintoretket) ja
edistämällä järjestön strategian mukaisia hankkeita, joilla tuetaan
nuorten yrittäjyyskasvatusta ja työllistymistä tulevaisuudessa (kuten
Taimiteko - toimintamalli).
Rahankeräysvaroja käytetään Taimiteko-toimintamallin osalta
ilmastonmuutostyöhön Suomessa sekä nuorten kesätyöllistämiseen.
Ilmastonmuutostyötä tehdään kotimaassa kasvattamalla Suomeen uutta
metsää. Toimintamallissa hyödynnetään maa-alueita esim. vanhoja
turvetuotannosta poistuneita maa-alueita, joita liitto hankkii omaan
omistukseensa kasvattaen metsää sekä työllistäen nuoria metsän
istutusprojekteissa. Tarkoitus on tukea toiminnalla lasten ja nuorten
metsäsuhteen syntymistä, sekä rakentaa metsään uudenlainen
oppimisympäristö kohderyhmälle. Taimiteko-toimintamallissa on tarkoitus
tukea uuden metsän syntymistä, ilmastonmuutoksen hidastamista sekä
nuorille annettavaa ajankohtaista ilmastoinfoa metsittämisestä.
Kerätyt varat käytetään anomusten perusteella ensisijaisesti nuoriso- ja Poliisihallitus OKOYFIHH
vanhustyön sekä erityisryhmien (kuten pitkä-aikaissairaiden,
FI1252531540004331
vammaisten, haavoittuvassa asemassa olevien ja yllättävän
onnettomuuden kohdanneiden henkilöiden) auttamiseen ja tukemiseen.
Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää anomusten perusteella
ympäristönsuojeluun, kuten Loppijärven hoitokalastuksen tukemiseen
järven rehevöitymisen ehkäisemiseksi.
Insamlade medlen delas ut som köpkort till mindre bemedlade och
Poliisihallitus HELSFIHH
hjälpbehövande personer. Köpkorten går till en matbutik.
FI5640557620065988

RA/2020/1505

25.11.2020 -

RA/2020/1506

25.11.2020 -

Kerätyt varat käytetään Hypokoira ry:n toiminnan kehittämiseen sekä
yhdistyksen sidosryhmäyhteistyön ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi
kerättyjä varoja käytetään toiminnasta tiedottamiseen, hypokoiran
käyttäjien vertaistukitoimintaan, virallisten hypokoiraliivien ja
hypokoirapassien hankintaan, virallisten hypokoirien tasotestauksiin ja
valvontaan sekä valtakunnallisiin tapahtumiin osallistumiseen.
Hakijalla on osakehuoneisto, joka toimii hakijan kerho- ja harrastetilana.
Hakijan kerho- ja harrastetilassa tapahtuu suurin osa hakijan
yleishyödyllisestä toiminnasta. Kerhotilassa järjestetään jäsenistöä
palvelevia koulutuksia, erilaista harrastustoimintaa sekä lukuisia
tapahtumia. Kerhotilan ylläpito ja sen toiminnan jatkuminen ovat siten
erittäin tärkeää hakijan tarkoituksen ja tavoitteiden näkökulmasta.
Kerhotila on nimenomaan jäsenistöä varten.
Rahankeräysvarat käytetään hakijan osakehuoneistossa suoritettavan
putkiremontin hankeosuuden maksamiseen ja yleiseen kunnostamiseen
(mm. esteettömyyden kohentaminen, ilmanvaihto) siltä osin kuin
osakehuoneisto on yleishyödyllisessä käytössä.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6855412820031863

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3313303000137748

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3057169020104407

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0202342-5 Suomen 4H-liitto ry

1472799-9 Lions Club Loppi
r.y.

Loppi

1476683-2 SPR Loviisan
Loviisa
seudun osasto FRK Lovisanejdens
avdelning
3069384-8 Hypokoira ry
Helsinki

0558692-8 Oikeustieteen
Ylioppilaiden
Yhdistys Lex ry

Turku
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/1487

23.11.2020 -

RA/2020/1092

22.11.2020 -

RA/2020/910

21.11.2020 -

RA/2020/1475

20.11.2020 -

RA/2020/1480

20.11.2020 -

RA/2020/1481

20.11.2020 -

Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään eläinsuojelutoimintaan;
eläinsuojeluneuvonta, eläinsuojeluvalvonta, luonnonvaraisten eläinten
ruokinta, eläinten sijaiskotitoiminta (eläinten väliaikaisesta hoidosta
aiheutuvat eläimeen kohdistuvat kulut) ja avustamiseen
erityistapauksissa eläinlääkärikulujen maksamisessa (esim. jos omistaja
on varaton). Rahankeräysvaroilla maksetaan edellä mainituista
toiminnoista aiheutuvia välittömiä kustannuksia.
Kerätyt varat käytetään:
- Avustustoimintaan kotimaassa sekä Israelissa, Brasiliassa, Espanjassa
ja Ugandassa. Avustuksilla tuetaan sosiaalisesti heikossa asemassa
olevia hankkimalla elintarvikkeita ja muita välttämättömyystarvikkeita
sekä auttamalla heitä kuntoutumaan.
- Evankelisen lähetyskeskuksen tukemiseen Portugalissa.
- Evankeliumin levittämiseen ja kristilliseen opetukseen kotimaassa ja
ulkomailla erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien, kurssien ja
seminaarien, tv- ja radio-ohjelmien, muiden viestintävälineiden ja
katuevankelioinnin kautta sekä toimittamalla paikallisille tähän toimintaan
tarvittavaa varustusta.
- Edellä mainitun toiminnan edellyttämiin palvelu- ja avustusmatkojen
kuluihin sekä mahdollisiin palkkioihin.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään Vasemmistoliiton
vaalikampanjoinnista aiheutuviin kuluihin (mainostus- ja
tiedotustoiminta), puoluekokouksen ja sen oheistapahtumien
järjestämisestä aiheutuviin kuluihin ja Vasemmistoliiton muihin puolue- ja
vaikuttamiskampanjoihin.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen ennaltaehkäisevään
lastensuojelutyöhön sekä väkivaltaa ehkäisevään työhön.
Varat ohjataan seuraavien palveluiden järjestämiseen:
päihdevauvaperheille suunnattuun Pidä-kiinni avopalveluun,
Järjestölähtöiseen avopalveluun (Tenavatupa- ja yökylä- ja baby blues
toimintaan, eroauttamiseen, vapaaehtoisdoula -työn tukemiseen sekä
vertaisryhmätoimintaan), Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkin ja
Päiväryhmä Untuvan toimintaan, Alvari®-perhetyöhön sekä
Tapaamispaikka Esikon toimintaan.
Rahankeräysvaroilla kustannetaan edellä kerrottujen työmuotojen
asiakastoiminnan kuluja (vertaisryhmätoiminnan
järjestämiskustannuksia, kokemusasiantuntijuutta tukevaa koulutusta,
matkakustannuksia, retki- ja tarjoilukustannuksia, materiaali- ja
tarvikekuluja ja osallistujien virkistystoiminnan kuluja; kuten pääsylippuja
museoon ja uimahalliin).
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen seurakunnan opetus-, valistus-,
seminaari- ja rukoustilaisuuksien järjestämiseen, katuevankeliointityössä
käytettävien painotuotteiden kuluihin, kristillisen evankeliointityön
matkakuluihin sekä kristillisen media- ja tv-työn kuluihin.
Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen.
Varoilla autetaan erityisesti niitä leppävirtalaisia, jotka vaikean
elämäntilanteen tai muun avun riittämättömyyden vuoksi ovat joutuneet
taloudelliseen ahdinkoon.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2957423120036344

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9257507720061841

1812887-0 Ruach Finland ry

Kouvola

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3555412820025667

0802437-3 Vasemmistoliitto
r.p., ruotsiksi
Vänsterförbundet
r.p.

Helsinki

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI6310693000234096

0312709-0 Kymenlaakson
Kotka
Ensi- ja
turvakotiyhdistys ry.

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7455610420019333

2833413-3 Armon Virta ry

Sipoo

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8052300140052917

0172233-9 Leppävirran
seurakunta

Leppävirta

1523885-5 Oulun Seudun
Oulu
Eläinsuojeluyhdistys
r.y.
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1447

Julkaisu

18.11.2020 Kertyvät varat käytetään
- sääntöjen mukaisten hartaustilaisuuksien järjestämiseen (omissa
kiinteistöissä, eri paikkakunnilla, vankiloissa ja hoitolaitoksissaan sekä
internetin välityksellä kaikkialle maailmaan)
- lapsi-, nuoriso-, perhe- ja diakoniatyömuotojen toteuttamiseen
- hakijan käytössä olevan kiinteistön ylläpitokuluihin siltä osin kuin
kiinteistö on yleishyödyllisessä käytössä
- hakijan käytössä olevan kiinteistön peruskorjauksesta ja laajennuksesta
aiheutuvan lainan ja lainan korkojen maksuun siltä osin kuin kiinteistö on
yleishyödyllisessä käytössä.

RA/2020/1451

18.11.2020 Kerätyt varat käytetään Ylläksen alueen ulkoilureitistön (ladut, talvipolut,
pyöräilyreitit ym.) ylläpitoon sekä kehittämiseen. Varoilla kustannetaan
yhdistyksen, ulkopuolisilta urakoitsijoilta ostopalveluna, hankkimaa
lumipeitteisen ajan reittien hoitoon ja ylläpitoon liittyvää työtä. Lisäksi
varoja käytetään reitistön kehittämiseen sekä kunnostukseen sulanmaan
aikana. Reitit ovat kaikkien käytettävissä.

RA/2020/1454

18.11.2020 Kerätyt varat käytetään:
- asunnottomien aamiaiskuluihin
- asunnottomien yötä varten tehtäviin hankintoihin (ruokaa ja tarvikkeita)
- vähävaraisten perheiden lastenleireille ja -retkille tehtäviin hankintoihin
(ruoka, matka- ja pääsyliput).
- asunnottomien ja vähävaraisten avustamiseen (lahjakortteja, joilla voi
hankkia ruokaa)
- autojen huoltokuluihin, vakuutuksiin, korjauskuluihin ja
polttoainekustannuksiin (ruokajakelun kuljetuskulut)
- vapaaehtoisten polttoainekulujen korvaamiseen (ruokajakelun
kuljetuskulut)
- Koronaepidemiasta aiheutuvien kulujen kattamiseen (mm. muovikassit,
käsidesit)

RA/2020/1348

16.11.2020 Kerättyjä varoja käytetään kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestämiseen,
kehittämiseen sekä tunnetuksi tekemiseen koko Suomessa. Varat
käytetään lasten kulttuuristen oikeuksien ja taidekokemusten
edistämiseen sekä lastenkulttuurin osaamisen vahvistamiseen.
Lahjoitusvaroilla toteutetaan lapsille ja nuorille taidetyöpajoja,
taiteilijoiden vierailuja ja kustannetaan taidelaitosvierailuja.
Varoilla tuetaan myös kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämishanketta,
jolla edistetään suunnitelmien käynnistämistä eri puolilla Suomea.
Rahankeräysvaroilla rahoitetaan kulttuurikasvatussuunnitelmien
edistämishankkeen rahoituksesta 10-40 % yhteistyökumppaneiden ja
muun hankerahoituksen vastatessa lopusta rahoituksesta.
Kulttuurikasvatussuunnitelmien kautta kulttuuri- ja taidekokemukset ovat
kaikkien suomalaisten lasten ja nuorten saavutettavissa.
Rahankeräysvaroilla mahdollistetaan ja tuetaan vähävaraisten ja
syrjäseuduilla asuvien lasten kulttuuri- ja taidetoimintaa koulupäivän
yhteydessä ja katetaan heidän harrastustoiminnan kustannuksia.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus POPFFI22
FI8547530010081728

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7556435720042432

1835997-8 Ylläksen
Matkailuyhdistys ry

Poliisihallitus DABAFIHH
FI7380001671003706

1046734-1 Hyvä Arki ry, Den
Goda Vardagen rf

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8757300820692016

2719339-1 Suomen
Tampere
lastenkulttuurikesku
sten liitto ry

0189552-0 Reisjärven
Reisjärvi
Rauhanyhdistys ry

Espoo
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ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4920441800020705
HELSFIHH
FI1340552920067271

RA/2020/1430

16.11.2020 -

RA/2020/1431

16.11.2020 -

RA/2020/1432

16.11.2020 -

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
- säätiön kulttuurikeskustoiminnan järjestämiseen ja ylläpitoon. Säätiön
tarkoituksena on tulevina vuosina hankkia (rakentaa) uusi toimitila
kulttuurikeskukselle säätiön omistukseen, ja tämän projektin
edistämiseksi käytetään keräysvaroja. Rahankeräysvaroja käytetään
myös kulttuurikeskustoiminnan järjestämiseen ja toiminnan ylläpitoon
olemassa olevien (2020) tilojen avulla.
- moskeijoiden taloudelliseen tukemiseen, sekä moskeijoissa
toteutettavien toimintojen rahoittamiseen. Varoilla voidaan esimerkiksi
maksaa moskeijan toimitilasta aiheutuvia tilakustannuksia taikka
kalustamisesta aiheutuvia kustannuksia.
- stipendeihin ja niiden avulla annettavaan taloudelliseen avustamiseen.
Varoista jaetaan stipendejä islamilaista kulttuuria ja yhteisöä tukevaan
opiskelu- ja tutkimustoimintaan.
- islaminuskoisten hautaustoiminnan toteuttamiseen ja vähävaraisten
henkilöiden hautausmenoissa tukemiseen. Säätiö antaa taloudellista
tukea toimintaan ja avustuskohteille, joilla toteutetaan islaminuskoiselle
soveltuvat hautausmenot.
- säätiön edellä mainittujen toimintokohteiden mukaisten työtehtävien
toteuttamisesta aiheutuviin henkilöstökustannuksiin.
Säätiö voi perustaa taloudellisen tuen keräämiseksi ja jakamiseksi
kassoja (nk. rahastoja), joiden avulla kerättyjä varoja ohjataan edellä
mainittujen toimintojen tukemiseen.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään vaikeassa
Poliisihallitus DABAFIHH
elämäntilanteessa olevien nuorten tukemiseen, joko taloudellisena
FI8781469710164434
tukena nuorten ryhmien toimintaan tai nuorten parissa toimivien ohjaajien
kouluttamiseen.
Nuorten Mahis-ryhmien tuki: Tuki annetaan nuorten ohjaajan tuella
ideoimaan toimintaan. Tukea voi käyttää nuorten osallistumisesta
aiheutuviin kustannuksiin.
Ohjaajien koulutusten järjestäminen: Koulutus on suunnattu henkilöille,
jotka toimivat haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien nuorten parissa.
Koulutuksen sisältö liittyy nuorten kohtaamiseen ja käytännön tapoihin,
miten nuorten kanssa voi toimia. Tuella kustannettavat kulut ovat
kouluttajien palkkioita, koulutusmateriaalien hankintaa ja tila- ja
ruokailukustannuksia.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään rasismin ja syrjinnän
Poliisihallitus NDEAFIHH
vastaiseen valistus- ja liikuntatyöhön. Varoilla maksetaan koulutus- ja prF11810253000212327
materiaalien hankintoja urheiluseuroille, kouluille, lajiliitoille ja järjestöille.
Koulutusmateriaaleilla lisätään ja edistetään tietoisuutta
yhdenvertaisuudesta liikunnan harrastamisessa ja urheilussa. Varoilla
järjestetään myös maksuttomia liikuntatapahtumia lapsille ja nuorille.
Lisäksi varoilla edistetään maahan muuttaneiden naisten ja nuorten
tyttöjen kotoutumista järjestämällä heille maksutonta Mamanet-palloilua
yhdessä valtaväestön naisten kanssa. Kotoutumista tuetaan
kustantamalla salivuokria, välineitä sekä ohjaajapalkkioita toiminnan
toteuttamiseksi.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1575678-3 Suomen
Helsinki
Islamilainen säätiö
sr

0995462-8 Nuorten Akatemia
ry

Helsinki

1647451-8 Suomen
Helsinki
monikulttuurinen
liikuntaliitto FIMU ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/852

16.11.2020 -

RA/2020/1418

11.11.2020 -

RA/2020/1404

09.11.2020 -

RA/2020/1387

06.11.2020 -

RA/2020/1392

06.11.2020 -

RA/2020/1395

06.11.2020 -

RA/2020/1378

05.11.2020 -

RA/2020/1379

05.11.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerättäviä varoja käytetään lasten liikunnallisen iltapäiväkerhotoiminnan Poliisihallitus OKOYFIHH
(Lasten Liike iltapäivä) tukemiseen. Tuki kohdistetaan suoraan toimintaa
FI9657209910004497
järjestäville tahoille ja se käytetään ohjaajapalkkioihin, ohjaajien
koulutukseen ja varustehankintoihin.
Kerättäviä varoja käytetään myös urheiluakatemioissa työskentelevien
nuorten urheilijoiden valmentajien palkkaukseen ja nuorten urheilijoiden
harjoittelun tukemiseen tarjoamalla heille maksuttomia
asiantuntijapalveluita (mm. terveydenhuolto ja lihashuolto).
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen
Poliisihallitus OKOYFIHH
partiokasvatustoiminnan järjestämiseen. Varoilla hankitaan
FI3851720220246590
partiolippukunnalle kokoontumistila (kiinteistön hankinta) ja tehdään tilan
käyttämiseksi tarpeelliset kunnostamistoimet sekä varustehankinnat.
Lisäksi keräysvaroilla hankitaan retki- ja leirikalustoa sekä tehdään muita
lippukunnan partiokasvatustoimintaan välittömästi liittyviä
tarvikehankintoja.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Varat käytetään Unescon maailmanperintökohde Petäjäveden vanhan
FI3153390820059567
kirkon opastustilojen rakentamiseen ja vanhan kirkon kunnostamiseen.
Kerätyt varat käytetään nuorten jääkiekkoharrastuksen tukemiseen.
Poliisihallitus ITELFIHH
Varat rahastoidaan yhdistyksen Tulitassu-rahastoon, josta ne jaetaan
FI8945030010306821
avustuksina turnausmatkakuluihin sekä varustehankintoihin.
Kerätyt varat käytetään Suomessa ja ulkomailla lähetystyön tukemiseen Poliisihallitus ITELFIHH
Suomen ev.lut. Kansanlähetys ry:n kautta. Suomessa toimintamuotoja
FI0642121120034487
ovat muun muassa tapahtumien järjestäminen, lapsi- ja nuorisotyö,
maahanmuuttajatyö, opiskelijatyö ja nuorten aikuisten työ,
raamatunopetustyö, lähetystyötilaisuudet, syrjäytymisen ehkäisevä
toiminta eläkeläisten ja työttömien parissa sekä pienryhmätoiminta.
Varoja käytetään edellä mainittujen toimintamuotojen kustannuksiin
kuten retki- ja leiritoiminnan kuluihin, oppimateriaaleihin, lehti-ja
kirjallisuuskuluihin, toimipaikan vuokraan ja ylläpitokuluihin,
tarjoilukuluihin, henkilöstökuluihin sekä markkinointikuluihin.
Kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain 4 §:ssä tarkoitettujen
Poliisihallitus OKOYFIHH
tehtävien hoitamiseen.
FI5857804120073017
Insamlade medlen används för allmännyttiga östnyländska föreningar
Poliisihallitus HELSFIHH
som kan anhålla ett bidrag till exempel för att stödä åldringar, barn och
FI7540501050027068
ungdomar samt mindre bemedlade.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus ITELFIHH
- hädässä olevien eläinten auttamiseen (esim. neuvontapuhelintoiminnan
FI8343270010098273
ylläpito, tarvittavat eläinlääkäri- ja eläinhoitokulut)
- eläinsuojeluongelmien ennaltaehkäisyyn sekä vaikuttamis- ja
tiedottamistyöhön
- paikallisen löytöeläinkodin toiminnan tukemiseen (esim. löytöeläinten
leikkauskulut, lääkkeet ja lelut)

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0202238-5 Suomen
Helsinki
Olympiakomitea ry,
Finlands Olympiska
Kommitté rf

2948280-8 Karhulan
Korvenkävijät ry

Kotka

1708696-3 Petäjäveden
Petäjävesi
Vanhan kirkon
säätiö sr
2128412-9 Hockey Club Nokia Nokia
ry
0149653-8 Päijät-Hämeen Ev. Lahti
lut. Kansanlähetys
ry

2029188-8 Haaga-Helia
Helsinki
ammattikorkeakoulu
Oy
0214067-2 Borgåbygdens
Porvoo
ungdomsförbund r.f.

1461562-0 Jokioisten
Jokioinen
Eläinsuojeluyhdistys
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
Fi3941700010173397

RA/2020/1381

05.11.2020 -

RA/2020/1382

05.11.2020 -

RA/2020/1364

04.11.2020 -

RA/2020/991

04.11.2020 -

RA/2020/1344

03.11.2020 -

Kerätyt varat käytetään avustuskohteisiin seuraavasti:
- vähävaraisten ruoka-avustuksiin
- lapsi- ja nuorisotoiminnan tukemiseen (esim. Hangon 2 -luokkalaisten
lasten pyöräilykypärät, tapahtumat, eväät, pelit, leikkipuistojen laitteet,
opiskelijoiden ja vuoden nuori urheilijan/joukkueen stipendit, Lions
nuorisovaihto yms.)
- Lions Quest -koulutuksen tukemiseen (koulutuksen pääpaino
haastavissa oppimistilanteissa)
- vanhustyön kuluihin (harkinnan mukaan esim. vanhusten taksimatkat
tai muut pienhankinnat)
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- luostaripapin/organisaattorin tai muiden yleishyödyllistä työtä tekevien
FI7056501840019384
palkkioihin sekä tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin
- luostariyhteisön kiinteistöstä aiheutuvien kulujen (esim. sähkö, huoltoja vakuutuskustannukset) kattamiseen
- luostaritoiminnan viestinnästä aiheutuvien kulujen (esim. verkkosivujen
ylläpito, postitus ja puhelinliittymä) kattamiseen
Varat käytetään Kirkon diakoniarahaston avustustoimintaan hakemusten Poliisihallitus DABAFIHH
perusteella.
FI1580001100060228
Kerätyt varat käytetään lapsi- ja nuorisotyöhön sekä diakoniatyöhön,
Poliisihallitus OKOYFIHH
jonka ensisijaisena kohteena ovat lapset ja nuoret.
FI8652900220493793
Yhdistyksellä on toimitalo, jossa järjestetään kaikille avoimia hengellisiä
seuratilaisuuksia ja eri ikäryhmille suunnattuja tilaisuuksia, kuten
lapsiparkkeja ja nuorteniltoja sekä kerhotoimintaa vanhuksille. Varoja
voidaan käyttää myös kyseisen toimitilan kuluihin.
Yhdistys lähettää seuratilaisuksia myös internetissä ja radiossa. Varoja
voidaan käyttää radio- ja internetlähetysten toimittamisesta aiheutuviin
kuluihin. Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen toiminnasta ja
tilaisuuksista tiedottamiseen.
Poliisihallitus ITELFIHH
- Understöd till missions- och biståndarbete tillsammans med våra
FI1949580010147852
partners i Sydsudan, Rvvanda, Uganda, Thailand och Zambia
- Understöd till infödda församlingsarbetare i Armenien, Irak och Libanon
- Akuta hjälpinsatser för drabbade länder
- Stöd till olika hjälpprojekt initierade av Europeiska baptistfederationen
(EBF) eller Baptisternas Världsallians (BWA)
- Seminarier & konferenser för inspiration och Information om aktuella
projekt och verksamhet (reseersättning till talare och inspiratörer,
resestöd för deltagare som inte annars skulle ha råd att delta)
- Utveckling av vår lägergård på Hummelholmen, Monäs, Nykarleby,
gällande området som sådant men även för den läger- och
kursverksamhet som ordnas där (till den del som lägergård är i
allmännyttigt bruk)
- Ledarskapsutbildning för pastorer, församlingsledare, missionärer och
ungdomsarbetare
- Stöd till lokala församlingar inom samfundet som är i behov av
ekonomisk hjälp (lönestöd för att ha råd att anställa en pastor eller
församlingsarbetare)
- Socialhjälp (mat, förnödenheter och leksaker för behövande) via lokala
baptistförsamlingar
- Renovering av lokalförsamlingars kyrkor och bönehus (till den del som
fastigheterna är i allmännyttigt bruk)

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2140055-6 Lions Club Hanko- Hanko
Hangö ry

1018518-4 Suomen
Enonkoski
evankelisluterilaisen
luostarin tuki ry

0118950-3 Kirkon
Helsinki
Keskusrahasto
0174691-2 Jyväskylän
Jyväskylä
Rauhanyhdistys ry

2083354-4 Finlands svenska
baptistsamfund

Vaasa
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1345

Julkaisu

03.11.2020 Kerätyt varat käytetään yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan kulujen
peittämiseen mm. seuraavin tavoin:
- hartausseurojen järjestämiskulujen peittäminen yhdistyksen toimitalolla
Jyväskylässä
- päiväkerhotoiminnan järjestäminen Tikkakoskella ja Puuppolassa 3-6vuotiaille
- nuorten retkien järjestäminen Suomessa yli 16-vuotiaille
- raamattuluokkien järjestäminen Jyväskylässä 10-15- vuotiaille.

RA/2020/1349

03.11.2020 -

RA/2020/1354

03.11.2020 -

RA/2020/1355

03.11.2020 -

RA/2020/1356

03.11.2020 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5552903360909024

Y-tunnus

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2456200940040065

0282825-8 Etelä-Saimaan
Lappeenranta
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys ry

Rahankeräysvarat käytetään lasten, nuorten, perheiden ja senioreiden
hyväksi tehtävään työhön Etelä-Karjalassa ja Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta lähetystyöhön eri puolilla
maailmaa. Toiminta tapahtuu pääosin eri ikäryhmille järjestettävien
tapahtumien ja vertaistukiryhmien kautta.
Varoja käytetään tilaisuuksien järjestämiseen, toiminnasta viestimiseen
uusien ihmisten tavoittamiseksi ja olemassa olevien sitouttamiseksi
toimintaan sekä vapaaehtoisten kouluttamiseen.
Varoja käytetään myös ulkomailla tehtävään lähetystyöhön, johon
sisältyy mm. evankelioimista, kansainvälistä diakoniatyötä ja
kehitysyhteistyöhankkeita.
De insamlade medlen användas för finansiering av diakonal
Poliisihallitus HELSFIHH
hjälpverksamhet. Medlen användas för att hjälpa privatpersoner eller
FI0749701440000715
familjer som har ekonomiska problem.
Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Varoista annetaan esimerkiksi ruoka-apua tarvitseville sekä
FI1956414220001685
jouluavustuksia ja muita avustuksia lapsiperheille, yksinäisille ja muille
apua tarvitseville, erityisesti vähävaraisille.
Kerätyt varat käytetään muslimivainajien pesu- ja valmistelupaikan
Poliisihallitus NDEAFIHH
perustamiseen. Varoilla remontoidaan ja varustetaan vainajien pesu- ja
FI6915443000005558
valmistelupaikka säätiön omistamaan kiinteistöön. Varoja käytetään
remontointi- ja muutostöistä aiheutuviin kuluihin, suunnittelutyön kuluihin,
työn edellyttämiiin lupiin ja viranomaiskuluihin, kalusteiden hankintaan ja
varustelukuluihin sekä muihin pesu- ja valmistelupaikan perustamiseen
liittyviin välittömiin kuluihin.
Lisäksi varoja käytetään kartoitustyöhön, jossa etsitään muslimivainajille
tarkoitettuja hautauspaikkoja. Varoja käytetään kartoitustyön kuluihin,
kuten esimerkiksi asiantuntijoiden ja konsulttien palkkioihin.

Yhteisö

Kotipaikka

2059368-3 Tikkakosken
Jyväskylä
Rauhanyhdistys ry

0209174-3 Korsholms kyrkliga
samfällighet
2862008-4 Pohjois-Lapin
Inari
seurakuntayhtymä

2752758-2 Helsinki Islam
keskus Säätiö

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1046

01.11.2020 -

RA/2020/1094

01.11.2020 -

RA/2020/985

01.11.2020 -

RA/2020/861

29.10.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräysvaroilla rahoitetaan pääasiassa apurahatoimintaa.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Lahjoittaja määrittelee itse lahjoituksensa tarkemman käyttötarkoituksen.
FI8815553000127770
Hän voi ohjata lahjoituksen käytettäväksi yleisesti tieteen ja taiteen
tukemiseen tai vaihtoehtoisesti käytettäväksi johonkin itselleen tärkeään
asiaan (erityiskohde). Erityiskohteiden tulee liittyä Suomen
Kulttuurirahasto sr:n sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen eli
suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaalimiseen ja
kehittämiseen.
Yleiseen käyttöön saamillamme rahankeräysvaroilla tuetaan kaikkia
tieteen ja taiteen aloja rajoituksetta ja erityiseen tarkoitukseen saaduilla
lahjotuksilla tuetaan apurahansaajaa, jonka apurahahakemuksen aihe
liittyy lahjoittajan nimeämään rajattuun tieteen tai taiteen alueeseen.
Kulttuurirahaston saama lahjoitus voi olla joko toimintalahjoitus tai
pääomalahjoitus. Toimintalahjoitus on tarkoitettu jaettavaksi melko
nopeasti pois.
Pääomalahjoitus muodostaa lahjoittajan nimikkorahaston pysyvän
pääoman, jonka kerryttämät sijoitustuotot käytetään kulttuurin
tukemiseen lahjoittajan toivomuksen mukaisesti.
Kerätyt varat käytetään vähävaraisten hyväksi tehtävään ruokaPoliisihallitus ITELFIHH
aputyöhön. Varoilla katetaan toiminnasta aiheutuvia materiaali- ja
Fl8645030010163800
kuljetuskuluja sekä muita toimintaan välittömästä liittyviä kuluja.
Rahankeräysvarat on tarkoitus kohdistaan Suomen Kansallisteatterin
Poliisihallitus NDEAFIHH
yleishyödylliseen toimintaan ja edistää säätiön sääntöjen
FI6918443000009870
mukaisesti teatteritaidetta seuraavin keinoin:
1) kohdistamalla varoja nuoriin sekä teatterin katsojina että teatterin
tekijöinä
2) tukemalla esitysten viemiseen suljettuihin laitoksiin tai sellaisille
henkilöille, jotka eivät pääse osallistumaan tavanomaisiin
teatteriesityksiin.
Rahankeräysvaroilla on tarkoitus tukea nuorille suunnattujen,
laadukkaiden kotimaisten näytelmien kirjoittamista. Tämän lisäksi
tarkoituksena on tukea nuoria teatterintekijöitä mahdollistamalla
mentorointitoimintaa ja edesauttamalla nuorten näytelmäkirjailijoiden ja
dramaturgien tekstien kehittämistä.
Rahankeräysvaroilla on tarkoitus tukea taiteellisesti korkeatasoisten
esitysten ja taidepajojen viemistä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen
yksiköihin, vankiloihin sekä vastaanottokeskuksiin. Lisäksi tuetaan
tutkivan teatterityön tekemistä yhdessä eri tavoin marginalisoitujen sekä
tietämättömyydestä, ennakkoluuloista ja syrjinnästä leimautuneiden
ihmisten kanssa.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen evankeliointityöhön (ihmisten
Poliisihallitus HOLVFIHH
kohtaamista kristinuskon keskeisellä sanomalla Jeesuksesta, heitä
FI9379977990094489
kiinnostavilla tavoilla) ja evankelioinnin koulutustyöhön (toisten kristittyjen
kannustamista ja opettamista siihen, miten sanoma Jeesuksesta voidaan
tuoda ymmärrettävällä ja kiinnostavalla tavalla esille tämän päivän
sekulaarisessa ajatustavassa).
Kerätyillä varoilla maksetaan kaikille avointen evankeliointikokousten ja tapahtumien järjestämis- ja markkinointikustannuksia. Lisäksi varoja
käytetään evankeliointiin ja opetuslapseuttamiseen keskittyvien
koulutusten, tapahtumien ja kokousten matka- ja majoituskustannuksiin
sekä markkinointi- ja järjestämiskustannuksiin. Varoja voidaan käyttää
myös yhdistyksen lähettämien lähetystyöntekijöiden palkkoihin,
palkkioihin ja työntekoon suoraan liittyviin materiaalikustannuksiin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0116947-3 Suomen
Helsinki
Kulttuurirahasto sr

2634159-1 ViaDia Pirkanmaa
ry
1575611-8 Suomen
Kansallisteatterin
Säätiö sr

Helsinki

2990097-7 Steiger Suomi ry

Kouvola
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI8115443000190806

RA/2020/1316

27.10.2020 -

RA/2020/1299

23.10.2020 -

RA/2020/1300

23.10.2020 -

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
- maa-alueiden hankintaan yhdistyksen omistukseen sekä alueiden
ylläpitotoimiin; alueille istutetaan ja alueella ylläpidetään puustoa
ilmastonsuojelullisten tavoitteiden edistämiseksi. Lisäksi varoja voidaan
käyttää nykyisten metsä- ja suoalueiden hankintaan yhdistyksen
omistukseen ja alueiden ylläpitoon sekä ennallistamiseen
luonnonsuojelutarkoituksessa.
- yhdistyksen kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen.
- ilmastonmuutoksen liittyvän aineiston tuottamiseen ja levittämiseen.
Kun rahankeräysvarojen käyttötarkoituksena on kiinteän omaisuuden
hankkiminen tai perusparantaminen (maa-alueiden ja metsäalueiden
hankinta), omaisuutta tai sen hallintaoikeutta ei saa luovuttaa eikä
omaisuuden käyttötarkoitusta muuttaa sen hankkimista tai
perusparantamisen valmistumista seuraavan kymmenen vuoden aikana,
ellei Poliisihallitus hakemuksesta anna siihen lupaa.
Kerätyt varat käytetään Sukulanrakan Hiidenkirnujen alueen
Poliisihallitus OKOYFIHH
luonnonnähtävyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi varoja
FI5956400220407386
voidaan käyttää yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujen kattamiseen,
jotka muodostuvat kylän asukkaiden yhteistyön, omatoimisuuden, kylän
elinkelpoisuuden ja sen edunvalvonnan tukemisesta sekä kylän
asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien, viihtyvyyden, harrastus- ja
kulttuuritoiminnan sekä yhteistyön edistämisen toimenpiteistä. Varoilla
kehitetään niin Hiidenkirnujen alueen kuin kylän muiden virkistäytymis- ja
muiden yleisen hyödyn mukaisten paikkojen viihtyvyyttä ja turvallisuutta
hoito- ja ylläpitotoimilla sekä toteuttamalla mahdollisuuksien mukaan
rahankeräysvaroilla alueen turvallisuutta ja viihtyvyyttä parantavia
investointeja. Tarkoituksena on tukea alueen kylän elinkelpoisuutta sekä
sen asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja yleisiä maaseudun
toimeentulomahdollisuuksia, viihtyvyyttä sekä harrastus- ja
kulttuuritoimintaa kehittämällä aluetta rahankeräysvaroin. Maaseudun
asukkaiden ja yleisesti maaseudun toimeentulomahdollisuuksien
tukemisella ei tarkoiteta elinkeinotoiminnan tukemista, vaan muita toimia
kylän vetovoimaisuuden parantamiseksi.
Kerätyt varat käytetään diakoniseen avustustoimintaan.
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7857008120573469
OKOYFIHH
FI7357000210013845

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3138637-2 Ilmastokummit ry

Helsinki

1731667-7 Rautiosaaren
Kyläyhdistys ry

Rovaniemi

0204342-6 Porin
Pori
evankelisluterilainen
seurakuntayhtymä
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI7246000010587554

RA/2020/1301

23.10.2020 -

RA/2020/1281

22.10.2020 -

RA/2020/1285

22.10.2020 -

Keräyksen tarkoituksena on kustantaa lasten, nuorten ja huoltajuuden
tukitoimia kristillisen kasvatuksen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön
kautta. Tarkoituksena on tukea syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
mahdollisuuksia tukitoimin ja järjestää sekä suomalaisia että
kansainvälisiä koulutuksia ja konferensseja kokonaisvaltaisten
elämänhallintataitojen tukemiseksi. Kertyvillä varoilla tuetaan myös
maailman abortoitujen lasten muistomuseon toteutumista ja ITU-työtä.
Kertyviä varoja käytetään
- syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukitoimiin
- taloudellisesti vaikeassa asemassa olevien perheiden lasten lukukausija päivähoitomaksujen kustantamiseen tai niissä avustamiseen sekä
vapaa-ajan kerhotoiminnan järjestämiseen lapsille
- kouluttajien palkka- matka- ja majoituskuluihin sekä vähävaraisten
osallistujien koulutus- ja matkakustannuksiin
- ITU-työn toteuttamiseen
- kristillisten radio- ja tv-ohjelmien tuottamiseen
- työssä tarvittavien toimitilojen kustannuksiin (vuokrat, sähkö-, vesi- ja
muut kiinteistökulut)
- palkka- ja informaatiokuluihin (lehti-ilmoituksiin, mainokset, monisteet,
esitteet) ja muihin toimintaan välittömästi liittyviin kuluihin
Kerättävät varat käytetään:
Poliisihallitus ITELFIHH
- ruoan keräämisestä ja kuljettamisesta aiheutuneisiin
FI2549580010070047
polttoainekustannuksiin
- ruoan keräyksestä ja pakkauksesta aiheutuneisiin
materiaalikustannuksiin
- suojavaatteiden (esimerkiksi hiussuojat, essut, kasvosuojat, visiirit,
suojakäsineet, sisäkengät) hankintaan
- koulutuksen ja koulutusmateriaalin hankinta vapaaehtoisille sekä
näkyvyyden lisääminen eri tapahtumissa ja messuilla - banderollien
hankkiminen.
Föreningen vill genom direkt familjearbete och i samarbete med lokala
Poliisihallitus ITELFIHH
myndigheter skapa åtgärder och system som minskar utslagning av barn
FI3249580010143059
och ungdomar. Målgruppen är barn och ungdomar som lever i utsatt
situation och är i behov av stöd till utbildning, samt deras
vårdnadshavare.
Insamlade medlen används för skol- och hemutrustning,
livshanteringsprogram och föräldrastödet, samt för stödet för nödåtgärder
i Mwanza, Tanzania:
- I samarbete med lokala partner Ni Hekima Pekee Organisation (NIHEP)
utvecklar föreningen metoder för att öka möjligheterna till utbildning och
till självförsörjning. Föreningen stöder utsatta barn till skola genom
sponsorering av skolutrustningar.
- Föreningen har tillsammans med samarbetspartner utarbetat program
för stöd av flickor och unga kvinnor i ett livshanteringsprogram,
stödundervisning till barn med svårigheter att lär sig läsa eller skriva och
ett föräldrastödsprogram.
- Under pandemin ger föreningen stöd för nödåtgärder som till exempel
tillgång till information, tvål och vatten till familjer i utsatta områden. Det
har noterats att till exempel graviditeterna bland minderåriga har ökat
under pandemin och brådskande förebyggande åtgärder är nödvändiga.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2677814-4 Kajaanin Kristillinen Kajaani
Kasvatus ry

2678105-2 Vaasan Ruoka-apu Mustasaari
ry/Mathjälp Vasa rf

2367088-3 Mwembe r.f.

Maalahti
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0350920920350483

RA/2020/1287

22.10.2020 -

RA/2020/1288

22.10.2020 -

RA/2020/1296

22.10.2020 -

Kerätyt varat käytetään Tansanialaisen Raun päiväkodin toiminnan
tukemiseen. Kerätyillä varoilla kustannetaan päiväkodin päivittäiset
ateriat, päiväkodin tilojen vuokra, opiskelu- ja opetusmateriaalit, sekä
työntekijöiden palkat. Kerätyillä varoilla tuetaan myös Raun päiväkodista
kouluun siirtyvien oppilaiden koulupukujen ja oppikirjojen hankintaa.
Lapsille hankitaan myös esimerkiksi joululahjat ja perheitä avustetaan
mm. ruokapaketeilla. Päiväkodilla voidaan järjestää keräysvaroilla myös
tilaisuuksia, koulutusta tai juhlia lapsille ja heidän perheilleen. Lisäksi
kerättyjä varoja voidaan käyttää Raun päiväkodin opettajan
ammatilliseen koulutukseen ja Raun päiväkodin tilojen
ylläpidosta/kunnostamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Finn'EM ry on rakentanut yhteistyökumppaneidensa avulla
Poliisihallitus OKOYFIHH
kriisiapupalvelun, joka tuottaa keskusteluapua suoraan terveydenhuollon
FI8856000520577555
ammattilaisille, jotka ovat työssään erityisen alttiita henkiseen
väsymiseen (esimerkiksi koronapandemian etulinjassa työskentelyn
vuoksi). Palvelu on käyttäjille täysin maksutonta ja toiminta on voittoa
tavoittelematonta. Auttajat ovat kriisityön ammattilaisia.
Kerätyt varat käytetään:
- Keskusteluapua tuottavien kriisityön ammattilaisten palkkoihin ja
palkkioihin
- FinnHELP.fi -verkkosivujen ylläpitoon
- FinnHELP -keskusteluapukoordinaattorin palkkioon
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- Kummitoimintaan Kolumbiassa. Varat käytetään kummilasten ja heidän
FI2510113000211044
perheidensä hyväksi paikallisen yhteistyökumppanijärjestön kauttta.
- Monikulttuuristen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen
Suomessa. Varoilla toteutetaan hankkeita, ohjelmia ja kampanjoita,
joiden tavoitteena on edistää sijaishuollossa tai muilla tavoin
haavoittuvassa asemassa olevien monikulttuuristen lasten ja nuorten
hyvinvointia taikka adoptoitujen lasten ja nuorten hyvinvointia. Lisäksi
varoja käytetään tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen, hankkeiden
omarahoitusosuuksien kattamiseen sekä lasten ja nuorten vapaaajantoiminnan ja harrastusten tukemiseen.
- Rasiminvastaiseen työhön Suomessa. Varat käytetään
rasisminvastaisten kampanjoiden ja hankkeiden toteuttamiseen,
hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen, tapahtumien ja
koulutusten järjestämiseen sekä lapsille ja nuorille suunnattujen
työpajojen rahoittamiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2546800-5 Sama Aurinko ry

Tampere

2872989-9 Finn'EM ry

Siilinjärvi

1019671-3 Yhteiset
Helsinki
Lapsemme ry, Våra
Gemensamma
Barn rf
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI1081469710223438

RA/2020/1253

16.10.2020 -

RA/2020/1255

16.10.2020 -

RA/2020/1247

15.10.2020 -

RA/2020/1248

15.10.2020 -

Säätiön alaisuudessa toimii journalistien tukirahasto, joka tukee
avustuksin uhkailun ja häirinnän kohteeksi joutuneita journalisteja.
Avustusta rahastolta voi hakea journalistista sisältötyötä tekevä henkilö,
joka on joutunut toistuvan, pitkäaikaisen uhkailun, epäasiallinen
painostuksen, häirinnän tai verkkovihan kohteeksi työnsä takia.
Avustuksia voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös yksittäisen
voimakkaan uhkauksen kohteeksi joutuneelle.
Rahankeräyksellä kertyneet varat käytetään edellä kuvattujen avustusten
myöntämiseen. Rahastolla on journalistien uhkailuun perehtyneitä
sopimuskriisiterapeutteja, joille voi saada nopeassa aikataulussa
tapaamisen rahaston kustantamana. Rahaston avustusta voidaan
myöntää uhka-arvion tekemiseen.Rahaston tuella voi saada
lakineuvontaa rikosilmoituksen tekoa varten.Rahaston tuella voi hankkia
assistentin tutkintapyyntöön liittyvän materiaalin keräämistä varten.
Rahaston tuella voi hankkia turvallisuuslaitteistojen asennuksen.
Rahasto voi tukea ansionmenetyksissä esimerkiksi työkyvyttömyyden
aikana. Rahastosta voi anoa tukea myös muihin tilanteesta johtuviin,
yllättäviin kuluihin. Avustuksia ei myönnetä tarkoitukseen, joka kuuluu
yleisen sosiaaliturvan piiriin, vakuutuksen korvaamiin kuluihin tai
työsuhteisen henkilön työnantajan velvoitteisiin, ellei esimerkiksi
kiireellisyyssyistä ole perusteltua toimia toisin. Avustuksia ei anneta
oikeudenkäyntikuluihin.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen ylläpitämän eläinten turvakodin
Poliisihallitus OKOYFIHH
ylläpitokuluihin kuten turvakodin tilojen rakentamiseen ja remontoimiseen
FI8153580620477908
sekä eläinten hoitoon ja ylläpitoon. Lisäksi varoja voidaan käyttää
yhdistyksen kotisivujen ylläpitoon ja yhdistyksen toiminnasta
viestimiseen, yhdistyksen toimintaan liittyviin tapahtumiin sekä eläin- ja
ympäristöetiikkaan liittyvään koulutus- ja tiedotustyöhön. Koulutus- ja
tiedotustyön, internetsivujen sisällön ja painotuotteiden tarkoituksena on
tiedottaa ja kertoa eläinten oikeuksista ja oloista.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Varoja käytetään ilmastotyöhön. Ilmastotyöhön kerätyt varat ohjataan
FI2053580620076262
WWF:lle, Maailman luonnonsäätiön Suomen rahastolle.
Lisäksi varoja käytetään Porvoon Akilles ry:n pyöräilyjoukkueissa
kilpailevien ja harjoittelevien nuorten kilpapyöräilijöiden pyöräilyurien
kehittämiseen. Varoja käytetään harjoitus- ja kilpailukustannuksiin koti- ja
ulkomailla mukaan lukien kilpailumaksut, matka- ja asumiskulut, ravinto,
tarvittavat välineet ja kalusto sekä kaluston ylläpito- ja huoltokulut sekä
valmennukseen tarvittava tieto-taito ja valmennuspalvelut.
Poliisihallitus POPFFI22
1) lahjaveistoksen hankkiminen Saarijärven uuden koulu- ja
FI4547660010048540
kulttuurikeskuksen pihaan
POPFFI22
2) Saarijärven museon ja kulttuurin tukeminen siten, että rahankeräys
FI5247660010042691
perustuu Saarijärven museon kanssa sovittaviin viisivuotisnäyttelyohjelmiin ja Saarijärven kesän viisivuotisohjelmiin.
Keräysvarojen käyttökohteita ovat:
- Saarijärven kesä -yhteistyö
- näyttelyjen kuratointi, rakentaminen, ja korkeatasoiset näyttelyjulkaisut
- markkinointistrategian laatiminen ja toteutus museon näyttelyohjelman
ja Saarijärven kesä- ohjelman mukaisesti
- uusinta teknologiaa hyödyntävä näyttelytekniikka museon kaikkiin
kohteisiin eli päämuseoon, Säätyläiskotimuseoon ja Kivikauden kylään.
Saarijärven museon ystävät ry ohjaa varat lahjoittajien kanssa sovittuihin
edellä mainittuihin kohteisiin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1458216-0 Journalistisen
kulttuurin
edistämissäätiö sr

Helsinki

2636334-4 Eläinten turvakoti
Saparomäki ry

Porvoo

0669952-9 Borgå Akilles Porvoo
Porvoon Akilles r.f.

2902342-5 Saarijärven
Saarijärvi
museon ystävät ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/726

15.10.2020 -

Kerätyt varat käytetään lasten syöpätautien tieteellisen tutkimustyön
tukemiseen sekä syöpäsairaiden lasten hoidon ja kuntoutuksen
tukemiseen.

RA/2020/1228

14.10.2020 -

Rahankeräyksen tuotolla maksetaan osa luisteluharrastuksen
tilavuokrakuluista (jää- ja oheistilojen maksut) sekä harrastustoimintaan
palkattujen ohjaajien palkkakuluista.

RA/2021/1325

14.10.2020 -

RA/2020/1197

12.10.2020 -

RA/2020/1121

10.10.2020 -

RA/2020/1216

09.10.2020 -

RA/2020/1217

09.10.2020 -

Medlen används till att understöda medicinsk forskning för behandling av
genetiska och icke-genetiska blod- och cancersjukdomar samt autoimmunologiska sjukdomar hos barn och unga och dessutom understöda
forskning kring förbättrad eller ersättande vård i samband med
stamcellstransplantation och GVHD (Graft versus Host Disease) för barn
och unga.
Medlen används också till ett årligt kamratskapsstipendium till Garnhults
skola, Grankulla.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään Laukaan urheilijoiden
palloilujaoston junioritoimintaan.
Varat käytetään peliasuhankintoihin, sarjamaksuihin, tuomaripalkkioihin
sekä turnaus- ja pelimatkojen kustannuksiin.
De insamlade medlen används för att uppnå sina ändamål genom
följande punkter:
- stödja diabetesrelaterad forskning i Finland och internationellt
- informera allmänheten om diabetes och dess komplikationer
- försöka fånga upp människor som befinner sig i riskgruppen för att
drabbas av diabetes och få dem att gå och testa sig i tid
- erbjuda människor som lever med diabetes olika typer av stöd,
utbildning och hjälpmedel som kan underlätta vardagen.
De insamlade medel används till ändamål som är fastställde enligt
stiftelsens stadgar. De insamlade medlen används på olika sätt
kontinuerligt beroende på om det handlar om informationsmaterial till
vårdcentraler, stöd och hjälp till människor som har diabetes eller utskick
till allmänheten samt forskningsanslag.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen seura- ja nuorisotoiminnassa
käytettävän toimitalon huolto- ja ylläpitokuluihin (sähkö,vesi,
puhtaanapito, lämmitys) sekä toimitalon laajentamisesta aiheutuneen
lainan lainalyhennyksiin. Lisäksi varoja voidaan käyttää nuoriso- ja
perhetyöstä aiheutuviin kuluihin (leirimaksut, opetusmateriaalit, retket,
kerhotoiminta).
Kerätyt varat käytetään Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan piirin
osastojen alueella asuvien vähävaraisten ikäihmisten, lapsiperheiden ja
yksinasuvien aineelliseen avustustyöhön (lahja/ostokortit).

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI0515553000122086

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6153580620234895

Y-tunnus

Yhteisö

1575790-3 Syöpäsairaiden
Lasten Tutkimusja Tukisäätiö
SYLVA sr
1016903-7 Porvoon
Taitoluistelijat ry

Kotipaikka
Helsinki

Porvoo

Poliisihallitus HELSFIHH
FI7440550017199262

3186008-9 Felix Stenfors
Kauniainen
Kamratskapsförenin
g rf

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7152210540010594

1001634-8 Laukaan Urheilijat
ry

Poliisihallitus HANDFIHH
FI8131311000985238

2471852-7 Stiftelsen Diabetes Helsinki
Wellness Finland sr

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4856121120293573

0282632-4 Lahden Seudun
Lahti
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus

1072172-5 Suomen Punainen Joensuu
Risti Savo-Karjalan
piiri

Laukaa

195 / 272

Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI9315553000112160

RA/2020/1198

08.10.2020 -

RA/2020/1201

07.10.2020 -

RA/2020/1203

07.10.2020 -

RA/2020/1204

07.10.2020 -

RA/2020/1081

02.10.2020 -

Rahankeräyksellä kerättäviä varoja käytetään huumeiden käyttäjien
toipumista, hoitoon ohjausta, käyttäjien läheisten tukemista sekä
vaikuttamistyötä koskevaan toimintaan.
Rahankeräysvaroja käytetään yhdistyksen läheisryhmätoimintaan,
vertaishenkilötoimintaan, läheistyön keskuksen toimintaan ja yhdistyksen
ylläpitämän päivystyspuhelimen toimintaan. Edellä mainittuihin
toimintamuotoihin kuuluu ryhmätilaisuuksien järjestämistä ja ryhmien
toiminnassa avustamista, vapaaehtoistyöhön kouluttamista ja
vapaaehtoisena toimimisen tukemista, keskustelu- ja neuvontatyötä ja
puhelin- ja chat-palvelun päivystäviä tehtäviä.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään edellä kerrotusta
toiminnasta ja toiminnoista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Tällaisia
kuluja ovat yhdistyksen henkilöstökulut, kokoontumistilojen vuokrat ja
muut toimitilakulut, ryhmätapaamisten, koulutustilaisuuksien ja muiden
tapaamisten matkakulut ja pienimuotoiset tarjoilukustannukset, tiedotusja viestintäkulut, asiantuntijatoimijoiden kulukorvaukset ja vapaaehtois- ja
vertaishenkilötoiminnasta aiheutuvat toimintamenot ja harrastekulut (mm.
uimaliput, vapaa-ajan kurssien kulut).
Rahankeräysvarat käytetään luonnonsuojelutyöhön Suomessa.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Luonnonsuojelutyötä tehdään kotimaassa ennallistamalla metsiä, soita ja
FI2017453000243941
muita maa-alueita osallistumalla yhteistyökumppanin (Osuuskunta
Lumimuutos) hankkeisiin. Kerätyt varat ohjataan eteenpäin Osuuskunta
Lumimuutoksen luonnon ennallistamistyöhön.
Kerätyt varat käytetään vaalikampanjoiden ja -tapahtumien
Poliisihallitus OKOYFIHH
järjestämiseen yleisten vaalien aikana. Lisäksi varoilla katetaan
FI3754190110001959
tiedotustoiminnasta aiheutuvia kuluja sekä poliittisten tapahtumien ja
kokousten järjestämisestä aiheutuvia kuluja. Varoilla voidaan kattaa
myös yhdistyksen henkilöstökuluja edellä mainittujen toimintamuotojen
osalta.
Kerätyillä varoilla järjestetään hengellisiä tilaisuuksia ja kokoontumisia
Poliisihallitus ITELFIHH
yhdistyksen omissa toimitiloissa sekä muissa tiloissa eri puolella
FI1424600010406020
Suomea. Lisäksi varoilla järjestetään tietyille kohderyhmille (esim. lapset
ja nuoret) suunnattuja hyvinvointia edistäviä ohjattuja kokoontumisia,
kuten esimerkiksi puhe- tai musiikkitilaisuuksia sekä erilaisia työpajoja,
joissa voi kehittää luovuuttaan mm. musiikin tai maalauksen keinoin.
Varoja voidaan käyttää myös toimintaan, jossa yhdistys tarjoaa
osallistujille mahdollisuutta tuottaa digitaalista mediaa, kuten
musiikkivideoita ja näytelmiä, sekä esittää ja julkaista sitä maksutta
esimerkiksi internetissä tai yhdistyksen omissa tilaisuuksissa. Varoilla
voidaan kattaa edellä kuvatun toiminnan toteuttamisesta aiheutuvia
kustannuksia, kuten toimitilojen vuokra- ja ylläpitokuluja, tarjoilukuluja
sekä tarvike- ja materiaalihankintojen kustannuksia.
Lisäksi varoista voidaan antaa tarveharkinnan perusteella rahallista tai
materiaalista avustusta (kuten esimerkiksi ruoka- tai vaateapua)
taloudellisissa vaikeuksissa oleville yksittäisille henkilöille ja perheille.
Yksittäiselle henkilölle tai perheelle annettavat rahalliset avustukset
myönnetään erikseen tilannekohtaisesti tiettyihin välttämättömiin
tarkoituksiin, kuten esimerkiksi elintarvikehankintoihin tai
vuokranmaksuun.
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1150175020004015
Att stöda barn- och ungdomsverksamhet på verksamhetsområdet. Lions
Club Lappträsk-Liljendal-Pernå rf får årligen ett flertal ansökningar om
understöd och de insamlade medlen används till dessa.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0810152-7 Irti Huumeista ry,
Helsinki
Fri från Narkotika rf

0871961-8 Q-teatteri ry

Helsinki

0226461-6 Keskustan EteläSeinäjoki
Pohjanmaan piiri ry

3121600-7 Apostolinen keskus Hämeenlinna
ry

1838074-2 Lions Club
Loviisa
Lappträsk-LiljendalPernå rf
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI2680240710119921

RA/2020/833

02.10.2020 -

RA/2020/1000

01.10.2020 -

RA/2020/1012

01.10.2020 -

RA/2020/1033

01.10.2020 -

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
- Sairaalaklovneina toimivien artistien palkkaukseen ja suoraan
sairaalaklovnityön organisointiin liittyviin välittömiin yhdistyksen kuluihin.
Kerätyt varat käytetään Konneveden lukion, Lapunmäen yhtenäiskoulun Poliisihallitus POPFFI22
sekä Hytölän ja Istunmäen alakoulun oppilaille annettaviin stipendeihin ja
FI0847641020014565
apurahoihin sekä Konneveden vanhusten viriketoiminnan tukemiseen.
Kerätyillä varoilla edistetään nuorten mielenterveystyötä ja innovointityötä Poliisihallitus ITELFIHH
yhdistyksen uusien toimintojen käynnistämiseksi sekä kehitetään
FI9441080011732198
mielenterveyttä edistävää toimintaa esimerkiksi yhdenvertaisuuden,
antirasismin ja ilmastoahdistuksen näkökulmasta. Kerätyt varat
käytetään:
- Tapahtumien järjestämiskuluihin, kuten esimerkiksi puhujapalkkioihin,
matkakuluihin ja tilavuokriin
- Mielenterveystyön palkkakuluihin sekä vapaaehtoistoiminnan kuluihin
- Koulutus- ja virkistystoiminnan järjestämiskuluihin
- Viestinnän- ja vaikuttamistoiminnan kuluihin
Kerätyt varat käytetään säätiön ylläpitämän Hotelli- ja ravintolamuseon
Poliisihallitus DABAFIHH
toiminnan tukemiseen. Varoilla rahoitetaan sellaisia Hotelli- ja
FI2280001710263725
ravintolamuseon toimenpiteitä, joilla on merkittävä vaikutus toiminnan
vahvistamiseen pitkällä tähtäimellä. Pääpaino on toimilla, jotka
vaikuttavat pitkäkestoisesti majoitus- ja ravitsemisalan ja ruoka- ja
juomakulttuurin kulttuuriperinnön säilyttämiseen sekä sen esittämiseen ja
tiedon levittämiseen. Varoja voidaan käyttää museon suurien
investointien rahoittamiseen kuten perusnäyttelyn uudistaminen,
kokoelmien säilytystilojen uudelleenjärjestelyt ja
kokoelmahallintajärjestelmän hankinta. Lisäksi varoilla voidaan
tasapainottaa museon normaalitoiminnan ulkopuolelta tulevien
toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten kustannusvaikutuksia
museon talouteen. Varat tulee tällöinkin käyttää yksinomaan
yleishyödyllisiin museotoiminnan käyttötarkoituksiin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1745017-1 Sairaalaklovnit ry

Helsinki

1110388-1 Lions Club
Konnevesi ry

Konnevesi

2441840-1 Nuorten
Helsinki
mielenterveysseura
- Yeesi ry

0956131-4 Hotelli- ja
Helsinki
ravintolamuseosääti
ö - Stiftelsen för
Hotell- och
restaurangmuseet
sr
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1102

01.10.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään opiskelijoiden mielenterveyden ja opiskelukyvyn Poliisihallitus DABAFIHH
edistämiseen ja mielenterveyden ongelmien ehkäisyyn. Varoja käytetään
FI0381469710205328
seuraaviin tarkoituksiin:
Vertaistuellinen mielenterveyttä vahvistava toiminta
- verkkotoiminnassa käytettävien toimintamuotojen kuten chattien ja
ryhmien ylläpidosta aiheutuvat kulut kuten ohjelmien lisenssien ja
käyttömaksujen kattaminen
- vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja työnohjaus
- vertaistuellisen toiminnan koordinoinnin markkinointi- ja palkkakulut
Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävät materiaalit,
menetelmät kuten oma-apuohjelmat ja koulutukset
- opiskelijoille tarkoitettujen mielenterveyttä vahvistavien materiaalien,
menetelmien ja koulutusten suunnittelu ja kehittäminen
kohderyhmälähtöisesti (materiaalien tuottamiskulut kuten suunnittelu,
taitto ja painatus, käännöskulut, palaverikulut ja matkakulut)
- opiskelijoiden parissa toimivien osaamista tukevien mielenterveyttä
vahvistavien materiaalien, menetelmien ja koulutusten suunnittelu ja
kehittäminen kohderyhmälähtöisesti (materiaalien tuottamiskulut kuten
suunnittelu, taitto ja painatus, käännöskulut, palaverikulut ja matkakulut)
- koulutusten, luentojen ja työpajojen sekä seminaarien toteuttaminen
kohderyhmille (järjestämiskulut kuten tilavuokrat, asiantuntijapalkkiot)
- koulutuksellisen toiminnan verkkopohjaista toteutusta mahdollistavien
ohjelmien lisenssien tai käyttömaksujen kattaminen.
Lisäksi varoja voidaan käyttää mielenterveystietoisuuden lisäämiseen ja
aiheeseen liittyvän stigman vähentämiseen kattamalla osallistavien
kampanjoiden ja vaikuttamiskampanjoiden kuluja. Varoja voidaan käyttää
myös Nyyti ry:n mielenterveyttä edistävän toiminnan markkinointiin
kattamalla mainonta- ja markkinointikuluja sekä toiminnan esittelystä eri
tapahtumissa, kuten oppilaitosten hyvinvointitapahtumat, aiheutuvat
ständi- ja messukulut. Verkkoviestintä on oleellinen osa yleishyödyllisen
toiminnan toteuttamista ja varoja voidaan käyttää myös verkkosivujen
ylläpidosta ja niiden kehittämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

0618512-2 Nyyti ry

Kotipaikka
Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1109

01.10.2020 -

RA/2020/1150

01.10.2020 -

RA/2020/1168

01.10.2020 -

RA/2020/1169

01.10.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Varat kohdistetaan median, taiteen ja musiikin tuottamiseen, tekemiseen Poliisihallitus HANDFIHH
sekä tapahtumien järjestämiseen. Seurakunta järjestää erilaisia
FI1631311002177180
hengellisiä musiikki, taide ja media-alan leirejä ja pajoja tästä alasta
HANDFIHH
kiinnostuneille ja niillä jo toimiville nuorille ja lapsille sekä aikuisille.
FI6131311002176273
Toiminta median, taiteen ja musiikin tuottamisessa, musiikkileirien sekä
tapahtumien järjestämisessä ei ole voittoa tavoittelevaa. Tavoitteena on
mahdollistaa näihin aloihin tutustumista ja tarjota tilaisuus musiikista
kiinnostuneille kasvaa omassa taiteellisessa ilmaisussa ja tekemisessä
alojen ammattilaisten ohjauksessa.
Varoja käytetään musiikin ja median tekemisestä aiheutuviin kuluihin
kuten tilavuokriin esimerkiksi studiovuokriin, palkkioihin, laitevuokriin ja
laitehankintoihin, tuottamiseen sisältäen kuvaus, valot ja vaatteet,
miksaukseen, masterointiin, mainontaan sekä brändäykseen. Kaiken
taiteellisen sisällön tuottamisen ja tekemisen keskiössä on edistää
ihmisten hengellistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tarjota
mahdollisuus taiteen tekemiseen monessa eri elämäntilanteessa olevalle
ihmiselle. Toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa osallistumista ja
oppimista musiikin ja taiteen parissa. Toiminta ei tue ammattimaista
toimintaa, vaan kasvattaa ja rohkaisee mukana olijoita
ammattimaisuuteen ja hakeutumaan ammatin opiskeluun.
Varoja käytetään myös hengellistä musiikkia ja taidetta sisältävien
tapahtumien järjestämiseen ja niistä koituviin kustannuksiin kuten
tilavuokriin, palkkioihin, laitehankintoihin sekä vuokraukseen ja muihin
tapahtuman järjestämisestä koituviin yleisiin kustannuksiin kuten
cateringiin ja matkakorvauksiin.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään vähävaraisten ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä tukemiseen
FI1652710420386212
taloudellisin avustuksin. Avustusta voidaan antaa joko taloudellisena
suorana tukena perheelle taikka päivittäistavaroiden ja -tarvikkeiden
hankintaan lahjakorttien muodossa.
Lisäksi keräysvaroja voidaan jakaa vauvojen teho-osaston toiminnan
tukemiseen osastojen viihtyisyyttä parantaen ja potilaiden käyttöön
tarkoitettujen vapaa-ajan välineistön hankintaan (kuten leikkivälineet).
Yhdistys päättää sairaanhoitoyksikön kanssa yhdessä varojen käytöstä
hankintoihin.
Kerättyjä varoja käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- toimitilan vuokraan ja toiminnassa (kuten kokoukset, lastentoiminta,
FI8551620020228063
nuortenillat yms.) tarvittaviin kulutustavaroihin sekä toiminnasta
aiheutuvien henkilökulujen kattamiseen
- jumalanpalvelusten aikana toimivan lastentyön tarvikkeisiin
(askarteluvälineet)
- piha-alueen kehittämiseen (avoimen puutarhan kehittäminen,
mahdolliset lasten lelut ja/tai telineet)
- mediasisällön tuottamisen kuluihin (esim. liittymät, välineet, tekniikka)
Kerätyt varat käytetään taloudellisten avustusten antamiseen sekä
Poliisihallitus OKOYFIHH
virkistys- ja vertaistukitoimintaan perheen lapsen sairastuessa syöpään.
FI4657318260923378
Avustuksia voidaan myöntää esim. alkusairauden ajalle, lääke- ja
hautajaiskustannuksiin.
Lisäksi varoja voidaan käyttää yhdistyksen omistamien ja ylläpitämien
asuntojen käytöstä aiheutuviin juokseviin kuluihin, siltä osin kuin perheet
käyttävät asuntoja lasten hoitojaksojen aikana.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2803104-4 Northwind Church

2510297-8 Toivon Kammari ry Kuopio

2693865-4 Word of Faith
Church Finland

Kokkola

0802548-0 SYLI- syöpään
Vesilahti
sairastuneiden
lasten vanhempien
yhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/1171

01.10.2020 -

RA/2020/1174

01.10.2020 -

RA/2020/1176

01.10.2020 -

RA/2020/1177

01.10.2020 -

RA/2020/1182

01.10.2020 -

RA/2020/742

01.10.2020 -

RA/2020/811

01.10.2020 -

Kerätyt varat käytetään aivojen, hermoston ja mielenterveysalan
tieteellisen tutkimustyön tukemiseen myöntämällä apurahoja ja
stipendejä.
Lisäksi varoja käytetään aivoihin kohdistuvan tiedon ja tutkimustulosten
tunnetuksi tekemiseen järjestämällä yleisöseminaareja ja tiedottamalla
tutkimustuloksista. Seminaarien ja tiedotustoiminnnan tavoitteena on
edistää kansalaisten tietoisuutta aivoista, aivosairauksista ja sairauksien
ehkäisystä.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen seuratoimintaan sekä lapsi-, nuoriso, perhe- ja diakoniatyön tukemiseen. Varoilla järjestetään
raamattuluokka- ja pyhäkoulutoimintaa, erilaisia kerhoja sekä muita
tilaisuuksia, tapahtumia ja kokoontumisia eri kohderyhmille (äiti-lapsi
piirit, nuorten illat, eläkeläisten virkistys- ja vertaistoiminta, naisten ja
miesten illat, pariskuntien illat, musiikkikahvila jne.).
Kerätyillä varoilla katetaan edellä kuvatun toiminnan toteuttamisesta
aiheutuneita kuluja sekä toiminnassa käytettävän toimitilakiinteistön
lainanhoito- ja ylläpitokuluja, kuten esimerkiksi siivous-, sähkö-, vesi- ja
jätehuoltomaksuja sekä ulkoalueiden hoitokuluja. Varoilla katetaan myös
toiminnan järjestämiseen liittyviä henkilöstökuluja sekä tilaisuuksien ja
tapahtumien järjestämiskustannuksia, kuten tiedotus - ja tarjoilukuluja.
Lisäksi varoista voidaan jakaa pienimuotoista arkipäivän apua sekä
lahjakortteja Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK)
järjestämille leireille yhdistyksen diakoniatyössa.
Kerätyt varat käytetään Terhokodin toiminnan tukemiseen sekä
potilaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin lisäämiseen. Varoilla
mahdollistetaan mm. perhetyöntekijän ja logoterapeutin palvelut,
erilaisten vertaistuki- ja sururyhmien sekä virkistystoiminnan
järjestäminen, veloituksettoman potilaskanttiinin ylläpitäminen, erilaisten
rentoutus- ja hyvinvointihoitojen tarjoaminen sekä sairaalamuusikon työ.
Lisäksi varoja voidaan käyttää vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttamiseen
ja vapaaehtoistyön ylläpitämiseen.
Kerätyt varat käytetään seurakunnan diakonisen avustustoiminnan
rahoittamiseen ja diakoniatyön avustuskohteiden hyväksi.
Kerättäviä varoja käytetään yhdistyksen toiminnan tarkoituksesta
syntyvien kustannusten maksamiseen, joita ovat työntekijöiden
palkkakulut, vuokrattavan aluksen käyttö- ja varustelukulut, aluksen ja
miehistön vakuutukset sekä kerättävien jätteiden kuljetus- sekä
jäteasemamaksut.
Kerätyt varat käytetään lahjoitettujen Päivän Tunnussana -kirjojen
pakkaus- ja lähetyskustannusten kattamiseen.
Kirjaa jaetaan muun muassa sairaaloihin, vankiloihin, vanhuksille,
merenkulkijoille, opiskelijoille ja puolustusvoimissa palvelevien
keskuuteen sekä toimitetaan inkeriläisseurakunnille Karjalaan ja
ulkosuomalaisille eri puolilla maailmaa.
Keräysvaroja käytetään vammaisten ja pitkäaikaisesti
toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten
toimintamahdollisuuksien edistämiseen.
Kerätyt varat jaetaan apurahoina tähän ryhmään kuuluville
yksityishenkilöille ja heitä edustaville yhteisöille.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3355412820022599
AABAFI22
FI7566010001090927
NDEAFIHH
FI9710233000244371

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2753330550003591

0181467-1 Perhon
Perho
Rauhanyhdistys r.y.

Poliisihallitus DABAFIHH
FI0380001500828554

0702786-3 TERHO-säätiö sr

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5150895320008933
Poliisihallitus SBANFIHH
FI0339390061264594

0176700-0 Muuramen
seurakunta
3131054-6 Suukko Merelle ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3910055000428492

0158579-2 Karjalan
Hamina
Evankelinen Seura
ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7050920920378765
OKOYFIHH
FI1350920920457197

2873756-5 Tukilinja-säätiö sr

2297866-7 SUOMEN
AIVOSÄÄTIÖ sr

Kotipaikka
Helsinki

Muurame
Helsinki

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9651080220078059

RA/2020/855

01.10.2020 -

RA/2020/938

01.10.2020 -

Kerätyt varat käytetään ihmiskaupan, pornografian ja sukupuolittuneen
väkivallan vastaiseen työhön Suomessa ja ulkomailla seuraavasti:
1. Kyproksella sijaitsevan, seksiperäisen ihmiskaupan uhreille suunnatun
Room of Hope päiväkeskuksemme kuluihin (päiväkeskuksen vuokra- ja
kiinteistökulut, päiväkeskustyöntekijöiden palkkakulut, päiväkeskuksessa
toteutettavien taide- ja käsityöprojektien väline- ja materiaalihankinnat
sekä päiväkeskuksen ruokakulut)
2. Ihmiskauppaa, sukupuolittuneen väkivallan kysymyksiä ja
pornoteollisuutta käsittelevien koulutustilaisuuksien järjestelykuluihin
(tilavuokrat, koulutusmateriaalit sekä matkakulut, palkkiot ja
työkorvaukset)
3. Eri sidosryhmille tuotettavan kirjallisen ja visuaalisen
koulutusmateriaalin työstäminen ja julkaiseminen (sisältää kirja- ja
mediatuotannon, kuten dokumentit, kirjat ja verkossa olevan
opetusmateriaalin)
4. Ihmiskauppaa, pornografiaa ja sukupuolittunutta väkivaltaa
käsittelevien koulutustilaisuuksien, konferenssien ja seminaarien
osallistumiskuluihin
5. Kummiohjelmaan, jossa lahjoittajat tukevat tiettyä ihmiskaupan uhria ja
hänen lapsiaan (Vapauta Uhri ry:n edustaja hankkii saaduilla
kummiohjelmatuotoilla naisille ja lapsille heidän tarvitsemiaan
päivittäistavaroita ja asioita, kuten ruokaa, huopia, vaatteita, leluja,
vaippoja, bussilippuja jne.)
6. Yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa Suomeen
ihmiskaupan uhreille avattavan päiväkeskuksen toimintaan
(päiväkeskuksen vuokra- ja kiinteistökulut, sekä päiväkeskuksen
toimintakulut kuten materiaalihankinnat, pienryhmä- ja
vertaisryhmätoiminnasta aiheutuvat kulut ja projektityöntekijöiden
palkkiot)
7. Nuorten seksuaalineuvontaprojektiin (ilmainen seksuaalineuvonta alle
25-vuotiaille nuorille, erityisenä kohderyhmänä pornoriippuvaiset nuoret)
8. Toiminnan markkinointi- ja mainoskuluihin
9. Toiminnanjohtajan palkkakuluihin siltä osin, kuin työtehtävät liittyvät
edellä kuvattuihin toimintoihin
Pengarna används till att stöda människohandelsoffer som har blivit
Poliisihallitus ITELFIHH
avvisade eller utvisade från Finland till Italien och Nigeria.
Fl1849630010135694
Pengarna används för
- rehabilitering, läkarbesök, för att betala hyra, inredning, uppehälle,
studier och skolgång för kvinnor och barn
- att stöda MeCAHTs skyddshemsprojekt i Nigeria genom att delta i
finansieringen av köpet av tomtmark
- utbildning av föreningens medlemmar för att inleda en uppsökande
verksamhet (betala arvode för utbildare, resekostnader för utbildare, hyra
och teknisk utrustning för utrymme, utbildningsmaterial och traktering för
deltagare)
- att trycka upp och distributera infomaterial om föreningens verksamhet
- för uppsökande verksamhet av personer som utsatts för
människohandel i Finland, främst i Österbotten (för att täcka kostnader
för t.ex. mat, kläder, sjukvårdskostnader, resekostnader, hygienartiklar).
Elpida r.f. samarbetar med organisationerna MeCAHT i Nigeria och
Gospel Roma APS och II Faro International Baptist Church and the
Church over the Ministry of Missione di Luce samt Alleanza Tesori
Raggianti i Italien.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2812658-8 Vapauta Uhri ry

Hämeenlinna

2903533-8 Elpida rf

Kristiinankaupunki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus POPFFI22
FI6247304020000122

RA/2020/941

01.10.2020 -

RA/2020/943

01.10.2020 -

RA/2020/1087

26.09.2020 -

RA/2020/1128

24.09.2020 -

RA/2020/1122

23.09.2020 -

Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen ja
diakoniatyön avustuskohteiden hyväksi.
Kerätyt varat käytetään diakonian kautta avustuksina vähävaraisille sekä
hätäapuna kriisin tai vahingon sattuessa. Varoja käytetään myös
joulupussikeräykseen vähävaraisille. Lisäksi varoja kerätään
joulupusseja varten ystävyysseurakunnalle Venäjälle. Joulupussit jaetaan
vähävaraisille seurakunnan lähetystyön kautta.
Kerätyt varat käytetään löytökissojen hoitokulujen (kuten eläinlääkäri-,
Poliisihallitus ITELFIHH
lääke-, sirutus-, ruoka- ja tarvikekulut) kattamiseen. Kerättyjä varoja
FI7843500010128179
voidaan käyttää myös löytökissojen kiinniottamiseen tarkoitettuun
välineistöön (kuten loukut, haavit, loukkuvahdit ja riistakamerat).
Kertyvät varat käytetään:
Poliisihallitus HANDFIHH
- yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen
FI9331311001648405
- ilmaiseksi jaettaviin painotuotteisiin, opetus- ja muuhun tilaisuuksissa
tarvittavaan materiaalin valmistamiseen
- kansainvälisten tieteellisten, yhteiskunnallisten, perherakenteita
tutkineiden tutkimusten, kirjoitusten ja artikkeleiden ja videoiden
kääntämiseen sekä omaan videotuotantoon
- yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen
- gallup- ja mielipidetutkimusten tekemiseen
- tilavuokriin, siltä osin kuin kyse on yleishyödyllisestä toiminnasta
- palkkauskuluihin yleishyödyllisen toiminnan osalta
- oikeusavun ja -neuvonnan antamiseen yhdistyksen toimialueen asioissa
- tietotekniikan ylläpitokuluihin liittyen pääosin ilmaiseksi jaettavan
materiaalin tuotannon, ulkomaisen materiaalin kääntämisen ja
radiotoiminnan tarpeisiin, kuten julkaisu- ja uutiskirjejärjestelmät ja datan
säilytys sekä varmuuskopiointi
- mahdollisten kansalaisaloitteiden kampanjointiin.
Rahaa kerätään yhdistyksen mielipidelehden Kansan äänen
Poliisihallitus OKOYFIHH
julkaisemiseen koko maassa. Kerätyt varat käytetään lehden toimitus-,
FI0855411420027966
paino- ja levityskustantannuksiin.
Rahankeräysvaroja voidaan käyttää lehden julkaisukustannuksiin siltä
osin, kuin lehden tuottamisesta saatavat muut tulot eivät kata lehden
kustannuksia.
Varat käytetään rakennettavassa Kyläkeskuksessa yhtenä osana
Poliisihallitus OKOYFIHH
sijaitsevien kyläyhdistyksen ylläpitämien kylän infopisteen (ns. Kyläpiste)
FI4850690120056277
ja sen yhteydessä olevan kokous-/kerhohuoneen
rakennusmateriaaleihin, keittiökalusteisiin ja keittiön pientarvikkeisiin.
Kyläpisteen ja kerhohuoneen tiloja tullaan käyttämään vain
yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0178722-0 Kauhajoen
seurakunta

Kauhajoki

2951674-8 MirriRescue ry

Uusikaupunki

2786880-3 Aito avioliitto ry

Vantaa

3023760-7 EU:n vastainen
kansanrintama ry

Helsinki

1973482-1 Vuolenkosken
kyläyhdistys ry

Iitti
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1124

23.09.2020 -

RA/2020/1126

23.09.2020 -

RA/2020/1104

18.09.2020 -

RA/2020/1106

18.09.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään kriisiauttamistyöhön. Kriisiauttamistyön
Poliisihallitus DABAFIHH
työmuotoja ovat esimerkiksi eri ikäisten parissa tehtävä kriisiauttamistyö,
FI4380001971298980
ryhmämuotoinen auttamistyö (kuten sururyhmät, yrittäjille suunnattu
jaksamista tukeva ryhmä, odottavien äitien ryhmä), traumatisoituneiden
maahanmuuttajien parissa tehtävä työ, läheisensä menettäneiden
parissa tehtävä työ, seksuaalista väkivaltaa kokeneiden parissa tehtävä
työ sekä kriisissä olevien pariskuntien parissa tehtävä työ. Varoilla
järjestetään myös mielenterveys- ja kriisiauttamistyöhön liittyviä
koulutuksia sekä erilaisia tapahtumia, kokoontumisia ja vierailuja
kriisiauttamistyön kohderyhmille ja kriisiauttamistyön vapaaehtoisille
tukihenkilöille.
Varoja voidaan käyttää edellä kuvatun toiminnan toteuttamisesta
aiheutuviin kuluihin, kuten henkilöstökuluihin sekä vapaaehtoistyön
järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. Lisäksi varoja käytetään toiminnan
kannalta tarpeellisiin työväline-, laite- ja tarvikehankintoihin.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen sosiaaliseen avustustoimintaan,
Poliisihallitus OKOYFIHH
jossa jaetaan ruoka- ja tavara-apua sitä tarvitseville. Varoilla katetaan
FI8355210720121671
avustustavaran noudosta, kuljetuksesta, varastoinnista ja jakelusta
aiheutuvia kustannuksia sekä muita avustustoiminnan toteuttamisesta
aiheutuvia kuluja, kuten esimerkiksi kuljetusvälineiden hankinta- ja
ylläpitokustannuksia, toimitilojen vuokrakuluja, laite- ja tarvikehankintoja,
ruuanvalmistuskuluja, toimintaa varten palkattavien työntekijöiden
henkilöstökuluja sekä vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä aiheutuvia
kustannuksia.
Lisäksi varoilla voidaan järjestää eri kohderyhmille (esim. alueen nuoret)
maksuttomia tilaisuuksia ja tapahtumia, kuten urheilu-ja
liikuntatapahtumia, hyvinvointia ja terveitä elämäntapoja kannustavaa
opetusta, päihdevalistusta sekä musiikkitapahtumia. Varoilla katetaan
tilaisuuksien ja tapahtumien toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia,
kuten esimerkiksi väline- ja materiaalihankintojen kuluja.
Kerätyt varat käytetään ruokajakelusta ja tapahtumien järjestämisestä
Poliisihallitus SBANFIHH
aiheutuvien kulujen kattamiseen.
FI6839390061141883
Varoilla katetaan ruokajakelusta aiheutuvia polttoainekuluja sekä
kylmäsäilytyksestä aiheutuvia kustannuksia, kuten sähkö- ja tilakuluja.
Lisäksi varoja käytetään tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin,
kuten tapahtumissa perittäviin paikka- ja vuokramaksuihin.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus ITELFIHH
- nuorisotyön tukemiseen (esim. partio, urheiluseurat, MLL)
FI7442131020027705
- katastrofien uhrien auttamiseen (esim. tulipalo- ja onnettomuustilanteet)
- vanhustyön tukemiseen (hankkimalla esim. apuvälineitä ja poistamalla
liikkumista rajoittavia esteitä)
- vähävaraisten lasten avustamiseen (esim. Hyvä Joulumieli -keräys)

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0932533-8 MIELI LounaisSuomen
mielenterveys ry

Turku

3129938-3 Vilppulan Nuoli ry

Mänttä-Vilppula

3130730-4 Eväskassi ry

Tuusula

0207438-8 Lions Club Sysmä
ry

Sysmä
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/1110

18.09.2020 -

RA/2020/1031

16.09.2020 -

RA/2020/1088

16.09.2020 -

RA/2020/1090

16.09.2020 -

RA/2020/1091

16.09.2020 -

RA/2020/1093

16.09.2020 -

Kerätyt varat käytetään:
- ruoka-avun järjestämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten
esim. ajoneuvo- ja logistiikkakustannuksiin (polttoaine-, huolto-,
vakuutus- ja verokulut)
- vapaaehtoistyötekijöiden koulutus- ja matkakuluihin
- toimitilan vuokrakuluihin
- nuorisokahvilan tarvikkeisiin (esim. pelit) ja ilmaisiin tarjoiluihin (esim.
leipä, mehu)
- ilmaisten yhteisöruokailujen järjestämiseen (esim. ruuat,
kertakäyttöastiat, kahvit)
- ilmaisten harraste- ja urheilukerhojen järjestämiseen sekä harraste- ja
urheiluvälineiden hankkimiseen
- ruoka-apu- ja nuorisotyötä tekevien palkkakustannuksiin
- välttämättömiin hallinnollisiin kuluihin, kuten työ- ja siivousvälineisiin
Yhdistys järjestää kerhotoimintaa, opintopiirejä, koulutustilaisuuksia,
kursseja, keskustelutilaisuuksia, elokuvanäytöksiä ja muuta vastaavaa
toimintaa demokraattiseen koulutoimintaan liittyen sekä tekee yhteistyötä
muiden Suomessa demokraattista koulutusta eteenpäin vievien
toimijoiden kanssa ja on mukana järjestämässä tapahtumia eri puolella
Suomea. Kerätyt varat käytetään tapahtumien järjestämisest aiheutuviin
kuluihin, tapahtumiin liittyviin matkakuluihin, kouluttajien palkkioihin ja
matkakuluihin sekä Turussa toimivan kotikoululaisten kerhotoiminnan
tukemiseen (ohjaajan palkka, matkakulut, materiaalikustannukset,
tilavuokra, vakuutukset ja muut kerhotoimintaan suoraan liittyvät
kustannukset).
Ändamålet med insamlingen är att få in donationer vilka stödjer Svenska
handelshögskolans verksamhet i enlighet med universitetslagen 2 §.
Konkreta ändamål för användningen är t.ex. stipendier, löner, materialoch lokalkostnader, resekostnader samt forsknings- och
undervisningsunderstöd. Utöver ändamålen kopplade till universitetes
konkreta verksamhet, kan de insamlade medlen användas för att stärka
grundkapitalet.
De insamlade medlen går till veterinärkostnader, laboratorieprov, vård,
mediciner, mat, sand och tillbehör som leksaker, handdukar, håvar,
sopsäckar, städmaterial osv. Föreningen microchippar alla djur som
överlåts till nya hem, så finns kostnader för microchip och registrering.
Därför insamlade medlen ska användas också för upplysning,
information om djurskyddsarbete. Om möjligt kan hjälp ges åt mindre
bemedlade djurägare i form av mat och ev. veterinärkostnader.
Kerätyt varat käytetään:
- vanhusten virkistystoimintaan sekä kotona asumisen tukemiseen
- nuorten opiskelun tukemiseen jakamalla stipendejä
- vähävaraisten perheiden elämisen tukemiseen erilaisin lahjoituksin
Kerätyt varat käytetään Suomen evankelisluterilaisen seurakuntaliiton
yhdyskuntajärjestyksen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien kulujen
kattamiseen:
- työntekijöiden palkkakulut
- opetus- ja julistustyökulut
- lapsi- nuorisotyökulut
- toiminnasta aiheutuvat vuokrakulut
- kurssi- ja leiritoimintakulut
- lähetystyöstä aiheutuvat kulut

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI0780001970938982

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6457116120182049

2932527-1 Turun FeeniksTurku
koulun tukiyhdistys
ry

Poliisihallitus HELSFIHH
Fl0440550010269872
NDEAFIHH
FI2817453000099558

0245907-7 Svenska
handelshögskolan

Poliisihallitus HELSFIHH
FI9840550012665341

2918757-7 Eteläkärjen
Inkoo
Eläinsuojeluyhdistys
ry, Sydspetsens
Djurskyddsförening
rf

Poliisihallitus OKOYFIHH
Fl5852820120048473

0828170-8 Lions Club
Mäntsälä
Mäntsälä/Nelosväyl
ä r.y.

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7257300821059140

0202328-1 Suomen
Helsinki
evankelisluterilainen
seurakuntaliitto

1611377-1 Takaisin Elämään
ry

Kotipaikka
Helsinki

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/681

16.09.2020 -

Kerätyt varat käytetään kristillisen lähetystyön tukemiseen sekä
diakoniseen ja humanitaariseen avustustoimintaan Virossa, Venäjällä,
Etiopiassa ja Israelissa sekä kotimaassa.
Kotimaan työssä varoja käytetään kristillisen lapsi, -nuoriso, -perhe ja
aikuistyön tukemiseen, kaikille avoimen leiri- ja retkitoiminnan
järjestämiseen sekä kaikille avointen kristillisten tilaisuuksien ja
tapahtumien järjestämiseen, mukaan lukien radion ja sosiaalisen median
kautta toteutettava toiminta. Varoilla katetaan kotimaan työntekijöiden ja
humanitaarisen avun työntekijöiden matka- ja henkilöstökuluja sekä
lähetystyöntekijöiden kuluja kohteissa.

RA/2020/1080

15.09.2020 Medlen från penninginsamlingen används för följande ändamål:
- stiftsgårdens konkreta verksamhet i form av kostnader för att planera
och genomföra mötes- och kursverksamhet som är öppna för
allmänheten och är subventionerade, såsom Studia Generaliaföreläsningar som erbjuds på kursgården och digitalt
- folkakademins studiebesök, utfärder och kulturella verksamhet som inte
omfattas av statsandelar (språk- , musik- och musikalprogrammen)
- digitalisering av Lärkkullas allmännyttiga verksamhet i form av
utrustning i Lärkkullas musikstudio. Medlen från penninginsamlingen kan
användas för detta ändamål till den del som utrustingen används till
allmännyttiga verksamhet.
- renovering av Lärkkullas fastigheter (till exempel för renovering av
Lärkkullas bibliotek, kapell, musikutrymmen och matsal). Medlen från
penninginsamlingen kan användas för detta ändamål till den del som
fastigheterna är i allmännyttigt bruk .

RA/2020/1083

15.09.2020 -

RA/2020/1065

10.09.2020 -

RA/2020/1069

10.09.2020 -

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI7180001901169319

Y-tunnus

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9355490420000082

0202983-5 Lärkkulla-stiftelsen Raasepori
sr

Poliisihallitus ITELFIHH
Varat käytetään lasten ja nuorten harrastuskustannusten tukemiseen
FI6844560010267210
hakemusten perusteella.
Hakuaika on jatkuva. Neljännesvuosittain päätetään keille hakemuksen
lähettäneille avustusta myönnetään. Avustukset maksetaan ensisijaisesti
maksamalla harrastuskustannusten laskuja. Poikkeustapauksissa
harrastuskustannus korvataan (tositteita vastaan) hakijoiden (tai näiden
huoltajien) tilille.
Rahankeräysluvalla kerättyjä varoja käytetään Vaskitie 2:ssa sijaitsevan Poliisihallitus NDEAFIHH
yhdistyksen omistaman kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon. Valtaosa
FI7511753000213554
yhdistyksen toiminnasta ja sen järjestämistä tilaisuuksista pidetään
edellä mainitussa kiinteistössä.
Kertyneitä varoja voidaan käyttää kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon vain
siltä osin kuin ne kohdistuvat yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan.
Kerätyt varat käytetään yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan
Poliisihallitus NDEAFIHH
tukemiseen ja yliopiston pääomittamiseen.
FI2816603001075954

Yhteisö

0242815-8 Lähetysyhdistys
Rauhan Sana ry

2220708-8 Satakunnan
yhteisöt ry

Kotipaikka
Oulu

Pori

0142308-0 Turun
Turku
Rauhanyhdistys r.y.

2228357-4 Aaltokorkeakoulusäätiö
sr

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1072

10.09.2020 -

RA/2020/1073

10.09.2020 -

RA/2020/1060

08.09.2020 -

RA/2020/960

06.09.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyillä varoilla tuetaan Aurinkorannikon suomalaisen evankelisPoliisihallitus OKOYFIHH
luterilaisen seurakunnan toimintaa. Seurakunnan toimintaan kuuluu
FI5054560220039331
jumalanpalvelusten, raamattutuntien, rippikoulujen , konserttien,
NDEAFIHH
kesäpäivien, kerhojen ja tapahtumien järjestämistä kaikenikäisille. Lisäksi
FI8920661800021623
varoja käytetään yhdistyksen oman lähetystoiminnan toteuttamiseen
yhdessä Aurinkorannikon suomalaisen evankelis-luterilaisen
seurakunnan kanssa.
Varoja käytetään edellä kuvatun toiminnan toteuttamisesta aiheutuviin
kuluihin:
- seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten koulutus-, matka- ja
majoituskuluihin
- työntekijöiden perheenjäsenten koulumaksuihin
- toiminnassa tarvittavien tilojen vuokra- ja käyttökuluihin sekä laitteiden,
välineiden ja materiaalien hankinta- ja käyttökuluihin
- lähettien palkkioihin sekä lähetystyön matka- ja majoituskuluihin
- tapahtumien järjestämiskuluihin
Lisäksi varoja käytetään Aurinkorannikon suomalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan diakonia- ja sosiaalityöhön. Diakonia- ja
sosiaalityössä annetaan tarveharkinnan perusteella avustuksia ja
käytännön tukea erilaisiin elämän tilanteisiin, kuten esimerkiksi ruoan tai
vaatteiden ostamiseen, lääkärikustannuksiin, hätätilanteissa henkilön
palauttamiseen Suomeen tai hätämajoituksen järjestämiseen. Lisäksi
työssä tarjotaan vertaistoimintaa tukea tarvitseville. Apua ja tukea
annetaan pääasiassa Espanjassa liikkuville, asuville tai matkustaville
suomalaisille.
Varoilla voidaan tukea myös Espanjan katolisen kirkon ja Turistikirkon
kanssa tehtävää ekumeenista yhteistyötä. Varoilla katetaan katoliselta
kirkolta vuokrattavien kirkkotilojen vuokrakuluja sekä rippikoulujen,
evankeliointitapahtumien ja konserttien järjestämisestä aiheutuvia
vuokra- ja materiaalikuluja. Lisäksi varoilla voidaan kattaa esiintyjien
palkkioista aiheutuvia kuluja.
Kerätyt varat käytetään rukoustyötoiminnan edistämiseen. Yhdistys
Poliisihallitus OKOYFIHH
järjestää sanan ja rukouksen iltoja sekä tilaisuuksia, tapahtumia,
FI4151390320033411
kokouksia ja koulutuksia. Varat käytetään toiminnan toteuttamisesta
aiheutuvien kulujen kattamiseen sekä tapahtumista tiedottamiseen.
Varoilla on tarkoitus kattaa eläinsuojeluyhdistyksessä kuntoutuvien
Poliisihallitus OKOYFIHH
eläinten ruoka-, lääke-, tarvike- ja eläinlääkärikuluja. Lisäksi varoilla
FI1851330020065693
voidaan kattaa yhdistyksen omistaman hevosen ylläpidosta aiheutuvia
kustannuksia.
Kerätyillä varoilla on tarkoitus hankkia eri puolilta maapalloa ekologisesti Poliisihallitus HANDFIHH
merkittäviä alueita, joista muodostetaan yksityisiä luonnonsuojelualueita.
FI2931311002171126
Kerätyillä varoilla ostetaan maa-alueita luonnonsuojelualueiden
perustamista varten. Lisäksi varoja voidaan käyttää maa-alueiden
hankintaan sekä hallintaan liittyvien velvoitteiden hoitamiseen
(varainsiirtovero, lainhuudatus, kiinteistövero), maa-alueiden
ilmakuvaukseen, alueiden etsimiseen, ylläpitoon ja tiedottamiseen
liittyviin kustannuksiin.

Y-tunnus

Yhteisö

3105189-8 Aurinkorannikon
seurakunnan
ystävät ry

Kotipaikka
Helsinki

2550465-1 Kristus yhdistää ry Savonlinna

3006486-5 Eläinsuojeluyhdistys Savonlinna
Elämänlanka ry

2704029-9 Helsinki Säätiö sr

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1054

04.09.2020 -

RA/2020/1049

03.09.2020 -

RA/2020/1002

01.09.2020 -

RA/2020/1003

01.09.2020 -

RA/2020/639

01.09.2020 -

RA/2020/678

01.09.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään puolueen toimintaan, johon Poliisihallitus HOLVFIHH
kuuluu vaikuttamistyö, kampanjat, tapahtumat ja viestintä.
FI2379977993959647
Kerättäviä varoja käytetään kuntavaaleista aiheutuviin kampanjakuluihin.
Lisäksi varoilla tuetaan puolueen omia ja sen jäsenyhdistysten hankkeita,
kuten näkyvyyttä edistäviä kampanjoita ja yleisötapahtumia.
Hankkeiden avulla tuodaan esille poliittisia teemoja ja tavoitteita sekä
keinoja tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Rahankeräysvaroilla
katettavia kuluja ovat esimerkiksi tilaisuuden tai kampanjan
markkinoinnista aiheutuvat kulut, tilavuokrat ja henkilöstöön liittyvät kulut.
Lisäksi katetaan vapaaehtoistoiminnan koulutuksen kuluja, kuten
tilavuokria, kouluttajakustannuksia ja muita vastaavia välittömiä kuluja.
De insamlade medlen användas för missionsverksamhet,
Poliisihallitus OKOYFIHH
bibelundervisning samt för att organisera andliga tillfällen och
FI7655681620011677
evenemang.
Medlen kan också användas till föreningens stödgruppsverksamhet samt
att ge diakonistöd åt personer som är i behov av praktisk eller ekonomisk
hjälp genom denna verksamhet.
Kerätyt varat käytetään Zonta International-järjestön omiin ja
Poliisihallitus NDEAFIHH
yhteistyössä YK:n alajärjestöjen kanssa toteuttamiin hankkeisiin sekä
FI7310783000206218
kotimaisiin Zonta Internationalin tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin.
NDEAFIHH
Hankkeet liittyvät tyttöjen ja naisten elämänlaadun parantamiseen,
FI5511603000107852
terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseen sekä sukupuoleen
perustuvan väkivallan poistamiseen ja tasa-arvon lisäämiseen.
Kerätyt varat käytetään;
Poliisihallitus DABAFIHH
1) Kuulovammaishuippu-urheilun tukemiseen. Varat käytetään
FI3480001501680335
lyhentämättömänä kuulovammaishuippu-urheilijoiden / maajoukkuepelaajien urheilukustannuksiin. Varojen käyttökohteita ovat
majoitukset, lentomatkat, leireilyt, varusteet ja kouluttautuminen
urheilijoiden ja valmennuksen osalta (antidoping- ja eettinen työ,
henkinen valmennus ja lajiosaaminen).
2) Lasten- ja nuorten liikunnan tukemiseen Liiton tarkoituksena on
edistää lasten ja nuorten liikunnallista harrastusta ja ehkäistä
syrjäytymistä. Varoja käytetään leireihin ja muihin ohjattuihin
liikuntatoimintoihin. Varat kohdennetaan suoraan toiminnasta aiheutuviin
kuluihin (kuten tilavaraukset, välineet ja leirikustannukset).
Kirkkopalvelut ry toteuttaa yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen
Poliisihallitus OKOYFIHH
varoja kerääviä rahankeräyksiä, joiden tuotolla autetaan vähävaraisia,
FI1450000120236228
vaikeassa elämäntilanteessa tai muutoin kriisissä olevia ihmisiä sekä
NDEAFIHH
katastrofin uhreja Suomessa ja kehitysmaissa.
FI5415963000102899
Toteutettavat keräykset:
NDEAFIHH
a) Valtakunnallinen, vuosittain toteutettava Yhteisvastuukeräys, jonka
FI1620891800006775
keräystuotto ohjautuu vaikeassa elämäntilanteessa olevien auttamiseen
HELSFIHH
Suomessa ja maapallon kriisialueilla.
FI8240550010414841
b) Kirkkopalvelujen Kotimaanavun keräykset, joiden tuotolla autetaan
vaikeuksissa olevia ihmisiä Manner-Suomessa.
Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
heikommassa asemassa olevien auttamiseen.
FI7557413610001577
Varojen käyttäminen avustamiseen tapahtuu seurakunnissa diakonisia
kriteerejä noudattaen. Avustus myönnetään ruokakassina tai
lahjakorttina ruokakauppaan tai diakoniatyön kautta maksetaan jokin
asiakkaan lasku. Varoilla rahoitetaan myös työttömien ja vähävaraisten
ruokailuja, joita järjestetään säännöllisesti seurakuntayhtymän ja
seurakuntien tiloissa.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2834102-6 Feministinen
puolue rp.

Helsinki

0681939-1 Punsar
Bönehusförening
r.f.

Pedersören kunta

2018616-4 Zonta International Helsinki
Piiri 20 ry

0202179-6 Suomen Kuurojen
Urheiluliitto ry

Helsinki

0215281-7 Kirkkopalvelut ry

Järvenpää

0210109-1 Oulun ev.-lut.
Oulu
seurakuntayhtymä
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/710

01.09.2020 -

RA/2020/747

01.09.2020 -

RA/2020/800

01.09.2020 -

RA/2020/830

01.09.2020 -

RA/2020/831

01.09.2020 -

RA/2020/836

01.09.2020 -

RA/2020/891

01.09.2020 -

Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen.
Diakoniatyössä varoja käytetään muun muassa pienituloisten
eläkeläisten ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien perheiden arjen
tukemiseen ja lasten harrastusten ja vaatehuollon turvaamiseen.
Kerätyt varat käytetään Ugandassa sijaitsevan perhekodin
ylläpitokuluihin, kuten vuokraan, sähköön, veteen, kaasuun sekä kodissa
asuvien henkilöiden koulutus-, terveys- ja elinkustannuksiin.
Lisäksi varoja voidaan käyttää Suomessa aiheutuviin pakollisiin kuluihin,
jotka aiheutuvat kerättävien varojen yksinomaan yleishyödyllisten
käyttötarkoitusten toteuttamisesta.
Kerätyt varat käytetään Kaakkois-Suomen alueen kotia etsivien eläinten
hyväksi sekä eläinsuojelutyöhön.
Varoja voidaan käyttää eläinkodin ja sijaiskotien kuluihin, kuten eläinten
ruokiin, tarvikkeisiin, lääkintään, sirutukseen, leikkauksiin ja
eläinlääkärikuluihin. Kerättyjä varoja voidaan käyttää myös yhdistyksen
toimitilan pienimuotoisiin remonttikustannuksiin, sähköön ja veteen siltä
osin, kuin kustannukset palvelevat välittömästi varojen yleishyödyllistä
käyttötarkoitusta.
Lisäksi varoilla voidaan avustaa harkinnanvaraisesti vähävaraisia
eläintenomistajia esimerkiksi äkillisissä eläinlääkärikuluissa.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään vapaaehtoistoiminnan
mahdollistamiseen ja järjestämiseen kuten esimerkiksi erilaisten tiedotusja jäsentapahtumien järjestämiseen, jäsenyhdistysten tukemiseen
vapaaehtoistoiminnassa ja materiaalien tuottamiseen toiminnan tueksi.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään kerryttämään säätiön
Juhlarahaston pääomaa. Juhlarahaston pääoman tuotoilla tuetaan
vuosittain korkea asteen opiskelijoiden lopputöitä, jotka suuntautuvat
Raahen seutukuntaan. Juhlarahastosta vuosittain jaettavat stipendit
kattavat vähintään kolme prosenttia rahaston kulloisestakin pääomasta.
Stipendejä jaetaan eri korkeakoulujen opiskelijahakijoille projekti- ja
lopputöiden tekemisen tueksi. Työt tai niiden aiheet suuntautuvat
Raahen seutukunnan alueelle.
Rahankeräysvarat käytetään kehittyvissä maissa asuvien lasten ja
nuorten hyvinvoinnin ja etenkin koulunkäynnin tukemiseen.
Koulunkäyntiä tuetaan paikallisten yhteistyöjärjestöjen kautta, joiden
kanssa Aurora Borealis ry on solminut yhteistyösopimuksen.
Yhteistyöjärjestöt ovat Nepalista tai muista Aasian kehittyvistä maista.
Tällä hetkellä yhteistyöjärjestönä toimii nepalilainen Loo Niva Child
Concern Group. Yhdistyksen kautta Loo Nivassa tuetaan Youth
Sponsorship Programme -projektia, jonka tarkoituksena on tukea nuorten
peruskoulun jälkeisiä opintoja.
Kerätyillä varoilla tuetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä maksamalla
lukukausimaksuja ja/tai muita koulutuksesta aiheutuneita pakollisia
kuluja. Lisäksi varoilla voidaan tukea lasten ja nuorten opinto-ohjausta tai
muita paikallisten järjestöjen toteuttamia koulutukseen sekä lasten ja
nuorten hyvinvointiin liittyviä hankkeita.
Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6855060010002069

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2352833-4 Haminan
seurakunta

Hamina

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6557413620729084

2957221-3 Furaha ry

Oulu

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1456200920004701

2167909-1 Kaakkois-Suomen Lappeenranta
eläinsuojeluyhdistys
ry

Poliisihallitus DABAFIHH
FI1280001302016416

1031704-4 ADHD-liitto ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI5211263000195611

0839321-6 Raahen
Raahe
Kauppaoppitaitokse
n
Stipendirahastosäät
iö sr

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8252785020007020

3077406-6 Kehitys- ja
kulttuuriyhdistys
Aurora Borealis ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1615873000027782

0205520-8 Lahden
Lahti
seurakuntayhtymä

Helsinki

Jyväskylä
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/899

01.09.2020 -

RA/2020/909

01.09.2020 -

RA/2020/920

01.09.2020 -

RA/2020/921

01.09.2020 -

RA/2020/942

01.09.2020 -

Steinerkasvatuksen liitto ry lahjoittaa kerätyt varat WOW-projekteille
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. kautta.
Steinerkasvatuksen liitto ry saa vuosittain selvityksen kerättyjen varojen
kohdennuksesta ja käytöstä.
WOW-projektin kautta varat käytetään vaikeissa olosuhteissa
kamppailevien, lasten ja nuorten hyväksi kautta maailman. WOWprojektin avustuskohteet auttavat lapsia ja koko asuin- tai kouluyhteisöä
pitkäkestoisesti eri puolilla maailmaa. WOW-projektin tarkoituksena on
tukea samoja kohteita vuosittain, jotta lapset ja nuoret saavat kasvaa
turvallisemmissa ja paremmissa oloissa kohti aikuisuutta.
Rahankeräysvarat käytetään yhdistyksen kehitysyhteistyötoiminnan
järjestämiseen ja toiminnan kulujen kattamiseen.
Yhdistys toteuttaa Ulkoasiainministeriön tuella sekä omarahoituksen
kautta kehityshankkeita ulkomailla. Saaduista keräysvaroista osa
käytetään Suomessa aiheutuvien kehitysyhteistyötoiminnan
kustannusten kattamiseen (hallinnolliset kulut ja palkkakulut) ja osa
lähetetään paikallisille yhteistyökumppaneille kohdemaissa tapahtuvaan
toiminnan kustantamiseen. Hankkeissa yhdistys tukee varoilla muun
muassa alkuperäiskansojen elinolojen kohentumista ja pienviljelyn
parissa toimivien naisten toimintaa. Yhdistys tarjoaa
yhteistyökumppanien kanssa maaseutualueiden naisille ja nuorille muun
muassa koulutuksia eri palvelusektorien aloilla sekä koulutuksia
työnsaannista, yrittäjyydestä ja aktiivisesta kansalaisuudesta, näin
parantaen yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten
mahdollisuutta taloudelliseen riippumattomuuteen ja henkilökohtaiseen
kehitykseen. Yhdistyksen projektien tarkoituksena on parantaa tasaarvoa niin sukupuolten kuin myös maaseudun sekä kaupunkien välillä.
Kerätyt varat käytetään imetyksen vertaistukitoimintaan sekä imetyksen
edistämiseksi tehtävään vaikuttamistyöhön. Kerätyillä varoilla katetaan
imetystukiryhmien järjestämisestä sekä imetystukipuhelimen, imetyschatin ja imetystukisovelluksen ylläpito- ja toimintakuluja.
Lisäksi varoja käytetään perheille ja perheiden kanssa työskenteleville
ammattilaisille suunnattujen verkkokoulutusten ja -valmennusten
kuluihin, vapaaehtoisten imetystukiäitien koulutuskuluihin sekä
imetystuki- ja tietomateriaalien painatus- ja levityskuluihin kuluihin.
Varoilla voidaan kattaa myös imetyksen edistämiseen käytettävien
vaikuttamismateriaalien (esim. videot, kuvat, nettisivut, esitteet,
infograafit ja tietomateriaalit) tuotanto- ja levityskuluja. Varoilla katetaan
myös imetystä edistävien tilaisuuksien, tapahtumien ja kampanjoiden
järjestämiskuluja.
Kerätyt varat käytetään luonnoltaan arvokkaiden alueiden, etupäässä
metsien, ostamiseen ja suojeluun. Varoja käytetään alueiden etsimisen,
ostamisen ja suojelun vaatimaan työhön sekä tiedottamistyöhön. Lisäksi
varoja käytetään suojelualueiden ennallistamiskulujen sekä
suojelualueiden omistamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen.
Kerätyt varat käytetään lastenkotiin sijoitettujen lasten/nuorten vapaaajan toiminnan tukemiseen, stipendeihin kouluille tukioppilastoiminnassa
ansioituneille oppilaille, vähävaraisten lasten/nuorten harrastus- ja
urheilutoiminnan tukemiseen sekä kesäleiritoimintaan. Varoilla voidaan
tukea myös harrastustoimintaa erityiskouluissa. Lisäksi varoja käytetään
vanhustyössä tapahtumien järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0752900220383374

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI8917453000035313

0855310-1 INTER-CULTUR
RY

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7557201020083594

1953275-2 Imetyksen tuki ry,
Amningshjälpen rf

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7854940950022493

1565224-7 Luonnonperintösäät Valkeakoski
iö sr

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6657413620174711

1891334-2 Lions Club OuluRaatti r.y.

2231738-3 Steinerkasvatuksen Helsinki
liitto ry

Oulu
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/952

01.09.2020 -

RA/2020/954

01.09.2020 -

RA/2020/975

01.09.2020 -

RA/2020/986

01.09.2020 -

RA/2020/987

01.09.2020 -

RA/2020/998

01.09.2020 -

RA/2020/778

31.08.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen
Poliisihallitus ITELFIHH
yleishyödyllisistä toiminnoista (seuratoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, perheFI7541080011551149
ja diakoniatyö ja kerhotoiminta) aiheutuvien kulujen kattamiseen, sekä
yhdistyksen tapahtumien järjestämisestä aiheutuvien kulujen
kattamiseen.
Varoja käytetään myös yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan
käytettävän toimitilan rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuviin
kustannuksiin. Kerätyt varat käytetään uuden toimitalon
rakennusrahaston kartuttamiseen; rahastosta huolehditaan muun
muassa rakennuslainan maksut. Toimitilan rakentaminen on aloitettu
2020.
Kerätyt varat käytetään perus- ja ihmisoikeustyöhön Suomessa. Työn
Poliisihallitus OKOYFIHH
strategisia painopisteitä ovat muun muassa yhdenvertaisuuden
FI3855412820011063
edistäminen ja syrjinnän ehkäisy, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet,
tyttöjen sukuelinten silpomisen ja kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisy
sekä ihmisoikeuskoulutus. Kerätyillä varoilla rahoitetaan järjestön
tiedottamista, kampanjatyötä, koulutustoimintaa, vaikuttamistyötä sekä
selvitystyötä Suomen ihmisoikeustilanteesta.
Varoilla katetaan edellä kuvatun perus- ja ihmisoikeustyön
henkilöstökuluja, toimitila-, laite-, kalusto ja -ohjelmistokuluja,
matkakuluja, viestintä- ja markkinointikuluja sekä muita toimintakuluja.
Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen
Poliisihallitus OKOYFIHH
Juvan seurakunnan diakoniatyön kautta.
F19550880020007633
Medlens allmännyttiga användningsändamål är att stöda verksamheten Poliisihallitus ITELFIHH
och boende på Fylgiahemmet direkt eller indirekt till de boende. De
FI6549580010019275
insamlade medlen kommer att användas för att betala kostnader för
rehabilitering, rekreation och sysselsättning för de boende.
Varoilla tuetaan Vesilahti Community Schoolin toimintaa ( mm.
Poliisihallitus SBANFIHH
koulutarvikkeet, oppimateriaalit, koululounas, sähkömaksut).
FI4439390061403051
Koulu on valtion hyväksymä 27.2.2012 käyttöön vihitty koulu mutta
Sambian valtiolla ei ole varoja kustantaa koulun tarvitsemia palveluja.
Vaikka kummeille esitetään kummilapseksi jotakuta koulun oppilasta,
toiminnan tuki ohjataan kaikille koulun lapsille.
Kerätyt varat käytetään heinolalaisten vähävaraisten ja heikossa
Poliisihallitus ITELFIHH
elämäntilanteessa elävien ihmisten auttamiseen Kämmen Fl8042120010201156
elintarvikejakelun muodossa. Varat käytetään jaettaviin
elintarvikeostoihin, isojen elintarvike-erien pakkausmateriaaleihin ja
jaettavien elintarvikkeiden pakkaamisessa käytettäviin muovikasseihin.
Lisäksi varoja voidaan käyttää tarvittaviin suojavarusteisiin kuten
hanskoihin ja maskeihin.
Kerättyjä varoja käytetään vapaaehtoistyöntekijöiden virkistystoiminnan Poliisihallitus ITELFIHH
järjestämiseen ja mahdolliseen lisätyövoiman palkkaukseen
FI5943090010273605
vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoisille on tarkoitus
järjestää yhteisiä tilaisuuksia, joissa vapaaehtoisilla on mahdollisuus
yhdessäoloon ja vertaistukeen. Nämä voivat olla retkipäiviä, yhteisiä
illanviettoja, koulutuksia tai asiantuntijatilaisuuksia.
Varoilla myös kehitetään ja suunnitellaan vapaaehtoistyön koordiointia ja
vapaaehtoistyötä yleensäkin. Varoilla kehitetään sekä nuorille että
ikäihmisille suunnattujen toimintojen markkinointia ja tiedotusta.
Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää myös tuettavien vähävaraisten
nuorten sekä ikäihmisten tukemiseen. Tällaisia kohteita voivat olla
esimerkiksi uudet kengät, bussilippu, harrastusmaksut tai kodin
perustamiseen liittyviä kuluja, kuten ruokapöytä tai sänky.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0525966-0 Laukaan
Laukaa
Rauhanyhdistys r.y.

0420188-9 Ihmisoikeusliitto ry Helsinki

0164556-4 Juvan seurakunta

Juva

0209494-4 Fylgia i Vasa rf

Vaasa

3119869-7 Selma and Tauno
Fund ry

Vesilahti

0164005-0 Jyränkölän
Setlementti ry

Heinola

0142267-8 Tukenasi ry, Till ditt
stöd rf.
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0458001320321754

RA/2020/953

30.08.2020 -

RA/2020/1034

28.08.2020 -

RA/2020/1014

26.08.2020 -

RA/2020/1015

26.08.2020 -

Kerätyillä varoilla parannetaan kodittomien koirien elinolosuhteita
Bosniassa sijaitsevilla koiratarhoilla ja koirien turvakodeissa. Kerätyt
varat käytetään koirien eläinlääkäri-, sterilointi- ja kastrointikuluihin.
Lisäksi varoja käytetään koirien ruokakuluihin, tarhoilla tarvittavien
tarvikkeiden hankintakuluihin (kuten esimerkiksi lämmikeheinät,
pesuaineet, työkalut, koirien lääketarvikkeet) sekä tarhojen ja turvakotien
kunnostustöihin ja rakennusmateriaalien hankintakuluihin (esimerkiksi
aitaukset ja koirankopit).
Varoja voidaan käyttää myös lahjoitustarvikkeiden ja ruoan kuljetukseen
tarhoille sekä koirien eläinlääkärikäyntien kuljetuskuluihin. Varoilla
voidaan joko kattaa kuljetuskuluja tai hankkia kuljetusvälineitä tarhojen ja
turvakotien käyttöön.
Yhdistys tuo myös koiria Bosniasta Suomeen. Varoilla voidaan kattaa
koirien tuontiin liittyviä rahti- ja tullikuluja siltä osin, kuin tuonnista
saatavat adoptiomaksut eivät riitä kattamaan kuluja. Lisäksi varoilla
katetaan Suomessa olevien kotihoitokoirien eläinlääkärikuluja.
Kerätyt varat lahjoitetaan Tampereen yliopistollisen sairaalan säätiölle,
Poliisihallitus HELSFIHH
joka käyttää ne syöpäsairaiden henkilöiden omaisten yöpymisten
FI6640550011385032
maksamiseen potilashotellissa. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää
sairaaloille annettaviin tavaralahjoituksiin sekä sairaaloissa olevien
potilaiden ja heidän omaistensa hyväksi tehtäviin projekteihin, jotka
tähtäävät henkisen hyvinvoinnin parantamiseen.
Poliisihallitus DABAFIHH
FI0884312710012061
Varoja käytetään Näkövammaisten liitto ry:n yleishyödylliseen
DABAFIHH
vaikuttamis- ja tiedonsaantityöhön (esimerkiksi näkövammaisten
FI1680001900094773
oikeuksien valvontaan, pistekirjoitustuotantoon, muuhun tiedonhallintaan
ja -välitykseen, asiantuntijapalveluihin, nuoriso- ja harrastetoimintaan ja
työelämän palveluihin).
Varoja käytetään myös kehitysyhteistyöhön, jonka tarkoituksena on
kehitysmaiden näkövammaisten yhteiskunnallisen osallisuuden
edistäminen.
Lisäksi keräysvaroilla tuetaan Näkövammaisten liitto ry:n
jäsenyhdistysten paikallisten ja alueellisten palveluiden ja toiminnan
tuottamista. Varoja osoitetaan suoraan jäsenyhdistyksille, jotka käyttävät
varat vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaan sekä yhdistysten jäsenille
suunnattujen tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen.
Poliisihallitus OKOYFIHH
Varat käytetään orpojen ja yksinhuoltajaperheiden elämisen
FI6655003920219548
perustarpeisiin kuten vuokraan, ruokaan, sairauskuluihin, vaatteisiin,
lukukausimaksuihin ja koulupukuihin. Varoja käytetään myös orpolasten
ja yksinhuoltajien tarvitsemiin työvälineisiin (mm. kengänkiillotus- ja
autonpesuvälineet, välineet kanojen kasvatukseen) ja Etiopiassa, Ambon
kaupungissa sijaitsevan seurakunnan johtajan taloudelliseen tukemiseen
pienellä summalla.
Varoja on tarkoitus käyttää myös Etiopiassa sijaitsevaan Ambon
kaupunkiin orpolapsille tarkoitetun asuintalon rakentamiseen ja
ylläpitokustannuksiin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3077101-7 Balkanin koirat ry

Helsinki

3071722-1 Sympatia ry

Tuusula

0202748-5 Näkövammaisten
liitto ry

Helsinki

3082463-3 Bethel Apu ry

Varkaus

211 / 272

Keräysnumero Voimassa
RA/2020/1016

Julkaisu

26.08.2020 -

RA/2020/1018

26.08.2020 -

RA/2020/1010

25.08.2020 -

RA/2020/1011

25.08.2020 -

RA/2020/851

23.08.2020 -

RA/2020/1004

21.08.2020 -

RA/2020/999

21.08.2020 -

RA/2020/989

19.08.2020 -

Yliopistolla on oikeus järjestää rahankeräys varojen hankkimiseksi
yliopistolain 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen.
Varat käytetään ensisijaisesti vahvistamaan Lapin yliopiston
peruspääomaa ja toissijaisesti käytettäväksi tuoton osalta Lapin
yliopiston profiilin ja painoalojen vahvistamiseen OKM:n edellyttämällä
tavalla. Varat tuloutetaan Lapin yliopiston taseeseen vuosittain. Lapin
yliopiston peruspääoman tuottoa käytetään kalenterivuosittain
budjetoidusti.
De insamlade medlen går oavkortat till Marta Centrs i Riga, Lettland, där
pengarna används för att bidra till avlöning av socialarbetare, psykolog,
handledare och andra personer som behövs i arbetet för att stöda offer
för familjevåld, trafficking och prostitution samt för att dela kunskap för en
bättre vardag till dessa och arbetslösa kvinnor. De insamlade medlen
bidrar till Marta Centrs arbete för en bättre värld, en vardag i taget.
Kerätyt varat käytetään lapsi- ja nuorisotyöhön sekä diakoniatyöhön.
Varoilla katetaan hengellisten tilaisuuksien ja tapahtumien
järjestämisestä aiheutuneita kuluja.
Yhdistyksellä on toimitalo, jossa järjestetään muun muassa seuroja,
pyhäkouluja, päiväkerhoja, raamattuluokkia sekä nuorteniltoja. Varoilla
katetaan myös kyseisen toimitalon kiinteitä kuluja edellä mainittujen
toimintojen osalta.
Kerätyt varat käytetään stipendeihin koululaisille Laukaan alueella sekä
Laukaan partiolaisten vuosiavustukseen. Lisäksi varoista voidaan jakaa
avustuksia sekä tavara-avustuksena että taloudellisena tukena muille
tahoille kuten esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitolle sekä
yhdistyksille, yksittäisille kohderyhmille ja henkilöille erillisten
hakemusten perusteella.
Kerättävät varat käytetään Inkeri-kuvataideteoksen hankintaan. Inkerikuvataideteos tullaan sijoittamaan Imatralle, Inkerinaukiolle.
Kerätyt varat käytetään Vaajakosken alueella nuoriso- ja vanhustyöhön;
- koulujen kevätstipendeihin
- vanhusten virkistystoimintaan
Lisäksi varoilla voidaan tukea Pelastakaa Lapset ry:n toimintaa
Vaajakosken alueell
Säätiö ylläpitää Vanhalinna -nimistä museo-, kulttuuri- ja
seminaarikeskusta Liedossa. Kerätyt varat käytetään;
- Vuoripellon ladon kunnostamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Vuoripellon lato on Varsinais-Suomen suurimpia latoja ja se on
rakennettu yli 200 vuotta sitten.
- Vanhalinnan kulttuuripolkujen kunnostamiseen. Varoilla rakennetaan
ulkoilureiteille lisää pitkospuita, portaita, turvakaiteita ja valaistuksia sekä
digiopasteita, jotka tarjoavat kävijöille tietoa Vanhalinnan esihistoriasta,
historiasta, luonnosta ja nykypäivästä.
- Museonäyttelyiden tekniikan uudistamiseen. Varoja voidaan käyttää
valaistuksiin, äänentoistoon ja näyttöihin.
Kerätyt varat käytetään kodittomien koirien ja kissojen auttamiseen
Romaniassa ja Suomessa. Varoja käytetään yhdistyksen omaan
eläinsuojelutyöhön sekä aatteellisten eläinsuojelijoiden tukemiseen
Romaniassa ja Suomessa. Varoilla katetaan eläinten hoidosta aiheutuvia
kuluja, kuten ruoka- ja lääkekuluja, tarhojen kunnossapitokuluja sekä
eläinlääkärikäyntien ja sterilointikampanjoiden kuluja.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9556450020002747

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0292800-5 Lapin yliopisto

Rovaniemi

Poliisihallitus DABAFIHH
FI5780001400061751

0234754-2 Finlands svenska
Marthaförbund r.f.

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4857600320214025

0185563-3 Kajaanin
rauhanyhdistys ry

Kajaani

Poliisihallitus OKOYFIHH
Fl5652210540013192

0176506-4 Lions Club Laukaa Laukaa
r.y.

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1920141800007195
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2952900220327009

0252112-5 Kanta-Imatra Seura Imatra
ry
3066984-8 Lions Club
Jyväskylä
Vaajakoski Ewe ry

Poliisihallitus HANDFIHH
FI2431311002007189

1490233-9 Liedon Vanhalinna - Lieto
säätiö sr

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7652870920013888

3082125-6 Onnentassut ry

Punkalaidun
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4857885920004708
OKOYFIHH
FI8557885920020241

RA/2020/992

19.08.2020 -

RA/2020/983

18.08.2020 -

RA/2020/984

18.08.2020 -

RA/2020/973

13.08.2020 -

RA/2020/974

13.08.2020 -

Kerätyt varat käytetään:
- yhdistyksen nuorisotoiminnan kulujen kattamiseen, kuten esimerkiksi
kerhojen ja leirien ohjaajien palkkioihin sekä tila- ja materiaalikulujen
kattamiseen
- kaikille avoimien verkkopalveluiden, kuten tähtikarttojen ja Taivaanvahtihavaintojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon
- kaikille avoimien maksuttomien yleisötilaisuuksien ja tapahtumien sekä
virtuaalitapahtumien (esim. luennot, opetustilaisuudet, näyttelyt,
juhlavuoden ohjelma) järjestämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen
Varat käytetään alavutelaisten vähävaraisten henkilöiden auttamiseen
Poliisihallitus ITELFIHH
sekä kriisitilanteissa olevien henkilöiden auttamiseen (esim. tulipalot,
FI3241080011306514
kuolemantapaukset). Kertyneillä varoilla lunastetaan K-Supermarketin
lahjakortteja, jotka luovutetaan sosiaalitoimen tai seurakunnan kautta
apua tarvitseville.
Varoilla autetaan ja tuetaan mm. vähävaraisia lapsia, nuoria,
lapsiperheitä ja vanhuksia. LC Alavus/Kuulattaret ry hyödyntää
sosiaalitoimen ja seurakunnan tietämystä lahjakorttien kohdentamisessa.
Rahankeräysvarat käytetään tiedekeskus Sodan ja rauhan keskus
Poliisihallitus OKOYFIHH
Muistin toiminnan tukemiseen. Muisti on Mikkelissä keväällä 2021
FI4552710420471535
avattava tiedekeskus, joka käsittelee sotaa ilmiönä yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmasta. Muistilla on näyttelytiloja 700 m2.
Rahankeräysvaroilla tehtäviä tukemisen muotoja ovat näyttelyjen
tuottaminen sotaa ja rauhaa koskevista ilmiöistä ja aihepiireistä, niihin
liittyvän tutkimuksen tekeminen, esittämiseen liittyvien palvelujen,
laitteiden ja ohjelmistojen hankinta sekä aihepiiriin liittyvä viestintä.
Varoja voidaan käyttää myös Muistin pedagogiseen toimintaan, jota on
muun muassa oppimateriaalien valmistaminen ja muu
tiedekeskuspedagogiikkatyö. Rahankeräysvaroja käytetään
edellämainittuun toimintaan mm. maksamalla henkilökunnan palkkoja,
hankkimalla ostopalveluja tai maksamalla toimintaan liittyviä kuluja.
Rahankeräysvaroja voidaan käyttää kahdella tapaa, suoraan Muistin
toiminnan tukemiseen tai sijoittamalla varat ja käyttäen niiden tuottoa em.
toiminnan tukemiseen. Koska Muisti on uusi toimija, rahankeräyksellä
varaudutaan tiedekeskuksen uusiutumiseen avausvaiheen jälkeen.
Kerätyt varat käytetään Etsivään Vanhustyöhön. Työn tarkoituksena on Poliisihallitus NDEAFIHH
muun muassa edistää vanhusten hyvinvointia ja ennaltaehkäistä
FI7110203000105500
syrjäytymistä. Etsivässä Vanhustyössä työntekijät esimerkiksi tapaavat
vanhuksia, kartoittavat heidän avuntarvettaan ja auttavat heitä
ulkoilemaan, löytämään juttukaverin ja lähtemään harrasteryhmiin.
Varoja käytetään edellä mainitun toiminnan aiheutuviin palkka-, toimistoja työvälinekuluihin sekä hallinnollisiin kuluihin.
Kerätyillä varoilla rakennetaan ja varustetaan Tampereen Rudolf Steiner - Poliisihallitus OKOYFIHH
koululle oma kotitalousluokka tyhjänä olevaan luokkatilaan.
FI6157300820928485

RA/2020/956

11.08.2020 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen eläinsuojelutyön kuluihin. Varoilla
Poliisihallitus ITELFIHH
katetaan eläinten ruoka-, eläinlääkäri-, lääke- ja tarvikekuluja sekä
FI7440060010285175
löytöeläintalojen kunnossapidon kuluja. Lisäksi varoja käytetään
yhdistyksen ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön, kuten tiedotukseen
ja neuvontaan.

Y-tunnus

Yhteisö

0221689-2 Tähtitieteellinen
Yhdistys Ursa ry

Kotipaikka
Helsinki

2283745-0 Lions Club
Alavus
Alavus/Kuulattaret
ry

2951257-9 Sodan ja rauhan
keskus Muistin
tukisäätiö sr

Mikkeli

1440782-1 MEREO /
Helsinki
Vanhusten
Palvelutaloyhdistys
ry

0206162-4 Tampereen
Tampere
Steiner kouluyhdistys ry
2677839-8 Lohjan
Lohja
Eläinsuojeluyhdistys
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5454100220171105

RA/2020/957

11.08.2020 -

RA/2020/963

11.08.2020 -

Kerätyt varat käytetään eläinten hoitokuluihin, kuten ruoka-, hiekka- ja
lääkityskuluihin. Varoja käytetään eläinlääkärikäyntien kuluihin, muun
muassa rokotuksiin, sirutuksiin, kastrointiin ja sterilointiin. Lisäksi varoilla
katetaan sijaiskodissa olevien eläinten kotihoidon hoitokuluja.
Varoja voidaan käyttää myös yhdistyksen eläinten hoitoon tarkoitettujen
toimitilojen ylläpidon kuluihin, kuten vesi-, sähkö- ja korjauskuluihin.
Rahankeräyksellä kerättävillä varoilla kunnostetaan yhdistyksen
Poliisihallitus OKOYFIHH
ylläpitämän Jacob Bremerin (syntynyt v. 1711 - kuollut v. 1785)
FI3158001320313314
hautamuistomerkki museoviraston ohjeistamalla tavalla Piikkiössä.

RA/2020/964

11.08.2020 -

RA/2020/940

06.08.2020 -

RA/2020/847

03.08.2020 -

De insamlade medlen används för
Poliisihallitus ITELFIHH
- stipendier åt skolelever och duktiga unga idrottare i Kristinestad
FI5249561020019497
- julhjälp till mindre bemedlade Kristinestadsbor.
Hakijan palvelutoiminta kohdistuu lapsiin ja nuorisoon, vanhusväestöön, Poliisihallitus NDEAFIHH
sotiemme veteraaneihin ja muihin avuntarpeessa oleviin.
FI2812013000103613
Kerättyjä varoja käytetään avustuskohteisiin. Mahdollisesti tuettavia
kohteita mm. stipendit lukiossa ja yläasteella opiskeleville, partiolaisten
toiminnan tukeminen lahjoituksen muodossa, sotiemme veteraanit ja
paikkakunnan vähävaraiset. Lisäksi varoja käytetään palveluaktiviteettien
järjestämiseen (esim. nappulahiihdot).
Kerättävillä varoilla hankitaan esimerkiksi palkintoja nappulahiihtoihin ja
jaetaan ostokortteja Inarin kunnan ruokakauppoihin.
Kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain 4 §:ssä tarkoitettujen
Poliisihallitus NDEAFIHH
tehtävien hoitamiseen.
FI5013783000206967

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1447827-5 Salon Seudun
Salo
Eläinsuojeluyhdistys
ry

1466387-6 Sukuseura
Helsinki
Bremer Släktföreningen
Bremer ry
1544236-2 Lions Club
Kristiinankaupunki
Kristinestad Kristiinankaupunki rf
2506795-7 Lions Club Ivalo Ry Inari

1474763-1 Suomen
Helsinki
Humanistinen
Ammattikorkeakoul
u Oy

214 / 272

Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI2144050010264250
ITELFIHH
FI5444050010147547
ITELFIHH
FI5544050010418062

RA/2020/929

03.08.2020 -

RA/2020/703

02.08.2020 -

RA/2020/530

01.08.2020 -

RA/2020/587

01.08.2020 -

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen harjoittamaan
kasvatus-, kulttuuri- ja sosiaalityöhön ja tätä työtä tukevien tapahtumien
järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. Toissijaisesti varat käytetään
yhteistyötoimijoiden vastaavanlaiseen toimintaan.
Rahankeräysvaroilla järjestetään Suomessa hengellisiä tilaisuuksia,
vapaaehtoistyön koulutuksia sekä seurakunnallista koulutusta. Lisäksi
varoja käytetään diakoniatyön kustannuksiin (ruoka-, tarvike- ja vaateapu
sekä tarveharkinnan perusteella annettava diakoniaraha arjen
peruskulujen hoitamiseen), sielunhoitotyöhön (keskusteluapu),
yhdistyksen tarjoamiin sosiaali- ja terveydenhoidon alalla toteutettavaan
toimintaan (toiminta- ja asumispalvelukeskustoiminnan tukeminen,
huume- ja päihdehoidon tukeminen, terveystietämyksen jakaminen,
terapiatoiminta, taloudellinen neuvonta, vertaistukiryhmät,
ruokajakelutoiminta, työelämään kuntouttava työpajatoiminta) sekä
yhdistyksen media- ja kustannustyöhön. Varoja voidaan käyttää edellä
kuvattuun toimintaan liittyviin palkka- ja matkakuluihin, tilavuokriin, laite-,
tarvike-, paino- ja materiaalihankintoihin, logistiikkakuluihin ja mainoksiin
sekä yhdistyksen tekemään mediatyöhön liittyviin ohjelmaostoihin,
mediahankintoihin sekä ohjelmien suunnitteluun ja tekemiseen liittyviin
kuluihin.
Lisäksi varoja käytetään ulkomailla hengellisten tilaisuuksien
järjestämiseen, keskustelu- ja neuvonta-avun antamiseen sekä diakonia, orpokoti-, kummilapsi- ja koulutyöhön Virossa, Israelissa, Nigeriassa,
Ugandassa ja muissa maissa. Varoilla pyritään mahdollistamaan
orpolasten koulunkäyntiä, vahvistamaan koulutoiminnan edellytyksiä,
humanitaarista apua alueella ja koulutustyötä. Varoja käytetään
toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin (logistiikka, mainostus, palkat,
majoittuminen, tila- ja tarvikevuokrat, kohtuulliset tarvike- ja
laitehankinnat) sekä kummitoimintaan. Varoja voidaan käyttää myös
toissijaisesti yhteistyötahojen tekemän henkisen, hengellisen ja
materiaalisen avustus- sekä opetus-, koulutus- ja mediatyön tukemiseen
alueilla.
Rahankeräyksellä kerätyillä varoilla tuetaan Icehearts-toiminnan
Poliisihallitus OKOYFIHH
päivittäistyötä Icehearts-joukkueissa. Varoja käytetään
FI5255412820023324
harrastustoiminnan kuluihin (välinehankinnat, kuljetuskustannukset, tilaja harrastuspaikkamaksut, sarja- ja harrastustoiminnan kulut),
iltapäivätoiminnan ja ryhmätoiminnan kulut (välipalat, välineet), retkikulut,
pienleiri- ja Ieirikulut. Lisäksi kerättyjä varoja käytetään
henkilöstöresurssikuluihin toiminnan mahdollistamiseksi erityisesti
leireillä, retkillä ja harrastustapahtumissa sekä pienryhmätoiminnassa.
Kerätyt varat käytetään Sexpo-säätiön seksuaalineuvontatoimintaan
Poliisihallitus OKOYFIHH
erityisesti nuorten parissa. Varat käytetään seksuaalineuvontaan ja FI1455412820029149
kasvatukseen liittyviin kuluihin, joita ovat erityisesti palkkakulut,
toimintakulut (kuten neuvonnan verkkoalusta ja puhelinkulut) sekä
materiaalien ja kampanjoiden kulut (kuten suunnittelu, toteutus,
taiteellinen työ, taitto, painatus, käännökset ja levittäminen).
Kerätyt varat käytetään Lihastautiliitto ry:n järjestämän vertaistuki-,
Poliisihallitus NDEAFIHH
harrastus- ja virkistystoiminnan mahdollistamiseen tukemalla osallistujien
FI1715903000201150
osallistumiskustannuksia. Lisäksi varoja voidaan käyttää osallistumiseen
tarvittavista tiloista ja asiantuntijoiden käyttämisestä aiheutuviin
kustannuksiin.

Y-tunnus

Yhteisö

2015397-9 Family ry

Kotipaikka
Helsinki

2391080-8 Suomen Icehearts Vantaa
ry

1071530-9 Sexpo-säätiö sr

Helsinki

0509058-6 Lihastautiliitto ry,
Turku
ruotsiksi
Muskelhandikappför
bundet rf
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/645

01.08.2020 -

RA/2020/704

01.08.2020 -

RA/2020/738

01.08.2020 -

RA/2020/750

01.08.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen seuratoimintaan sekä lapsi-, nuoriso- Poliisihallitus NDEAFIHH
, perhe- ja diakoniatyön tukemiseen. Varoja käytetään viikoittaisten
FI6011543000113973
hartausseurojen, eri ikäryhmille kohdistetun kerhotoiminnan, virkistys- ja
koulutustapahtumien, pyhäkoulun ja raamattuluokkailtojen sekä muiden
tilaisuuksien järjestämiseen. Varoilla katetaan edellä kuvatun toiminnan
toteuttamisesta aiheutuneita kuluja sekä toiminnassa käytettävän
toimitilakiinteistön ylläpito- ja lainanhoitokuluja. Lisäksi varoista jaetaan
diakonia-avustuksia yhdistyksen diakoniatyössä.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- aivovammatietouden levittämiseen ja aivovammoja ehkäisevään työhön
FI2555412820020221
- erilaisten vertaistukimuotojen toteuttamiseen aivovammautuneille ja
heidän läheisilleen, esimerkiksi vertaistukitapahtumat, leirit ja koulutukset
- suurelle yleisölle suunnattuun aivovammojen ennaltaehkäisevään
työhön
- aivovammayhdistysten kautta koottujen harrastusryhmien tukemiseen
- aivovammaliiton ja jäsenyhdistysten yhteisten tapahtumien
järjestämiseen
Keräysvarat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- yhteisön seurakuntatoimintaan Suomessa ja sen harjoittamaan julistus-,
FI7113953000102645
opetus- ja koulutustoimintaan
NDEAFIHH
- seurakuntatoiminnan toimitila- ja toimintavarustukseen
FI9613953000101613
- kristillisten TV- ja radio-ohjelmien valmistamiseen, esittämiseen ja
NDEAFIHH
tukemiseen
FI5823621800028629
- avustus- ja kehitysyhteistyöhön Suomessa ja ulkomailla (mm. Intiassa
avustus-, koulutus- ja lähetystyö sekä sosiaalinen avustaminen Agape
Intia ry:n kanssa)
Varoja voidaan käyttää myös muihin avustus- ja yhteistyöhankkeisiin,
jotka liittyvät sosiaaliseen toimintaan, kotimaiseen tai kansainväliseen
diakoniaan tai yhdistyksen hengellisen sanoman levittämiseen tai joiden
tarkoitus on rohkaista ja tukea muita yhteisöjä, seurakuntia ja niiden
jäseniä kristillisen toiminnan ja elämän edistämiseksi.
Rahankeräyksellä kerättyjä varoja käytetään yhdistyksen diakoniatyöhön Poliisihallitus OKOYFIHH
sekä lapsi- ja nuorisotyön kustannuksiin, kuten esimerkiksi leiritoiminnan
FI4057026520040590
osallistumismaksujen tukemiseen.
Varoja käytetään myös seurojen järjestämiskustannusten kattamiseen
sekä muiden hengellisten julistus- ja opetustilaisuuksien järjestämisestä
aiheutuvien kulujen kattamiseen. Seurojen lisäksi yhdistys järjestää
säännöllisesti päiväkerhoja, pyhäkouluja, raamattuluokkia, nuorten iltoja
ja retkiä, aviopuolisoiltoja, sisar- ja veli-iltoja sekä eläkeläisten kerhoja.
Varoilla katetaan edellä mainittuun toimintaan käytettävän toimitilan
ylläpito- ja lainanhoitokuluja.
Varoja voidaan käyttää myös yhdistyksen julistus- ja opetustyön
materiaali- ja kirjahankintoihin sekä virsikirjahankintoihin koulutiensä
aloittaville lapsille.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1785035-1 Lempäälän
Lempäälä
Rauhanyhdistys ry

1105905-9 Aivovammaliitto ry, Helsinki
Hjärnskadeförbunde
t rf

1075271-6 Tampereen Palatsi Tampere
ry

0898048-8 Merikarvian
Merikarvia
Rauhanyhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI1580001570485590
NDEAFIHH
FI4912433000085463

RA/2020/857

01.08.2020 -

Keräysvarat käytetään järjestön perustehtävän mukaisesti kodin ja
perheen hyvinvoinnin ja kestävän arjen edistämiseen kotimaassa ja
kehitysyhteistyökohteissa. Keräyksen kohteita ovat suomalaisessa
yhteiskunnassa ja globaalisti kulloinkin erityisen haavoittuvassa
asemassa olevat ihmiset, kuten esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevat
lapsiperheet, lapset, nuoret ja ikäihmiset.
Varoilla maksetaan kohderyhmän kotitalousneuvonnan kuluja Suomessa
ja toteutetaan kehitysyhteistyötä osallistuen yhteistyökumppaneiden
kanssa hankkeisiin, jotka tähtäävät tyttöjen ja naisten hyvinvointiin
vähiten kehittyneissä maissa.
Kohderyhmiä arvioidaan ja ne tarkentuvat vuosittain kulloisenkin
kotimaisen ja globaalin tarpeen perusteella.

RA/2020/880

01.08.2020 -

RA/2020/882

01.08.2020 -

RA/2020/888

01.08.2020 -

RA/2020/903

01.08.2020 -

Poliisihallitus NDEAFIHH
Kerätyt varat käytetään hakijan sääntöjen mukaisen toiminnan kulujen
FI4715443000015169
kattamiseen:
- Helsingissä sijaitsevan keskuksen kulut (vuokra ja sähkö)
- Läyliäisissä sijaitsevan retriittikeskuksen kiinteistön ylläpito (lämmitys,
sähkö, korjaukset, jätehuolto ja muut kiinteistön ylläpitämiseen liittyvät
kulut)
- kursseista ja retriiteistä aiheutuneiden kulujen kattamiseen (esim.
retriittien ruokahankinnat).
Kurssien ja retriittien hinnat määräytyvät niin, että niillä pyritään
kattamaan kaupunkikeskuksen vuokra, retriittien kulut (ruoka yms.
tarvikkeet) ja retriittikeskuksen ylläpitokulut. Tapahtumien järjestäjät eivät
saa palkkaa työstään, vaan työ tehdään vapaaehtoisvoimin. Retriittien ja
kurssien hinnat pyritään pitämään alhaisina, jotta mahdollisimman moni
halukas pääsee osallistumaan tapahtumiin.
Kerätyt varat käytetään orpolapsien ja suurperheiden lapsien
Poliisihallitus OKOYFIHH
koulutukseen, ruokaan ja terveydenhoitoon sekä orpolasten huollosta
FI2955430120006815
vastaavien elinkustannuksiin. Lisäksi kerätyillä varoilla voidaan rahoittaa
pieniä peruskorjauksia lasten huollosta vastaavien asuntoihin (esim.
kattojen korjauksia). Kerättyjen varojen käytön kohdealue on
Tansaniassa Morogoron seutu.
Kerätyt varat käytetään perhekahvilatoiminnan kulujen kattamiseen sekä Poliisihallitus OKOYFIHH
lapsille, lapsiperheille ja vanhemmille suunnattujen retkien, kerhojen,
FI0256414220065623
tilaisuuksien, tapahtumien ja koulutusten toteuttamisesta aiheutuvien
kulujen kattamiseen.
Kerätyt varat käytetään eläinsuojelutyöhön Viipurin seudulla ja
Poliisihallitus NDEAFIHH
Suomessa. Varoilla hankitaan Viipurin seudun kodittomille kissoille ja
FI7015443000185475
koirille ruokaa, juomavettä, kuivikkeita, ruoka- ja vesiastioita sekä
rokotuksia, loishäätöjä, työvälineitä ja muita tarvikkeita eläinten
hoitamista varten. Varoilla toteutetaan eläintarhoille parannustöitä, kuten
turvallisia aitauksia ja koppeja. Varoilla kustannetaan eläinlääkärikuluja,
kuten sterilisointeja ja akuutteja eläinlääkinnällisiä hoitoja. Varoilla
voidaan avustaa tarhoja ylläpitokustannuksissa, kuten lämmitys-, jäte- ja
palkkakuluissa.
Varoja voidaan käyttää myös löytöeläinten ja eläinten hyvinvointiin
liittyvään tiedotus- ja valistustyöhön Suomessa ja Venäjällä.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0116712-8 Marttaliitto ry

Helsinki

0399166-3 Buddhalainen
yhteisö Triratna ry

Helsinki

0965773-8 KEHYAPU
YSTÄVÄT RY

Äänekoski

1488821-5 Mannerheimin
Inari
Lastensuojeluliiton
Inarin kunnan
paikallisyhdistys ry
2462873-2 Viipurin Koirat ry
Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/862

31.07.2020 -

RA/2020/907

30.07.2020 -

RA/2020/908

30.07.2020 -

RA/2020/918

30.07.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat jaetaan paikkakunnan (Kotka) vähävaraisille lapsiperheille. Poliisihallitus OKOYFIHH
Perheiden tiedot saadaan Kotka.Kymin seurakunnan diakoneilta,
FI5151720220060116
KymSoten sosiaaliohjaajilta ja -työntekijöiltä, KymSoten
OKOYFIHH
terveydenhoitajilta ja Kymenlaakson Ensi- ja Turvakodin työntekijöiltä
FI1351720220230453
sekä suorista yhdistykselle tehdyistä hakemuksista. Varoja jaetaan
seuraaviin tarkoituksiin:
- harrasteavustukset alle 18-vuotiaille
- oppimateriaalituki / tietokone 2. asteen opiskelijoille
- lomakoti avustukset (1-2 vkoa) kesällä lapsille
- jouluavustukset lapsiperheille (lahjakortti)
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen
Poliisihallitus OKOYFIHH
yleishyödylliseen toimintaan kattaen yhdistyksen omistuksessa olevan
FI8253910520007747
toimitilan kuluja. Toimitilaa käytetään yhdstyksen seuratoimintaan ja
lapsi- ja nuorisotoimintaan.
Toimitilan käyttökulut muodostuvat pääasiassa sähkö-, vesi- ja
lämmityskuluista, kiinteistöverosta sekä muista välittömistä toimitilan
hoitokuluista. Varsinaisten ylläpitokulujen lisäksi varoilla maksetaan
toimitilan laajennusta/saneerausta varten otetun lainan hoitokuluja.
Rahankeräysvaroja käytetään toimitilan kustannuksiin siltä osin, kuin
kustannukset palvelevat yleishyödyllistä toimintaa ja aiheutuvat
yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan toteuttamisesta.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen
Poliisihallitus OKOYFIHH
yleishyödylliseen toimintaan, yhdistyksen toimitilan ylläpito-, korjaus- ja
FI2156400220459189
kunnostuskuluihin sekä yhdistyksen harjoittamaan lapsi- ja nuoriso-,
vanhus- ja diakoniatyöhön.
Perhe- ja diakoniatyö ja vanhustyö: ryhmille järjestettävä kerhotyön
kustannusten kattaminen; luentopalkkiot, perhekerhon ruokailukulut,
erilaisissa vaikeuksissa olevien perheiden tukeminen (ruokapaketit,
joulumuistamiset, erilaiset avustukset ja talkooapu), eri perhetilanteissa
olevien ja eri-ikäisten ihmisten muistaminen: vauvaperheiden
muistamiset, kouluun lähtevien muistamiset, rippikoululaisten
muistamiset, opintoavustukset vähävaraisille, vierailut ja julkaisujen
tilaaminen hoitolaitoksiin.
Lapsi- ja nuorisotyö: pyhäkoulu- ja raamattuluokkatyön kustannusten
kattaminen; erilaiset tarvikekulut (elintarvikkeet, kerho- ja
askartelutarvikkeet, toimintaillan menot, retket).
Yhdistyksen toimitilan (kiinteistön) ylläpitokulujen kattamiseen, siltä osin
kuin toimitila palvelee yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa: vakuutukset,
sähkö, lämmitys, vesi, pienemmät korjaus- ja huoltokulut, siivous, lumi- ja
hiekoitustyöt.
Yhdistyksen toimitilan korjaus- ja kunnostuskulujen kattamiseen: tilojen ja
laitteiston pintaremonttia, keittiön laitteiden ja kaluston huoltoa sekä
kunnostusta.
De insamlade medlen används för att täcka kostnaderna för den egna
Poliisihallitus NDEAFIHH
andelen som organisationen åtagit sig att samla in för biståndsprojekt
FI6615283000110283
som stöds av utrikesministeriet, samt för fortsatt understöd till
ITELFIHH
verksamheter som tidigare finansierats av utrikesministeriet som
FI2149581020002012
projektstöd.
Hit hör projekt och verksamheter i Asien och Afrika: förebygga
drogmissbruk och människohandel, bedriva barnhem, hälsovårdsstation,
skola för medieutbildning, verksamhet för människor med
funktionsnedsättningar, miljöarbete, ledarutveckling, arbete bland
gatubarn och föräldralösa barn, landsbygdsutveckling.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1456289-9 Kotkan Pelastakaa Kotka
Lapset ry

0556062-1 Raution Seudun
Kalajoki
Rauhanyhdistys ry

0191978-0 Ranuan
Ranua
Rauhanyhdistys ry

1103508-1 Finlands svenska
Pingstmission r.f.

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI0215443000168075

RA/2020/919

30.07.2020 -

RA/2020/922

30.07.2020 -

Kerätyt varat käytetään lintujen- ja luonnonsuojeluun, lintuharrastuksen
edistämiseen ja kehittämiseen sekä lintuihin kohdistuvaan tutkimus- ja
julkaisutoimintaan.
Varoja käytetään lintujen ja niiden elinympäristöjen suojeluun kattamalla
yhdistyksen suojelutyöntekijöiden palkkakuluja sekä linnustonsuojelua
edistävien kartoitusten, selvitysten ja tutkimusten kustannuksia. Lisäksi
varoja voidaan käyttää yhdistyksen linnustonsuojelua edistävien
hankkeiden toteuttamiseen.
Varoilla rahoitetaan myös yhdistyksen ylläpitämän Hangon lintuaseman
toimintaa. Hangon lintuaseman tehtävä on tieteellisen ympäristötiedon
kerääminen ja jakaminen. Lintuasemalla kerätään seurantatietoa
havainnoimalla ja rengastamalla lintuja. Kerättyä aineistoa julkaistaan ja
tietoa jaetaan yleisölle myös opastuksilla sekä verkossa. Lintuasemalla
koulutetaan lintuharrastajia ja perehdytetään yleisöä lintuharrastukseen
sekä suojelutyöhön. Keräysvaroilla katetaan edellä kuvatun toiminnan
kuluja, lintuaseman rakennusten ja muun infrastruktuurin kehittämisestä
ja ylläpidosta aiheutuvia kuluja sekä muita lintuasematoiminnan kuluja.
Kerätyillä varoilla tuetaan Intian Punjabin osavaltiossa sijaitsevan
Poliisihallitus HOLVFIHH
Khalsagarh Intian (ent. Khalsagarh Sewa and Meditation Center)
FI5279977990606126
hyväntekeväisyystoimintaa. Toiminta sisältää ruoka-, vaate- ja
terveydenhoitoapua, neuvontaa, tilapäis- ja hätämajoitusta, työ- ja
koulutustarpeissa auttamista, juridista apua, viranomaisyhteistyötä,
yhteistyömuotojen luomista paikallisen palvelujärjestelmän kanssa sekä
sosiaalityötä heikko-osaisten, köyhyysrajan alapuolella olevien sekä
akuutissa kriisitilanteessa olevien henkilöiden ja perheiden auttamiseksi.
Varoja käytetään Khalsagarhin naisten turvatalon ja asuntojen
rakentamiseen sekä turvatalotoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen
ja tukemiseen. Varoilla rakennetaan asianmukaiset varastotilat ruoka-,
vaate-, hygienia- ja terveydenhoitotarvikkeille sekä muille tarvikkeille.
Lisäksi varoilla tuetaan naisten osallistumista ja Khalsagarhin
hyväntekeväisyyskeskuksen edellytyksiä tarjota heille turvallinen
työpaikka. Khalsagarh Intiassa on maatila, jossa naiset voivat
työskennellä ilman häirintää ja ansaita kilpailukykyisen palkan sekä
tuotteita kotiin vietäväksi. Työpaikkaan kuuluu ilmainen ruoka, vaatetus
sekä terveydenhoito. Varoilla katetaan työntekijöiden palkkakuluja sekä
muita edellä mainittuja kuluja.
Lisäksi varoja käytetään kummitoiminnan kautta lasten ja nuorten
koulutusmahdollisuuksien edistämiseen sekä turvallisen ja terveen
lapsuuden tukemiseen. Varoilla voidaan myös korjata tai rakentaa koteja
ja saniteettitiloja köyhille tai asunnottomille Ajowalin slummialueella sekä
Khalsagarh Intian lähikylissä, hankkia hygieniatarvikkeita sekä rahoittaa
hygieniaosaamista ja seksuaaliterveyttä tukevia hankkeita.
Varoja voidaan käyttää myös Khalsagarhin liikkuvan sairaala-ajoneuvon
hankintaan, muutostöihin sekä liikkuvan sairaalan ylläpitämiseen.
Varoilla käytetään toiminnan ylläpitokuluihin, henkilöstökuluihin sekä
tarvikkeiden ja välineistön hankintakuluihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0906679-4 Helsingin Seudun Helsinki
Lintutieteellinen
Yhdistys Helsingforstraktens
Ornitologiska
Förening Tringa ry

3081963-1 Khalsagarh Society Tampere
Finland ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI2215443000004270

RA/2020/680

25.07.2020 -

RA/2020/879

23.07.2020 -

RA/2020/881

23.07.2020 -

RA/2020/889

23.07.2020 -

Kerätyt varat käytetään kodittomien eläinten auttamiseen tukemalla
Liettuassa ja Turkin Alanyassa toimivia yhteistyötarhoja eläinten ruoka-,
lääke-, hoito- ja eläinlääkärikuluissa, tarvikehankinnoissa, tarhahäkkien
hankinnassa ja tarhojen kunnostuksessa sekä kissojen ja koirien
steriloinneissa.
Lisäksi varoja voidaan käyttää Suomessa sterilointikampanjoiden kulujen
kattamiseen sekä väliaikaisten kotihoitopaikkojen ja vähävaraisten
perheiden tukemiseen maksamalla eläinten ruoka- ja lääkekuluja sekä
eläinlääkärikuluja.
Kerättyjä varoja käytetään työelämäkasvatustyöhön ja nuorten
Poliisihallitus OKOYFIHH
työllistämisen edistämiseen ja mahdollistamiseen.
FI3852210520000961
Kerätyillä varoilla katetaan valmennus - ja kurssitoiminnan välittömiä
kustannuksia kuten tarvike- , ruokailu- ja kouluttajakustannuksia.
Kerätyillä varoilla katetaan myös henkilöstön palkkakustannuksia
(työaikaa käytetään työpaikkojen etsintään ja niiden välittämiseen
nuorille).
Hakija tarjoaa kristillistä toimintaa lapsille ja perheille (viikottaisia kerho- Poliisihallitus OKOYFIHH
iltoja sekä leirejä, nettivideoita), kursseja ja materiaaleja kristilliseen
FI8952880440021618
lapsityöhön sekä muita hengellisiä tilaisuuksia kaikenikäisille.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen ylläpitämän Lehtomäen kodin
kiinteistöjen ylläpitokuluihin (siivous, lämmitys, sähkö vesi, kunnossapito)
sekä lapsille ja aikuisille suunnattujen kerhojen, tapahtumien, leirien ja
kurssien järjestämiseen sekä lasten video-ohjelmien tekemiseen.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- luonnonhoidon käytännön toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi
FI1955422320273758
uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun ja hoitoon sekä niiden
elinolosuhteiden parantamiseen
- kulttuurikohteiden suojeluun ja hoitoon
- luontoselvitysten ja suojeluesitysten tekemiseen
- Itämeren ja sisävesien suojelutoimiin
- kohtuutalouden ja ekologisen elämäntavan edistämiseen
- luonnon hiilivarastojen suojelutoimiin ja ilmastonmuutoksen
torjuntatoimiin
- koulutuksiin ja kurssien järjestämiseen sekä materiaalin tuottamiseen
edellä mainituista asioista.
Varoja käytetään edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyvien
henkilöstökulujen kattamiseen, hankkeiden perustamis- ja
ylläpitokustannusten kattamiseen sekä talkootoiminnan järjestelykuluihin
sekä vapaaehtoisten opastamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2815496-8 Pet Rescue Finland Kirkkonummi
ry

0283001-6 Laukaan 4Hyhdistys r.y.

Laukaa

0409903-6 Lehtomäen koti ry

Kuopio

0471601-4 Suomen
luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piiri ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/890

23.07.2020 -

RA/2020/724

20.07.2020 -

RA/2020/774

20.07.2020 -

RA/2020/744

17.07.2020 -

RA/2020/850

15.07.2020 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen seuratoimintaan,
hartaustilaisuuksien järjestämiseen, lapsi- ja nuorisotyöhön sekä
diakoniatyöhön.
Varoilla järjestetään kerho- ja leiritoimintaa, raamattuluokka- ja
pyhäkoulutoimintaa sekä muita tilaisuuksia, tapahtumia ja kokoontumisia
eri kohderyhmille (nuorten toiminta, vanhusten toiminta, naisten ja
miesten illat, aikuisten illat jne.). Varoilla katetaan tässä toiminnassa
käytettävien toimitilojen ylläpito- ja lämmityskustannuksia, rakennusten
korjaus- ja huoltokuluja sekä piha-alueen kunnostamisesta aiheutuvia
kuluja. Lisäksi varoilla katetaan tilaisuuksien ja tapahtumien
järjestämiskustannuksia sekä eri toimintamuotojen vastuuhenkilöiden
kouluttamisesta aiheutuvia kuluja.
Varoja voidaan käyttää diakoniatyössä myös ruoka-avustuksiin sekä
lapsiperheiden tukemiseen jakamalla lahjakortteja Suomen
Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) järjestämille leireille.
Lisäksi varoja käytetään SRK:n jäsenyhdistyksissä toteutettavan
rippikoulutyön aiheuttamien kulujen kattamiseen.
Varat käytetään yhdistyksen yleishöydylliseen sääntöjen mukaiseen
toimintaan, jota toteutetaan yhdistyksen seuratoiminnan ja lapsi- ja
nuorisotyön sekä diakonia- ja vanhustyön kautta. Toiminnasta aiheutuvia
kuluja ovat seuratoimintaa, lapsi- ja nuorisotyötä sekä diakonia- ja
vanhustyötä palvelevan kiinteistön käyttö- ja korjauskulut sekä
Iainanhoitokulut. Varoilla maksetaan toimitalon sähkö-, vesi-,
dataliikenne-, siivous- ja korjauskuluja sekä muita toimitilan käytöstä
aiheutuvia käyttö- ja ylläpitokuluja.
Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää myös muihin yhdistyksen Iapsi-,
nuoriso-, eläkeläis-, raittius-, diakonia- ja laupeustyöstä aiheutuviin
kuluihin.
Yhdistys kerää varoja toimintansa tukemiseksi eli eläinten hyvinvoinnin
tukemiseksi tehtävään työhön ensisijaisesti Länsi-Suomen alueella.
Kerättyjä varoja käytetään käytännön neuvonta- ja valistustyöhön,
vähävaraisten omistajien lemmikkien ruoka-avustuksiin, kissojen
sterilaatio/kastraatiokampanjan koordinoitiin sekä viranomaisten
haltuunottamien eläinten kodinetsinnän ja eläinlääkärihoitojen
kustannuksiin.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää toissijaisesti toiminnan harjoittamiseen
myös koko Suomen alueella.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään:
1) Seurakunnan ja raamattukoulun käyttöön tarkoitetun kiinteistön
vuokraamiseen tai vaihtoehtoisesti ostamiseen sekä tilojen
saneeraamiseen käyttötarkoitukseen sopivaksi. Lisäksi varoja käytetään
kalusteiden hankintaan.
2) Kristillisten TV-ohjelmien tuottamisesta aiheutuviin kuluihin ja TV-ajan
ostamiseen tv-yhtiöiltä sekä työhön tarvittavan mediatuotantolaitteiston
hankkimiseen.
3) Lähetystyön tukemiseen River at Tampa Bay-seurakunnan
kiinteistökeräyshankkeeseen osallistumalla.
4) Ruoka-avun välittämiseen maailman kriisialueille Feed the Hungryjärjestön kautta.
Varat käytetään Suomen Palloliitto - Finlands Bollförbund ry:n
jäsenseurojen vähävaraisten lasten ja nuorten perheiden tukirahastojen
avustamiseen.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8954830120098400

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus ITELFIHH
FI6841080011592501

0780488-8 Alajärven
Alajärvi
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus ITELFIHH
FI8741080011593905

2996865-6 Eläinten
Turku
Hyvinvointiyhdistys
Lemmikki ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1915553000124744
NDEAFIHH
FI2415553000124751

2911790-7 River Church
Finland

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI5615213000103434

0224236-1 Jalkapallo-Säätiö sr Helsinki

0295585-5 Tyrnävän
Tyrnävä
Rauhanyhdistys ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/853

15.07.2020 -

RA/2020/854

15.07.2020 -

RA/2020/856

15.07.2020 -

RA/2020/858

15.07.2020 -

RA/2020/859

15.07.2020 -

RA/2020/863

15.07.2020 -

RA/2020/865

15.07.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään paikalliseen nuoriso- ja vanhustyöhön mm.:
Poliisihallitus HELSFIHH
- jakamalla avustuksia luokka- ja leiriretkien sekä muun nuorisotoiminnan
FI7740557620006149
toteuttamiseen
- jakamalla stipendejä alueen kouluille
- avustamalla nuorten mielenterveyden edistämistä tukevaa toimintaa
- avustamalla paikallisia eläkeläisyhdistyksiä hankkimalla anomusten
perusteella aputarvikkeita
- hankkimalla tarvittavia välineitä ja apulaitteita sairaalaan ja
vanhainkoteihin
De insamlade medlen används till att anställa en verksamhetsledare.
Poliisihallitus HANDFIHH
Medel används också till underhåll av ungdomscafé och fritidshall, som
FI5431311001814395
bedriver utan vinstsyfte, reparationer och mindre byggarbeten som
förbättrar Kom In:s faciliteteter.
Insamlade medel kan användas för ungdomscafés och fritidshallens
kostnader när kostnaderna direkt tjänar medlens egentliga allmännyttiga
användningssyfte.
Kerätyt varat jaetaan apurahoina eläinkokeille vaihtoehtoisten
Poliisihallitus NDEAFIHH
tutkimusmenetelmien kehittämiseen ja eläinten hyvinvointia edistävään
FI0312703000206024
tutkimukseen. Lisäksi kerättyjä varoja käytetään tutkimuspalkintojen
NDEAFIHH
rahoittamiseen ja eläinkokeille vaihtoehtoisista menetelmistä ja eläinten
FI9620011800042627
hyvinvoinnin edistämisestä tiedottamisen kustannusten kattamiseen.
Varat käytetään yksinomaan yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseen,
kuten vähävaraisten perheiden ja sosiaalisesti sekä taloudellisesti
vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten ja perheiden ruokajakelun
järjestämiseen, sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen.
Varoilla maksetaan vähävaraisille ja erilaisista ongelmista kärsiville
ihmisille järjestettävien ruokajakelutilaisuuksien kustannuksia,
tilaisuuksiin valmistettavan ruoan hankinnasta ja jakelusta aiheutuvia
kustannuksia sekä vähävaraisille, syrjäytyneille ja työttömille
järjestettävien keskustelutilaisuuksien ja virkistystapahtumien
kustannuksia Suomessa. Yhdistys järjestää ruokajakelu-, keskustelu-ja
koulutustilaisuuksia, sekä virkistystapahtumia vähävaraisille ihmisille ja
perheille Itä-Suomen alueella.
Kaskivaaran kodittomat eläimet ry:n keräysvarat käytetään yhdistyksen
hoidettavana ja ylläpidettävänä olevien löytöeläinten ruokaan,
tarvikkeisiin ja eläinlääkärikuluihin sekä lääkkeisiin.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen järjestämistä tapahtumista
aiheutuviin kuluihin, vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen,
vähävaraisille hankittaviin lahjakortteihin päivittäistavarakauppoihin tai
kodinkonehankintoihin (tapauskohtainen tarvehankinta) sekä
polttoainelahjakortteihin, joita annetaan ruoka-avustuksen jakoon
osallistuville vapaaehtoisille. Lisäksi varoilla voidaan antaa
maksusitoumuksia tarveharkintaisesti esim. lääkekulujen kattamiseen.
Kerätyt varat käytetään UArcticin toiminnasta aiheutuviin kuluihin, joita
ovat opiskelijoiden ja tutkijoiden matkakulut ja osallistumismaksut
konferensseihin, seminaarien ja vastaavien tilaisuuksien järjestämiskulut
(matkat, tilavuokrat, puhujien kustannukset), opiskelijoiden
liikkuvuusapurahat ja lahjoitusprofessuurit (UArctic Chairs). Lisäksi varoja
voidaan käyttää temaattisten verkostojen koulutus- ja tutkimusyhteistyön
tukemiseen (matka-apurahat, seminaarien ja kenttäkurssien
järjestämiskulut), verkkosivujen sisällöntuotantoon ja ylläpitoon sekä
muun info- ja vaikuttamismateriaalin tuotantoon.

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6957700520503704

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5050940020174310
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2653810320192931

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4415443000168968

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0203250-8 Lions Club Lovisa- Loviisa
Loviisa ry

2915739-4 Kom.in Jakobstad rf Pietarsaari

1058252-6 Juliana von
Helsinki
Wendtin Säätiö
Tieteen
Edistämiseksi
Ilman Eläinkokeita
sr
1943515-1 Hyvä Tahto ry
Kuopio

3079728-4 Kaskivaaran
Rautjärvi
kodittomat eläimet
ry
2860687-2 Raahen
Raahe
Vapaaehtoiset ry

3093078-6 UArctic ry

Rovaniemi
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI5724171800001993

RA/2020/866

15.07.2020 -

RA/2020/867

15.07.2020 -

RA/2020/848

14.07.2020 -

RA/2020/679

11.07.2020 -

RA/2020/829

09.07.2020 -

RA/2020/834

09.07.2020 -

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen seurakuntatoiminnasta aiheutuviin
kuluihin, joista valtaosa koostuu pastoreiden palkkakustannuksista.
Pastoreiden tehtävä on varmistaa ja päättää seurakunnan
päivittäisestä/operatiivisesta toiminnasta johtoryhmän kanssa sovitun
suunnitelman ja oman toimenkuvansa/päätösten ja ohjauksen mukaisesti
sekä valmistella esityksiä johtoryhmän ja sen jaostojen keskusteluun ja
päätöksentekoon. Pastoreiden tehtävä on huolehtia seurakuntalaisten
hengellisestä opetuksesta, tuesta sekä sielunhoidosta. Muita
seurakuntatoiminnan kuluja ovat kiinteistökulut sekä toiminnan kannalta
välttämättömät juoksevat kulut.
Varoja voidaan käyttää myös lähetystyön tukemiseen sekä muiden
paikallisten espoolaisten yleishyödyllisten toimijoiden avustamiseen
(Manna-apu, Espoon Ankkuri, Kaivo Espoo Ry).
De insamlade medlen användas för att stöda den verksamhet varom
Poliisihallitus HELSFIHH
stadgas i universitetslagens 2 § samt för att tillföra universitetets kapital.
FI7940550012161671
HANDFIHH
FI8031311001446685
OKOYFIHH
FI0750000120324818
DABAFIHH
FI4181167710009951
NDEAFIHH
FI2917333000010500
DABAFIHH
FI9681199710016603
De insamlade medlen används för skötseln av de uppgifter som avses i 4 Poliisihallitus HELSFIHH
§ i yrkeshögskolelagen samt för att tillföra yrkeshögskolan kapital.
FI3840550012645954
Kerätyt varat käytetään kirkkomusiikkiin kohdistuvan kiinnostuksen
Poliisihallitus OKOYFIHH
herättämiseen ja ylläpitämiseen. Varoilla katetaan viestinnän
FI9657271820042843
kustannuksia sekä Kirkkomusiikin päivän ja Kirkon musiikkijuhlien
kustannuksia.
Varoja käytetään myös kirkkomusiikkitoiminnan kehittämiseen. Varoilla
maksetaan lapsi- ja nuorisokuorotapahtumien kustannuksia sekä tuetaan
alueellisten kirkkomusiikkipiirien tapahtumatoimintaa.
Varoja voidaan käyttää myös henkilökunnan palkkakuluihin sekä
toimitilavuokrien maksamiseen siltä osin, kuin kulut palvelevat varsinaista
yleishyödyllistä toimintaa.
Seura kerää ja tallentaa suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä,
Poliisihallitus OKOYFIHH
harjoittaa tieteellistä tutkimusta, julkaisee avoimesti verkossa tiedekirjoja
FI2650000120482004
ja verkkoaineistoja sekä tukee Suomen kirjallisuuden vientiä.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään tukemaan seuran tekemää
yleishyödyllistä työtä: arkisto- ja kirjastotoimintaa, tieteellistä
julkaisemista, tutkimustoimintaa ja kirjallisuusvientiä. Keräysvaroilla SKS
rahoittaa erillishankkeitaan, varsinkin aineistojensa saattamista
käytettäväksi erilaisina digitaalisina palveluina sekä kulttuurihistoriallisten
ja muistitietokeruiden järjestämistä, arkistoaineistojen saattamista
digitaalisina tutkijoiden ulottuville, digitaalisten tutkimus- ja
oppimisaineistopalveluiden tuottamista sekä vaihtuvien, erikseen
nimettyjen tutkimus- ja julkaisuhankkeiden toteuttamista.
Kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen mm. Poliisihallitus ITELFIHH
avustamalla koulunkäyntiin liittyvissä kuluissa sekä tukemalla
FI7141080010532722
taloudellisesti harrastus- ja kerhotoimintaa. Lisäksi varoilla tuetaan
vähävaraisia perheitä.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2872979-2 Espoon
Espoo
Helluntaiseurakunta

0246312-1 Åbo Akademi

Turku

2059910-2 Ab Yrkeshögskolan Vaasa
vid Åbo Akademi
0288860-5 Suomen
Helsinki
Kirkkomusiikkiliitto
ry

0200103-1 Suomalaisen
Kirjallisuuden
Seura ry

2222140-2 Lions Club
Hämeenlinna
Hämeenlinna/Linnat
taret ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2857409220080019

RA/2020/835

09.07.2020 -

RA/2020/637

06.07.2020 -

RA/2020/810

02.07.2020 -

RA/2020/812

02.07.2020 -

Kerättyjä varoja käytetään lyhentämättömänä:
- sotaveteraanien tukemiseen
- nuorisotyön tukemiseen
- huumeiden ja päihteiden vastaisen työn tukemiseen yhdessä alueen
koulujen kanssa
- stipendien jakoon alueen kouluille
Kerätyt varat käytetään Walkers- nuorisokahviloiden ja Walkers- autojen Poliisihallitus DABAFIHH
toimintaan, perustamiseen ja varustamiseen, nuorten parissa toimivan
FI1980001301010303
henkilöstön palkkaamiseen ja kouluttamiseen sekä
vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointiin, kouluttamiseen ja työn
tukemiseen.
Lisäksi varoja voidaan käyttää mielen hyvinvointia tukevan Friendstoiminnan, nuorten pariin jalkautuvan työn sekä koulukiusaamista,
väkivaltaa ja rikosoireilua ehkäisevän työn, sekä nuorten
seksuaaliterveyttä ja omien rajojen tunnistamista edistävän työn
toteuttamiseen, kehittämiseen sekä koulutus- ja ryhmätoimintojen
tarvike- ja materiaalihankintoihin, koulutusten tila- ja matkakuluihin ja
toimintojen järjestämiseksi tarvittaviin palkkakuluihin.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen
Poliisihallitus DABAFIHH
yleishyödylliseen mielenterveyden edistämistä tukevaan ja
FI7557413640027733
mahdollistavaan toimintaan. Mielenterveyttä edistävää toimintaa
toteutetaan ylläpitämällä yhdistyksen kriisikeskusta, toteuttamalla
tiedotus- ja vaikuttamistoimintaa, koulutuksia järjestämällä sekä
järjestämällä toiminnan piiriin luettavaa vapaaehtoistoimintaa.
Varat käytetään edellä mainitusta toiminnasta aiheutuviin välittömiin
kustannuksiin: kriisikeskustoiminnan kuluihin, vertaisryhmätoimintaan
liittyviin kuluihin, toiminnan henkilöstökustannuksiin,
vapaaehtoistoiminnan organisointi- ja järjestelykuluihin, koulutusten ja
tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin, ja muihin vastaaviin
mielenterveyden edistämistoiminnasta aiheutuviin välittömiin kuluihin.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- rauhanyhdistyksen toimitalon ylläpitokustannuksiin ja kiinteistöveroon
FI9050920920455423
- yhdistyksen tiedotuskuluihin
- lapsi- ja nuorisotyön kuluihin (esim. tapahtumien järjestämisestä
aiheutuvat kulut sekä askartelu- ja opetusmateriaalikustannukset)
- radio- ja internetlähetysten toimittamisesta ja tuottamisesta aiheutuviin
kustannuksiin
- diakoniatyöhön, jonka ensisijaisena kohteena ovat lapset ja
lapsiperheet.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää yllä mainittuihin toimintoihin siltä osin,
kuin niistä aiheutuvat kustannukset palvelevat välittömästi
yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2638001-3 Lions Club
Oulu/Maikkula ry

Oulu

0916879-0 Aseman Lapset ry

Helsinki

1585183-6 Oulun seudun
Oulu
Mielenterveysseura
ry

0126550-2 Järvenpään ja
Järvenpää
ympäristön
Rauhanyhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/814

02.07.2020 -

RA/2020/313

01.07.2020 - 30.06.2022

RA/2020/558

01.07.2020 -

RA/2020/664

01.07.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerättävillä varoilla ylläpidetään Pieni ele ry:n jäsenjärjestöjen valmiuksia Poliisihallitus OKOYFIHH
hoitaa tehtäviään vammais- ja kansanterveyspalvelujen kehittäjinä.
FI7357271820047719
Puolet keräystuotosta käytetään paikallisyhdistysten toiminnan
tukemiseen, toinen puoli keskusliittojen valtakunnalliseen vammais- ja
kansanterveystyöhön.
Paikallisyhdistykset käyttävät rahat toimintasuunnitelmansa mukaisesti
ruohonjuuritason vammais- ja terveystyön toteuttamiseen, pääasiassa
neuvontaan sekä vertaistuki- ja virkistystoimintaan sekä
tiedotukseen.Toinen puolikas keräyksen tuotosta jaetaan keskusliittojen
kesken valtakunnallisen toiminnan käyttöön. Käyttötarkoitusten
painotukset voivat vaihdella eri vuosina: vertaistuki, terveyden
edistämistyö, paikallistoiminnan tukeminen, vertaistukijoiden koulutus,
jäsenviestintä, kuntoutustoiminta, liikunta-, kulttuuri-, ja ryhmätoiminta,
virkistystoiminta, neuvonta, vastasairastuneiden tukeminen, nuorten
toiminta, leirit, sairauksien ennaltaehkäisy ja syrjäytymisen ehkäisy.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää yllä mainittuihin toimintoihin siltä osin,
kuin niistä aiheutuvat kustannukset palvelevat välittömästi
yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.
Varat käytetään Planin maailmanlaajuiseen työhön lasten oikeuksien ja Poliisihallitus NDEAFIHH
tasa-arvon toteuttamiseksi. Plan parantaa erityisesti kehittyvissä maissa
FI9012793000513156
asuvien tyttöjen elämää ja suojelua. Varat käytetään Planin
DABAFIHH
kansainvälisen organisaation kautta kohdemaiden yhteisöissä tehtäviin
FI6880001110943964
hankkeisiin, joilla tuetaan lapsiin kohdistuvia toimintoja sekä annetaan
NDEAFIHH
lapsille mahdollisuuksia ja välineitä omien kykyjensä kehittämiseen.
FI3515553000121740
Rahankeräysvaroja käytetään terveydenhuollon, koulutuksen ja
NDEAFIHH
asumisolojen kehittämiseen, yhteyksien rakentamiseen sekä
FI3615723000408203
toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen sekä humanitaariseen
työhön ja vaikuttamistyöhön. Katastrofien jälkihoidon tukitoimiin kerätyt
rahat lähetetään kohdemaihin Planin kansainvälisen organisaation
kautta. Tulevien katastrofien varalle kerätään katastrofirahastoa
käytettäväksi edellä kuvatulla tavalla katastrofin sattuessa.
Noin puolet rahoitettavista hankkeista ovat julkisorganisaatioiden
osarahoittamia kehitysyhteistyö- ja humanitaarisia hankkeita ja noin
puolet ovat pääosin lahjoitusvaroin rahoitettavia kummihankkeita.
Katasfrofit, joiden aiheuttamien seuraamusten jälkihoitoa rahoitetaan
varoilla, voivat olla akuutteja tilanteita, kuten konfliktitilanteet ja
luonnonilmiöt, mutta myös pitkittyneitä humanitaarisia kriisejä, joissa
ihmiset elävät pitkittyneesti poikkeusoloissa, kuten pakolaisleireillä tai
pakolaisasutusalueilla.
Kerätyt varat käytetään diakoniatoiminnan tukemiseen mahdollistamalla Poliisihallitus HANDFIHH
kaikille avoimia neuvonta- ja avustuspalveluita. Varoja käytetään:
FI1931311000328306
- toiminnasta aiheutuvien henkilöstö-, tila- ja toimintakulujen kattamiseen
- harkinnanvaraisen diakonia-avustuksen antamisen (ruoka-apu, tavaraapu, palvelujen ostaminen) rahoittamiseen
Lisäksi varoja käytetään jumalanpalvelus- ja sielunhoitotyön tukemiseen
ja kehittämiseen:
- jumalanpalvelusmateriaalin hankkimiseen
- pyhäkoulumateriaalin hankkimiseen
- koulutustapahtumien kustannuksien kattamiseen
- musiikkityöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseen (nuotit,
esitysoikeudet ja muut olennaiset kustannukset)
- toiminnasta aiheutuvien henkilöstökulujen kattamiseen
Kerätyt varat lahjoitetaan Pyhtään diakoniatyön kautta nuorten ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
vanhusten auttamiseen ja virkistystoimintaan.
FI2451720220238597

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3084506-3 Pieni ele ry

Helsinki

1498487-2 Plan International
Suomi sr

Helsinki

1089282-3 Suomen
Anglikaaninen
kirkko

Helsinki

1928059-1 Lions Club Pyhtää- Pyhtää
Pyttis ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/701

01.07.2020 -

RA/2020/706

01.07.2020 -

RA/2020/779

01.07.2020 -

RA/2020/790

01.07.2020 -

RA/2020/791

01.07.2020 -

RA/2020/799

01.07.2020 -

RA/2020/777

30.06.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään suojelu- ja virkistysalueiden ostoon liittyviin
Poliisihallitus NDEAFIHH
kuluihin, kuten alueiden kauppasummien maksuun, varainsiirtoveroon,
FI3917453000162992
lainhuutomaksuihin ja lohkomiskuluihin. Lisäksi varoja voidaan käyttää
HANDFIHH
luonnonsuojelualueiden ennallistamiseen, alueiden hankintaan liittyvään
FI2131311002333551
työhön sekä luonnonsuojelutyöhön, kuten asiamiehen palkkakuluihin.
Kerätyillä varoilla hyvitetään osittainen omavastuuosuus lääkärin
Poliisihallitus HELSFIHH
määräämistä fysikaalisten hoitojen kustannuksista hakemuksen
FI6847860010040162
perusteella.
Kerätyt varat käytetään mielenterveyden edistämistä, häiriöiden ehkäisyä Poliisihallitus OKOYFIHH
ja hoitoa koskevan tutkimuksen ja kehitystoiminnan tukemiseen:
FI2457800720420242
- tutkimusapurahojen myöntämiseen vuosittain tieteelliseen
tutkimukseen, joka kohdistuu mielenterveyshäiriöiden ehkäisyyn, hoitoon
tai mielenterveyden edistämiseen
- mielenterveyteen liittyvän puolueettoman tutkimustiedon jakamiseen
Psychiatria Fennica -vuosikirjan julkaisemisen muodossa
- julkisen huomion kiinnittämiseen mielenterveysongelmiin ja niiden
hoitoon sekä mielenterveyden edistämiseen jakamalla Psykiatrian
Tutkimussäätiön mielenterveyspalkinto sekä Kalle Achté -palkinto
Rahankeräyksen tuotto käytetään Enontekiön nuorisotoimintaan ja Poliisihallitus OKOYFIHH
tapahtumiin. Merkittävin kohde on koulujen päättyessä oppilaille jaettavat
FI6556438820017015
stipendit. Myös hyvät menestykset harrastustoiminnassa tai
kulttuuritapahtumissa voidaan palkita stipendillä. Avustaa voidaan myös
kouluretkien järjestämistä.
Keräysvarojen käyttötarkoitus on "Kuusamolaisten nuorten syrjäytymisen Poliisihallitus NDEAFIHH
ehkäisy". Keräysvarojen kohdistaminen ja tilitys suoritetaan
FI8111093000111726
käyttötarpeiden mukaan hallituksen erillisinä päätöksinä, varojen käytön
seuranta toteutetaan erillisenä tiliseurantana. Kohdetarpeita
tarkennetaan ja kartoitetaan mm. kaupungin nuorisotoimen, diakoniatyön
ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja yhdistysten kanssa
yhteistyössä. Keräysvarat käytetään lyhentämättömänä keräyskohteisiin.
Kerätyt varat käytetään yliopistolain (558/2009) 2 §:ssä tarkoitetuista
Poliisihallitus DABAFIHH
tehtävistä (opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus)
FI0589199710000963
huolehtimiseen. Kerättäviä varoja suunnataan opetus- ja
ITELFIHH
tutkimusedellytysten sekä tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen, kuten
FI5043090010073559
tutkimusinfrastruktuurihankintoihin, monitieteellisiin tutkimushankkeisiin
OKOYFIHH
ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.
FI9257111320088336
Lisäksi varoja voidaan käyttää yliopiston pääoman vahvistamiseen.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään Seinäjoen vapaaseurakunnan Poliisihallitus NDEAFIHH
kirkkoprojektin lainan lyhennyksiin ja korkoihin, tontin maksueriin sekä
FI7113143000107584
kiinteistön ylläpito- ja kalustamiskustannuksiin.
OKOYFIHH
FI5954190120178318

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2232668-5 Päijänteen
Sysmä
Luonnonperintösäät
iö PLUPS sr

1087133-6 Siilinjärven Invalidit Siilinjärvi
r.y.
0224233-7 Psykiatrian
Tutkimussäätiö sr

Helsinki

3034443-7 Lions Club
Enontekiö ry

Enontekiö

0312374-3 Lions Club
Kuusamo/Ruka ry

Kuusamo

0245896-3 Turun yliopisto

Turku

0182407-9 Seinäjoen
vapaaseurakunta

Seinäjoki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/796

30.06.2020 -

RA/2020/801

30.06.2020 -

RA/2020/533

26.06.2020 -

RA/2020/772

25.06.2020 -

RA/2020/775

25.06.2020 -

Rahankeräysvarat käytetään tarkoituksiin, jotka edistävät seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.
Varojen käyttökohteina voivat olla säätiön oma yleishyödyllinen toiminta
ja mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja niiden asemaa koskevat
tutkimushankkeet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia
koskeva tiedotustoiminta, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyväksi
toimivien yhdistysten toiminnan tukeminen, Suomen ulkopuolella
toimivien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöjen toiminnan
tukeminen sekä kulttuuri- ja taidehankkeet, jotka koskettavat tai joiden
toteuttajissa on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia.
Rahankeräysvaroja voidaan käyttää säätiön pääomittamiseen siten, että
varoja ja varoista kertyviä tuottoja käytetään säätiön tarkoituksen
mukaiseen toimintaan, jotta säätiö voi vakaalta pohjata tehdä työtä
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi
yhteiskunnassa.
Kerättyjen varojen avulla mahdollistetaan tehokas kampanjointi-, opetus-,
valmennus-, tiedotus- ja kasvatustyö eläinten oikeuksista oikeudellisesta
näkökulmasta käsin.
Kerätyt varat käytetään kampanjoinnista aiheutuviin kustannuksiin ja
työntekijän palkkaukseen, seminaarien ja kaikille avoimien tilaisuuksien
järjestämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Lisäksi varoja käytetään
lobbaustyöstä aiheutuvien palkanmenetysten ja matkustuskulujen
kattamiseen.
Kerätyt varat käytetään Jad-Hashmona-kylän infrastruktuurin (teiden
rakentaminen, sähkökapasiteetin lisääminen sekä viemäröinnin
uusiminen) parantamiseen ja kunnostamiseen kylän asutuksen
kasvamisen vuoksi. Lisäksi kylän yhteisessä käytössä olevat
rakennukset ja raamatullinen puutarha vaativat kunnostusta ja ylläpitoa.
Kertyvillä varoilla rakennetaan kylään myös uusi kokoustilarakennus
sekä messiaanisen liikkeen arkistorakennus. Kokoustilarakennus tulee
palvelemaan messiaanisten seurakuntien kokoontumispaikkana, nuorten
ja lasten aktiviteettien paikkana sekä koko kylän yhteisenä olohuoneena.
Varoja käytetään myös hengellisen työn tukemiseen erityisesti lasten ja
nuorten parissa (pyhäkoulutyö, nuorisokokoukset, leirit) sekä hengellisten
tapahtumien järjestämiseen. Kerättyjä varoja käytetään myös
tiedotustoimintaan Suomessa pyrittäessä lisäämään tietoisuutta JadHashmonasta ja tiedottamalla kylän asioista ja tarpeista.
Kerättyjä varoja käytetään toimisto- ja kokoustilarakennuksen
rakennuskustannuksiin ja varustamiseen sekä kylän infrastruktuuriin vain
siltä osin kuin kulut palvelevat välittömästi yhdistyksen sääntöjen
mukaista yleishyödyllistä toimintaa.
Kerättyjä varoja käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi:
- puhujapalkkioihin ja matkakustannuksiin
- vähävaraisten perheiden tukemiseen
- lapsille ja nuorille järjestettyjen toimintojen tukemiseen (nuortenillat,
retket, raamattuluokat ja kaveri- ja perhekerhot)
- yhdistyksen toimitalon ylläpitokustannuksiin
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään diakonisen
avustustoiminnan rahoittamiseen ja diakoniatyön avustuskohteiden
hyväksi.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7615213007129754

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1574980-7 Seta-säätiö sr

Helsinki

Poliisihallitus AABAFI22
FI0666010010103760

3081178-3 Suomen
eläinoikeusjuristit
ry, Finlands
djurrättsjurister rf

Turku

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7851050620091689

2993470-4 Jad-Hashmonan
ystävät r.y.

Lahti

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9053050020022407

0125872-4 Hyvinkään
Hyvinkää
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3256111610000059
OKOYFIHH
FI9456111620006336

0146255-7 Hollolan seurakunta Hollola
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/776

25.06.2020 -

RA/2020/780

25.06.2020 -

RA/2020/781

25.06.2020 -

RA/2020/782

25.06.2020 -

RA/2020/783

25.06.2020 -

RA/2020/760

22.06.2020 -

RA/2020/761

22.06.2020 -

RA/2020/736

18.06.2020 -

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään diakonisen
avustustoiminnan rahoittamiseen ja diakoniatyön avustuskohteiden
hyväksi.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
- Yhdistyksen hoidossa olevien löytöeläinten välittömiin kuluihin;
eläinlääkärikulut ja lääkintäkulut, ja ruoka-, hoitotarvike- ja muut
vastaavat kulut. Lisäksi varoja käytetään eläintilojen ylläpidosta
aiheutuviin kuluihin, kuten tilavuokrat.
- Löytöeläintoimintaa ja ihmisten yhteisöllisyyttä edistävään yhdistyksen
yleishyödyllisen toiminnan toteuttamiseen; kuten tapahtumien ja
teemailtojen järjestäminen, valistustoiminta.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään ammattikorkeakoululain 4
§:n mukaisen toiminnan toteuttamiseen ja tukemiseen.
Varoilla tuetaan ja toteutetaan ammattikorkeakoulun tehtäviä opetuksen,
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja aluekehitystoiminnan
aloilla. Kerätyillä varoilla tuetaan edellä mainittujen toimintojen
vaikuttavuutta perusrahoituksen lisänä. Kohteita ovat esimerkiksi
opintojen tukemiseksi suoritettavat kehityshankkeet tai tukitoiminnot, ja
opiskelijoiden tukeminen stipendein. Varoja kohdennetaan myös
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toimintaedellytysten
parantamiseen.
Rahankeräysvarat käytetään seuraaviin käyttökohteisiin:
1. Opetus- ja koulutustoiminnasta aiheutuvien kustannusten kattaminen
(materiaali-, laite-, tilavuokra-, matka- ja henkilöstökulut).
2. Varoilla edistetään lastenkotiprojektin toteutumista Brasiliassa
Goiaksen osavaltiossa. Varoilla rakennetaan lastenkoti, jonka tiloja
voidaan käytetään myös muuhun perheiden kokonaisvaltaiseen
hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävään toimintaan. Lastenkoti perustetaan
yhdyskunnan omistukseen, ja rakentamis- ja perustamisvaiheen jälkeen
varoja käytetään lastenkotitoiminnan ylläpidosta aiheutuviin välittömiin
kustannuksiin.
3. Varoilla toteutetaan avustus- ja lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla
yhdyskunnan oman toiminnan kautta sekä tukemalla yhteistyötoimijoita.
Varoilla hankitaan ruokaa, vaatteita ja muita välttämättömiä tarvikkeita
vähävaraisille, ja toteutetaan lähetystyötä.
De insamlade medlen går till att hjälpa karelska evangelisk-lutherska
kyrkan i Ryska Karelen och Lahdenpohja församling som saknar helt
ekonomi:
- att hjälpa utsatta fattiga människor
- att hjälpa föräldralösa barn på barnhem och åldringar på åldringshem.
Kertyvät varat käytetään ruoka-avun tarjoamiseen vähävaraisille,
teemapäivien järjestämiseen sekä toimitilan vuokraan.
Rahankeräysvaroja käytetään yksittäisten ihmisten ja perhekuntien
auttamiseksi poikkeustilanteessa, joissa perheitä kohtaa laaja
työttömyys, lomautukset tai muu taloudellinen hätä. Varoja voidaan
käyttää avustamiseen myös muissa kriisitilanteissa.
Kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten hyväksi erilaisiin tarkoituksiin,
kuten harrastustoiminnan, koulutyöskentelyn sekä tiedollisen ja
taidollisen toiminnan tukemiseen.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6753390820006733

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus ITELFIHH
FI7541080011594994

3084308-4 Kehräävät Kulkurit Akaa
ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6555412820027358

1046216-1 LaureaVantaa
ammattikorkeakoulu
Oy

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4657201020358723
OKOYFIHH
FI2457201020358731

2829243-9 Harvest Church
Finland

Poliisihallitus HELSFIHH
FI9740559020010960

1591850-0 Karelen vännerna - Mustasaari
Karjalan ystävät rf

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9851530420165866
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7252280310001990

3112733-8 Hyvä apu ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1056800020215782

1990031-6 Lions Club
Hattula
Parola/Fredrikat ry

0176772-1 Petäjäveden
seurakunta

Kotipaikka
Petäjävesi

Vantaa

Tohmajärvi

0150791-1 Lempäälän
seurakunta
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/737

18.06.2020 -

RA/2020/740

18.06.2020 -

RA/2020/746

18.06.2020 -

RA/2020/748

18.06.2020 -

RA/2020/751

18.06.2020 -

RA/2020/752

18.06.2020 -

RA/2020/753

18.06.2020 -

RA/2020/754

18.06.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Varoja kerätään sekä julkisoikeudellisena laitoksena toimivalle Helsingin Poliisihallitus NDEAFIHH
yliopistolle että Helsingin yliopiston rahastoille, jotka tukevat
FI3716603001076762
julkisoikeudellisen yliopiston toimintaa. Kerätyt varat käytetään
NDEAFIHH
yliopistolain 2 §:ssa määriteltyjen tehtävien toteuttamiseksi eli Helsingin
FI1516603001076770
yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
tukemiseksi.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen toimitilojen ylläpitokustannuksiin,
Poliisihallitus OKOYFIHH
rakennuksen korjaamiseen ja huoltoon sekä piha-alueen
FI0253500220043546
kunnostamiseen.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää myös lapsi-, nuoriso-, perhe- ja
diakoniatyöhön.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- Vilppulan avovankilan Perhelään lasten ulkoleikkivälineiden, pelien ja
FI3052390020138659
lelujen hankintaan
- evankeliointityöhön, kuten matkakustannuksiin ja materiaalin
painattamiseen
- ruoka-avun tarjoamiseen
- rukoushuoneen rakentamiseen Ypäjälle tai vaihtoehtoisesti
rukoushuoneen vuokraamiseen.
Kerätyt varat käytetään Citykirkon Kalasatamassa sijaitsevan
Poliisihallitus OKOYFIHH
osakehuoneiston remontoinnista aiheutuvien kulujen kattamiseen.
FI6757224120250103
Varoilla katetaan rakennuskustannuksia sekä remonttia varten otetun
lainan lyhennyksiä ja lainanhoitokuluja. Kalasataman osakehuoneistoa
käytetään kokoontumistilana, jossa järjestetään jumalanpalveluksia ja
rukoushetkiä sekä erilaisia koulutustilaisuuksia.
Kerätyillä varoilla tuetaan vähävaraisia perheitä Suomessa, Pakistanissa Poliisihallitus NDEAFIHH
ja Venäjällä hankkimalla heille ruokaa, vaatteita ja muita hyödykkeitä.
FI6015443000175567
Lisäksi varoilla järjestetään hengellisiä tilaisuuksia ja tapahtumia,
leiritoimintaa sekä muita tapahtumia vähävaraisille Suomessa,
Pakistanissa ja Venäjällä. Varat käytetään avustustavaran hankintaan,
tilaisuuksien järjestämiskuluihin sekä muihin edellä kuvatun toiminnan
toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin, kuten esimerkiksi matkakuluihin
Suomessa ja ulkomailla.
Kerätyt varat käytetään Särkisalmella sijaitsevan Lasten
Poliisihallitus OKOYFIHH
Raamattupuiston toiminnan tukemiseen. Raamattupuistossa pidetään
FI2353260020060899
yllä taidenäyttelyä sekä lasten leikkipuistoa. Kerätyillä varoilla katetaan
Raamattupuiston toimitilojen ylläpitämisestä ja kunnostamisesta
aiheutuvia kuluja.
Kerätyt varat käytetään oppimisvaikeuksia koskevan tiedon ja
Poliisihallitus DABAFIHH
ymmärryksen lisäämiseen yhteiskunnassa, vaikuttamistyöhön sekä
FI0581469710147868
kaikenikäisten erilaisten oppijoiden ja heidän läheistensä tukemiseen
ohjauksen ja neuvonnan, koulutuksen, materiaalin tuottamisen sekä
viestinnän keinoin. Varoja käytetään myös oppimisen ja työssä
suoriutumisen apuvälineiden ja digitaalisten työkalujen sekä muiden tuen
keinojen tunnettuuden ja käytön edistämiseen ammattilaisten, erityisesti
opettajien ja ohjaajien, keskuudessa.
Kerätyt varat käytetään perhekahvila-, retki- ja tapahtumatoiminnan
Poliisihallitus ITELFIHH
järjestämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi
FI9541080010535782
varoilla voidaan tukea vähävaraisia lapsiperheitä lahjakorteilla.
Lahjakortit jaetaan tarveharkinnan perusteella vähävaraisten perheiden
ruokaostoksia varten.

Y-tunnus

Yhteisö

0313471-7 Helsingin yliopisto

Kotipaikka
Helsinki

0185152-8 Iin Rauhanyhdistys Ii
ry

3083878-7 Sinun
Ypäjä
seurakuntayhdistys
ry

2922662-8 Citykirkko

Helsinki

3083718-6 Evankeliumi kaikille Pori
Ry

2120304-2 Lasten
Raamattupuisto Kids Bible Park ry

Taipalsaari

1750534-7 Erilaisten
oppijoiden liitto ry

Helsinki

1476263-9 Mannerheimin
Hämeenlinna
Lastensuojeluliiton
Rengon yhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI5252141320011462
OKOYFIHH
FI7952141320013013

RA/2020/500

17.06.2020 -

RA/2020/723

17.06.2020 -

RA/2020/725

17.06.2020 -

RA/2020/727

17.06.2020 -

RA/2020/720

16.06.2020 -

RA/2020/715

15.06.2020 - 14.02.2022

RA/2020/698

12.06.2020 -

Varat käytetään evankelioimistyöhön kotimaassa ja lähetyskentillä.
Varoilla katetaan seuraavia kuluja:
- jumalanpalvelusten ja hengellisten tilaisuuksien järjestelykuluja
- rippikoulu- ja pyhäkoulutyön kuluja
- vuosittaisten kesäseurojen järjestämisestä aiheutuvia kuluja
- yhdistyksen papin palkkakuluja (Yhdistyksen papin tehtäviin kuuluu
julistus-, nuoriso-, rippikoulutyö, yhdistyksen identiteetin ylläpitämiseksi ja
julistustoiminnan tukemiseksi tapahtuva kustannus- ja sielunhoitotyö
sekä tähän liittyvät päätoimittajan tehtävät Länsi-Suomen
Herännäislehdessä.)
- lähetystyön ja yhdistyksen lähettämien lähettien työn tukemisesta
aiheutuvia kuluja
- Inkerin kirkon Teologisen Instituutin tukemiseen (lisärakennushankkeen
tukemiseen, Teologisen Instituutin opiskelijoille myönnettäviin
stipendeihin ja Teologisen instituutin opiskelijoiden elinkustannuksien
kattamiseen mm. maksamalla opiskelijoiden matkoja perheiden luokse).
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus NDEAFIHH
- Suur-Helsingin Seurakuntayhteisön toimintaan, kuten
FI7623861800011221
sunnuntaitilaisuudet, nuorten ja lasten toiminnan järjestäminen, uusien
seurakuntien istuttaminen, pienryhmä- ja palvelutiimitoiminta,
koulutukset, sielunhoito, itsetuntemusryhmät sekä ruokailun tarjoaminen
vähävaraisille.
- orpolasten tukemiseen Intiassa
- Suur-Helsingin Seurakunnan kaikille ilmaisen musiikkityön (Suhe Live)
edistämiseen ja julkaistavien levyjen ja muiden äänitteiden kustannuksiin.
Kerätyt varat käytetään setlementtiyhteisöjen tekemään yleishyödylliseen Poliisihallitus DABAFIHH
järjestötyöhön, jolla pyritään mahdollistamaan nopea reagointi alueella
FI5980001201681583
syntyvään tarpeeseen. Varoilla tuettavat toiminta-alueet ovat
asumistoiminta, kansalaistoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, monikulttuurinen
työ, opinto- ja kulttuurityö, seniori- ja vanhustyö sekä vaikeat
elämäntilanteet.
De insamlade medlen används för ungdomsarbete, mathjälp och
Poliisihallitus OKOYFIHH
undervisning i Bibeln. Medlen kan också användas för att täcka
FI2456700820401501
kostnader för renovering av bönehuset.
OKOYFIHH
FI2056700820402640
Kertyvät varat käytetään Helsinki Islam -keskuksen korjaus- ja
Poliisihallitus NDEAFIHH
rakennuskuluihin, vuokrakuluihin sekä tukiopetusten järjestämiseen.
FI3714263000124048
NDEAFIHH
FI4014263000112548
Varat käytetään lieksalaisten nuorten opiskelun, urheilun ja musiikin
Itä-Suomen OKOYFIHH
hyväksi sekä vanhusten viriketoiminnan ylläpitämiseksi.
poliisilaitos FI2653430720135008
Rahankeräyksen varat käytetään yhdistyksen strategian mukaisesti
Poliisihallitus
kansansairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämisen
toimintaan liittyvään työhön Pohjois-Karjalassa.
Varoja käytetään Kansanterveyden keskuksen yleishyödyllisiin
hankkeisiin, joilla tuetaan väestön terveellisiä elintapoja ja vähennetään
keskeisten kansanterveysongelmien riskitekijöitä sekä terveysviestintään.
Lisäksi varoja voidaan käyttää terveyden edistämiseksi väestölle
suunnattujen maksuttomien terveysmittausten (kehonkoostumusmittaus,
liikuntaneuvonta, häkämittaukset ym.) toteuttamiseen ja kehittämiseen,
erityisesti materiaalien tuottamiseen ja työssä tarvittavien tarvikkeiden ja
laitteiden hankintaan.

Y-tunnus

Yhteisö

0804920-4 Länsi-Suomen
Rukoilevaisten
Yhdistys ry

Kotipaikka
Eurajoki

0830850-1 Suur-Helsingin
Vantaa
Seurakuntayhteisö
ry

0116640-8 Suomen
Helsinki
Setlementtiliitto r.y.,
ruotsiksi Finlands
Settlementförbund
r.f.
0571194-4 Bosund
Luoto
bönehusförening rf

1456246-9 Helsinki Islam
Keskus

Helsinki

0212482-4 Lions Club Lieksa
Brahea ry
0573951-7 Pohjois-Karjalan
kansanterveys ry

Lieksa
Joensuu
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1817433000016513

RA/2020/537

11.06.2020 - 10.06.2022

RA/2020/700

11.06.2020 -

RA/2020/705

11.06.2020 -

RA/2020/709

11.06.2020 -

Yhdistyksen tarkoituksena on hajuerottelutaitojen ylläpitäminen ja
edistäminen jäsentensä keskuudessa, hajuerottelutyöskentelyn
tunnetuksi tekeminen sekä hyödyntäminen maailmanlaajuisesti.
Kerätyt varat käytetään hajutunnistekoirien kouluttamiseen, ylläpitoon,
hajulaboratorioiden perustamiseen ja ylläpitoon, yhteistyön luomiseen
kansainvälisten toimijoiden kanssa, tiedottamiseen sekä tieteellisten
tutkimusten toteuttamiseen tukemalla yliopistoja avustuksin. Varat
käytetään yhdistyksen edellä mainitusta toiminnasta aiheutuviin
välittömiin kustannuksiin; tilavuokriin, näytteiden keräykseen ja -ottoon
sekä näytteiden hallintatoimiin ja työvälineiden hankintaan.
Karkkilan Työväen Näyttämö ry rakentaa kesäteatteritoimintaa varten
Poliisihallitus ITELFIHH
katsomon katoksineen vanhassa tehdaskiinteistössä toimivan
FI5640060010316442
kaupungintalon välittömään läheisyyteen.
Tehdasnäyttämö-hankkeeksi kutsutun projektin kustannusarvio on
211.314 euroa.
Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle avustusta 68.870
euroa. Talkootöiden osuus on arvioitu 22.950 euroa. Yhdistykselle jää
siis rahoitettavaksi 119.494 euroa.
Investoinitihanke toteutetaan toukokuun 2020 ja kesäkuun 2021 välisenä
aikana.
Kaikki rahankeräyksellä saadut lahoitukset käytetään tämän hankkeen
rahoittamiseen.
Rahankeräysvaroin mahdollistetaan Äimä ry:n perusrahoitusta
Poliisihallitus NDEAFIHH FI841228309488
laajemmat tukitoimet vapaaehtoisille vertaistukijoille sekä avun tarpeessa
oleville äideille ympäri Suomea. Kerätyt varat kaytetään
vapaaehtoistoimijoiden tueksi, etenkin heidän jaksamisensa
parantamiseen erilaisilla virkistyksillä ja mahdollistamalla joustavampia
tukitoimenpiteitä. Lisäksi mahdollistetaan myös tukeminen erilaisten
pienhankkeiden ja tapahtumien järjestämiseen vapaaehtoisille,
vertaistukiäideille sekä heidän perheilleen.
Kerätyt varat käytetään synnytyksen jälkeiseen masennukseen tai vauvaajan psykooseihin sairastuneiden äitien ja heidän perheidensä
vertaistuen mahdollistamiseen ja näistä sairauksista tiedottamiseen.
Varoja voidaan käyttää myös vapaaehtoisten vertaistukijoiden jaksamista
tukevaan toimintaan ja vertaistuessa tarvittavien apuvälineiden
hankintaan. Lisäksi varoja voidaan käyttää vertaistukitapahtumien ja ryhmien aikana tarvittavan lastenhoitoavun palkkaamiseen sekä muihin
vastaaviin tukitoimiin.
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan
Poliisihallitus OKOYFIHH
organisoinnista ja toteuttamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen sekä
FI1750920920343538
vapaaehtoisten virkistykseen. Kerätyillä varoilla järjestetään Välittämisen
keikka -tapahtumia sekä muita vastaavia pop up -tapahtumia. Lisäksi
varoja käytetään edellä kuvatun toiminnan toteuttamisen kannalta
tarpeellisten materiaalien ja tarvikkeiden hankintaan sekä toiminnan
kehittämisestä aiheutuviin kuluihin, kuten esimerkiksi markkinointi- ja
tiedotuskuluihin sekä asiantuntijapalkkioihin.

Y-tunnus

Yhteisö

2687333-6 Wise Nose Suomen
hajuerottelu ry

Kotipaikka
Mäntsälä

1081966-9 Karkkilan Työväen Karkkila
Näyttämö ry

1650783-4 Äidit irti
Helsinki
synnytysmasennuks
esta ÄIMÄ ry

2708871-9 Siskot ja Simot ry

Järvenpää
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/666

10.06.2020 -

RA/2020/683

09.06.2020 -

RA/2020/686

09.06.2020 -

RA/2020/687

09.06.2020 -

RA/2020/520

07.06.2020 -

RA/2020/427

05.06.2020 -

Kerätyt varat käytetään syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä
erilaisten tukitapaamisten järjestämiseen. Varoilla katetaan mm.
vertaistukiryhmien tila- ja tarjoilukustannuksia, syöpäsairaille ja heidän
läheisilleen järjestettävien maksuttomien harraste- ja liikuntaryhmien
kustannuksia sekä Kymenlaakson alueen neljän potilaskerhon
järjestämän virkistystoiminnan kustannuksia Suomessa.
Varoja voidaan käyttää lisäksi yhdistyksen järjestämän
vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Merkittävin vapaaehtoistoiminnan
muoto yhdistyksessä on saattohoidon vapaaehtoiset tukihenkilöt, jotka
vierailevat parantumattomasti sairaiden henkilöiden luona.
Varoja voidaan käyttää myös palkkakustannuksiin siltä osin kuin ne
johtuvat yleishyödyllisen toiminnan järjestämisestä, mikäli muu järjestön
perusrahoitus hiipuu.
Rahankeräyksellä kerätään varoja Jarno Saarisen muistorahastoon.
Muistorahastoon kertyneet varat käytetään vähävaraisten ja/tai ongelmia
kohdanneiden perheiden tukemiseen avustuksin.
Muistorahasto ottaa vastaan hakemuksia ja jakaa hakemusten
perusteella tukea varoista. Muistorahasto voi myös oma-aloitteisesti
kohdentaa tukea edellä kerrotuille kohderyhmille, esimerkiksi
kannustusstipendin muodossa.
Rahankeräysvarat käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
Oman toiminnan kustannuksiin:
- kokoontumisten tila- ja järjestelykustannuksiin.
- vierailevien pappien ja maallikkosaarnaajien matkakulujen korvauksiin.
- pienimuotoiseen diakoniatyöhön, kuten väliaikainen ruoka-apu tai
julkisen liikenteen matkakortti vähävaraiselle.
- toiminnan internet-, lehti- ja radioilmoitusten kustannuksiin.
Ulkomaan lähetystyön kustannuksiin:
- Venäjän ystävyysseurakuntien (Luga ja Pihkova) lapsi- ja nuorisotyön
tukemiseen (pyhäkoulu ja lastenleiri).
- Viron ystävyysseurakuntien (Simuna, Kursi ja Äksi) järjestämien
raamattuviikonloppujen kustannuksiin sekä omien lähettien
matkakustannuksiin Viroon.
- yhteistyökumppanin Lähetysyhdistys Rauhan Sana r.y:n Viron Äksin ja
Kursin seurakunnissa toimivan papin palkkakustannuksissa tukemiseen.
- yhteistyökumppanin Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f:n
Albanian lähetystyön tukemiseen.
Varat käytetään kristillisen nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen
Partaharjun toimintakeskuksessa.
Varoilla ylläpidetään ja kehitetään toimintakeskuksen infrastruktuuria ja
olosuhteita vastaten nykyaikaisia lasten ja nuorten leiri- ja
retkeilytoiminnan tarpeita. Varoilla kunnostetaan, parannetaan ja
ylläpidetään keskuksen aluetta ja tiloja siten, että leiri- ja retkeilytoiminnot
voidaan toteuttaa turvallisesti.
Keräysvaroilla pyritään tukemaan turvallisen, ympäristöystävällisiä arvoja
kunnioittavan oppimis- ja leiriympäristön tarjoamista lapsille ja nuorille.
Varat käytetään löytöeläinten hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin
kuten eläinlääkärin toimenpidekuluihin, lääkkeisiin sekä ruokinta-,
siivous- ja elintarvikekuluihin.
Kerätyt varat käytetään stipendeihin, jotka jaetaan vuosittain keväällä
koulujen päättymisen yhteydessä Askolan yläkoulun ja Careerian
Askolan toimipisteen askolalaisille ja pukkilalaisille opiskelijoille.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI595172022012085

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI6115443000171863

1526439-1 Elämäni Sankari ry Hyvinkää

0206606-2 Kymenlaakson
Syöpäyhdistys r.y.

Poliisihallitus NDEAFIHH FI691470350024762128591-4 Etelä-Suomen
Rauhan Sana Fridsföreningen i
Södra Finland ry

Kotipaikka
Kotka

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4253400020094015

0482890-5 Partaharju-säätiö sr Pieksämäki

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3411323000425143

1761719-7 Eläinten Auttajat ry Riihimäki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4450132720009166

2379741-1 Lions Club Askola
ry

Askola
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/673

05.06.2020 -

RA/2020/674

05.06.2020 -

RA/2020/675

05.06.2020 -

RA/2020/676

05.06.2020 -

RA/2020/677

05.06.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään seuran oman junioritoiminnan ylläpitämiseksi
Poliisihallitus OKOYFIHH
sekä kehittämiseksi sekä uusien lasten ja nuorten saamiseksi lajin pariin.
FI7655412820022698
Varoja käytetään esimerkiksi lapsille ja nuorille tarkoitettujen
golfvälineiden hankintaan, avoimien leirien järjestämiseen, seuran ja
yhteistyökoulujen yhteistyöhön, nuorille suunnatun koulutus-, valmennusja kilpailutoiminnan kuluihin, lasten ja nuorten ohjaajahenkilöstön
kuluihin, golfin edistämiseen kouluissa (draivia kouluun) sekä
stipendeihin, joiden tarkoituksena on edistää lapsen tai nuoren golfin
pelaamista.
Kerätyt varat käytetään ulkoilun edistämiseen keskusjärjestössä,
Poliisihallitus OKOYFIHH
Suomen Ladun toimipisteissä Kiilopäällä ja Paloheinässä sekä Suomen
FI3655412820030402
Ladun jäsenyhdistyksissä. Kerättävillä varoilla toteutetaan Suomen
Ladun avainlajeja, lastentoimintaa ja kampanjoita esimerkiksi
kouluttamalla yhdistyksiin ohjaajia niin aikuisliikuntaan kuin
lastentoimintaan, tukemalla lajien kehittämistä yhdistyksissä ja
kahdeksalla latualueella, tarjoamalla materiaalitukea lasten ulkoilun
tukemiseen yhdistyksissä ja varhaiskasvatuksessa, tukemalla paikallisten
liikuntaolosuhteiden kehittämistä, viestimällä erilaisista ulkoilumuodoista
ja antamalla vinkkejä niiden harrastamiseen tai toteuttamalla
kampanjoita, kuten Nuku yö ulkona tai Ulkona kuin lumiukko, joiden
kautta houkutellaan yhä useampi löytämään oma tapansa ulkoilla ja
nauttia luonnosta.
Kerätyt varat käytetään kunnallis-, eduskunta- ja eurovaalien sekä
Poliisihallitus OKOYFIHH
muiden mahdollisten yleisten vaalien kampanjoiden tukemiseen.
FI5057202320295227

Kerätyt varat käytetään liiton järjestämän kilpailutoiminnan tukemiseen
siinä tapauksessa, kun liiton kilpailutoimintaan varaamat taloudelliset
resurssit tai muu rahoitus ei ole riittävää. Kerätyillä varoilla halutaan
varmistaa vuosikymmenten ajan jatkunut kansallinen kilpailutoiminta ja
se, että kilpailutoimintaan voi osallistua huomioimatta kilpailijan
tausta,varallisuus tai kotipaikka.
Kerätyt varat käytetään vuonna 2015 toteutetusta toimitalon remontista
aiheutuneiden lainakustannusten maksamiseen. Luvan
myöntämishetkellä pitkäaikaista vierasta pääomaa on jäljellä noin 230
000 euroa ja lyhennys vuonna 2020 on suunniteltu noin 28 000 euron
määräiseksi. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää yhdistyksen
seuratoiminnasta, lapsi- ja nuorisotyöstä, perhe- ja diakoniatyöstä sekä
toiminnasta viestimisestä aiheutuviin kuluihin.

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4055412820029263
OKOYFIHH
FI1855412820029271

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2453970820052389

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0202124-3 Suomen Golfliitto ry Helsinki

0202192-1 Suomen Latu ry

Helsinki

0988217-7 Suomen
Espoo
Kristillisdemokraatti
en (KD)
Uudenmaan piiri ry
0221037-8 Matemaattisten
Helsinki
Aineiden Opettajien
Liitto MAOL ry

0171480-6 Kuopion ja
Kuopio
ympäristön
Rauhanyhdistys r.y.
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4715743000001477

RA/2020/665

04.06.2020 -

RA/2020/610

03.06.2020 -

RA/2020/640

03.06.2020 -

RA/2020/652

03.06.2020 -

Keräysvarat käytetään:
- tukemaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta
seurakuntien ja yhteiskunnan elämässä
- alueellisten ja valtakunnallisten tapahtumien ja tilaisuuksien
järjestämiseen
- kurssi- ja koulutustoiminnan järjestämiseen
- painomateriaalien (kuten ohjeiden ja oppaiden) valmistamiseen ja
julkaisemiseen lapsille, nuorille ja työntekijöille
- kansainväliseen yhteistyöhön osallistumiseen ja kansainvälisen vastuun
toteuttamisen edistämiseen
- leiri- ja kurssikeskusten ylläpitämiseen
- lasten uskontokasvatuksen tukemiseen
- tiedotus- ja tutkimustoiminnan tukemiseen
- seurakunnalliseen ja yhteiskunnalliseen yhteistoimintaan
osallistumiseen
Kerättävät varat jaetaan hakemusten perusteella apurahoina
Poliisihallitus OKOYFIHH
suomalaisille diabetestutkimushankkeille ja diabetestutkijoille. Lisäksi
FI5057300820457360
kerättävillä varoilla tehdään tutkimustuloksia tunnetuksi. Apurahojen
DABAFIHH
jakamisesta päättää säätiön hallitus.
FI9080001800223696
NDEAFIHH
FI8720011800026299
Varat käytetään seurakuntatyöhön Suomessa ja ulkomailla tapahtuvaan Poliisihallitus OKOYFIHH
lähetystyöhön.
FI2357803820013265
Varat käytetään
- jumalanpalvelusten järjestämiseen
- diakoniatyöhön (mm. ruokajakelun muodossa)
- vanhusten ja perheiden auttamiseen ja tukemiseen heidän
kohtaamissaan elämän haasteissa (mm. tarjoamalla vertaistukea)
- maahanmuuttajien kotiuttamiseen (mm. tukemalla heitä erilaisissa
käytännön asioissa, opettamalla suomen kieltä ja järjestämällä erikielisiä
toimintaryhmiä)
- lapsi- ja nuorisotyöhön (tuetaan lapsen ja nuoren kehitystä
kokonaisvaltaisesti ja pyritään huomioimaan syrjäytymisvaarassa olevat)
- leirien järjestämiseen lapsille, perheille, maahanmuuttajille ja nuorille
- mediatyöhön
- lähetystyöhön ja aktiomatkoihin.
Kertyvät varat käytetään:
Poliisihallitus DABAFIHH
- liiton jäsenyhdistysten vertais- ja muun toiminnan tukemiseen
FI5881469710173104
- maksuttomien kaikille avoimien tapahtumien ja tilaisuuksien
järjestämiseen
- maksuttomien tapahtumien ja tilaisuuksien seuraamisen
mahdollistamiseen myös etäyhteydellä (streamaus).

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0215274-5 Lasten ja nuorten
keskus ry

0155412-8 Diabetestutkimussä Tampere
ätiö Stiftelsen för
Diabetesforskning
sr

2862993-5 Helsingin Saalem- Helsinki
seurakunta

1515607-5 Autismiliitto ry,
ruotsiksi Autism
Finland rf

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/653

03.06.2020 -

RA/2020/655

03.06.2020 -

RA/2020/656

03.06.2020 -

RA/2020/326

01.06.2020 -

RA/2020/351

01.06.2020 - 31.05.2022

RA/2020/400

01.06.2020 -

Varojen käyttötarkoitus:
- vähävaraisten kuoroperheiden lukukausimaksujen tukeminen
- konserttien videotaltiointien tuottaminen verkossa esittämistä varten
- kuorotoiminnan normaalien operatiivisten kulujen kattaminen, joista
esimerkkeinä:
* suurten kuoro- ja orkesteriteosten järjestely- ja tuotantokustannukset
* harjoitusten muonitukset (harjoituksia useita kertoja viikossa)
* kuorolaisten kuljetukset esiintymispaikoille
* konserttien ja konserttimatkojen muonitus- ja majoituskustannukset
* kuoroleirien matka-, majoitus- ja muonituskustannukset sekä muut
järjestelykustannukset
* erityisestä kuoromenestyksestä jaettavat palkinnot ja
huomionosoitukset.
Keräysvarat käytetään lyhentämättömänä Morogoron läänin alueella
asuvien tansanialaisten vähävaraisten, lahjakkaiden nuorten koulutuksen
tukemiseen. Tämä tarkoittaa, että Äetsän seudun kehitysmaaseura
suorittaa tansanialaisten kummilasten koulumaksujen tilisiirron kahdesti
vuodessa (toukokuu ja joulukuu) kahdelle rekisteröidylle tansanialaiselle
kumppanijärjestölle (WEETU ja MAYODEO).
Äetsän seudun kehitysmaaseura maksaa kummitililtä tarpeen mukaan
nuorten koulunkäyntiin kuuluvia maksuja, muun muassa
lukukausimaksuja, kouluruokailuja, asuntolakustannuksia,
oppimateriaalia, koulupukuja ja koulubussikuluja. Oppilasvalinta tapahtuu
tansanialaisten Morogoron alueen koulujen opettajien ja
kumppanijärjestöjen esitysten perusteella. Äetsän seudun
kehitysmaaseura arvioi ja mahdollisesti hyväksyy kumppanijärjestöjen
esityksen.
Kerätyt varat käytetään Linnanmäen sirkuskoulun
vapaaoppilaspaikkojen, oppilaiden maksuhelpotusten ja perhealennusten
kustannuksiin sekä sirkustilan varusteluun ja kunnostustöihin.
Varat käytetään orpokodin (Arteco Orphanage, Kabvve Zambia)
ruokalaskujen maksamiseen. Lisäksi varoja voidaan käyttää nuorten
lukukausimaksujen maksamiseen.
Kerätyt varat käytetään kodittomien koirien ja kissojen olojen
parantamiseen Bulgariassa auttamalla taloudellisesti vähävaraisia
paikallisia yhteistyötarhoja. Varoilla hankitaan ruokaa, lääkkeitä ja
tarvikkeita eläimille, sekä huolletaan, rakennetaan ja kunnostetaan
tarhojen tiloja. Varoilla tuetaan kulkukoirien ja kissojen
steriloinneissa/kastroinneissa, maksetaan eläinten rokotuksia ja muita
eläinlääkärikuluja paikan päällä. Lisäksi maksetaan toiminnasta
aiheutuvia matkakuluja.
Rahavarojen tuotto käytetään lyhentämättömänä lasten, nuorten ja
vanhusten hyväksi. Rahankeräyksellä kertyviä varoja lahjoitetaan
seurakunnan sosiaalityöhön, koulujen vapaa-ajan toimintaan,
stipendeihin ja nuorten harrastuskerhojen avustamiseen.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI5710193000206681

Y-tunnus

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4611983500094689

0600034-3 Äetsän seudun
Sastamala
kehitysmaaseura ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1412393000605142

1764862-0 Linnanmäen
Helsinki
sirkuskoulun
kannatusyhdistys ry
1527473-3 Grace Finland ry
Turku

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7557100420077877

Yhteisö

Kotipaikka

0276076-7 Cantores Minores - Helsinki
kannatusyhdistys ry

Poliisihallitus HELSFIHH
FI7540550010514004

2336997-8 Kodittomat
Turku
Bulgarian Koirat ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3912373000114261

2884879-1 Lions Club Helsinki Helsinki
/ Laajasalo
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/471

01.06.2020 -

RA/2020/523

01.06.2020 -

RA/2020/534

01.06.2020 -

RA/2020/554

01.06.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräysvaroilla tuetaan Siun säätiön tarkoituksen toteuttamista Siun Poliisihallitus NDEAFIHH
soten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan, henkilöstön
FI2617413000006961
osaamisen ja tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseksi. Säätiö toteuttaa
tarkoitustaan ensisijaisesti jakamalla avustuksia ja apurahoja mutta myös
tukemalla säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa muilla tavoilla.
Keräysvaroilla säätiö voi tukea uusien ja hyvien hoito- ja
palvelukäytäntöjen ja -menetelmien kehittämistä; hoitovaruste-, laite- ja
taidehankintoja; potilaiden ja läheisten viihtyvyyttä lisääviä hankintoja; ja
yliopistotasoista lääke-, terveys- ja sosiaalitieteellistä sekä muiden Siun
soten toimialaan kuuluvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi
säätiö voi tukea koulutus- ja julkaisutoimintaa ja henkilöstön jatkoopintotoimintaa. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan Siun soten kanssa
samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminta-alueilla tällaisen
toiminnan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Säätiö voi ylläpitää
tai avustaa säätiön tarkoitusta toteuttavia laitoksia, yhteisöjä ja säätiöitä.
Lahjoittajat voivat kohdentaa rahankeräysluvan alla tekemänsä
lahjoituksen lasten ja nuorten sairaanhoitoon ja terveyden edistämiseen,
lasten ja nuorten psykiatriaan ja mielenterveyden edistämiseen,
erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon, ikäihmisten palveluihin
tai sosiaalipalveluihin. Lahjoittaja voi myös tehdä lahjoituksen yleisesti
Siun säätiölle ilman kohdentamista.
Keräysvarat jaetaan pääsääntöisesti avustus- ja apurahahakujen
yhteydessä. Näin varat ovat yleisesti koko Siun soten alueen sotetoimijoiden haettavissa. Säätiön hallitus päättää apurahojen/avustusten
myöntämisestä. Apurahan/avustuksen saajat raportoivat säätiön
hallitukselle varojen käytöstä.
Apuraha- ja avustushakujen järjestämisen lisäksi säätiön hallitus voi
avustaa toimijoita kohdistamalla keräysvaroja myös suoraan tarkoituksen
mukaisiin kohteisiin. Tälläisia voisivat olla esimerkiksi Siun soten alueen
kolmannen sektorin toimijoiden järjestämien terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen yleisötapahtuminen tukeminen tai Siun soten alueen
sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden asiakasviihtyvyyttä ja
potilasturvallisuutta lisäävien hankintojen tukeminen.
Museorautatieyhdistys ry ylläpitää Jokioisten Museorautatietä. Kerätyt
Poliisihallitus OKOYFIHH
varat käytetään museorautatien radan, vetureiden, vaunujen ja
FI6350800620061368
rakennusten korjaukseen sekä kunnossa- ja ylläpitoon. Lisäksi varoja
voidaan käyttää suomalaisen kapearaidehistorian säilyttämiseen ja
taltiointiin.
Kerätyillä varoilla organisoidaan yhdistyksen toimintaa, kuten järjestetään Poliisihallitus ITELFIHH
ilmaisia tapahtumia sekä hankitaan kahvi-, materiaali- ja
FI2042120010280127
toimintatarvikkeita.
Varoilla voidaan maksaa myös lastenhoitajien ja muiden ohjaajien
palkkakustannuksia esim. tilapäinen lapsiparkki ja lasten kesäleirit.
Varoilla voidaan antaa myös suoraa tukea vähävaraisille lapsiperheille
esim. ruoka-kassien tai lahjakorttien muodossa. Tukea voidaan antaa
myös syntymäpäivä- ja joululahjojen muodossa.
Varat käytetään
Poliisihallitus OKOYFIHH
- lapsi- ja nuorisotyöhön (mm. tahtumien järjestäminen, viikottainen lapsiFI0956300020348410
, varhaisnuoriso- ja nuorisotoiminta)
2. diakoniatyöhön ikäihmisten ja vähäosaisten tukemiseen (mm.
diakoniakahvila, ruokajakelu)
3. audio- ja videotuotantoon (hengelllisen sisällön kuten saarnojen,
opetuspuheiden, hartauksien yms. tuottaminen).

Y-tunnus

Yhteisö

2821061-6 Pohjois-Karjalan
sosiaali- ja
terveydenhuollon
tukisäätiö Siun
säätiö sr

Kotipaikka
Joensuu

0402983-9 Museorautatieyhdist Jokioinen
ys ry.

0205555-8 Mannerheimin
Lahti
Lastensuojeluliiton
Lahden yhdistys ry

0723803-8 Rauman
Vapaaseurakunta

Rauma
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/608

01.06.2020 -

RA/2020/611

01.06.2020 -

RA/2020/614

01.06.2020 -

RA/2020/636

01.06.2020 -

RA/2020/641

01.06.2020 -

RA/2020/644

01.06.2020 -

Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten liikunta- ja
urheilutoiminnan järjestämiseen. Varoja käytetään liikuntakerhojen ja koulujen järjestämiseen, välineiden ja varusteiden hankintaan seuroille,
kilpailutoiminnan osallistumismaksuihin sekä leirikulujen ja matkakulujen
kattamiseen Suomessa.
Tuotto jaetaan tasan Juuan Urheilijat ry:n, Juuan Palloseura ry:n ja
Coach Team Juuka ry:n kesken. Jokainen seura saa vuosittain
käyttöönsä 1/3 osuuden kerätyistä varoista.
De pengar som kommer in till föreningen används enligt de stadgar
föreningen har. Man kan ansöka om medel för något ändamål och
styrelsen tar sedan beslut om medel beviljas eller ej.
Medlen används till
- Församlingshemmet: Anskaffningar till församlingshemmet som önskas
göra, där budgeterade medlen inte räcker till (t.ex. lampor, bestick osv)
- Diakonin (att betala elräkningar, vattenräkningar och annat som någon
familj inte klarar av för tillfället, matpaket till familjer som är i ekonomiska
trångmål)
- Barn- och ungdomsverksamheten (till dagklubb t.ex. leksaker, möbler
osv)
- Vuxen- och seniorverksamheten: (samlingar som stärker gemenskapen
mellan människorna i regionen: gemensam middag, kaffe, utflykt
någonstans)
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen nuoriin ja nuoriin aikuisiin
kohdistuvan asiakastyön tukemiseen sekä asiakkaiden toimintakyvyn ja
virkistymisen edistämiseen. Varoilla autetaan vähävaraisia, asunnottomia
sekä muita arjessa apua tarvitsevia selviytymään erilaisissa vaikeissa
elämäntilanteissa.
Kerätyt varat käytetään Israel-Palestiina-konfliktia ja sen ratkaisua
käsittelevien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, tiedottamisen
kustannuksiin, kansainvälisten asiantuntijavieraiden tuomiseen Suomeen
ja vierailujen kustannusten kattamiseen sekä yhdistyksen toimintaan
liittyvien tutkimusten ja raporttien teon tukemiseen. Lisäksi varoilla
tuetaan vapaaehtoisten osallistumista Israelissa-Palestiinassa
järjestettäville rakennusleireille avustamalla leirimaksuissa. Leirimaksuun
sisältyy osallistujan majoitus- ja ruokakuluja sekä matkakuluja paikan
päällä sekä rakennettavien kohteiden rakennusmateriaalikustannuksia.
Keräysvaroilla voidaan tukea myös apua tarvitsevia palestiinalaisperheitä
ja -yhteisöjä.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää henkilöstökuluihin niiltä osin kuin kulut
liittyvät välittömästi yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan
toteuttamiseen, kuten toimintaan liittyvien tutkimusten ja raporttien
tekoon sekä kampanjoiden järjestämiseen osallistuvien henkilöiden
palkkoihin tai palkkioihin.
Kerätyt varat jaetaan taiteilija-apurahoina luovan toiminnan ja esittävän
toiminnan tukemiseen sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan tukemiseen.
Taiteilija-apurahoja myönnetään luovaan työhön kuten säveltämiseen,
sanoittamiseen ja soveltamiseen sekä esittävään toimintaan kuten
esiintymisten, levytyksen ja ohjelmistojen harjoitteluun. Koulutustukea
myönnetään ensisijaisesti kotimaista musiikkia edistävien jatko- ja
täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseen ja tutkimustukea musiikin
alaan liittyvään tutkimustyöhön.
Kerätyt varat käytetään diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6550806920068943

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4655480920013958

3074891-7 Understödsförening Pedersören kunta
en för Esse
församling rf

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0357300820548028

1618557-2 SiltaTampere
Valmennusyhdistys
ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8857230220591171

2544439-6 ICAHD Finland

Helsinki

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3310133000141447

2502897-4 Musiikin
edistämissäätiö sr

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0457100420080707

0204809-1 Turun ja Kaarinan Turku
seurakuntayhtymä

0168662-2 Juuan Urheilijat r.y. Juuka
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/634

29.05.2020 -

RA/2020/635

29.05.2020 -

RA/2020/638

29.05.2020 -

RA/2020/643

29.05.2020 -

RA/2020/621

28.05.2020 -

RA/2020/622

28.05.2020 -

RA/2020/624

28.05.2020 -

RA/2020/607

27.05.2020 -

RA/2020/609

27.05.2020 -

Kerätyt varat käytetään yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan
tukemiseen ja yliopiston pääomittamiseen. Konkreettisia
käyttötarkoituksia voivat olla muun muassa
tutkimusinfrastuktuurihankinnat, tilat, strategiaa tukevat
henkilörekrytoinnit, tutkimushankkeet ja muut yliopiston toimintaa tukevat
tarkoitukset.
Kerätyt varat käytetään lahjoittajan toiveen mukaisesti
terveystieteelliseen tutkimukseen jakamalla apurahoja, koulutus- ja
kehittämistoiminnan tukemiseen sekä sairaanhoitopiirin
toimintayksiköiden avustuksiin.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään diakoniatyön toteuttamiseen
ja diakoniatyön avustuskohteiden hyväksi.
Kerätyillä varoilla järjestetään tilaisuuksia, tapahtumia ja
virkistystoimintaa kehitysvammaisille ihmiselle ja heidän läheisilleen.
Rahankeräyksestä kertyneet rahat tullaan käyttämään:
- kotia etsivien eläinten, joita ovat enimmäkseen kissat, madotuksiin,
rokotuksiin, sirutuksiin ja leikkautuksiin, sekä muihin tarvittaviin
eläinlääkärikuluihin
- kotia etsivät eläimet ovat sijoitettuna joko sijaiskodeissa tai hankkeilla
olevassa eläintalossa, kerättyjä rahoja tullaan käyttämään näiden
eläinten ruoka-, hiekka- ja tarvikekustannuksiin
- hankkeilla olevan eläintalon ylläpitokustannuksiin, kuten vuokran,
sähkön ja vesimaksujen maksamiseen.
Kertyvät varat käytetään kyläjuhlien ja muiden Kulttuuriyhdistyksen
tapahtumien järjestämisen tueksi.
Kertyvät varat käytetään Pyynikin kesäteatterisäätiön yleishyödyllisen
sivistyksellisen kulttuuritoiminnan toteuttamiseen: kulttuurihistoriallisesti
merkittävässä vuonna 1955 perustetussa Pyynikin kesäteatterissa
harjoitettavan voittoa tavoittelemattoman teatteritoiminnan ylläpitämiseen
sekä teatterialan valistus-, koulutus- ja tutkimustoimintaan.
Varat käytetään Pyynikin kesäteatterin teatteritoiminnan
materiaalihankintoihin, laitevuokrakuluihin ja työsuoritteiden ostamiseen,
markkinointi- ja viestintäkuluihin, teatterialueen ja -rakennusten korjausja ylläpitokuluihin sekä Pyynikin kesäteatterin teatterihistoriallisesti
merkittävän puvuston ja teatteritarpeiston säilytys- ja ylläpitokuluihin.
Varoja voidaan käyttää myös teatterialan koulutus- ja
tutkimustoiminnasta syntyviin palkka- ja ostopalvelukuluihin, markkinointija viestintäkuluihin ja tila- ja laitevuokrakuluihin sekä teatteri- ja
kesäteatteritoiminnan tunnettavuutta edistävään viestintä- ja
julkaisutoimintaan.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään yliopistolain 2 §:n mukaisen
toiminnan tukemiseen, sekä yliopiston pääomittamiseen.
Varoja kohdennetaan tutkimuksen toteuttamiseen ja mahdollistamiseen
yliopiston strategian mukaisesti tavoitteena yliopiston toiminnan
kehittäminen yliopistolain toiminnalle asettamien raamien mukaisesti.
Varoja voidaan myös rahastoida edellä mainitun toiminnan
toteuttamiseksi.
Yliopiston hallitus päättää vuosittain varojen kohdentamisesta, ja varojen
käytön valvonta toteutuu rehtorin hyväksymän talousohjeen mukaisesti.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään diakoniatyön toteuttamiseen
ja diakoniatyön avustamiskohteiden hyväksi.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI5780001971292520

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus DABAFIHH
FI4589008710353415

1449766-0 Pohjois-Suomen
Terveydenhuollon
Tukisäätiö sr

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7052425220006122
Poliisihallitus DABAFIHH
FI5980001600203658
Poliisihallitus ITELFIHH
FI0541080011456962

0177203-7 Toivakan
Toivakka
seurakunta
0201454-5 Kehitysvammatuki Helsinki
57 ry
3084312-1 EteläKotka
Kymenlaakson
eläinsuojeluyhdistys
EKEY ry

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI8912393000613492
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI1357300820145395

3065183-2 Käpylän
Helsinki
kulttuuriyhdistys ry
1645847-0 Pyynikin
Tampere
kesäteatterisäätiö sr

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2450000120446926

0245904-2 LappeenrannanLahden teknillinen
yliopisto LUT

Lappeenranta

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7713173000102285

0176513-6 Laukaan
seurakunta

Laukaa

0245894-7 Jyväskylän yliopisto Jyväskylä

Oulu
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/517

24.05.2020 -

RA/2020/429

20.05.2020 -

RA/2020/595

20.05.2020 -

RA/2020/576

19.05.2020 - 18.05.2022

RA/2020/577

19.05.2020 -

Kerättävillä varoilla ylläpidetään Hämeenlinnan Kissojen Ystävät ry:n
ylläpitämän löytöeläinkoti Kissakoti Kattilan toimintaa. Kerättävät varat
käytetään kissakodin vuokratun toimitilan vuokra- ja muihin
ylläpitokuluihin, eläinlääkäri-, lääke- ja muihin hoitokuluihin sekä
ruokakuluihin.
Kerättävillä varoilla avustetaan ja tuetaan taloudellisesti Taideyliopistoa
ja sen akatemioita yliopiston perustehtävien toteuttamisessa eli
yliopistolain 2 §:n mukaisessa toiminnassa ja myönnetään opiskelijoille,
alumneille ja henkilöstölle apurahoja muun muassa opintomatkoihin,
taiteelliseen ja tutkimukselliseen työhön ja niiden edellyttämien
välineiden hankintaan. Apurahoja myönnetään vuosittain säätiön
hallituksen päättämällä tavalla.
Rahankeräyksellä kerätyt tuotot käytetään WFD:n ja WFDYS:n
yleishyödyllisten toimintojen suunnitteluun, käytännön toteuttamiseen ja
toiminnan kehittämiseen. Tällaisia toimintoja ovat edunvalvonta;
jäsenjärjestöjen ja aluesihteeristöjen vahvistaminen; kansainvälinen
edunvalvonta YK:ssa ja sen erityisjärjestöissä, IDA:ssa sekä
kansainvälisissä nuorten foorumeissa ja verkostoissa; tiedottaminen ja
tiedon tuottaminen sekä saavutettavuuden lisääminen ja kuurojen
nuorten voimaannuttaminen leiritoimintojen avulla.
Varat käytetään kodittomien eläinten auttamiseen avustustoiminnan
kohdemaassa paikan päällä parantaen eläinten elinolosuhteita,
ostamalla ruokaa ja tarvikkeita eläimille sekä kustantamalla tarpeellisia
eläinlääkäripalveluja. Lisäksi varoja käytetään ennalta ehkäisevään
työhön; eläinten sterilisoimiseen ja valistustoimintaan niin kohdemaassa
kuin Suomessa.
Rahankeräysvaroja käytetään myös tulevien vuosien aikana hankittavan
tonttialueen ja mahdollisen asuintalon (käytetään eläinten
hoitotoimintaan) oston rahoittamiseen Montenegrossa. Tontti hankitaan
eläinten avustustoiminnan toteuttamista varten, ja sinne perustetaan
tarha kodittomille eläimille, sekä klinikkarakennus eläinten hoitoa varten.
Tontti ja siinä mahdollisesti sijaitseva talo hankitaan yhdistyksen
omisukseen. Lisäksi rahankeräysvaroja käytetään yhdistyksen
omistukseen ostettavan ajoneuvon hankinta- ja ylläpitokuluihin siltä osin,
kuin ajoneuvoa käytetään edellä kuvatun avustustoiminnan
toteuttamiseen.
Jos edellä mainitut tontin osto ja klinikkarakennuksen perustaminen ja/tai
ajoneuvon hankinta ei jostain syystä toteudu suunnitellulla tavalla,
yhdistys käyttää näihin kohteisiin kerätyt varat eläinten avustustoimintaan
Montenegrossa.
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen ylläpitämän
tukirahaston kartuttamiseen.
Blackbirds United ry:n tukirahasto tukee vähävaraisten alle 18-vuotiaiden
lasten ja nuorten salibandyn harrastamista tukistipendein. Stipendien
myöntämisen perusteena on hakijan taloudellinen tilanne. Kaikki kerätyt
varat käytetään lyhentämättöminä tukistipendeihin.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8756800040231496
OKOYFIHH
FI1256800020254435

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0250000120444897

2939403-1 Taideyliopiston
tukisäätiö sr

Helsinki

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI0715553000120304

2276868-6 World Federation
of the Deaf ry

Helsinki

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI8513763000121366

1852381-1 Pelastetaan Koirat Tampere
ry

Poliisihallitus ITELFIHH
FI4642600010173711

2429061-2 Blackbirds United ry Kerava

1466909-8 Hämeenlinnan
Hämeenlinna
Kissojen Ystävät ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/579

19.05.2020 -

RA/2020/582

19.05.2020 -

RA/2020/584

19.05.2020 -

RA/2020/585

19.05.2020 -

RA/2020/572

18.05.2020 -

Kerätyt varat käytetään lääketieteelliseen jatko-opiskeluun sekä opetusja tutkimustoimintaan ja näiden edistämiseen sekä tutkimustulosten
hyödyntämiseen kohdennettuihin apurahoihin ja taloudelliseen
tukemiseen.
Rahankeräysvaroista jaettavilla apurahoilla pyritään edistämään muun
muassa lääketieteisiin liittyvää opiskelua, opetustoimintaa ja
tutkimustoimintaa sekä sellaisia tärkeäksi koettuja uusia hankkeita, jotka
ovat rahoituksen puuttumisen johdosta taikka muusta syystä jääneet
viimeaikoina vähemmälle huomiolle.
Hakijan apurahatoimikunta arvioi saapuneiden apurahahakemusten
arvon ja merkittävyyden ja hakija myöntää apurahat tieteellisen arvioinnin
perusteella. Apurahoja voidaan myöntää yksittäisille opiskelijoille,
opettajille, tutkijoille, tutkimus- ja hankeryhmille sekä yhteisöille varojen
käyttötarkoituksen mukaiseen tarkoitukseen.
Kerätyt varat käytetään
a) toimitilan vuokrakuluihin: toimitilassa järjestetään säännöllisesti
seuroja, pyhäkoulua ja päiväkerhoa
b) yhdistyksen lapsi- ja nuorisotyön kuluihin; työmuotoja ovat
raamattuluokka, pyhäkoulu ja päiväkerho, joissa varoja tarvitaan
opetusmateriaalin hankintaan
c) diakoniatyöhön: ensisijaisena kohteena ovat lapset ja lapsiperheet
Insamlade medlen användas till
- Anordnande av möten och andaktsstunder i Larsmo med dess omnejd
- Rysslandsmission då församlingen har en vänförsamling i Ryssland
- Till föreningens ungdomsarbete
- Några gånger i året till ändamål utanför föreningens
verksamhetsområde, exempelvis andra ideella föreningars
ungdomsarbete, mission eller hjälpande verksamhet
- Underhåll och reparationer av bönehuset.
Kertyvät varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien lasten auttamiseksi
Kolumbiassa ja Intiassa. Kaikki varat menevät kohteisiinsa paikallisten
yhteistyöyhdistysten kautta.
- Intiassa toiminta keskittyy Bethel Ministries -järjestön alaisen New
Hope -lastenkodin toiminnan tukemiseen.
- Kolumbian työlle kerätyt lahjoitusvarat tilitetään yhteistyöjärjestölle
Fundación por una Sonrisa. Por una Sonrisa käyttää saamansa varat
mm. köyhille lapsille esikouluopetusta antavan päiväkerhotoiminnan
kuluihin, slummeissa asuvien lasten koulunkäynnin tukemiseen sekä
ruoka- ja vaateavun antamiseen köyhille lapsiperheille. Osalla varoista
tuetaan köyhien lasten leirikeskusta Sasaimassa. Lisäksi varoilla tuetaan
köyhien lasten koulunkäyntiä sekä katetaan ennaltaehkäisevän työn
kuluja.
Kerätyt varat käytetään Ronald McDonald Talon ylläpidosta, huolloista ja
korjaustoimenpiteistä sekä kiinteistön vuokrista aiheutuviin
kustannuksiin. Talo on tarkoitettu muualta Suomesta Uuteen
lastensairaalaan hoitoon tuleville lapsille ja heidän perheilleen pitkien
sairaalahoitojen ajaksi. Päivittäisten operatiivisten toimintakulujen
kattamisen lisäksi varoja käytetään myös perheiden hyvinvoinnin ja
turvallisuuden lisäämiseen, kuten kohdepäivystykseen.
Lisäksi kerättyjä varoja voidaan jakaa apurahoina lastentautien
tutkimukseen tai avustuksena järjestöille, joiden toimintaan kuuluu lasten
kasvatus, perustarpeista huolehtiminen tai fyysisten ja psyykkisten
sairauksien sekä muiden lastentautien tutkimus, diagnosointi,
ennaltaehkäisy ja hoito.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4215623000130486

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2950910320182255

1095675-1 Jämsän
Jämsä
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3055674140022696
OKOYFIHH
FI2255674120017948
OKOYFIHH
FI8155674120023094

0569284-3 Näs Fridsförening
r.f.

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI5110783000243765

2621131-6 Koti Katulapselle ry Helsinki

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI0815723000327809
DABAFIHH
FI1680001270464184

1088685-3 Ronald McDonald Helsinki
Lastentalosäätiö sr

0221106-3 Suomen
Lääketieteen
Säätiö sr

Kotipaikka
Helsinki

Luoto
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus ITELFIHH
FI5743090010297794

RA/2020/573

18.05.2020 -

RA/2020/574

18.05.2020 -

RA/2020/538

15.05.2020 -

RA/2020/566

15.05.2020 -

RA/2020/567

15.05.2020 -

RA/2020/568

15.05.2020 -

RA/2020/569

15.05.2020 -

Rahankeräyksellä kerätyistä varoista jaetaan avustuksia, apurahoja ja
stipendejä kauppatieteellistä ja muuta elinkeinoelämää hyödyttävään
tutkimukseen ja toimintaan, kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaan
koulutukseen ja opiskeluun sekä taloudellisia kysymyksiä käsittelevän
tieteellisen ja ammatillisen kirjallisuuden julkaisemiseen. Lisäksi varoilla
toimeenpannaan taloudellista sivistystä edistäviä tilaisuuksia ja annetaan
avustusta niiden järjestämiseen.
De insamlade medlen används för föreningens verksamhet som omfattar Poliisihallitus OKOYFIHH
samlingar kring ordet och bönen och lovsång, veckomässor, bibel- och
FI8455674120031576
bönedagar, öppen bibelskola, personliga möten, lärjungagrupper, olika
gemenskapsmåltider samt retreater och läger i samarbete med olika
församlingar och föreningar i kristen verksamhet. Medlen används till att
täcka personalkostnader och driftkostnader för upprätthållandet av
utrymmen vid Inremissionshemmet i Larsmo för att förverkliga denna
diakonala verksamhet.
Kerätyt varat käytetään ulkoministeriön rahoittamien
Poliisihallitus HOLVFIHH
kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen
FI5479977997458364
(omavastuu 15%). Hankkeiden tavoitteena on edistää vedenjakelua,
NDEAFIHH
vesihuolto- ja sanitaatiopalveluita sekä hygieniaa ja niiden käytännön
FI9615723000375113
toteutuksen hoitavat yhdistyksen kumppanijärjestöt kohdemaissa.
Hankkeita toteutetaan muun muassa Aasiassa, Afrikassa ja EteläAmerikassa.
Kerätyt varat käytetään yliopistolain 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä
Poliisihallitus DABAFIHH
huolehtimiseen. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää yliopiston
FI3582145710021621
pääomittamiseen, josta saatavat tuotot käytetään myös yliopistolain 2
OKOYFIHH
§:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen.
FI2657300820869945
NDEAFIHH
FI2417823000014494
Kerätyt varat ja niiden rahastoimisesta ja pääomittamisesta saadut tuotot Poliisihallitus DABAFIHH
käytetään yliopistolain 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen.
FI8789199710001136
Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisen toiminnan
Poliisihallitus DABAFIHH
tukemiseen. Varoilla tullaan varmistamaan museotoiminnan jatko
FI3480001270478895
tulevaisuudessa (tilat ja toiminnot).
Ensisijaisesti varoja käytetään Suomen Ilmailumuseon tilahankkeiden
(Uusi Ilmailumuseo -hanke sekä kokoelmakeskus-hanke) kustannuksiin.
Varoja voidaan käyttää näiden kahden tilahankkeen suunnittelu-,
rakentamis- ja muuttokustannuksiin sekä materiaalihankintoihin,
työsuoritteiden ostamiseen, näyttelyrakentamisen ja -ylläpidon
kustannuksiin sekä markkinointiin ja viestintään liittyviin kuluihin.
Toissijaisesti varoja käytetään museon muun toiminnan tukemiseen:
museokokoelmien hoitoon, kartuttamiseen ja ylläpitämiseen, näyttelyiden
rakentamiseen ja ylläpitoon, yleisötyön palveluiden kehittämiseen ja
esittämiseen sek' museon markkinointiin ja viestintään.
Kerätyt varat käytetään Jaspiksessa järjestettävän nuorisotoiminnan
Poliisihallitus OKOYFIHH
(nuorten avoimet illat, kerhot ja yökahvila) väline- ja kalustehankintoihin,
FI3051720220232087
nuorten ohjaajien palkkioihin, nuorille tarjottavan terveellisen iltapalan
valmistamiseen sekä toiminnassa tarvittaviin lupa- ja musiikkimaksuihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0200105-8 Liikesivistysrahasto Helsinki
n Kannatusyhdistys
r.y.

0209153-2 Luthersk
Inremission rf

Luoto

1918084-9 WaterFinns ry

Helsinki

2844561-8 Tampereen
korkeakoulusäätiö
sr

Tampere

2285733-9 Itä-Suomen
yliopisto
1442039-9 Suomen
Vantaa
Ilmailumuseosäätiö
sr.

1727540-6 Haminan seudun
Hamina
raittiusseura Jaspis
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/552

14.05.2020 -

RA/2020/553

13.05.2020 -

RA/2020/556

13.05.2020 -

RA/2020/557

13.05.2020 -

RA/2020/542

12.05.2020 -

RA/2020/546

12.05.2020 -

Varoja käytetään erilaisten yleishyödyllisten tapahtumien järjestämiseen
(esimerkiksi Lottaperinneyhdistykselle virkistystilaisuus,
äitienpäivätapahtuma vanhuksille, perhepäivä srk:n kanssa,
jouluhiljentyminen Ristikiven kirkossa).
Lisäksi varoista jaetaan stipendejä opiskelijoille, annetaan avustusta
omaishoitajille ja hätään joutuneille sekä osallistutaan rahalahjoituksilla
keräyksiin kuten Joulupuu-keräykseen ja srk:n keräykseen vähävaraisille
perheille. Stipendit luovutetaan oppilaitosten opikelijoille keväällä ja
pyynnöstä annetut avustukset luovutetaan harkinnan ja tehdyn
päätöksen jälkeen.
Varoja kerätään suomalaisen salibandyurheilun edistämiseen,
kehittämiseen ja kaikinpuoliseen tukemiseen, erityisesti seuratoiminnan
elinvoimaisuuden turvaamiseen ja yhdenvertaisten
harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.
Varat käytetään yleishyödyllisten salibandyseurojen toiminnan piirissä
harrastavien miesten ja naisten, lasten ja nuorten sekä ikäihmisten eli
kaiken ikäisten, sekä kaikkien lajin harrastamiseen ja harjoitteluun
liittyvien kustannusten kattamisen. Varoja käytetään kilpailujen
kustannuksiin, seura-ja/tai joukkuemaksujen alentamiseen, välineiden
hankkimiseen, suorituspaikkojen vuokraamiseen tai ylläpitoon. Varoja
käytetään myös muihin vastaaviin menoihin, jotka suoraan tähtäävät
salibandyn harrastus - ja kilpailutoimintaan osallistuvien henkilöiden
osallistumismahdollisuuksien säilyttämiseen tai parantamiseen sekä
salibandytoimintaa organisoivien yleishyödyllisten urheiluseurojen
toimintaedellytysten turvaamiseen.
Varat käytetään ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisen toiminnan
tukemiseen, laboratoiden laiteinvestointeihin, lisäresurssitarpeen
rahoittamiseen ym. ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisten tehtävien
hoitamisen tueksi.
Varojen käytöstä päättää ammattikorkeakoulun hallitus talousarvion
hyväksymisen yhteydessä.
Medlen användas för att renovera och restaurera
krigsskadeståndsfartyget Vega och samt bygga en ny
skeppshall/museum till skeppet.
Kerätyt varat kohdistetaan Ammattikorkeakoululain (932/2014) 4§:ssä
tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä ammattikorkeakoulun
pääomittamiseen seuraavasti:
- ammattikorkeakoulun oman pääoman vahvistaminen
- strategian mukaisen toiminnan kehittäminen
- opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä oppimisympäristöjen
kehittäminen.
Tietylle koulutusalalle kohdistetut lahjoitukset käytetään ko. koulutusalan
opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen (Tekniikka, Liiketalous, Terveys
ja hyvinvointi, Taide ja kulttuuri).
Rahankeräysvarat käytetään avustustavaran, pääosin ruokatavaran,
hankintaan ja varastointiin. Merkittävä osa rahankeräysvaroista
käytetään matkakustannuksiin, jotka aiheutuvat ruoka-avun kuljetuksista
(pakastetun ruoan kuljetus) ja jakelusta Balttiassa.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI4753400020085583

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1993683-7 Lions Club
Pieksämäki
Pieksättäret ry

Pieksämäki

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI6617453000085003

2261036-0 Salibandyn Tuki Säätiö sr

Helsinki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7750000120446942

2630644-6 LabLappeenranta
ammattikorkeakoulu
Oy

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI6920151800145150

1480892-4 Vega-stiftelsen sr

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3157172020006317

2528160-3 Turun
Turku
ammattikorkeakoulu
Oy

Poliisihallitus POPFFI22
FI6047220010032869

3116227-2 Suomi Balttia apu ry Jämijärvi

Pietarsaari
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI7257238120245269

RA/2020/529

11.05.2020 -

RA/2020/531

11.05.2020 -

RA/2020/532

11.05.2020 -

RA/2020/535

11.05.2020 -

RA/2020/536

11.05.2020 -

RA/2020/164

08.05.2020 - 07.05.2022

RA/2020/518

08.05.2020 -

Kerättyjä varoja voidaan käyttää:
- geenivirheen tutkimukseen myönnettäviin apurahoihin
- tutkijoiden, hoitoon osallistuvien lääkäreiden, sekä yhdistyksen jäsenten
seminaarikuluihin (GNAO1 sairauden tai tutkimukseen liittyvät kansalliset
tai kansainväliset seminaarit tai tapahtumat)
- kansallisen sekä kansainvälisen toiminnan kehittämisen ja edistämisen
kulujen kattamiseen
- GNAO1 potilaiden ja heidän lähiomaisten kuntoutukseen ja
apuvälineiden hankinnasta koituviin kuluihin
- teknisten apuvälineiden kehittämiseen
Kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan Vanajanselän, Tyrvännön
Poliisihallitus OKOYFIHH
alueen taimenistutuksiin (istukkaat ja kuljetus).
FI1156800020512667
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, avustuksia ja
Poliisihallitus NDEAFIHH
palkintoja, tukemalla koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä harjoittamalla
FI7717253000017497
tiedotustoimintaa.
Apurahoja ja avustuksia tutkimus- ja koulutustoimintaan voidaan hakea
ennen muuta yliopistotasoisen tutkimuksen tekemiseen
(lääketieteellinen, Iuonnontieteellinen, kauppatieteellinen tutkimus) sekä
koulutuksen järjestämiseen. Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt ja
tutkijaryhmät sekä instituutit, kuten yliopistot yms. oppilaitokset ja
tutkimuslaitokset.
Rahankeräyksellä kerättäviä varoja käytetään opintoretkien
Poliisihallitus NDEAFIHH
järjestämiseen lapsille, nuorille ja opettajille sekä muiden maaseutua
FI9617973000012269
esittelevien tapahtumien järjestelykustannuksiin. Maaseutuammattiin ry
tarjoaa kouluille opintoretken ohjelman ja bussikuljetuksen kohteisiin.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- löytöeläinten eläinlääkärikuluihin (leikkaus, rokotus, loishäätö, madotus
FI8257700520506962
ja muu tarvittava hoito) ennen uuteen kotiin muuttoa
- sijaiskotien ylläpitämisen kuluihin (ruoka, kissanhiekka, eläinlääkärikulut)
- löytöeläimiin liittyvien tapahtumien ja kampanjoiden kuluihin (esim.
kesäkissa-kampanjat)
Kerätyt varat käytetään ruoka-aputoimintaan Suomessa kattamalla
Poliisihallitus OKOYFIHH
lahjoituksena saatujen elintarvikkeiden kuljetuksesta, jakelusta ja
FI6552820120152622
varastoinnista aiheutuvia kuluja.
Varoja voidaan käyttää:
- jakelussa käytettävän kaluston kuluihin (polttoaine-, vakuutus-, korjaus-,
katsastus-, hankintakulut, käyttömaksut ja vuokrat)
- varastoinnin vuokra-, sähkö-, vesi-, kaasu- ja siivoustarvikekuluihin
- jakelutarvikkeiden hankintakuluihin ja jätekuluihin
- toimintaan palkatun henkilöstön palkkoihin sivukuluineen sekä
toimintaan välittömästi liittyvien hallinnollisten kulujen kattamiseen
Kerättyjä varoja käytetään suoraan tai pääomittamisen kautta
Poliisihallitus DABAFIHH
strategisena rahoituksena Oulun yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen
FI0881199710017023
vahvistamiseen (yliopistolain 558/2009; 2§:n mukainen toiminta).
Varainhankinnalla resursoidaan Oulun yliopiston tutkimuksen
fokusalueita ja niiden kärkihankkeita sekä arktista yhteistyötä. Varoilla
rahoitetaan näihin liittyviä avainrekrytointeja, tutkimusinfrastruktuureja,
uusia tutkimusavauksia sekä innovaatiotoimintaa. Lisäksi tuetaan
koulutusta resursoimalla oppimisympäristöjä sekä opiskelijoiden ja
tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja urapolkuja.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

3084069-2 GNAO1 var. 607G Helsinki
A p.Gly203Arg tuki
ry

0146958-0 Kuhaveljet ry

Hämeenlinna

3097088-4 Sakari Alhopuron
säätiö sr

Turku

2432495-8 Maaseutuammattiin Kuopio
ry

3110607-8 Löytöeläimet ry

Joensuu

0129258-6 Mäntsälän
Mäntsälä
helluntailähetys r.y.

0245895-5 Oulun yliopisto

Oulu
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/519

08.05.2020 -

RA/2020/524

08.05.2020 -

RA/2020/525

08.05.2020 -

Varojen avulla on tarkoitus lisätä vähävaraisten lasten liikkumista
taloudellisesta tilanteesta ja perhetaustoista huolimatta. Varojen avulla
pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä sekä auttamaan lapsia hyvän
harrastuksen sekä turvallisen toimintaympäristön löytämisessä.
Varat käytetään vähävaraisten perheiden lasten ja
maahanmuuttajalasten liikuntaharrastusten kuukausimaksuihin ja
pelitoiminnassa tarvittavien varusteiden (esim. shortsit, pelisukat,
pelipaita ja pelipallo) hankintaan. Kuukausimaksuilla katetaan
harjoittelusta, peleistä ja itse harrastuksesta aiheutuvat kulut (mm.
sarjamaksut, tuomarit, kenttävuokrat, erilaiset tapahtumat).
Kerätyt varat käytetään:
- hartausseurojen järjestämiseen
- lapsi- ja nuorisotyöhön
- perhe- ja diakoniatyöhön.
Kerätyt varat käytetään nuorison, vanhusten sekä tilapäisen avun
tarpeessa olevien hyväksi ja auttamiseksi.

RA/2020/526

08.05.2020 -

RA/2020/350

05.05.2020 -

RA/2020/426

04.05.2020 -

RA/2020/498

04.05.2020 -

Kerätyillä varoilla rahoitetaan nuorten opiskelustipendejä, kansainvälistä
nuorisovaihtoa, Lion Quest- toimintaa (elämisen taitoa nuorille) sekä
vanhusten avustus- ja virkistystoimintaa.
Kerätyt varat käytetään Taikasauva-toiminnan kautta haettavina
avustuksina. Varoja voidaan käyttää:
- Huostaan otettujen lasten, vammaisten lasten ja aikuisten,
mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sekä heidän omaistensa parissa
tehtävän työn kehittämiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.
- Vähävaraisten ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja
lapsiperheiden auttamiseen. Erityisesti tuemme elämässään haasteita
kohdanneiden vähävaraisten nuorten harrastusmahdollisuuksia
hankkimalla esimerkiksi harrastusvälineitä tai muuten avustamalla
harrastuskuluissa.
- Osatyökykyisten henkilöiden opintojen ja työllistymisen tukemiseen.
Tuemme opinnoissaan menestyneiden osatyökykyisten työllistymistä
esimerkiksi stipendeillä.
- Nuorten Ystävät ry:n toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Tällä
tarkoitetaan yleishyödyllisen, valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan
kansalaisjärjestö- ja jäsentoimintaa kuten alan vapaaehtois- ja
vertaistukitoimintaa, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja asiantuntijana
toimimista, sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeiden ylläpitämistä,
erityiskoulujen ylläpitoa ja niiden toiminnan kehittämistä sekä
kansainvälistä yhteistyötä. Tuemme esimerkiksi lastensuojelun piirissä
olevien nuorten matkoja kansainvälisiin tapahtumiin.
Kerätyt varat käytetään Kristillisen spirituaaliteetin vaalimiseen muun
muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta
yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien
kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.
Keräyksen tuotolla katetaan kristillisen spirituaaliteetin vaalimisesta
aiheutuvia kuluja (mm. henkilöstö-, majoitus- ja viestintäkustannuksia).
Varat käytetään säätiön omistaman senioritalon yleishyödyllisen
toiminnan ja kiinteistön peruskorjausten rahoittamiseen.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6152970020134095

Y-tunnus

Yhteisö

Poliisihallitus ITELFIHH
FI3842600010336524

1567842-0 Nurmijärven
Nurmijärvi
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI6652990120103659
Poliisihallitus POPFFI22
FI7047861020022653

1089744-8 Lions Club
Lieksa/KorpiJaakko ry
0208031-5 Lions Club
Siilinjärvi r.y.

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1311073000660807

0195035-8 Nuorten Ystävät Ny Oulu
ry

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2557803861902970

1440996-6 Hiljaisuuden
Ystävät ry

Helsinki

Poliisihallitus HELSFIHH
FI5340551110000670

0234765-7 Stiftelsen
Seniorhuset
Gullvivan sr

Helsinki

0601525-4 Nummelan
Palloseura Ry

Kotipaikka
Vihti

Lieksa

Siilinjärvi
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI9557322620011510

RA/2020/499

04.05.2020 -

RA/2020/224

01.05.2020 - 30.04.2023

RA/2020/458

01.05.2020 -

RA/2020/463

01.05.2020 -

RA/2020/466

01.05.2020 -

RA/2020/467

01.05.2020 -

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä kerättäviä varoja käytetään
avustuksina Tampereella asuvien tai oleskelevien vähävaraisten
ihmisten aineellisen, henkisen tai sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen ja
ylläpitämiseen niissä tilanteissa, joissa yhteiskunnan muu apu tai tuki ei
riitä.
Apua voivat hakea kaikki Tampereella asuvat tai oleskelevat
yksityishenkilöt. Avustuspäätöksen voivat tehdä seurakuntayhtymän
palveluksessa olevat diakoniatyöntekijät yhteisten kirkkoneuvoston
hyväksymien avustusohjeiden mukaisesti.
Kerätyt varat käytetään avustajakoirien hankintaan, koulutukseen, koirien Poliisihallitus OKOYFIHH
toiminnan ylläpitokustannuksiin, sekä koiran käyttäjien, kouluttajien,
FI9353580661948296
peesareiden ja tuomareiden vuosittaisten tapaamisten ja koulutuksien
kustannuksiin. Varoja käytetään myös avustajakoiratoiminnan
tunnettavuuden lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen sekä
verkostoitumisen ylläpitämiseen ja vertaistukitoimintaan jäsenistölle.
Varoilla katetaan kouluttajien kulukorvauksia, koirien eläinlääkärikuluja,
vakuutuksia, luonnetestien ja käyttöönottotestien kuluja ja vuosittaisten
taidontarkastuksien kustannuksia valmiiden koirien kohdalla.
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus OKOYFIHH
- lapsi- ja nuorisotyöhön (järjestämällä päiväkerhoja ja raamattuluokkia
FI5357700520093003
sekä SRK:n leirikeskusten lasten ja norison leirimaksuihin osallistumalla)
- vähävaraisten perheiden leirilahjakorttien maksamiseen
- Siionin laulu ja virsikirjojen kustantamiseen koulunsa aloittaville lapsille
- vanhuksille tehtäviin lehtilahjoituksiin (Siionin Joululehti ja Pääsiäissana)
- Päivämies-lehden lahjoituksiin kuukausittain (sairaaloihin,
terveyskeskuksiin, eri virastoihin ja varuskuntiin)
Keräysvarat käytetään lyhentämättöminä köyhimpien intialaislasten ja
Poliisihallitus DABAFIHH
nuorten koulunkäynnin tukemiseen.
FI9180002430646272
OKOYFIHH
FI9853811720019005
Keräysvarat käytetään Dilan diakoniatyöhön:
Poliisihallitus OKOYFIHH
1) Dilan diakoniatyön asiakkaiden tukemiseen rahallisilla avustuksilla,
FI5256121120395642
elintarvike- ja vaateavulla, Iahjoin, harrastusmahdollisuuksia
rahoittamalla sekä retki- ja virkistystoiminnalla (asiakkaat voivat hakea
avustuksia internet -Iomakkeella)
2) Dilan palveluiden piirissä olevien ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen ja
virkistystoimintaan
3) Viipurissa toimivan turvakoti Dikonin tukemiseen ja muihin
kansainvälisen diakonian kohteisiin (esim. Romania)
Kerättyjä varoja käytetään evankelioimistyöhön kotimaassa ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
lähetyskentillä:
FI1052110320085537
- jumalanpalvelusten ja hengellisten tilaisuuksien järjestämiseen
- pyhäkoulutyöhön (oppi- ja askarteluvälineet)
- yhdistyksen hengellisiin tehtäviin osallistuvien pappien palkka- ja
matkakuluihin sekä julistus- ja sielunhoitotyöhön
- Keniassa työskentelevän lähettiperheen palkka- ja matkakuluihin
opetus- ja kristillisten kirjojen jakamismatkoilla
- Etiopiassa työskentelevän pastorin palkka- ja matkakuluihin sekä
julistus- ja opetustehtäviin

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0206114-9 Tampereen
Tampere
EvankelisLuterilainen
Seurakuntayhtymä

1714409-4 Avustajakoira Assistenthund ry

Helsinki

0207490-0 Joensuun
Joensuu
Rauhanyhdistys ry

2139894-3 Operaatio Ruut ry

Pyhäjoki

0205519-5 Lahden
Diakoniasäätiö sr

Lahti

2569873-2 Vakka-Suomen
Uusikaupunki
luterilainen
jumalanpalvelusyhdi
stys ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/472

01.05.2020 -

RA/2020/480

27.04.2020 -

RA/2020/481

27.04.2020 -

RA/2020/456

23.04.2020 -

RA/2020/462

23.04.2020 -

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään erilaiseen
Poliisihallitus OKOYFIHH
ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön, esimerkiksi leikkaus-, sirutus- ja
FI5256400220469592
rokotuskampanjoihin, erilaisiin valistustilaisuuksiin ja muuhun
neuvontaan, erilaisiin avustuksiin eläinsuojelutyöhön, sijaiskotitoimintaan,
eläinlääkärihoitoa vaativien eläinten eläinlääkärikuluihin, hätäapuun
eläinten hyväksi mm. kissapopulaatioiden ehkäisyyn, loukutukseen ja
hoitoon, eläinten hoito- ja lopetuskuluihin, eläinsuojelutyötä tekevien
avustamiseen eläinsuojelutyön toteuttamisessa ja ennaltaehkäisevässä
toiminnassa.
Kerätyt varat käytetään yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan
Poliisihallitus OKOYFIHH
toteuttamiseen ja tukemiseen sekä yliopiston pääomittamiseen. Kerätyillä
FI2050000120405385
varoilla ja pääoman tuotoilla tuetaan Taideyliopiston strategista
OKOYFIHH
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä sekä kansainvälistymistä.
FI8350000120405609
Varojen käytöstä päättää Taideyliopiston rehtori yhdessä Taideyliopiston
hallituksen kanssa yliopiston johtosäännön mukaisesti.
Kerätyt varat lähetetään lyhentämättöminä Israeliin Houses for
Poliisihallitus NDEAFIHH
Excellence, huippuosaajien koulutuskeskukset, projektiin. Projektia
FI8310233000247242
hallinnoi Keren Kayemeth Le’Israel’in (KKL) (Jewish National Fund –
Juutalainen Kansallisrahasto). Koulutuskeskukset ovat avoinna kaikille
iästä, etnisestä taustasta tai uskonnosta riippumatta. Keskuksissa tulee
olemaan korkeatasoiset luokkahuoneet, tietokonelaboratoriot ja avointa
tilaa yhdessäoloon. Ensisijaisesti halutaan taata syrjäseutujen nuorille
samat mahdollisuudet kuin suurissa asutuskeskuksissa asuville. Nämä
"Huippuosaajien Talot" tukevat myös nuorten sosiaalisia
kanssakäymisen taitoja, mikä edistää hyvinvointia ja näin ollen vaikuttaa
merkittävästi koko yhteisöön.
Projektin eri vaiheissa Keren Kajemet Finland ry kustantaa yhden
luokkahuoneen huippuosaajien koulutuskeskuksessa. Ensimmäinen
kohde on Ylä-Nazaretissa (Nof HaGalilissa). Luokka tulee olemaan nk.
Suomi-luokka, jossa on tietoa ja kuvia Suomesta sekä yleisesti että
erityisesti Suomalaisesta osaamisesta metsänhoidossa, vesi- ja
jätehuollossa, uusiutuvassa energiassa ja kestävässä kehityksessä.
Ensimmäisen kohteen, vaiheen, jälkeen on tarkoitus jatkaa projektia
toteuttamalla vastaavia luokkia muissa koulutuskeskuksissa.
Suunnitelmien mukaan jokainen vaihe tulee kestämään kaksi vuotta.
Kokonaiskustannusarvio on noin 50.000€ / luokka.
Rahankeräysvarat käytetään:
-luokan toteuttamiseen, sis. suunnittelun, remontoinnin ja sisustamisen
-koulutusmateriaalien tuottamiseen ja ylläpitämiseen
-luentojen ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen
-matkakustannuksiin
-luokan yleisiin ylläpitokustannuksiin.
Keren Kajemet Finland ry tulee tarkasti valvomaan varojen käyttöä
kohteessa koko projektin ajan muun muassa tarkastuskäyneillä paikan
päällä.
De insamlade medlen användas till lokalhyror, tidningsannonser,
Poliisihallitus ITELFIHH
arvoden till talare, lön till föreningens verksamhetsledare som beror på
FI0249631020028978
sökandes allmännyttiga verksamhet. De insamlade medlen användas
också hjälp till nödställda och behövande i hemland och utland.
Kerättävien varojen ensisijainen käyttötarkoitus on tekonurmikentän
Poliisihallitus OKOYFIHH
rakentamiskustannusten omavastuuosuuden kattaminen. Mikäli varoja
FI7850910320184574
kertyy yli tarvittavan, tullaan ne käyttämään jalkapalloihin,
harjoitteluvälineisiin sekä harjoitus- ja peliasuihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1621428-1 Rovaniemen
Rovaniemi
seudun
eläinsuojeluyhdistys
ry

2500305-6 Taideyliopisto

Helsinki

3065431-2 Keren Kajemet
Finland ry

Helsinki

0928876-8 Närpes Kristna
Center rf

Närpiö

0219699-1 Jämsänkosken
Ilves r.y.

Jämsä
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/464

23.04.2020 -

RA/2020/465

23.04.2020 -

RA/2020/469

23.04.2020 -

RA/2020/470

23.04.2020 -

RA/2020/441

20.04.2020 - 31.10.2024

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Varoja on tarkoitus käyttää mahdollistamaan diakoninen kahvilatoiminta Poliisihallitus OKOYFIHH
ja ruokajakelutyö. Tämän lisäksi varoja käytetään ahdingossa olevien
FI1857100410022719
auttamiseen, sekä lapsi- ja nuorisotyöhön ja parisuhteita- ja lapsiperheitä
OKOYFIHH
tukevaan työhön, että vanhusdiakoniaan.
FI6257100410022800
Kertyneet varat käytetään vanhusten, veteraanien, vammaisten, nuorten Poliisihallitus OKOYFIHH
ja erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja muiden apua
FI9452330840013229
tarvitsevien tukemiseen.
Käytännössä kerättyjä varoja luovutetaan Limingan ja Lumijoen
seurakuntien diakoniatyölle, joissa varat ohjataan apua tarvitseville.
Varoja voidaan jakaa apua tarvitseville myös avustuksina erillisten
anomusten perusteella.
Rahankeräyksellä kerättyjä varoja voidaan käyttää:
Poliisihallitus HELSFIHH
- kohtaamispaikan ylläpitoon, kuten vuokraan, vakuutuksiin,
FI0540550017021151
välinehankintoihin ja tilojen remontointiin
- pääkaupunkiseudun tukiasuntoloissa ja kaduilla tapahtuvan tavoittavan
työn kuluihin, kuten ruokailujen järjestämiseen asuntoloissa,
välinehankintoihin sekä matka- ja mainoskuluihin
- huumevalistukseen Iiittyviin kuluihin, kuten koulutuskuluihin,
matkakuluihin tai asiantuntijoiden ja ohjaajien palkkioihin
- tukihenkilötoimintaan Iiittyviin kuluihin, kuten matka- ja puhelinkuluihin
- kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, yhdyskuntapalvelun ja
koevapauden järjestämisestä aiheutuviin välittömiin kustannuksiin, kuten
työvälineiden ja materiaalien hankintaan sekä vertaistuki- ja
elämänhallintaryhmien osallistumiskuluihin
- avustuksiin vähävaraisille, kuten ruoka- ja vaateapuun tai avustuksiin
laskuissa
- ruoka-avustukseen Iiittyviin kuluihin, kuten kylmäkuljetusketjun
varmistamiseen, kuljetusvälineisiin tai kuljetuskustannuksiin
- yhdistyksen verkostoitumiseen ja edustamiseen liittyviin kuluihin, kuten
tapahtumien osallistumismaksuihin
Kerättyjä varoja voidaan käyttää myös palkkakuluihin siltä osin, kuin ne
aiheutuvat edellä kerrottujen varsinaisten yleishyödyllisten
käyttötarkoitusten toteuttamisesta.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää yhteisöhoidon ohjaajan ja terapeuttisen Poliisihallitus OKOYFIHH
työn ohjaajan palkkaamiseen sekä tukemaan psykososiaalisesti ja
FI8154100220403516
taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden
kuntoutumista. Kuntoutujat saavat yhteisöllistä tukea,
ryhmäterapiaistuntoja ja yksilöterapiaa sekä muuta kuntouttavaa
toimintaa.
Varoja voidaan käyttää kuntoutujien omavastuuosuuden jättämän vajeen
kattamiseen kuntoutuskustannuksissa. Näitä kuluja syntyy esimerkiksi
tilasta, tuetusta asumisesta, terapiasta ja ruokailuista. Lisäksi varoja
voidaan käyttää kuntoutumisen kannalta oleellisiin hankintoihin, kuten
kuntosalin kehittämiseen.
Kerättävät varat tulevat käytettäväksi yhdistyksen juokseviin kuluihin,
SisäNDEAFIHH
sekä vanhan kiinteistön tulevien mittavien remonttien kulujen
Suomen
FI7311583000214132
kattamiseen. Yhdistyksellä on tulossa suurkeittiön remontti, jonka
poliisilaitos
kustannusarvio on alustavasti n. 200.000 €, sekä lisäksi pienempiä,
ilmanvaihtoon yms. rakennusosien remontteja.
Rahavaroja tullaan käyttämään myös yleishyödylliseen tarkoitukseen.
Yhdistys järjestää viikoittaisten seuratilaisuuksien lisäksi lapsi- ja
nuorisotyötä sekä diakoniatyötä. Näiden toimintojen järjestämiseen
tarvitaan varoja jotta voidaan kattaa matkustuskulut, tarvikekulut, ruokaainekulut.

Y-tunnus

Yhteisö

0142342-7 Turun
vapaaseurakunta

Kotipaikka
Turku

0841508-3 Lions Club Liminka- Liminka
Liminganlahti ry

2809363-2 Teen Challenge
Finland ry

Espoo

0298693-4 Kohtaaminen Ry

Salo

0282692-2 Tampereen
Tampere
Rauhanyhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/294

17.04.2020 - 16.04.2022

RA/2020/425

16.04.2020 -

RA/2020/225

14.04.2020 - 13.04.2022

RA/2020/401

09.04.2020 -

RA/2020/373

07.04.2020 - 01.03.2022

RA/2020/374

07.04.2020 -

RA/2020/378

07.04.2020 -

RA/2020/379

07.04.2020 -

RA/2020/390

07.04.2020 - 06.04.2022

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään Työkansan Sanomat -lehden painatus-, postitus- Poliisihallitus OKOYFIHH
ja toimituskuluihin (matkakorvaukset, valokuvat, puhelinkulut).
FI9857201020271942

Hakijan toimitalo on ainoastaan hakijan omassa käytössä eikä sitä
Poliisihallitus OKOYFIHH
vuokrata muuhun käyttöön. Toimitalolla järjestettävä toiminta on kaikille
FI2957404420092328
kansalaisille avointa.
Varat käytetään hakijan oman toimitalon peruskorjauskulujen ja
ylläpitokulujen kattamiseen.
Varat käytetään syöpään sairastuneiden paikallisesti tapahtuvaan
Poliisihallitus OKOYFIHH
vertaistuki- ja virkistystoimintaan, sekä hoidossa olevien potilaiden
FI0457413620153129
elämänlaatua parantavien hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden hankintaan.
Kerätyt varat käytetään paikallisten nuorten tukemiseen liikuntaan,
Poliisihallitus POPFFI22
hyvinvointiin, aktiiviurheiluun, kulttuuriin tai opiskeluun liittyvissä kuluissa
FI5247621020145015
sekä stipendien muodossa.
Poliisihallitus ITELFIHH
Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf planerar att anordna barnläger,
FI1849580010109555
tonårsläger, fotbollsturneringar, ungdomssamlingar, ledarhelger,
körhelger under tiden 1.3 2020 - 1.3 2022 . De insamlade medlen
kommer att användas för att bekosta denna verksamhet.
De insamlade medlen användas också för att upprätthålla FMU:s
lägergård ”Fritidsgården” i Sundom skärgård.
Kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseen
Poliisihallitus NDEAFIHH
lastensuojelussa syrjäytymisen, yksinäisyyden ja kiusaamisen
FI9710453000186063
estämiseksi, sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukemiseen, perheiden
jälleenyhdistämisen tukemiseen sekä lasten ja nuorten
kokemusasiantuntijuuden kehittämiseen.
Kerättävillä varoilla katetaan lasten ja nuorten vertaisryhmistä ja
foorumeista, lasten koulunkäynnin tukemisesta, oppaiden, videoiden ym.
materiaalin tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Kerätyt varat käytetään Lions Club Janakkala/Turenki ry:n
Poliisihallitus OKOYFIHH
hyväntekeväisyys- ja avustustoimintaan.
FI9450780820176564
Kerätyt varat käytetään
- nuorten hyväksi (mm. erilaisten hankkeiden tukeminen,
urheiluvälineiden hankkiminen, partiotoiminnan tukeminen)
- stipendeihin Janakkalan oppilaitoksissa opiskeleville.
- kehitysvammaisten hyväksi (kesäretket yms.)
Varat kerätään vähävaraisten tukirahastoon, josta varat käytetään
Poliisihallitus ITELFIHH
lyhentämättömänä EräViikingit ry:ssä pelaavien lasten ja nuorten
FI1341080011714741
salibandyharrastuksen tukemiseen. Ensisijaisena kohteena ovat
vähävaraiset perheet, joiden salibandyharrastuksen jatkuminen olisi
muuten vaarassa. Kohteena ovat vain seuran junioripelaajat kaikissa
ikäluokissa.
Vähävaraisten tukirahastosta saatua avustusta käytetään pelaajan oman
joukkueen tai harrastusryhmän kausikustannusten maksamiseen. Rahaa
ei siirretä perheille, vaan ne kohdennetaan kyseisen joukkueen tai
ryhmän maksuihin.
Kerätyt varat käytetään Kirkkopäivien järjestelykuluihin, joita ovat
Poliisihallitus OKOYFIHH
tiedottamiseen liittyvät kulut, esiintyjien palkkiot ja matkakulut sekä
FI3554100220444890
mahdolliset tilavuokrat. Varoja käytetään myös Sisarenpoika-lehden
julkaisukuluihin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0728618-7 Kommunistinen
Helsinki
Työväenpuolue Rauhan ja
Sosialismin
puolesta r.p.
0575164-7 Murron
Rauhanyhdistys ry

0223688-5 Pohjois-Suomen
Syöpäyhdistys r.y.

Oulu

1886837-7 Lions Club Teisko
ry

Tampere

0567749-1 Föreningen
Missionskyrkans
Ungdom rf

Vaasa

1502533-1 Pesäpuu ry

Jyväskylä

0567888-1 Lions Club
Janakkala
Janakkala / Turenki
ry

2757785-4 EräViikingit ry

Helsinki

3038502-8 Paavalin Synodin
Tuki r.y., ruotsiksi
Paulus-synodens
stöd r.f.

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/349

02.04.2020 -

RA/2020/228

01.04.2020 - 31.03.2022

RA/2020/230

01.04.2020 - 01.04.2022

RA/2020/275

01.04.2020 - 31.03.2022

Kerätyt varat käytetään myönnettävinä avustuksina. Avustuskohteet
voivat olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaita asuin-, portti-, aita- ja
talousrakennusten julkisivun rakennelmia, jotka vaikuttavat
kaupunkikuvaan ja/tai rakennusten säilymiseen, tai erityisiä
kulttuurihistoria-arvoja sisältäviä sisäpuolisia korjauksia. Kohteet tulee
kunnostaa tai uusia perinteisten mallien mukaisesti. Avustuksen saaja
voi olla yksityinen kiinteistönomistaja tai yhteisö, mutta ei liiketoimintaa
harjoittava yritys. Avustus voi olla maksimissaan 50 % hankkeen
hyväksytyistä kustannuksista.
Varoja käytetään myös kaikille avointen perinnerakentamiseen liittyvien
koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja perinnerakentamisesta
tiedottamiseen. Lisäksi varoja voidaan käyttää säätiön asianhoitajan
kustannuksiin hänen hoitaessaan avustusjärjestelmän kehittämistä,
neuvontaa, avustuskohteiden esittelyä ja hankkeiden seurantaa sekä
maksatusten järjestämistä.
Kertyneet varat käytetään yleishyödyllisen yhdistyksemme
lähiaputoiminnan turvaamiseksi, jota toteutetaan toimitiloissamme ja
muissa toimintaan liittyvissä paikoissa. Kristillinen toiminta, julkaisujen
teko ja jakaminen, vapaaehtoistyö. Materiaali- ja ruoka-aputyö,
harrastetoiminnot sääntöjen mukaisille kohderyhille, osasllisuuden
mahdollistaminen mm. palkka- ja matkakustannuksissa.
TuTo ry:n alle on perustettu syksyllä 2018 rahasto, josta vähävaraisia
perheitä tuetaan jääkiekon ja muiden urheilulajien harrastamisesta
aiheutuvissa kuluissa, jotta yksikään seuramme ja sen verkostoseurojen
lapsi tai nuori ei joutuisi lopettamaan liikuntaharrastusta taloudellisista
syistä.
Taloudellisen tuen tarvitsemiseen on monia syitä: vanhempien
työttömyys, yksinhuoltajuus, sairaudet. Jokaisella perheellä on oma
syynsä, mutta niistä yksikään ei ole sellainen, että se oikeuttaisi lapsen
tai nuoren syrjäytymisen. Turun Toverit ry:n rahaston kautta perheet
voivat hakea tukea liikuntaharrastukseen seurassa ja sen verkostoon
kuuluvissa seuroissa. Valinnan kriteereinä ovat perheen taloudellinen
tilanne, harrastemotivaatio, koulunkäynti sekä perheen mahdollisesti
muulla tavoin vastaanottamat tuet. Haku tapahtuu omalla lomakkeellaan
erikseen ilmoitettuna hakuaikana.
Tukirahastoon kerrytetään varoja keräysluvan puitteissa. Lahjoittajat ovat
yksittäisiä henkilöitä sekä yrityksiä. Keräyksen toteuttamisalueena ja
varojen kohdealueena toimii Turun seutu.
MUUTOS AIKAISEMPAAN LUPAAN:
#1000 tukijaa -kampanjaan lahjoitettuja varoja käytetään pääseuran
taloudelliseen tukemiseen. Varoja tullaan käyttämään seuran
toimitilavuokrien, välttämättömien henkilöstökulujen sekä lainsäädännön
vaatimien hallintokulujen kattamiseen. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan
myös yksittäisiä lajiosastoja.
Kerätyt varat käytetään Mielenterveyden keskusliiton periaatteita
noudattaen mielenterveyden ongelmia kokeneiden ihmisten etujen
valvomiseen ja ajamiseen yhteiskunnassa, asiantuntijana toimimiseen
heitä koskevissa kysymyksissä sekä heidän tarvitsemiensa palvelujen
tuottamiseen. Varoja käytetään koulutus-, neuvonta-, kuntoutus-, liikunta, kulttuuri ja virkistystoimintaan sekä tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8653810320240060

Y-tunnus

3104719-4 Wanha Raahe säätiö SR

Raahe

Itä-Suomen OKOYFIHH
poliisilaitos FI4051030520068011

2232749-3 Parempi Arki ry

Joensuu

LounaisSuomen
poliisilaitos

0142329-1 Turun Toverit ry

Turku

OKOYFIHH
FI4457100420075137
OKOYFIHH
FI2457100420075012

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3015553000110578

Yhteisö

Kotipaikka

0545957-4 Mielenterveyden
Helsinki
Keskusliitto ry,
ruotsiksi
Centralförbundet
för Mental Hälsa rf
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/327

01.04.2020 -

RA/2020/325

31.03.2020 -

RA/2020/295

24.03.2020 - 23.03.2022

RA/2019/1156

23.03.2020 - 22.03.2022

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus AABAFI22
FI7366010010517423
AABAFI22
FI4266010010517399

Varat käytetään Pidä Saaristo Siistinä ry:n ylläpitämien Roopepalveluiden (veneilijöiden jätepisteet, kuivakäymälät, kelluvat
imutyhjennyslaitteet) ja huoltoalusten ylläpitoon, kunnostuksiin, uusien
huoltoalusten hankintakustannuksiin. Varoja käytetään myös yhdistyksen
tekemän ympäristökasvatustyön rahoittamiseen.
Kerättävillä varoilla avustetaan ja tuetaan taloudellisesti Taideyliopiston Poliisihallitus NDEAFIHH
Sibelius-Akatemiaa yliopistolain 2 §:n mukaisten tehtävien suorittamista.
FI7621851800126121
Lisäksi kerätyistä varoista myönnetää opiskelijoille, alumneille ja
henkilöstölle apurahoja. Apurahojen kohteent ja myönnetään
opiskelijoille, alumneille ja henkilöstölle apurahoja muun muassa
opintomatkoihin, taiteelliseen ja tutkimukselliseen työhön ja niiden
edellyttämien välineiden hankintaan. Apurahoja myönnetään vuosittain,
säätiön hallituksen päättämällä tavalla.
Kerätyillä varoilla järjestetään raamatun opetusta, rukousta ja musiikkia Poliisihallitus OKOYFIHH
sisältäviä kirkkotilaisuuksia yhteistyössä paikallisten seurakuntien
FI5957209920072211
kanssa. Varoilla toteutetaan myös internetissä esitettävää Ovella -nimistä
keskusteluohjelmaa, jossa keskustellaan hengelliseen elämään liittyvistä
teemoista ja kerrotaan kristillisestä uskosta myös niille, jotka eivät pääse
kirkkotilaisuuksiin paikan päälle tai ole muuten mukana seurakuntien
toiminnassa. Lisäksi varoilla järjestään henkilökohtaisia tapaamisia
sairaaloissa ja ihmisten kodeissa sielunhoidon ja rukouksen merkeissä.
Varoilla voidaan kattaa matka-, majoitus-, ilmoitus-, puhelin-, toimisto- ja
palkkakuluja siltä osin, kuin kulut liittyvät välittömästi edellä mainittujen
tilaisuuksien järjestämiseen. Varoilla voidaan kattaa myös
internetohjelman tekemisestä aiheutuvia välittömiä kuluja (studioaika ja
editointityö).
Lisäksi varoja voidaan käyttää sielunhoitokeskusteluista aiheutuvien
puhelinkulujen, sairaala- ja kotikäynneistä aiheutuvien matkakulujen
kattamiseen sekä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten
taloudelliseen tukemiseen.
Yhdyskuntaan kuuluvat seurakunnat järjestävät jumalanpalveluksia,
Poliisihallitus NDEAFIHH
koulutusseminaareja ja koulutustapahtumia, pienryhmä-, harraste- ja
FI4311583000225245
kerhotoimintaa, konsertteja ja konferensseja sekä tarjoavat
kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua. Kerätyillä
varoilla katetaan edellä mainittuun toimintaan käytettävien
kokoontumistilojen vuokrakustannuksia, tapahtumien toteuttamisesta
aiheutuvia kuluja, ilmoittelukuluja sekä toiminnan kannalta tarpeellisten
materiaalihankintojen kuluja. Lisäksi varoilla voidaan kattaa toiminnan
suunnitteluun, ohjaamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä
vapaaehtoisten pienryhmäohjaajien ja rukouspalvelijoiden
kouluttamiseen liittyviä palkkakuluja.
Varoja käytetään myös yhteisön ja sen seurakuntien harjoittamaan
humanitaariseen avustustyöhön Suomessa ja ulkomailla sekä kristillisten
yhteistyöjärjestöjen ja -seurakuntien kautta tehtävän humanitaarisen
avustustyön ja kehitysyhteistyöprojektien tukemiseen ulkomailla.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0533315-4 Pidä Saaristo
Turku
Siistinä - Håll
Skärgården Ren ry

0116882-5 Sibelius-Akatemian Helsinki
tukisäätiö sr

0794080-4 Rukouspalvelu r.y. Helsinki

2271392-5 Uuden toivon
seurakunnat

Tampere
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2020/204

22.03.2020 - 21.03.2022

RA/2020/284

20.03.2020 - 19.03.2023

RA/2020/274

17.03.2020 - 16.03.2022

RA/2020/236

09.03.2020 - 08.03.2022

RA/2020/151

02.03.2020 - 01.03.2022

Tuemme taloudellisesti Venäjällä ja Virossa toimivia vähävaraisia
seurakuntia ja laitoksia, jotka tekevät työtä vammaisten lasten, orpojen,
syrjäytyneiden, alkoholistien ja narkomaanien parissa. Tuemme
kuntoutuskoti Uusi Elämää Kotlissa Venäjällä. Toimitettu huomattavia
määriä avustustavaraa kohderyhmille. Osa Viroon toimitetusta tavarasta
on edelleen päätynyt Ukrainaan. Olemme postittaneet tukikirjeitä
venäläisille vangeille Viipurin postitoimiston kautta. Laajempi
yksityiskohtainen selvitys on toimintakertomuksessa ja
tilinpäätösasiakirjoissa liitteenä. jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli v.
2018 lopulla 64 kpl.
Karisma farleden använder insamlade medel till att på ekumenisk grund
vara en stödorganisation för kristet församlingsarbete, evangelisation och
diakoni, genom att stöda socialt utsatta människor genom ekonomiska
bidrag och annan humanitär.
De insamlade medlen används för:
- Förnyelsekonferenser och Israelkonferenser (ordnas för att ge
Information om rasism, antisemitism och föreningens hjälpverksamhet
samt insikt och förståelse av Israels historia och nuläget)
- OMEGA-projektet (litteraturspridningsarbete som sprider Biblar och
andra undervisningsmaterial i Ryssland och i u-länderna i samarbete
med MediaServe)
- Shuva Global Diplomacy lnc:s och Jevvish Agency:s arbete bland de
judar som återvänder tili Israel (judar från olika delar av världen får lära
sig hebreiska, landets kultur och får hjälp med bostad och arbete).
Kertyvät varat käytetään päärakennuksen kalustohankintoihin sekä siellä
toimivan Körttimuseon esineistön ylläpitoon ja näyttelytoiminnan kulujen
kattamiseen ja kuntotarkastuksen perusteella päärakennuksen
peruskorjaukseen, esimerkiksi sisätilojen peruskorjauksen suunnitteluun,
selvitystyöhön ja toteuttamiseen kiireellisyysjärjestyksessä.
Varoja käytetään myös seuraperinteen jatkamiseen kattamalla järjestelyja toteuttamiskustannuksia uusien sukupolvien saamiseksi mukaan
seurojen järjestämiseen sekä muuhun seuratoimintaan. Tällaisia kuluja
ovat esimerkiksi nuorille suunnatut tapahtumat. Varoja voidaan käyttää
myös eri kohderyhmille suunnattujen yleishyödyllisten leirien ja
tapahtumien sekä virkistystoiminnan järjestämisestä syntyvien kulujen
kattamiseen sekä leiri-, kurssi- ja vapaa-ajankeskuksen ylläpitämiseen ja
huoltoon.
De insamlade medlen används för att stöda barn och ungdomars idrotts-,
motions- motorsports- samt/eller musik-, teater- och dansversamhet
ävensom skapande konst. Därtill kan stödas deltagande för lärare,
föreskolepersonal, daghemspersonal samt idrottsränare i
lionsorganisationens Lions Quest kurser.
Varat käytetään tukemaan yhteistyössä Gospel for Asian kansainvälisen
organisaation kanssa Aasiassa (pääsääntöisesti
Intiassa) tapahtuvaa kristillistä humanitaarista avustustyötä.
Varojen lahjoittaja päättää, mihin hänen antamansa lahjoitus tilitetään.
Vaihtoehtoisia kohteita ovat lasten kummitoiminta,
seurakuntatyöntekijöiden tukeminen, muu avustustoiminta kuten kaivojen
rakentaminen, lukutaito-ohjelmat, vedenpuhdistuslaitteet).

Viranomainen
Hämeen
poliisilaitos

Pankkiyhteys

Y-tunnus

Yhteisö

ITELFIHH
FI4541080010454232

1877757-1 Riihimäen Idäntyö
ry

Kotipaikka
Riihimäki

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI0855780420146467
HELSFIHH
FI6240558720017168
HELSFIHH
FI2740558720065910
OKOYFIHH
FI8355780420146475

1918622-0 Karisma Farleden rf Raasepori

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8551540020006907

1773464-1 Karhunmäki-säätiö Lapua

LounaisSuomen
poliisilaitos

3026366-1 Lions Club
Parainen
Parainen - Pargas rf

HELSFIHH
FI5840550012307258

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI5911583000228934

3069179-7 Gospel for Asia
Finland ry

Vöyri
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/205

02.03.2020 - 01.03.2022

RA/2020/206

02.03.2020 - 01.03.2022

RA/2020/201

01.03.2020 - 28.02.2022

RA/2020/183

25.02.2020 - 30.06.2023

RA/2020/163

22.02.2020 - 21.02.2022

RA/2020/170

21.02.2020 - 31.12.2022

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus DABAFIHH
- kansalaisaloitekampanjan materiaaleihin, viestintään ja mainostamiseen
FI9581469710117051
- muuhun poliittiseen vaikuttamis- ja asiantuntijatyöhön, kuten
julkaisuihin, yleisöluentoihin, keskustelutilaisuuksiin, tapahtumiin sekä
tiedotus- ja valistustyöhön
Yhdistyksen tarkoituksena on kristinuskon periaatteita noudattaen tehdä Poliisihallitus HANDFIHH
päihdetyötä ensisijaisesti narkomaanien parissa. Kerättävillä varoilla
FI1431311001214588
ylläpidetään omavaraista, kodinomaista kristillistä yhteisöä henkisen ja
hengellisen hädän poistamiseksi ihmisen elämästä rukouksen ja
terapeuttisen työtoiminnan avulla.
Kerätyillä varoilla katetaan yhdistyksen ylläpitämän Betel -kodin vuokraa,
sähkömaksuja, lämmityspolttoaineen hankintaa sekä kuntoutujien
ravinto- ja hygieniakuluja.
Keräyksestä saadut varat käytetään yksilöidysti klubin hallituksen
Lapin
OKOYFIHH
tekemän päätöksen mukaisesti kuitenkin kohdistaen varat: nuorten
poliisilaitos FI5956400240082284
urheilu- ja koulutusstipendeihin, sekä Rovaniemen kaupungin
sosiaalitoimen kohdistamien vähävaraisten ja veteraanien tukemiseen.
Kerätyt varat käytetään kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaan
Poliisihallitus DABAFIHH
Kansainvälisen Lions-järjestön (LCI) periaatteiden mukaiseen
FI5480001970829884
katastrofityöhön ja humanitaariseen työhön. Tuen välittäjinä toimivat niin
kotimaassa kuin ulkomailla paikalliset Lions-klubit.
Kerätyt varat käytetään katastrofin uhrien auttamiseen, nälän
voittamiseen, näönsuojeluun, nuorison syrjäytymisen ehkäisemiseen,
lasten syövän voittamiseen, diabeteksen voittamiseen, ympäristön
suojeluun ja muuhun humanitaariseen työhön (esim. tuhkarokon ja
jokisokeuden hävittämiseen maailmasta).
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää terveyden tietämystä,
Poliisihallitus OKOYFIHH
itsetuntemusta ja elämänhallintaa jäsentensä ja muidenkin ihmisten
FI8450690120001794
keskuudessa, auttaa ihmisiä omien voimavarojen löytämiseen ja elämän
hallinnan vahvistamiseen. Yhdistys toimii Suomen evankelisluterilaisen
kirkon evankelisen herätysliikkeen hengessä. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Perheniemen evankelinen opisto nimistä kansanopistoa.
Kerättävät varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen
toimintaan:
- Seminaarien, koulutustapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen
- Lähellä ihmistä -palvelutyöhön: kriisi- ja kasvuryhmien ohjaajien
koulutuksiin ja tukeen sekä vertaistukeen perustuvien pienryhmien
toiminnan edistämiseen eri puolilla Suomea
- Lähellä ihmistä -ryhmätoiminnan henkilöstön palkkakuluihin,
työnohjaus- ja matkakustannuksiin
- Yleissivistävään julkaisutoimintaan: esim. Lähellä ihmistä ryhmätoiminnan materiaaleihin, opiston omaan lehteen sekä
internetsivujen ylläpitoon
- Perheniemen kartanomiljöön ja opiston rakennusten kunnossapitoon:
esim. asuntolarakennuksen maalaamiseen ja esteettömyyden
saavuttamiseksi
Kerätyt varat ja niiden rahastoimisesta saadut tuotot käytetään
Poliisihallitus OKOYFIHH
ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaiseen toimintaan.
FI2957414020098617

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0202507-6 Naisasialiitto Unioni Helsinki
ry,
Kvinnosaksförbund
et Unionen rf
2014433-5 Suomen Betel
Kodit -yhdistys

Helsinki

0210593-0 Lions Club
RovaniemiOunasvaara r.y.

Rovaniemi

0202201-9 Suomen Lions-liitto Helsinki
ry

0158791-5 Perheniemen
Evankelisen
Opiston
Kannatusyhdistys
r.y.

Iitti

2509747-8 Oulun
Oulu
Ammattikorkeakoul
u Oy
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/168

20.02.2020 - 31.12.2022

RA/2020/159

19.02.2020 - 18.02.2022

RA/2020/150

18.02.2020 - 31.01.2023

RA/2020/67

16.02.2020 - 15.02.2022

RA/2020/105

14.02.2020 - 13.02.2022

RA/2020/135

13.02.2020 - 12.02.2022

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
De insamlade medlen används för skötseln av de uppgifter som avses i 4 Poliisihallitus NDEAFIHH
§ i yrkeshögskolelagen.
FI7815963000111197
HELSFIHH
FI1740550012669418
Varat käytetään hyväntekeväisyyteen klubimme toiminta-alueella Länsi- ItäOKOYFIHH
Vantaalla esimerkiksi nuorisotyöhön ja nuorten harrastusten ja
Uudenmaan FI3457805520034582
koulunkäynnin tukemiseen sekä yhteistyössä Hämeenkylän seurakunnan poliisilaitos
kanssa avun tarpeessa oleville lahjoitettavaksi ruokalahjoin ja
lahjakortein ruoan ostamiseksi.
Varat käytetään musiikkikasvatuksen tukemiseen kehittyvissä maissa.
Poliisihallitus NDEAFIHH
Varat käytetään:
FI2112283000064004
- opettajien matkakustannuksiin tukikohteisiin ja asumiskustannuksiin
tukikohteessa
- paikallisten projektien tukemiseen
- paikallisen musiikkikoulun juoksevien menojen maksamiseen
(opetusmateriaali ja -välineet, toimistokulut, vuokra, opettajien palkat).
Yhdistykselle valvontaeläinlääkärin tai eläinsuojeluneuvojan kautta
Itä-Suomen OKOYFIHH
hoitoon tulleiden eläinten ruokinta-, hoito- ja eläinlääkärikuluihin.
poliisilaitos FI5355003920166723
Pirtinvirran lintujen talviruokintaan sekä tapahtumien järjestämiskuluihin.
Varkaus ja Leppävirta.
Tavoittena on palkata nuoria kotikäyntityöhön yksinäisyyttä kokevien
LounaisOKOYFIHH
vanhusten parissa. Työ on käytännössä seurustelua, lukemista,
Suomen
FI1557008120408054
kanssakulkemista asioinneilla ja pieniä tehtäviä yhdessä vanhuksen
poliisilaitos
kanssa.
Palkataan 2-3 työntekijää kerrallaan 1-6 kk 1.5.2020 - 28.2.2022
Rahankeräyksellä kerätyillä varoilla toteutetaan avustustoimintaa, jossa Poliisihallitus ITELFIHH
järjestetään vähävaraisille ruoka- ja vaateapua sekä harrastusvälineitä
FI6544050010386939
Suomessa.
Rahankeräysvaroja käytetään avustustoiminnasta aiheutuneisiin
välittömiin kuluihin.
Varoja voidaan käyttää:
- vähävaraisille lapsille suunnattujen harrastusten ja vapaa-ajan
toiminnan järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin, vähävaraisten
syntymäpäivä- ja joululahjojen hankintaan ja syntymäpäiväjuhlien
järjestämiseen
- yhdistyksen avustustapahtumien järjestelyistä aiheutuviin
välttämättömiin kustannuksiin, kuten matka- ja kuljetuskuluihin ja
ruokatarjottavien hankintakuluihin
- ruoka- ja vaateavun tarjoamiseen vähävaraisille
- yhdistyksen toimitilan välttämättömien kulujen kattamiseen, kuten
vuokra- ja sähkökulut ja välttämättömyyksien hankinta. Tilassa
säilytetään avustuksina saatuja tuotteita sekä järjestetään tapahtumia
vähävaraisille
Lisäksi varoja voidaan käyttää vähävaraisten perheiden jo erääntyneiden
kotitalousmenojen (esimerkiksi sähkölasku, puhelinlasku, matkakortti,
hautajaismenot) maksamiseen tilanteissa, jossa laskun maksamatta
jättäminen heikentäisi perheiden elinolosuhteita.

Y-tunnus

Yhteisö

2553871-2 Yrkeshögskolan
Arcada Ab

Kotipaikka
Helsinki

2039034-1 Lions Club
Vantaa
Vantaa/Hämeenkylä
r.y.

3075051-5 Music Road Africa Helsinki
ry

1076325-5 Varkauden seudun Varkaus
eläinsuojeluyhdistys
ry
0137315-9 Länsi-Suomen
Diakonialaitoksen
säätiö sr.

Pori

2807582-1 Apuna ry

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2020/109

06.02.2020 - 05.02.2022

RA/2020/70

06.02.2020 - 31.01.2023

RA/2020/74

01.02.2020 - 30.06.2022

RA/2020/24

10.01.2020 - 31.12.2024

RA/2020/13

09.01.2020 - 31.10.2022

RA/2020/19

09.01.2020 - 08.01.2023

RA/2020/6

08.01.2020 - 15.11.2022

RA/2019/1067

01.01.2020 - 31.12.2022

Julkaisu

Viranomainen
Pullonpalautuskuiteista kertyneet varat kohdennetaan lyhentämättöminä Sisänuorten toiminnan tukemiseen
Suomen
sekä vanhusten, sotaveteraanien ja mahdollisessa avun tarpeessa
poliisilaitos
olevien auttamiseen mm. srk:n
diakoniatyön kautta, jokavuotiset kiristipendit Lempäälän lukiolle ja
yläasteille,
nappulahiihtotapahtuman palkinnot ja muut tuotteet (n. 250-350 3-8 vuotiasta hiihtäjää), Lempäälän
liikennepuiston avaustapahtuman järjestäminen, partiolaisten
leiriavustus, Lions Quest- koulutus opettajille vuosittain, "Turvallisesti
netissä" -julkaisu peruskoulun kolmansien luokkien oppilaille, nuorten
liikuntaharrastusten tukeminen ym.
Kuhmolaisten rekisteröityjen yhdistysten lasten ja nuorten toimintaOulun
avustuksina.
poliisilaitos

Pankkiyhteys

Y-tunnus

OKOYFIHH
FI0357330420016936

0500751-9 Lions Club
Lempäälä Kanava
ry

OKOYFIHH
FI9251770020107989

Hyväntekeväisyyteen leijonahengen mukaisesti. Lippaan tuotot ohjataan
vähävaraisten perheiden tukemiseen.
Kohdealue: Petäjävesi
Hartausseurojen järjestäminen. lapsi- ja nuorisotyö sekä perhe- ja
diakoniatyö. Hartausseurat n. 8000 €/ vuosi, lapsi- ja nuorisotyö
kustannukset n. 3000 €/ vuosi, Perhe- ja diakoniatyön kustannukset n.
6000 €/vuosi.
Suomen NMKY:n liitto ry:n tarkoituksena on lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tukeminen.
Kerätyt varat lahjoitetaan apurahoina vähävaraisten lasten ja nuorten
harrastustoiminnan ja hyvinvoinnin tukemiseen (kuten avustamalla
harrastusmaksuissa), lasten ja nuorten kiusaamisen vähentämiseen
tähtäävään työhön (muun muassa Camera Obscura -toiminta ja
koulusovittelu -toiminta), sekä vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen
tukemiseen (kuten isä-lapsi -toiminta; leirien järjestäminen)
jäsenyhdistysten kautta tapahtuvan toiminnan kautta.
Lisäksi varoja käytetään nuorten työllistymisen ja toiminnallisuuden
tukemiseen kehitysyhteistyöhankkeissa Libanonissa ja Gambiassa.
Rahankeräysvaroista katetaan hankkeisiin tarvittavaa
omarahoitusosuutta (n. 15 %).
Viitasaarelaisten sotaveteraanien, -leskien ja -orpojen avustus- ja
virkistystoiminta.
Kohdealue: Viitasaari
Haapajärvisten lasten ja nuorten avustaminen harrastuksissa ja vaikeissa
elämäntilanteissa, hakemusten perusteella.
Kerätyt varat jaetaan apurahoina neurologisten sairauksien tutkijoille.

OKOYFIHH
FI1453390820017581

1028838-6 Lions Club
Kuhmo
Kuhmo/Kuhmoniem
i r.y.
1002299-1 Lions Club
Petäjävesi
Petäjävesi r.y.

OKOYFIHH
FI8156800040214823

0276683-5 Hämeenlinnan
Hämeenlinna
Rauhanyhdistys r.y.

SisäSuomen
poliisilaitos
Hämeen
poliisilaitos

Yhteisö

Kotipaikka
Lempäälä

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI4810253000253594

0315207-7 Suomen NMKY:n
liitto ry

Helsinki

SisäPOPFFI22
Suomen
FI7547530010075894
poliisilaitos
Oulun
OKOYFIHH
poliisilaitos FI6550260820119591
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI8557100420257438

1024477-0 Lions Club
Viitasaari ry

Viitasaari

0184783-6 Lions Club
Haapajärvi
Haapajärvi ry
1062431-9 Suomen MS-säätiö Masku
sr
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Keräysnumero Voimassa
RA/2019/1069

01.01.2020 - 31.12.2024

RA/2019/1078

01.01.2020 - 31.12.2024

RA/2019/1109

01.01.2020 - 31.12.2024

RA/2019/1168

01.01.2020 - 31.12.2022

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen lapsi- ja nuorisotyöhön, julistus- ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
sielunhoitotyöhön, sosiaaliseen työhön sekä lähetystyöhön Suomessa ja
FI9350990720090274
Suomen rajojen ulkopuolella:
- lapsi- ja nuorisotyö ohjaajien ja nuorisokuoron henkilöstö- ja
matkakuluihin sekä eri puolelta Suomea leireille osallistuvien matkaavustuksiin
- lähetystyöhön eri lähetysjärjestöjen ja kohteiden kanssa solmittujen
nimikkosopimusten mukaisesti (Suomen Lähetysseura ry, Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Inkerin kirkon teologinen
instituutti, Medialähetys Sanansaattajat ry ja Inkerin Kirkko, Harlun
seurakunta)
- julistus- ja sielunhoitotyöhön osallistuvien työntekijöiden henkilöstö- ja
matkakulujen kattamiseen sekä vapaaehtoisten avustajien
matkakorvauksiin (sisältää vankilavierailut)
- Israelissa tapahtuvaan sosiaaliseen työhön (perheterapia, sosiaaliapu,
sielunhoito, muu neuvonta, kurssit ja seminaarit) Machaseh -järjestön
kautta
- maahanmuuttajien kotouttamisesta syntyviin henkilöstö- ja
matkakuluihin
- perheleirien tukemiseen Heinäkallion leirikodissa, henkilöstö- ja
matkakulut
Kodittomien kissojen leikkautus, kuntoutus ja uudelleen sijoitus:
SisäOKOYFIHH
eläinlääkärikulut, lääkekulut sekä kissanruoka ja hygieniatarvikkeet.
Suomen
FI9357300820328934
poliisilaitos
Kerätyt varat käytetään hätää kärsivien, asunnottomien, ihmiskaupan
Poliisihallitus HELSFIHH
uhrien, päihderiippuvaisten ja eri syistä syrjäytyneiden auttamiseen.
FI0640501020008750
Samarialla on päiväkeskuksia, tukiasuntoja asunnottomille,
kontaktipisteitä sekä henkilökuntaa apua tarvitseville. Kaikki
päiväkeskukset ja kontaktipisteet toimivat asiakkaille veloituksetta.
Rahankeräyksellä kerätyt varat kohdistetaan vastikkeettomien
avustustoimintojen toteuttamiseen, kuten päiväkeskus- ja
tukihenkilötoimintaan.
Rahankeräysvaroja käytetään ruoka-avustustoimintaan tarjoamalla
neljässä pääyksikössä diakonia-aamiaisia tai lämpimiä aterioita.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää myös kriisiapuun jakamalla
ruokakasseja ja pieniä diakonia-avustuksia niitä tarvitseville. Lisäksi
tuetaan asunnottomien asuttamista esimerkiksi kalusteiden hankinnalla
ja muuttoavulla.
Lisäksi keräyksellä saatuja varoja käytetään Thaimaassa sijaitsevan
pakolaisleirin auttamiseen.
Varoja käytetään henkilöstön palkka-, puhelin-, matka- ja
Hämeen
DABAFIHH
päivärahakuluihin, internetsivujen ylläpitoon. toimistolaitteisiin ja poliisilaitos FI8681469710158535
kuluihin, kokouksien ja koulutuksien järjestämiskuluihin, leirien
järjestämiskuluihin, mainos- ja ilmoituskuluihin, materiaalihankintoihin,
tulkkauskuluihin (toiminnassa mukana maahanmuuttajia), vierailevien
esiintyjien ja puhujien palkkioihin, tilavuokriin.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0219902-5 Uusheräyksen
Keskusliitto ry

Kalajoki

1757379-6 Kissojen
Katastrofiyhdistys
KKY ry
0130415-3 SAMARIA rf

Tampere

Porvoo

2133009-2 Lahden
Lahti
Kohtaamispaikka ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Marttyyrien Ääni ry:n toiminnan tarkoitus on yhdistyksen sääntöjen 3 §:n Poliisihallitus OKOYFIHH
mukaisesti auttaa vainottuja uskovia ja kristittyjen marttyyrien perheitä
FI8252425220002899
sekä tiedottaa maailmalla tapahtuvista kristittyjen vainoista.
OKOYFIHH
Marttyyrien Ääni ry avustaa kristittyjen marttyyrien perheitä eri puolilla
FI0857892320056601
maailmaa:
DABAFIHH
- antamalla Raamattuja ja kirjallisuutta sekä lähettämällä radio-ohjelmia
FI8280001000842378
vainotuille kristityille heidän omalla kielellään. Eri kielisiä Raamattuja ja
muuta kirjallisuutta jaetaan veloituksetta avustuskohteisiin.
- toteuttamalla tukiprojekteja, joilla autetaan kristittyjä rakentamaan
elämäänsä ja todistustaan maissa, joissa esiintyy uskonnollista vainoa.
Vainotuille kristityille tuotetaan erilaisia tukipalveluita, kuten järjestetään
lapsille koulutusta, avustetaan koulumaksujen kattamisessa, turvakotien
ja koulurakennusten ylläpidossa. Lisäksi projekteissa tarjotaan tarvittavia
terveyspalveluja ja lääkitys- ja sairaudenhoitopalveluja ja muita vastaavia
välttämättömyyspalveluja tuettaville.
- toteuttamalla edellä mainittujen tukiprojektien lisäksi kehitysprojekteja,
joilla pyritään tukemaan vainottujen omatoimisuuden vahvistumista
uudella elinalueellaan avustamalla tuotteiden ja palveluiden
kehittämiseen tähtäävissä toimissa. Kehitysprojekteilla tuetaan alueiden
henkilöiden omatoimista elinolosuhteiden parantamista.
- tiedottamalla kristittyjen vainoista. Keräysvaroilla kustannetaan
tiedotuspalvelujen sisällön tuottamista, lehtien toimittamista, painamista,
postitusta ja muita tiedotustoiminnan toimenpiteitä. Radio- ja televisioohjelmia valmistellaan, editoidaan ja mainostetaan. Edellä kerrottuja
tehtävien hoidosta aiheutuvia kuluja katetaan keräysvaroilla. Ohjelmia
tehdään ja lähetetään eri kielisinä lähetyksinä sekä Suomesta,
Suomessa että kohdemaissa.
Kerätyt varat ja niiden rahastoimisesta saadut tuotot käytetään
Poliisihallitus NDEAFIHH
ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaiseen toimintaan.
FI3917323000022688

RA/2019/1172

01.01.2020 - 31.12.2024

RA/2019/1178

01.01.2020 - 31.12.2023

RA/2019/1187

01.01.2020 - 31.12.2022

Lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön tukeminen Hollolassa.

RA/2019/1188

01.01.2020 - 31.12.2024

Varat käytetään yhdistyksen sääntöjen ja toimintasuunnitelman
mukaisesti Keski-Suomen alueen valistus- ja neuvontatoimintaan sekä
syöpäpotilaiden ja heidän lähesitensä tukemiseen. Varoilla toteutetaan
mm. neuvontatyötä, terveyden edistämistä. tarjotaan psykososiaalista
tukea sekä erilaisia kuntoutumis- ja tukipalveluja syöpään sairastuneille
ja heidän läheisilleen.

Hämeen
poliisilaitos
SisäSuomen
poliisilaitos

ITELFIHH
FI7042120010155261
OKOYFIHH
FI5652900220213324

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0217200-9 Marttyyrien Ääni ry Helsinki

1015428-1 Tampereen
Tampere
ammattikorkeakoulu
Oy
1981147-9 LC
Hollola
Hollola/Kapatuosio
0174760-8 Keski-Suomen
Jyväskylä
Syöpäyhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2019/569

01.01.2020 - 31.12.2024

RA/2019/723

01.01.2020 - 31.12.2024

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kertyvät varat käytetään
Poliisihallitus POPFFI22
- Iso Kirja -opiston toiminnan tukemiseen kattamalla opetusmateriaali- ja
FI5347621020044408
kirjallisuuskuluja, atk-tarvikkeiden ylläpitokuluja sekä kiinteistönhoidon
kuluja
- opiston käytössä olevien asuntola-, luokka- ja kirjastorakennusten
kunnostusohjelmaan sekä Iso Pata -ruokalahankkeen lainanhoitokuluihin
- opiskelijoille jaettaviin stipendeihin stipendirahaston kautta
- lapsi- ja nuorisotyöhön sekä toinen toisellemme -työhön liittyvien
seminaarien, leirien ja kurssien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin
- Iso Kirjan suurtapahtumatoimintaan.
Kerättyjä varoja voidaan käyttää kiinteistö-, lainanhoito- ja hallintokuluihin
vain siltä osin, kuin kulut palvelevat välittömästi varojen varsinaista
yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.
Koska rahankeräyksellä kertyneitä varoja voidaan käyttää useaan eri
käyttötarkoitukseen, tulee luvan saajan ilmoittaa yleisöön vetoamisen
yhteydessä luvassa määrätyistä käyttötarkoituksista se käyttötarkoitus,
mihin kulloinkin kerätyt varat tullaan käyttämään. Mikäli rahaa kerätään
samanaikaisesti useaan eri käyttötarkoitukseen, tulee vetoamisen
yhteydessä ilmoittaa yleisölle kaikki käyttötarkoitukset, joihin kertyviä
varoja tullaan käyttämään.
Kerätyt varat käytetään kansainväliseen katastrofityöhön,
Poliisihallitus OKOYFIHH
humanitaariseen avustustoimintaan sekä kehitysyhteistyöhön.
FI0857230210021551
Katastrofityössä ja humanitaarisessa avustustoiminnassa varoja
NDEAFIHH
käytetään muun muassa ruoka-, vesi- ja tarvikeapuun, rikkoutuneiden
FI3315723000500504
koulujen kunnostamiseen sekä lasten koulunkäynnin järjestämiseen
OKOYFIHH
katastrofitilanteissa.
FI4757895420024676
Kehitysyhteistyön osalta varoja kohdennetaan erityisesti toimeentulon,
HANDFIHH
koulutuksen ja rauhantyön edistämiseen. Varoja voidaan käyttää muun
FI6831313001255355
muassa maanviljelyn ja pieneläinten kasvatuksen sekä pienyrittäjyyden
AABAFI22
tukemiseen, naisten laina- ja säästöryhmien tukemiseen,
FI9166010004003646
ammattikoulutuksen järjestämiseen kehitysmaiden nuorille ja naisille,
ITELFIHH
kehitysmaiden opettajien kouluttamiseen, lasten koulunkäynti- ja
FI5741080010301920
tarvikemaksuihin sekä lukutaito-opetuksen järjestämiseen
ITELFIHH
lukutaidottomille aikuisille.
FI5744050010289307
Lisäksi varoja käytetään edellä mainittujen työmuotojen tukitoimintoihin
POPFFI22
sekä vaikuttamistoimintaan kotimaassa.
FI7647300010268190
NDEAFIHH
FI8517453000132094
NDEAFIHH
FI4220663800003874
NDEAFIHH
FI6317453000132102
DABAFIHH
FI0280001800223340
HELSFIHH
FI1940551220010437

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0145808-0 Iso Kirja ry

Keuruu

0998454-4 Kirkon
Ulkomaanapu sr

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2019/878

01.01.2020 - 31.12.2024

RA/2019/929

01.01.2020 - 31.12.2023

RA/2019/1082

02.12.2019 - 31.12.2022

RA/2019/889

27.11.2019 - 31.12.2022

RA/2019/884

01.11.2019 - 31.10.2024

RA/2019/935

01.11.2019 - 31.10.2024

Yhdistys käyttää keräämänsä rahat sääntöjensä tarkoittamalla tavalla
kasvissyönnin ja eläinten oikeuksien edistämiseen.
Varoja käytetään kasvissyönnin ja eläintenoikeuksien
edistämistoiminnasta aiheutuvien yhdistyksen työntekijöiden
palkkakuluihin, viestintään ja tiedottamiseen sosiaalisessa ja
printtimediassa, materiaalien ja lentolehtisten painattamiseen ja muihin
mahdollisiin tiedotuskuluihin. Osa tuotoista käytetään tarvittaessa
yhdistyksen ulkopuolisen eläinoikeustoiminnan tukemiseen.
Ulkopuolisella eläinoikeustoiminnalla tarkoitetaan muun muassa
kummieläintoimintaa ja tätä kautta eläinsuojelutyön tukemista, sekä
osallistumista ulkomailla toimivien yhteistyöjärjestöjen viestintä- ja
näkyvyyskampanjoihin eläinten oikeuksien edistämiseksi.
Kerätyt varat käytetään vähävaraisille annettavan ruoka-avun keräämisja jakelukustannuksiin, joista merkittävä osa koostuu keräilyautojen
ylläpitokuluista. Lisäksi varoja voidaan käyttää ruoka-aputoimintaan
liittyviin tarvehankintoihin sekä vapaaehtoistyöntekijöiden koulutukseen ja
virkistykseen.
Varoilla voidaan myös järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, joiden
tavoitteena on ruokajonossa olevien ihmisten aktivoiminen ja
voimaannuttaminen. Varoja käytetään kyseisiin tapahtumiin liittyviin
tarvehankintoihin ja matkakuluihin sekä laite- ja tilavuokriin.
Varat käytetään 4H-yhdistyksen ylläpitämän löytöeläinkodin toiminnan
hyväksi esim. löytökissojen ja muiden pieneläinten ruokintaan,
lääkintään, eläinlääkärikuluihin, kissojen asumiskuluihin sekä
eläinhoitajien palkkoihin.
Varat otetaan välittömästi käyttöön löytöeläinkodin toimintaan.
Hallituksen kokouksessa on talouskatsaus, jossa käydään läpi
rahankeräyksen tilanne.
Naisten Linja Suomessa ry tuottaa palveluita väkivaltaa ja väkivallan
uhkaa kokeneille tytöille ja naisille (itsemäärittelyoikeutta kunnioittaen)
sekä heidän läheisilleen valtakunnallisesti. Naisten Linja on
valtakunnallinen ja maksuton palvelu, joka sisältää muun muassa
neuvonta- ja tukipuhelimen sekä verkkopalveluita kuten nettisivujen chatja nettikirjepalvelut sekä verkkovertaisryhmiä. Toiminta perustuu
tehtävään koulutettujen vapaaehtoisten sekä ammattilaisten työhön.
Kerättävien varojen avulla on tarkoitus laajentaa ja kehittää olemassa
olevia palveluita sekä luoda uusia tapoja tukea väkivaltaa kokeneita
naisia ja tyttöjä.
Kerättävät varat käytetään yhdistyksen tuottamien, toipumista ja
voimaantumista edistävien palveluiden järjestämiseen, toteuttamiseen,
kehittämiseen, palveluista tiedottamiseen, kouluttamiseen sekä
vaikuttamistoimintaan. Kerätyillä varoilla voidaan esimerkiksi palkata
lisätyövoimaa sekä järjestää ryhmätoimintaa väkivaltaa kokeneille naisille
ja tytöille.
Toiminnan tukeminen Kurikan alueella: Kerhotilojen
ylläpitokustannuksiin, ensiapu- ja valmiustoimintaan,
varhaisnuorisotoimintaan, ystävä- ja ystävävälitys toimintaan, vanhusten
ulkoilu- ja kerhotoimintaan, terveyspistetoimintaan, SPR Kurikan osaston
70 v juhlan järjestämiseen 14.11.2020.
Rahankeräyksen tuotto käytetään yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen.
Yhdistyksen toiminnan kustannukset ovat pääasiassa pelastusalusten
huolto- ja polttoainekuluja.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2657230220494996

Y-tunnus

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI6314323000222711

1084428-2 Manna-Apu ry

Espoo

Oulun
poliisilaitos

OKOYFIHH
FI2853810320174756

0220923-8 Rannikon 4Hyhdistys ry

Raahe

Poliisihallitus DABAFIHH
FI7680001710115701

1620289-7 Naisten Linja
Suomessa ry

Helsinki

Pohjanmaan ITELFIHH
poliisilaitos FI7149240010609332

1029998-2 SPR Kurikan osasto Kurikka

KaakkoisSuomen
poliisilaitos

0225785-4 Kotkan
Kotka
Meripelastusyhdisty
s ry

OKOYFIHH
FI1151720220047741

Yhteisö

Kotipaikka

1597581-2 Oikeutta Eläimille - Helsinki
tukiyhdistys ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2019/642

01.10.2019 - 30.09.2022

RA/2019/748

01.10.2019 - 30.09.2024

Avustuskohteet ovat Kemi-Tornion talousalueella. Tyypillisiä
avustuskohteita ovat päiväkoti-, koulu- ja nuorisotyö, opiskelijavaihto,
huumeiden vastainen työ sekä vanhus- ja veteraanityö.
Rauman Merimuseon lisäosan, Merimakasiinin, rakentaminen (os.
Kanavakatu 37, Rauma) ja näyttelyiden rakentaminen tilaan

RA/2019/784

01.10.2019 - 30.09.2024

RA/2019/803

27.09.2019 - 31.12.2022

RA/2019/724

01.09.2019 - 31.08.2024

RA/2019/712

27.08.2019 - 31.08.2022

Fastighetskostnader (underhåll, uppvärmning, skatter, tel, underhåll av
gårdsplaner), gårdskarl lön, arvoden till predikanter, reseersättningar,
hjälpverksamhet, mission.
Kerätyt varat käytetään terveys- ja ympäristökehitysyhteistyöhankkeisiin
Somaliassa. Rahankeräyksellä katetaan ulkoministeriön rahoittamien
hankkeiden rahallinen omarahoitusosuus.

Yhdistyksen toiminnan järjestäminen: Vertaistukitapahtumien
järjestäminen, luennoitsijoiden palkkiot, tilavuokrat, tapahtumamaksut,
vuosittainen kesäretki, virikkeellisten ja voimaa-antavien toiminnallisten
tapahtumien ja tapaamisten järjestäminen lastenreumaa sairastaville
lapsille ja heidän perheilleen.
Kerätyt varat käytetään kehitysyhteistyön toteuttamiseen Afrikassa,
Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Kerätyillä varoilla katetaan
FFD:lle myönnetyn kehitysyhteistyörahoituksen omavastuuosuutta.
Kerätyillä varoilla tuetaan seuraavia hankkeita:
- Maanviljelijöiden ja metsänomistajien toimeentulon vahvistaminen
järjestäytymällä (Tansanian, Nepalin ja Etiopian osa-hankkeet)
- Viljelijäjärjestöjen arvoketjuihin pohjautuvien elinkeinojen edistäminen
Mosambikissa ja Tansaniassa (Tansanian ja Mosambikin osahankkeet)
Varoilla voidaan kattaa myös FFD:n muiden kehitysyhteistyöhankkeiden
suunnittelusta ja omarahoitusosuuksista aiheutuvia kuluja. Tuettavien
kehitysyhteistyöhankkeiden teemat liittyvät maa- ja metsätalouteen sekä
maaseudun kehittämiseen.
Lisäys keräystarkoitukseen:
Kerätyillä varoilla voidaan rahoittaa myös FFD-Hope -rahaston kautta
kehitysyhteistyöhankkeita, joilla tuetaan kehitysmaiden viljelijä- ja
metsänkasvattajajärjestöjen ilmastotyötä.
Rahastosta myönnetään avustuksia ilmastonmuutoksen hillintään sekä
köyhien maiden pientuottajien sopeutumista, elinkeinoja ja ruokaturvaa
edistävään työhön. Rahoitettavilla maataloushankkeilla tuetaan
osaamisen ja teknologiasiirron avulla peltometsäviljelyä uudistavia,
ilmastoälykkäitä ratkaisuja, jotka lisäävät pientuottajien mahdollisuuksia
lisätä hiilensidontaa ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Metsähankkeissa
kasvatetaan hiilivarastoja metsittämisen, metsien kiertoaikojen
pidentämisen sekä kestävän metsähoidon avulla. Lisäksi rahoitetaan
hankkeita, joissa pyritään valmistelemaan ja rakentamaan
hiiIikompensaatiomekanismia kehitysmaiden maataloustuottajien ja
pienmetsänomistajien tukemiseksi.

Viranomainen
Lapin
poliisilaitos

Pankkiyhteys

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

OKOYFIHH
FI1351310020199353

1622052-6 Lions Club Kemi r.y. Kemi

LounaisOKOYFIHH
Suomen
FI3856300020458953
poliisilaitos
Pohjanmaan OKOYFIHH
poliisilaitos FI87556755200133122

0916715-7 Rauman
Rauma
Merihistoriallinen
Seura ry
0571756-1 Risöhäll
Luoto
Bönehusförening rf

Poliisihallitus DABAFIHH
FI0980001700744379

1745297-8 Suomi-Somalia
Helsinki
Seura ry, ruotsiksi
Sällskapet FinlandSomalia rf
2722005-4 Keski-Suomen
Jyväskylä
Reumalapset ry

SisäSuomen
poliisilaitos

NDEAFIHH
FI7712073000114077

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI3155412820022441

2512418-1 Finnish agri-agency Helsinki
for Food and
Forest
Development ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2019/677

20.08.2019 - 19.08.2024

RA/2019/591

01.08.2019 - 31.07.2022

RA/2019/607

16.07.2019 - 15.07.2022

RA/2019/430

01.07.2019 - 30.06.2024

RA/2019/279

23.06.2019 - 22.06.2024

Kerätyt varat käytetään:
- syöpää sairastaville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille sekä heidän
läheisilleen järjestettävään ammatillisten psykososiaalisien
tukipalveluiden kehittämiseen, toteuttamiseen ja arvioimiseen. Sylvan
tavoitteena on tavoittaa kaikki syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
ja tarjota jokaiselle heidän tarvitsemaansa tukea.
- vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan kehittämiseen, toteuttamiseen ja
arvioimiseen. Sylva kouluttaa vapaaehtoisia, kehittää vapaaehtoisten
ohjaamis- ja johtamisprosesseja ja etsii uudenlaisia vapaaehtoisuuden
muotoja. Tavoitteena on myös tarjota henkilöille, joita syöpä on
koskettanut, mielekkäitä ja monipuolisia vapaaehtoisuuden muotoja.
- syöpäsairaiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä
taideterapiaan yliopistollisissa sairaaloissa tai muissa tiloissa.
- hoitohenkilökunnan koulutustapahtumiin (syöpää sairastavia lapsia,
nuoria, nuoria aikuisia ja heidän läheisiään työssään kohtaavat
hoitohenkilöt)
- järjestö- ja vaikuttamistoimintaan, valtakunnalliseen tiedottamiseen ja
neuvontaan
- oppaiden ja muiden materiaalien tuottamiseen
- yhteistyöhön muiden järjestöjen, kerhojen ja yhdistysten kanssa
- tutkimus- ja kehittämistyöhön, toiminnan viestintään ja markkinointiin
Varat käytetään ihmiskaupan vastaiseen työhön yhdistyksen valitsemissa
eri kohteissa ja sitä kautta vaikuttaminen. Yhdistyksellä on ollut
aikaisemmin toimintaa Thaimaassa ja sitä on tarkoitus jatkaa edelleen.
Esim. Kristillinen päiväkoti Thaimaassa henkilökunnan palkkoihin, lasten
ruokiin ja vaatteisiin.
Socialt hjälparbete på det lokala planet med betoning på
ungdomsverksamhet, såsom bidrag till hjälpbehövande barnfamiljer (via
kommunens socialenhet), bidrag till föreningar och organisationer för
juniorarbete, anskaffningar för olika aktiviteter bland barn och ungdomar,
bidrag vid olyckor eller plötsliga nödsituationer.
1. Avlöning av två pastorer på deltid. Lönerna till pastorerna uppgår till ca
10000€/år.
2. Hyror för samlingsutrymmen i Lepplax och Vasa. För hyra av
verksamhetsutrymmen behöver vi 4500 - 5000€/år.
3. Litteraturmission. För litteraturmission behövs uppskattningsvis
1000€/år.
4. Stöd till mission i Bulgarien samt diakoni. Stöd för mission uppgår till
ca 1500€/år. Diakoni sporadiskt efter behov.
Säätiön tarkoituksena on edistää sellaista tieteellistä ja taiteellista
sivistystä sekä yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaa, opetusta ja
tutkimusta, joka tapahtuu Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella tai
muuten vaikuttaa myönteisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnan
kehittymiseen.
Kerätyt varat jaetaan hankeavustuksina säätiön sääntöjen ja
vahvistettujen avustusperiaatteiden mukaisesti. Varoja käytetään sitä
mukaan kun avustusanomuksia tehdään ja ne täyttävät säätiön
säännöissä ja hallituksen avustusperiaatteissa asetetut ehdot. Säätiö
toimii osarahoittajana hankkeille.

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1117453000043507

Y-tunnus

Pohjanmaan HANDFIHH
poliisilaitos FI4931311001521933

2797975-7 Pienin askelin ry

LounaisSuomen
poliisilaitos

0547889-8 Lions Club Kimito- Kemiö
Kemiö r.f.

HELSFIHH
FI8940550010600373

Yhteisö

Kotipaikka

0585784-7 SYLVA ry, ruotsiksi Helsinki
SYLVA rf

Kokkola

Pohjanmaan HANDFIHH
poliisilaitos FI1831311000206007

2271294-9 S:t Johannes
evangelisklutherska
församling rf

Vaasa

Poliisihallitus NDEAFIHH
FI2111403000442445
OKOYFIHH
FI7154190160944777
ITELFIHH
FI5449240010044225
POPFFI22
FI7547470010018570
OKOYFIHH
FI1254190120163062
DABAFIHH
FI1586000710148252

2312351-3 Etelä-Pohjanmaan Seinäjoki
korkeakoulusäätiö
sr
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Keräysnumero Voimassa
RA/2019/450

01.06.2019 - 31.05.2024

RA/2019/465

23.05.2019 - 09.05.2024

RA/2019/443

16.05.2019 - 15.05.2024

RA/2019/355

01.05.2019 - 30.04.2024

RA/2019/392

01.05.2019 - 30.04.2022

RA/2019/395

01.05.2019 - 30.04.2024

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Varat käytetään Kortesjärven nuorison ja vanhusten hyväksi. Stipendejä Pohjanmaan POPFFI22
jakamalla, rahoittamalla yhteistyössä koulun kanssa valistustyötä.
poliisilaitos FI3047431020006856
Järjestämällä vanhuksille virkistyspäiviä ja hankkimalla apuvälineitä ym.
Yhdistys tukee koulua Pakistanissa ja Kenian Mombasassa sijaitsevaa
KaakkoisOKOYFIHH
Oasis Medical Center -sairaalaa: sairaalan harjoittamaa HIV- ja AIDS Suomen
FI5757500120173969
valistustyötä, laitteiston, lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden hankintoja,
poliisilaitos
henkilöstön kouluttamista ja palkkausta sekä sairaalan rakennusten
kunnossapitoa.
Yhdistys voi lahjoittaa keräämistään varoista avustus- ja
lähetystoimintaan kotimaassa ja ulkomailla, antaa sosiaalista apua
vähävaraisille ja vaikeassa tilanteessa oleville äkillisten avuntarpeiden
yllättäessä ja muissa avustustarpeissa (mm. ruoka-, vaate- ja
laskujenmaksuapua).
Varoilla katetaan myös yhdistyksen toimintakuluja siltä osin kuin toiminta
on yleishyödyllistä avustamis- tai opetustoimintaan liittyvää sekä muita
keräystarkoituksia suoraan palvelevaa toimintaa. Varoilla katetaan tältä
osin ilmoitus-, vuokra-, pankki- ja matkakuluja sekä kokouspalkkioita.
Ylävedet-veistoksen ylläpitokustannukset.
Pohjanmaan OKOYFIHH
poliisilaitos FI7055400520054012
Kerätyt varat käytetään Zimbabwen Hararessa orpolasten koulunkäynnin Poliisihallitus NDEAFIHH
ja hyvinvoinnin edistämiseen. Toiminnasta aiheutuvia kuluja ovat
FI7617453000061640
koulumaksut, koulupuvut, kouluvälineet, toimintakeskuksessa tarjottava
ruoka, IT-opetuksesta ja harrastustoiminnasta sekä terveydenhuollosta
aiheutuvat kulut. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää
metsänistutusprojektista aiheutuviin kuluihin.
Yhdistyksellä on noin 320 neliön vuokratilat, joista vuokra on tällä
Pohjanmaan OKOYFIHH
hetkellä 1659e/kk ja tämän lisäksi maksuun tulevat sähköt, toiminnan
poliisilaitos FI4956700840064115
markkinoinnin lehti-ilmoitukset, tilojen kunnossapidon tarvikkeet,
vähävaraisille järjestettävien ilmaisten ruokailujen kulut (lämmin ruoka 2 x
vk, kahvit, teet, mehut, maidot, yms.), muissa tilaisuuksissa tarjottavat
tarjoilut, lasten toimintaan ostettavat materiaalit, musiikkilaitteet,
mixauslaitteet, tietokoneet, kulunvalvontalaitteet, mahdollisesti
vaihdettavat kalusteet, vakuutukset, Teoston maksut, kukat, matot,
matkakorvaukset, ulkopuolisten puhujien palkkiot sekä matkakorvaukset
ja lahjoitukset hädässä oleville sekä muille yleishyödyllisille yhteisöille.
Toiminnan kulut ovat keskimäärin 3000e/kk.
Kerättävät varat ohjataan Kiiminkiläisten lasten ja nuorten sekä muiden Oulun
OKOYFIHH
avuntarpeessa olevien ihmisten hyväksi vuosittain vaihtuvien teemojen
poliisilaitos FI5657415320097175
mukaan. Esimerkiksi koululaisille lahjoitetaan lukuvuoden päättyessä
stipendejä ja vähävaraisille erityyppisiä avustuksia, kuten lahjakortteja
jne.
Kertyneitä varoja käytetään keväisin koulujen lukuvuoden päättyessä ja
erikseen sovittavien lahjoitustarpeiden mukaisesti.
Lahjoitukset ovat stipendejä sekä osto- ja lahjakortteja.
Kerättävien varojen käyttöä valvoo Lions Club Kiimingin presidentti
yhdessä hallituksen kanssa.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

2160389-8 Lions Club
Kortesjärvi r.y.

Kortesjärvi

1513684-0 Ylistyksenvuori ry

Kouvola

0902815-7 Ähtäri-seura ry

Ähtäri

2549712-1 Zimbabwen AIDS- Helsinki
Orvot ry

1074480-4 Vaasan KeidasVaasa
seurakuntayhtymä
yhdistys ry

2687066-1 Lions Club Kiiminki Kiiminki
ry
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2019/18

15.04.2019 - 14.04.2022

RA/2019/229

28.03.2019 - 27.03.2024

RA/2019/175

01.03.2019 - 28.02.2024

1. Kehitysyhteistyö: Suomen Caritaksen toteuttamiin omiin
kehitysyhteistyöhankkeisiin kehitysmaissa ja ulkoministeriön tuella
toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuuksiin.
2. Kotimaan työ ja maahanmuuttajien kotoutustyö Suomessa: Työhön
sisältyy ohjausta ja neuvontaa toimistolla pääasiassa työllisyys ja
opiskeluasioissa sekä sosiaali- ja terveysjärjestelmän tulkkausta ja
neuvontaa. Lisäksi varoilla tuetaan eri etnisten ryhmien omien
tapahtumisen järjestämistä, lasten ja nuorten erilaisia leiri- ja
osallistumismaksuja sekä mahdollistetaan retkien ja tapahtumien
toteuttamista kotoutumisen edesauttamiseksi. Varoja käytetään myös
Duuni-hankkeeseen ja Ystävyyden kahvila -toimintaan.
3. Katastrofiapu: Kansainvälisen katastrofiavun tukeminen yhteistyössä
muun muassa Caritas Internationalis -verkoston kanssa.
Varat käytetään yksinomaan euralaisten nuorten hyväksi: harrastuksiin ja
niihin liittyviin hankintoihin, harrastusmatkoihin ja mm. lähinnä
vähävaraisten perheiden lasten oppikirjojen hankintoihin sekä
stipendeihin.
Hankasalmelaisten nuorten, lasten ja vanhusten hyväksi.

RA/2019/158

20.02.2019 - 19.02.2024

Pellolaisten lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointi.

RA/2019/155

19.02.2019 - 18.02.2024

RA/2019/82

08.02.2019 - 07.02.2024

Att förgylla julen för familjer och ensamma med sämre ekonomi. Av
insamlade pengar görs köpkort till affärer, lekland, frisörsalonger mm.
Andra donationer i form av leksaker, kläder, pysselmaterial, torrskaffning
mm. delas också ut.
Kummi- ja kannatusmaksut sekä tapahtumien lippu- ja arpajaistuotot
Oulun
tilitetään Home of Hope lastenkodille Intiaan.
poliisilaitos

RA/2018/1172

06.02.2019 - 05.02.2023

Kerättävät varat käytetään orpolasten ja vähävaraisten perheiden
avustamiseen sekä köyhyyden poistamiseen Namibiassa.
Kerättävien varojen käyttökohteet:
- vähävaraisten perheiden avustaminen (yksinhuoltajaperheille
kuukausittain tukirahaa)
- Okumona Kid's Home orpokodin avustaminen Namibiassa (orpolasten
elanto, koulunkäynti ja harrastukset, henkilökunnan palkkaus,
rakennusten korjaaminen ja huoltaminen, uusien rakennusten
rakentaminen orpokodin yhteyteen ja orpokodin käyttöön tulevan auton
hankinta- ja ylläpitokulut)
- työllistämishankkeet Namibiassa (paikallisten työntekijöiden palkat,
matkakulut ja materiaalit)
- suomalaisten avustustyöntekijöiden palkka-, matka- , majoitus- ja
ylläpitokulut Namibian matkoilla
- Rukousten talon tukeminen Namibiassa (palvelee sielunhoitotyötä)
- kotimaassa evankeliointi-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin
liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen (matka-, majoitus-,
ylläpito, materiaali- ja vierailijoiden palkkakulut)

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus DABAFIHH
FI7380001270154504

Y-tunnus

LounaisSuomen
poliisilaitos

0468541-4 Lions Club Eura r.y. Eura

OKOYFIHH
FI9750230120067931

SisäOKOYFIHH
Suomen
FI2250350420014712
poliisilaitos
Lapin
NDEAFIHH
poliisilaitos FI5011715000102165
Pohjanmaan OKOYFIHH
poliisilaitos FI4055630560908079

NDEAFIHH
FI4418403000029237

Poliisihallitus OKOYFIHH
FI2655212420019858
OKOYFIHH
FI0955212420022589

Yhteisö

Kotipaikka

1105690-7 Suomen Caritas ry, Helsinki
Caritas Finland rf

0238537-0 Lions Club
Hankasalmi r.y.

Hankasalmi

2439967-7 Lions Club Pello ry Pello
1756691-6 Dagcentret Hyddan Uusikaarlepyy
rf

2758973-2 Home of Hope
lastenkodin
tukiyhdistys ry
2276107-0 Afrikan risti ry

Oulu

Kangasala
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2018/1045

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään jäsenjärjestöjen toiminnan
kautta seuraavasti:
- Lastentautien tutkimussäätiön kanssa yhteistyössä varoista jaetaan
apurahoja lasten sairauksiin, terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaan
tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimustyön avulla päästään osaksi
kansainvälisiä tutkijaverkostoja, joiden kautta saadaan maailman paras
tieto ja parhaat hoitomuodot käytettäväksi lasten hyväksi. Apurahoja
jaetaan kirjallisten hakemusten perusteella vuosittain.
- Suomen Mielenterveysseuran kanssa mielenterveyden ongelmien
ennalta ehkäisyyn ja mielenterveyden edistämiseen, joiden osalta
Mielenterveysseura pyrkii olemalla mielenterveyden edistämisen johtava
vaikuttaja olemalla matalan kynnyksen tuen ja avun tarjoaja toimien
myös digitaalisessa maailmassa sekä olemalla vaikuttavien
innovaatioiden kehittäjä ja rantauttaja.
Varoja käytetään:
• kriisiauttamiseen ja itsemurhia ehkäisevään toimintaan;
kriisipuhelintoimintaan, kriisikeskus- ja vastaanottotoimintaan,
vapaaehtoistoiminnan koulutus- ja ylläpitotoimintaan,
vertaistukiryhmätoimintaan.
• mielenterveyden edistämiseen; eri kohderyhmille yksilöidymmin
tarjottavaan koulutustoimintaan, materiaalien ja verkkosisällön
tuottamiseen, kohderyhmien osallistamiseen.
Varoja käytetään edellä kerrottua toimintaa tukevaan viestintään ja
asiantuntijatyöhön, kehitys- ja tutkimustyöhön, tapahtumien
järjestämiseen sekä toiminnan ICT - järjestelmä- ja palvelukuluihin,
toimitiloihin ja tukipalveluihin.
- Suomen Sydänliiton kanssa sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn
sekä potilastyöhön liittyvän painetun ja sähköisen asiantuntijamateriaalin
tuottamiseen (oppaat, Sydän -median kanavat; verkkosivut ja sosiaalinen
media, artikkelit, haastattelut ja toimittajien avustaminen). Lisäksi
järjestetään luentoja ja toteutetaan vaikuttamistyötä esimerkiksi
osallistumalla valtakunnallisiin neuvottelukuntiin ja laatimalla
kannanottoja ja lausuntoja sydänterveyteen liittyvistä asioista. Varoja
käytetään lisäksi sydänpiireissä tapahtuvan ennalta ehkäisevän
sydäntyön ja potilastoiminnan edellytysten vahvistamiseen,
vertaistukitoiminnan vahvistamiseen ja jalkauttamiseen koulutusten ja
materiaalien tuottamisella, ja harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien
järjestöjen verkostotyöhön osallistumiseen; toiminta järjestyy
valtakunnallisten sydänyhdistysten kautta, mitä tuetaan
asiantuntijapanoksella (kuten luennot, artikkelit ja lausuntojen laadinta).
- Vanhustyön keskusliitto ry:n kanssa vanhuspoliittiseen
vaikuttamistyöhön, ikääntyneiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin
vahvistamiseen, vanhustyön toimintamallien uudistamistyöhön sekä liiton
ja jäsenyhteisöjen ammatillisen ja vapaaehtoistyön osaamisen
kehittämiseen seuraavien toimien avulla;
• muun muassa asetus- ja lainvalmistelulausuntojen laadinta, viestintä,
mediakannanotot, työryhmätyöskentely, seminaarien ja tilaisuuksien
järjestäminen, asiantuntijaluennot, verkostoitumistyö ja vanhuspoliittisen
toiminnan esilläpito.

01.01.2019 - 31.12.2023

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI3910133000140563

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0116937-7 Suomen
Helsinki
Kansanterveysyhdis
tys Folkhälsoföreningen
i Finland ry
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Keräysnumero Voimassa
RA/2018/1100

01.01.2019 - 31.12.2023

RA/2018/1129

01.01.2019 - 31.12.2023

RA/2018/1150

01.01.2019 - 31.12.2023

RA/2018/1162

01.01.2019 - 31.12.2022

RA/2018/1260

01.01.2019 - 31.12.2023

RA/2018/571

01.01.2019 - 31.12.2023

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyillä varoilla tuetaan seuraavia yhdistyksen työmuotoja:
Poliisihallitus POPFFI22
- aluetyö- ja paikallisosastotoiminta: seurakalentereiden painattaminen,
FI1647471020014963
aluetyöntekijöiden matka- ja palkkakulut sekä tapahtumakulut
POPFFI22
- nuoriso- ja opiskelijatyö: tapahtumien ja rippikoulujen järjestelykulut,
FI2947470010039477
isosten koulutuskulut, kahden nuorisosihteerin ja opiskelijasihteerin
NDEAFIHH
matka- ja palkkakulut
FI2610953000013589
- ylioppilaskotitoiminta: tapahtumakulut sekä ylioppilaskotien käytöstä
NDEAFIHH
aiheutuvat kulut
FI4810953000014066
- herättäjäjuhlien järjestäminen: herättäjäjuhlatalkoolaisten kouluttaminen
POPFF122
talkootyötehtäviin sekä muut juhlajärjestelykulut
FI4447471020001655
- musiikkityö: virsikuorojen leirien opetuksen kulut ja Siionin virsien
OKOYFIHH
parissa tapahtuva työ
FI7251544420005808
- lähetystyö ja kansainvälinen diakonia: lähetystyö yhteistyössä Suomen
OKOYFIHH
Lähetysseuran kanssa; katetaan vapaaehtoisten vastuunkantajien
FI5051544420005816
talkootyön kuluja Inkerin ja Viron luterilaisten kirkkojen piirissä.
Varoja voidaan käyttää palkka-, matka- ja hallintokuluihin vain siltä osin,
kuin kulut palvelevat välittömästi yhdistyksen sääntöjen mukaista
yleishyödyllistä toimintaa.
Yhdistyksen toiminnan ja lähetyskannatuksen ylläpitäminen sekä
Lapin
OKOYFIHH
aktivoiminen.
poliisilaitos FI5751312720039913

Kerättävillä varoilla rahoitetaan yhdistyksen toimitalon rakennuksesta
syntyneitä kustannuksia. Yhdistyksellä on rakentamiseen otettua lainaa
564 678,02 euroa (tilanne 11.10.2018). Kerättävät varat käytetään lainan
lyhennysten sekä korkojen ja kulujen kattamiseen.
Toimitaloamme varten otettua lainaa oli vielä jäljellä 500237,36 euroa
31.12.2020 -tilanteen mukaan.
Kerätyt varat käytetään Afrikassa liikunnan ja terveyskasvatuksen keinoin
tapahtuvaan kehitysyhteistyöhön. Kerätyillä varoilla:
- pyritään luomaan lapsille ja nuorille kouluissa ja seuroissa turvallinen ja
sosiaalinen ympäristö liikunnan harrastamiseen (henkinen ja fyysinen
hyvinvointi)
- tuetaan ja vahvistetaan liikunta-alan ammattilaisten asemaa, osaamista
ja koulutusta sekä naisyhteisöjen liikunnallista ja taloudellista kehitystä
- hankitaan liikuntavälineitä, terveyskasvatuskirjallisuutta sekä
järjestetään liikunta- ja terveyskasvatustapahtumia
Yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan, seuratilaisuuksien
järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen, lapsi- ja
nuorisotyön järjestämiseen ja diakoniatyöhön.
Kertyvien varojen käyttökohteet sijaitsevat Haitissa, Intiassa, Keniassa ja
Meksikossa. Varoja käytetään
- humanitääriseen avustustoimintaan (ruoka- ja vaateapu, puhdas
juomavesi ja hygienia-apu)
- kriisipalveluun (yksilö-, perhe- ja ryhmäterapiat)
- opetustoimintaan (koulutoiminnat, harrastus- ja opintokerhot sekä
katulasten, orpojen, vanhusten ja naisten kerhot)
- valistustoimintaan (hygienia- ja terveyskasvatus).
Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää lähetettyjen työntekijöiden
ylläpitokustannuksiin.

Pohjanmaan OKOYFIHH
poliisilaitos FI0950710020078690

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0180680-7 Herättäjä-Yhdistys Lapua
ry

0297770-4 Lapin
Tornio
Evankelisluterilaine
n Kansanlähetys
r.y.
0276525-0 Seinäjoen
Seinäjoki
Rauhanyhdistys ry

Poliisihallitus DABAFIHH
FI7183186710011187

1877798-5 Liikunnan
Kehitysyhteistyö
LiiKe ry

LänsiOKOYFIHH
Uudenmaan FI4355412820025329
poliisilaitos
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI7317453000143174

1483637-8 Espoon
Espoo
Rauhanyhdistys Ry
2444361-5 FinnBeraka ry

Helsinki

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2018/604

01.01.2019 - 31.12.2022

RA/2018/627

01.01.2019 - 31.12.2022

RA/2018/717

01.01.2019 - 31.12.2023

RA/2018/776

01.01.2019 - 31.12.2023

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Yhdistyksen tarkoituksena on Raamatun opetuksen mukaisesti
Poliisihallitus NDEAFIHH
kodittomien ja avuntarpeessa olevien henkinen ja aineellinen auttaminen
FI5620581800007671
sekä evankeliumin levittäminen.
Kerätyt varat käytetään avun tarpeessa olevien henkiseen ja aineelliseen
auttamiseen sekä evankeliumin levittämiseen kotimaassa, Venäjällä,
Virossa, Nepalissa, Kiinassa, Intiassa, Mongoliassa, Malawissa,
Mosambikissa, Ugandassa, Israelissa, Italiassa ja Yhdysvalloissa.
Varoilla tuetaan Suomessa miestenkoteja sekä maahanmuuttaja-, lapsija nuorisotyötä. Ulkomailla varat käytetään orpokotien ja koulutuksen
sekä vammais-, klinikka-, katulapsi-, alkoholisti-, vankila-, vanhus-, perhe, kyläpastori- ja leskityön tukemiseen. Lisäksi varoja käytetään
toiminnasta aiheutuviin palkka-, hallinto-, vuokra- ja kuljetuskuluihin.
Varoja käytetään myös evankeliumin levittämiseen kotimaan mediatyön
kautta sekä järjestämällä tilaisuuksia kotimaassa ja ulkomailla.
Kerätyt varat jaetaan apurahoina munuais- ja virtsaelinsairauksien
Poliisihallitus NDEAFIHH
tieteelliseen tutkimukseen.
FI1624001800021412
Varoja kerätään sosiaaliseen avustustyöhön Israelissa ja sinne
Poliisihallitus NDEAFIHH
muuttavien juutalaisten avustamiseen Euroopassa, Aasiassa, Pohjois- ja
FI7013723000040255
Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa, ennen kaikkea entisen Neuvostoliiton
OKOYFIHH
alueella ja Jerusalemin päätoimiston välityksellä tehtävään
FI2950920920294434
avustustyöhön katastrofi- ja sotatoimialueilla sekä yhdistyksen
tavoitteiden mukaisen toiminnan tukemiseen Israelissa ja Suomessa.
Kerättävät varat käytetään:
- Israelissa ICEJ :n Jerusalemin päätoimiston kautta tehtävään
sosiaaliseen avustustyöhön, joka sisältää eri kansanryhmien (mm.
juutalaiset, arabit, druusit, beduiinit) avustamisen.
- Arise-työhön, jonka toiminnan tarkoituksena on kasvattaa nuorten
ymmärrystä Israelin raamatullisesta merkityksestä sekä edesauttaa
nuoria tutustumaan Israelin maahan, kulttuuriin ja historiaan järjestämällä
mm. nuorisotilaisuuksia sekä matkoja Israeliin.
- Exodus-työhön, jossa autetaan juutalaisia muuttamaan eri puolilta
maailmaa Israeliin, lähinnä entisen Neuvostoliiton alueelta avustamalla
mm. lennoissa, matkakustannuksissa, viisumeissa ja majoituksissa.
- Tavoitteiden mukaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on tukea
taloudellisesti ja aatteellisesti Jerusalemin ICEJ :n päätoimiston ja
Suomen osaston työtä sekä tehdä Israel-asiaa tunnetuksi Suomessa.
Kerätyt varat käytetään Mission Aviation Fellowshipin (MAF)
Poliisihallitus OKOYFIHH
kansainväliseen toimintaan eli lähetystyön, kehitysyhteistyön ja
FI0457241120093325
katastrofiaputyön tukemiseen. MAF Suomi kansainvälisen
keskusjärjestön jäsenenä osallistuu toiminnasta päättämiseen sekä saa
tietoja ja raportteja toiminnasta ja varojen käytöstä. Lisäksi MAF Suomi
kouluttaa, varustaa ja lähettää työntekijöitä palvelemaan lähetystyön,
kehitysyhteistyön ja katastrofiaputyön tehtävissä. Kohdealueita
kansainvälisessä työssä ovat Aasia, Afrikka, Amerikka, Australia,
Eurooppa, Indonesia, Papua Uusi-Guinea. Varoja käytetään lähetystyön,
kehitysyhteistyön ja katastrofiaputyön kustannuksiin, työntekijöiden
palkkakuluihin ja koulutuskustannuksiin.
Kansainvälisen toiminnan lisäksi varoja voidaan käyttää Suomessa
tiedotus- ja koulutustoimintaan, nuorten ilmailuleirien ja nuorten
kerhotoiminnan järjestämiseen ja lentokoulutustoimintaan. Kerättävillä
varoilla myös ylläpidetään yhdistyksen omistamaa koulutustoiminnassa
käytettävää lentokonetta. Lisäksi varoilla katetaan kotimaassa edellä
kerrotun toiminnan järjestämisestä syntyviä palkka- ja toimitilakuluja.

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0591448-5 One Way Mission ry Espoo

0222622-2 Munuaissäätiö sr

Helsinki

0566020-0 Jerusalemin
kansainvälisen
kristillisen
suurlähetystön
Suomen osasto ry

Helsinki

1923202-0 Suomen
Lähetyslentäjät ry,
MAF Finland rf,
MAF Suomi rs

Helsinki
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Keräysnumero Voimassa
RA/2018/886

19.12.2018 - 18.12.2023

RA/2018/945

26.11.2018 - 25.11.2023

RA/2018/873

04.10.2018 - 31.12.2022

RA/2018/849

27.09.2018 - 30.06.2023

RA/2018/618

01.09.2018 - 31.08.2023

RA/2018/730

23.08.2018 - 31.07.2023

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Yhdistys toimittaa ruoka-, vammaisapuväline-, hygienia-, vaate- ja muuta Poliisihallitus NDEAFIHH
taloudellista apua Venäjän, Karjalan tasavallan, Viron ja Latvian
FI6210363000203430
puutteenalaisille ihmisille. Lisäksi apua toimitetaan mahdollisuuksien
OKOYFIHH
mukaan myös kotimaan, Itä-Euroopan ja Afrikan köyhien maiden
FI6653960220059928
ihmisten auttamiseksi.
Kerätyt varat käytetään:
- avustustavaran hankintaan
- avustustavaroiden varastointikuluihin
- avustustoiminnassa tarvittavien varastotilojen ja kuljetuskaluston
hankintaan ja ylläpitoon
- avustustavaroiden kuljettamisesta aiheutuviin kuluihin
Insamlade medel går till humanitär hjälp. Till barn och deras föräldrar,
Pohjanmaan OKOYFIHH
samt åldringar i kris och svårigheter. Hjälpen ges såväl i egen region
poliisilaitos FI9755670720109853
samt till krisdrabbade utomlands.
Kerättävät varat käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.
Oulun
OKOYFIHH
Avustusten, apurahojen, stipendien sekä lahjoitusten myöntäminen sekä poliisilaitos FI7857414020085028
henkilötön palkkaaminen säätiön tarkoituksen tukemiseksi.
Kerättävien varojen käytöstä päätetään säännönmukaisissa säätiön
hallituksen kokouksissa nykyisen käytännön mukaisesti. Varat siirretään
hyväksyttyjen hakemusten mukaisesti saajan pankkitilille.
Säätiön hallitus ja tilintarkastaja valvovat varojen käyttöä.
Tukisäätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja sekä SisäOKOYFIHH
tukemalla säätiön toimintamuotojen mukaista toimintaa. Tukisäätiö
Suomen
FI4352900220544231
myöntää lahjoitusvaroista tukea osastoille sekä myöntää avustuksia
poliisilaitos
esim. pitkäaikaissairaiden lasten perheiden kuluihin kuten matka- ja
majoituskulut. Lahjoitusten kohdentamisessa noudatetaan lahjoittajan
toiveita yleishyödyllisyyden vaatimus huomioiden. Tukisäätiö ei tue
rakennusprojekteja.
Kohdealueena on Keski-Suomen maakunta.
Kainuun alueella vähävaraiset tai vaikeuksissa olevat lapsiperheet
Oulun
ITELFIHH
tavaralahjoituksin (esim. joululahjat, vaatelahjat) sekä lahjakortteja
poliisilaitos FI4646000010624688
ruokakauppoihin.
Lapsi-, nuoriso- ja vanhustyö, Evijärvi.
Pohjanmaan OKOYFIHH
poliisilaitos FI0850240750018427

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

1455511-1 Suomen Idäntyö
UP ry

Janakkala

14637475

Pietarsaari

NADA-NORD rf

1701609-2 Eija ja Veikko
Lesosen säätiö sr

Oulu

2826499-9 Keski-Suomen
keskussairaalan
tukisäätiö sr

Jyväskylä

2677397-6 Hyväntekeväisyysyh Sotkamo
distys Iloksi ry
2142095-2 Lions Club Evijärvi Evijärvi
r.y.
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2018/348

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea kristillistä kasvatus-,
kulttuuri- ja sosiaalityötä sekä sen tutkimista. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa Raamatun pohjalta kristillistä kasvatus, kulttuuri- ja sosiaalityötä ylläpitäen kristillistä koulua ja päiväkotia sekä
tukee kristillisessä kasvatus-, kulttuuri- ja sosiaalityössä mukana olevia
ihmisiä järjestämällä kursseja, seminaareja ja muuta alan koulutusta.
Luvan hakija ylläpitää Suur-Helsingin kristillinen koulu -nimistä
oppilaitosta, jolla ei ole perusopetuslain (628/1998) 7 §:n nojalla
annettavaa valtioneuvoston lupaa perusopetuksen järjestämiseen. Luvan
saaja ei näin ollen hoida julkista tehtävää eikä saa toimintaansa
opetuksen valtionosuusrahoitusta. Hakijan toimintaan ei sovelleta
perusopetuslakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä taikka valtion ja
yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annettua lakia (634/1998).
Oppilaitoksen toiminta ei näin ollen kuulu Suomen koulutusjärjestelmän
piiriin, vaan sen toiminta rinnastuu lähinnä kotiopetuksen muodossa
annettavaan peruskoulutasoiseen opetukseen.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään Agape-Keskus ry:n ylläpitämän
Suur-Helsingin kristillisen koulun antaman kotiopetuksen järjestämiseen:
- opetustyötä tekevien henkilöiden henkilöstökuluihin
- opetustilan vuokra- ja kiinteistökuluihin
- opetustilan kaluste-, materiaali- ja laitehankintoihin
- opetustilan siivous- ja ylläpitokuluihin
- opetushenkilöstön koulutuskustannuksiin
- oppilaiden ruokakuluihin
- opetustarvikkeisiin ja oppimateriaaleihin
- oppilashuoltokustannuksiin
Lisäksi varoja voidaan käyttää kristillisen kasvatustyön edistämiseen
seuraavasti:
- järjestämällä koulutustilaisuuksia, seminaareja ja opetustilaisuuksia
kristillisestä
kasvatuksesta ja muista kristillisistä teemoista
- julkaisemalla ilmaista kristillistä kasvatustyötä koskevaa lehtistä kaksi
kertaa
vuodessa
- viikottain televisiossa lähetettävän kristillisen koulutusohjelman
tekemisestä
aiheutuviin kuluihin
- tukemalla paikallisseurakuntien lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä
sekä muuta
kristillistä kasvatus- ja sosiaalityötä
- tukemalla kristillisten koulujen kautta tapahtuvaa ruoanjakoa köyhille
lapsille
kehitysmaissa (Ruokkikaa nälkäiset ry:n kautta)
- tukemalla East Mission ry:n kautta tapahtuvaa katulapsityötä Venäjällä
sekä
lastenkotityötä Intiassa
- tukemalla Makor Hatikva (Toivon lähde) nimistä kristillistä
kotikouluperiaatteella
toimivaa koulua Israelissa
- tukemalla Help to Oprhans (H2O)-järjestön kautta tehtävää työtä heidän
perustamansa orpokodin ja kristillisen koulun hyväksi Thaimaassa

01.08.2018 - 31.07.2023

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI1114783000706296

Y-tunnus

Yhteisö

1464119-1 Agape-keskus ry.

Kotipaikka
Helsinki
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2018/669

01.08.2018 - 31.07.2023

Kerättävät varat käytetään lainan lyhennysten sekä korkojen ja kulujen
kattamiseen.

RA/2018/638

05.07.2018 - 04.07.2023

RA/2018/535

01.06.2018 - 31.05.2023

Omaishoitajien tukikeskuksen toimintaan (tiedottamiskulut,
vertaistukiryhmätoiminta, kahvilatoiminta, palveluohjaus, virkistys ja
edunvalvonta) ja yleiskuluihin (vuokra, sähkö, puhelin, osittain
järjestösihteerin palkkakulut).
Salon alueen lasten ja nuorten tukemiseen 80 % ja katastrofirahastoon
20 %.

RA/2018/411

23.04.2018 - 22.04.2023

RA/2018/355

03.04.2018 - 02.04.2023

RA/2018/100

30.01.2018 - 29.01.2023

RA/2018/72

24.01.2018 - 16.01.2023

Kehitysvammaisille vapaa-ajan toiminnan järjestäminen Seinäjoen
alueella ja lähikunnissa.

RA/2017/1353

14.01.2018 - 13.01.2023

RA/2017/1185

01.01.2018 - 31.12.2022

Kerätyt varat käytetään:
Poliisihallitus DABAFIHH
- kotimaassa ja ulkomailla tehtävään yleissivistävään koulutustoimintaan
FI7581469710042333
- kristillisen maailmankuvan ja kulttuurin vahvistamiseen ja edistämiseen
DABAFIHH
Suomessa ja maailmanlaajuisesti
FI5080001170343470
- nuorten auttamiseen omaksumaan kristillisen maailmankuvan
NDEAFIHH
mukaisen elämäntavan ja kulttuurin
FI0212283000026904
- sosiaali-, avustus- ja kehitysyhteistyöhön
DABAFIHH
- voittoa tavoittelemattomaan opetusmateriaalien julkaisutoimintaan
FI2180001470461022
- lapsi- ja nuorisotyöhön
OKOYFIHH
- leiritoimintaan ja kerhotoiminnan ylläpitämiseen
FI0850240720032235
- tiedottamiseen ja yhteistyöjärjestöjen kautta tapahtuvaan
OKOYFIHH
kansainväliseen yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan
FI5050690120050809
OKOYFIHH
FI4757300820764807
OKOYFIHH
FI0850240720026609
OKOYFIHH
FI7856088820060497
DABAFIHH
FI8150690120053258
DABAFIHH
FI1680001670343483
Kerätyt varat käytetään Maanpuolustuksen Tuki ry:n jäsenjärjestöjen
Poliisihallitus OKOYFIHH
vapaaehtoisen maanpuolustuksen toiminnan tukemiseen. Kerätyt varat
FI0557895420017381
jaetaan luvan saajan hallituksen päätöksellä pääsääntöisesti tasan
Suomen Reserviupseeriliitolle, Reserviläisliitolle, Maanpuolustuskiltojen
Liitolle ja Naisten Valmiusliitolle. Varoja voidaan jakaa myös
erillisprojekteihin Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle. Varoja saavat
järjestöt toteuttavat sääntöjensä mukaista toimintaa alueellisten ja
paikallisten piirien sekä alayhdistysten kautta.

Varoja kerätään Lions-järjestön periaatteiden mukaan paikallisesti ja
alueellisesti heikompiosaisten tukemiseen ja maailmanlaajuisten
katastrofien helpottamiseen.
Varat käytetään lasten, nuorten, veteraanien ja partiolaisten toiminnan
tukemiseen mm. palkitsemisilla, tilaisuuksien järjestämisellä sekä näihin
rinnastettaviin Leijona- aktiviteetteihin.
Opettajien, avustajien, sijaisten ja muun henkilökunnan palkat, koulu- ja
muiden opetustilojen vuokrat. Ruokailu- ja muut tarvikekustannukset.

ViranPankkiyhteys
omainen
Pohjanmaan OKOYFIHH
poliisilaitos FI3756700820236949
OKOYFIHH
FI6156700820236808
SisäPOPFFI22
Suomen
FI4347260010047723
poliisilaitos

Y-tunnus

1757320-0 Tampereen
Seudun
Omaishoitajat ry

Tampere

LounaisSuomen
poliisilaitos
Oulun
poliisilaitos

OKOYFIHH
FI3554100220159225

2840132-4 Lions Club SaloUskela ry

Salo

OKOYFIHH
FI2657413640066251

2834229-9 Lions Club
Oulu/MyllyojaHaapalehto r.y.
1441502-0 Lions Club
Lappeenranta/Kana
va
1768959-6 Lappeenrannan
kristillinen kasvatus
ry
1443577-7 Seinäjoen Seudun
Kehitysvammaisten
Tuki ry
1006817-2 YWAM Finland ry

Oulu

KaakkoisITELFIHH
Suomen
FI4141081250005858
poliisilaitos
KaakkoisNDEAFIHH
Suomen
FI0417943000004954
poliisilaitos
Pohjanmaan OKOYFIHH
poliisilaitos FI3854190120109438

Yhteisö

Kotipaikka

0584319-7 Vaasan seudun
Vaasa
Rauhanyhdistys ry

Lappeenranta

Lappeenranta

Seinäjoki

Helsinki

0201664-7 Maanpuolustuksen Helsinki
Tuki ry,
Försvarsfrämjandet
rf
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Keräysnumero Voimassa
RA/2017/1236

01.01.2018 - 31.12.2022

RA/2017/1316

01.01.2018 - 31.12.2022

RA/2017/823

01.01.2018 - 31.12.2022

RA/2017/839

01.01.2018 - 31.12.2022

RA/2017/854

01.01.2018 - 31.12.2022

RA/2017/1246

02.12.2017 - 01.12.2022

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään Filantropian diakonia-, lähetys- ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
kehitysyhteistyöhankkeisiin kansainvälisesti ja kotimaassa:
FI5354800520023308
- vesi- ja ruokaturvan, terveydenhuollon, toimeentulon, kasvatuksen ja
OKOYFIHH
koulutuksen parantamiseen
FI3054800520034586
- humanitaariseen avustustyöhön ja katastrofi- sekä diakonia-apuun
OKOYFIHH
- ihmisoikeuksien parantamiseksi tehtävään työhön.
FI0854800520034594
Kerätyt varat tullaan käyttämään lyhentämättöminä Kemijärven nuorison Lapin
OKOYFIHH
hyväksi. Tuki kanavoidaan keräyssuunnitelman mukaisesti siten, että
poliisilaitos FI0456490120037185
kerätyt varat lahjoitetaan stipendeinä paikallisille oppilaitoksille, urheilu ja
harrastusjärjestöille sekä LC -Kemijärven hallituksen erillisellä
päätöksellä vuoden kuluessa muihin Kemijärven nuorison hyväksi
toimiviin hankkeisiin.
Keräyksen tuotolla rahoitetaan Pelastakaa Lapset ry:n lapsen oikeuksien Poliisihallitus OKOYFIHH
edistämistyötä, avustus- ja lastensuojelutyötä Suomessa sekä
FI1657241120038692
kehitysyhteistyötä, lähialuetyötä ja humanitaarisen avun toimintaa eri
NDEAFIHH
puolella maailmaa.
FI6410173000210727
Kertyvät varat käytetään raamatunkäännöstyön kustannuksiin kuten
Poliisihallitus NDEAFIHH
työstä maksettaviin palkkoihin, palkkioihin ja niistä aiheutuviin
FI7720651800017911
sosiaalikuluihin. Lisäksi varoja käytetään raamatunkäännöstyöstä
aiheutuviin matkakuluihin ja tarvike- ja laitehankintoihin. Käännöstyön
kohdekielinä ovat Venäjän alueella asuvien suomalaisugrilaisten
kansojen kielet.
Muutospäätöksellä (21.5.2021) lisättävät käyttökohteet:
Varoja voidaan kerätä ja käyttää omakustannushintaisesti Raamattujen,
sen osien ja kristillisen kirjallisuuden painatus-, tiedotus-, julkaisu- ja
kustannustoimintaan kirjoina, lehtinä tai muina tallenteina sekä kerättyjä
varoja voidaan käyttää kurssi-, kokous- ja esitelmätilaisuuksien
järjestämiseen omakustannushintaisesti. Painotuotteita jaetaan Venäjän
alueen suomensukuisten kansojen kielialueilla.
Kerätyt varat käytetään pakolaisten, siirtolaisten ja maahanmuuttajien
Poliisihallitus OKOYFIHH
hyväksi tehtävään työhön kotimaassa ja ulkomailla.
FI3157800750009875
Kerätyillä varoilla toteutetaan ulkomailla tehtävää kehitysyhteistyötä,
NDEAFIHH
kuten lukutaito-, yrittäjyys- ja ammattikoulutusta pakolaisille ja
FI6121531800022229
paluumuuttajille. Suomessa varoilla edistetään pakolaisten, siirtolaisten
DABAFIHH
ja maahan muuttaneiden kotoutumista sekä tehdään vaikuttamis-,
FI7180001300223667
kansainvälisyyskasvatus- ja tiedotustyötä.
DABAFIHH
Varoilla voidaan tukea myös YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n toimintaa
FI8880299710007965
kriisialueilla ja akuuteissa globaaleissa pakolaistilanteissa.
Varoja voidaan käyttää edellä mainittuja tarkoituksia tukeviin toimintoihin
ja luvan saajan hallintokuluihin siltä osin, kuin kulut palvelevat
välittömästi kerättävien varojen yleishyödyllisiä käyttötarkoituksia.
Klubin hallitus/klubin kokoukset päättävät varojen tarkemmasta käytöstä Oulun
OKOYFIHH
Vaalalaisten lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi.
poliisilaitos FI9857609620043117

Y-tunnus

Yhteisö

1804003-5 Ortodoksisen
kirkon
kansainvälinen
diakonia ja
lähetystyö
Filantropia ry
1557242-3 Lions Club
Kemijärvi r.y.

Kotipaikka
Helsinki

Kemijärvi

0116788-1 Pelastakaa Lapset Helsinki
ry, ruotsiksi Rädda
Barnen rf
0829514-9 Raamatunkäännösi Helsinki
nstituutti ry

0202243-0 Suomen
Pakolaisapu ry,
Finlands
Flyktinghjälp rf

Helsinki

0611637-0 Lions Club Vaala ry Vaala
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Keräysnumero Voimassa
RA/2017/1072

31.10.2017 - 30.10.2022

RA/2017/786

01.09.2017 - 31.08.2022

RA/2017/777

15.08.2017 - 14.08.2022

RA/2017/717

12.08.2017 - 11.08.2022

RA/2017/726

21.07.2017 - 20.07.2022

RA/2017/700

07.07.2017 - 06.07.2022

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerättävillä varoilla tuetaan lasten liikuntaharrastusta sekä nuorisotyötä, Oulun
OKOYFIHH
koululaisia jaettavin stipendein, vanhusten avustamista sekä autetaan
poliisilaitos FI2850290420057578
vähävaraisia perheitä Haapavedellä.
Hankinnat tehdään kulloisenkin toimintakauden toimintasuunnitelman
mukaisesti. Varat käytetään pääasiassa tarvike-/ välinehankkinnoin tai
esim. kouluille tilisiirrolla luovutettavin summin, jotka käytetään
stipendeihin.
Varojen käyttöä valvotaan jäsenistön toimesta esi. yhdistyksen
kokouksissa.
Pullonpalautuskuitit lunastetaan rahastonhoitajan toimesta vähintään
yhden yhdistyksen jäsenen läsnäollessa. Kassalla käteiseksi muutetut
varat tallennetaan sellaisenaan keräystilille kuvaavan viestin kera ja
pullopalautuskuittien lunastamisesta saatu kaupan kassakuitti liitetään
kirjanpitoon tositteeksi.
Kerätyt varat käytetään kansainvälisiin lukutaito-ohjelmiin ja
Poliisihallitus OKOYFIHH
raamatunkäännöshankkeisiin, joilla pyritään edistämään
FI8957230210027368
äidinkielenkäyttöä ja kielen kehittymistä. Lisäksi varoja käytetään
DABAFIHH
kansainväliseen työhön, jolla pyritään vaikuttamaan syrjiviin asenteisiin.
FI5880001800055783
NDEAFIHH
FI7620661800065604
Säätiön tarkoituksena on tukea luonnon- ja ympäristönsuojelun alalla
Poliisihallitus OKOYFIHH
tapahtuvaa tutkimustyötä sekä muullakin tavoin edistää luonnon- ja
FI5955412820030279
ympäristönsuojelua Suomessa.
NDEAFIHH
Kerätyt varat jaetaan vuosittain apurahoina luonnon- ja
FI1815553000118845
ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen
työhön ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.
Apurahansaajat ovat Suomessa opiskelevia henkilöitä tai Suomessa
toimivia henkilöitä tai yhteisöjä.
Löytöeläinten ruoka- ja eläinlääkärikulut sekä löytöeläintalon ylläpito.
Hämeen
ITELFIHH
poliisilaitos FI7542121120005115
Päätarkoituksena on tukea sairaalan lapsipotilaita heidän
sairausaikanaan, lisätä viihtymistä ja virkistystä hankkimalla mm. leluja ja
pelejä hakemusten perusteella ja järjestämällä kulttuuritilaisuuksia.
Varoja kohdennetaan myös lasten vanhempien viihtymiseen osastoilla
sekä henkilökunnan jaksamiseen. Varoja osoitetaan lisäksi
laitehankintoihin ja lapsipotilaiden hoitoon.
Yhdistys hankkii hallituksen kokouksiin tulleiden hakemusten perusteella
hoitolaitteita, leikki-, harrastus- sekä askartelutavaraa lastenosastoille ja
poliklinikoille, joilla lapsipotilaita hoidetaan ja tutkitaan. Lapsille
järjestetään myös kulttuuritoimintaa tai mahdollisuuksia päästä teatteriin,
konsertteihin tai muihin kulttuuriaktiviteetteihin. Lisäksi tuetaan lasten
kuntoutustoimintaa, henkilökunnan koulutusta ja vanhempien ja
perheiden viihtyvyyttä osastoilla.
Löytöeläinten hoitamiseen, eläinlääkärikuluihin ja muihin eläinten
hoidosta aiheutuviin kuluihin. Lisäksi pieneläinhautausmaan ja
neuvontapuhelimen ylläpitokustannuksiin. Toimimme Meri-Lapin alueella
(Kemi, Tornio, Keminmaa, Simo ja Tervola)

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0660627-3 Lions Club
Haapavesi ry

Haapavesi

0203598-7 Suomen
Pipliaseura ry,
Finska
Bibelsällskapet rf,
Suoma
Biibbalsearvi rs
0679558-8 Suomen
Luonnonsuojelun
Säätiö sr

Helsinki

Helsinki

SisäSuomen
poliisilaitos

NDEAFIHH
FI3510453000457712
OKOYFIHH
FI7252900240164858

1032084-1 Päijät-Hämeen
Lahti
Eläinsuojeluyhdistys
ry
1960219-1 Keski-Suomen
Jyväskylä
keskussairaalan
lastenosastojen
Tuki ry

Lapin
poliisilaitos

OKOYFIHH
FI3251310020067576

2984303-6 Meri-Lapin
Kemi
Eläinsuojeluyhdistys
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Keräysnumero Voimassa
RA/2017/672

01.07.2017 - 30.06.2022

RA/2017/607

07.06.2017 - 06.06.2022

RA/2017/596

05.06.2017 - 31.05.2022

RA/2017/315

21.03.2017 - 28.02.2022

RA/2017/251

07.03.2017 - 06.03.2022

RA/2017/94

16.02.2017 - 15.02.2022

Julkaisu

ViranPankkiyhteys
omainen
Kerätyt varat käytetään luonnon- ja ympäristönsuojeluun, uhanalaisten
Poliisihallitus NDEAFIHH
eläin- ja kasvilajien, niiden elinalueiden sekä erilaisten luontotyyppien
FI4115723000011189
suojeluun ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön, muun
OKOYFIHH
kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatuksen edistämiseen.
FI4057800710030581
Varoja käytetään WWF Suomen ja WWF Internationalin
NDEAFIHH
suojelukohteissa, EU:n rahoittamissa hankkeissa sekä ulkoministeriön
FI9815723000326868
kumppanuussopimuksen mukaisessa kehitysyhteistyössä.
DABAFIHH
FI6980001700284004
AABAFI22
FI0866010001152370
Keräyksellä kerättävät varat käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen Poliisihallitus DABAFIHH
toimintaan; lintuympäristöjen suojeluun Suomessa ja ulkomailla,
FI7680001502095806
lintuharrastuksen edistämiseen ja tukemiseen sekä lintuharrastusta ja DABAFIHH
tutkimusta käsittelevien julkaisujen tuottamiseen.
FI7580001200163633
Varoja käytetään suojelu- ja tutkimushankkeisiin, jotka ovat yleensä
NDEAFIHH
lajisuojeluhankkeita, kuten lajien ja pesimäalueiden kartoitusta, lintujen
FI4314703000231103
paikannus- ja seurantaan liittyviä hankkeita ja tutkimusmatkoja. Varoilla
järjestetään tutkimuksellisia tapahtumia ja toteutetaan
kansalaistiedehankkeita. Hankkeista toteutetaan analyyseja ja laaditaan
raportteja, jotka julkaistaan. Hankkeita ovat muun muassa MAALI -hanke
(linnustotietojen kartoitus), Pihabongaus -hanke, pönttölintutapahtumat.
Lintuharrastuksen edistämistyötä toteutetaan järjestämällä tapahtumia,
koulutusta, ylläpitämällä ja kehittämällä tietopalvelua lintuhavainnoista
(kuten www.tiira.fi) ja koordinoimalla lintusuojelutyötä jäsenyhdistysten
kanssa. Tapahtumia ovat muun muassa Pihabongaus, Tornien taisto,
lintumessut, Eurobirdwatch, Joutsenbongaus.
Lisäksi tuotetaan lintuharrastusta ja -tutkimusta käsittelevien julkaisuja,
kuten Tiira -lehteä ja tieteellistä julkaisusarjaa Ornis Fennicaa.
Pääasiassa keräystarkoituksen mukaista suojelu- ja tutkimus- sekä
lintuharrastuksen edistämistyötä tehdään Suomessa. Tämän lisäksi
varoilla toteutetaan myös kansainvälisesti suojelutyötä BirdLife partnereiden kanssa, muun muassa hankkeita, jotka liittyvät
suomalaisten lintujen suojeluun talvehtimisalueilla ja muuttomatkoilla.
Keräysvaroilla katettavia kuluja ja kustannuksia aiheutuu edellä
kerrotuista kohteista; henkilöstökustannuksia, kulukorvauksia, laite- ja
materiaalihankintoja (mm. satelliittilähettimiä), tapahtumien
järjestämiskuluja, julkaisukustannuksia, tietopalvelun ylläpitokuluja
(internet- ja tietojärjestelmät), painatus- ja postituskuluja.
Lasten ja nuorten tapahtumien järjestämiseen( kerhotoimintaan jos
Oulun
OKOYFIHH
kerhoja perustetaan) Ja erilaisiin perheiden kriisitilanteisiin Pudasjärvellä. poliisilaitos FI6853600440067356

Pullopanttikuittikeräsksen kohteena porvoolaiset lapset ja nuoret.
Kulloinkin voimassaoleva keräyskohde ja kerättävän tukisumman
suuruus päätetään LC Porvoo-Borgån päättävässä elimessä, ns.
klubikokouksessa.
Lappeenrannassa asuvien aineellinen ja hengellinen auttaminen, lapsija nuorisotyö ja kuntouttava työtoiminta.
-kustannetaan pudasjärveläinen nuori vaihto-oppilaaksi, annetaan
stipendejä Pudasjärven kouluihin eri perustein, jaetaan jouluksi
maksusitoumuksia vähävaraisille lapsiperheille ruokahankintoja varten

ItäITELFIHH
Uudenmaan FI6642100010041844
poliisilaitos
KaakkoisSuomen
poliisilaitos
Oulun
poliisilaitos

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0215186-5 Maailman Luonnon Helsinki
Säätiö - World
Wide Fund For
Nature, Suomen
rahasto sr

0605840-6 BirdLife Suomi ry

Helsinki

1486737-7 Mannerheimin
Pudasjärvi
Lastensuojeluliiton
Pudasjärven
yhdistys ry
3026234-3 Lions Club Porvoo- Porvoo
Borgå r.y.

ITELFIHH
FI2341080010114158

2210901-5 Luukkaan Pysäkki
r.y.

Lappeenranta

OKOYFIHH
FI6253600420083621

3061011-7 Lions Club
Pudasjärvi Hilimat
ry

Pudasjärvi
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Keräysnumero Voimassa

Julkaisu

RA/2017/137

Kerätyt varat käytetään YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin (United
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)
naisten oikeuksia vahvistaviin ohjelmiin, kampanjoihin ja
vaikuttamistyöhön maailmanlaajuisesti.

10.02.2017 - 09.02.2022

ViranPankkiyhteys
omainen
Poliisihallitus NDEAFIHH
FI6212703000208939
DABAFIHH
FI6080001000073370

Y-tunnus

Yhteisö

Kotipaikka

0490231-9 UN Women Suomi Helsinki
ry
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