Hyväntekeväisyyskohteita
Keski-Pohjanmaalla - opas

Joulu on
antamisen aikaa

Kosti ry:n Järjestöt mukana muutoksessa KeskiPohjanmaalla -hanke on laatinut ensimmäistä
kertaa oppaan, johon on koottu yhdistysten
hyväntekeväisyyskohteita Keski-Pohjanmaalla.
Tämän oppaan tarkoitus on palvella näin joulun
alla alueen organisaatioita ja asukkaita, jotka
ovat kiinnostuneita lahjoittamaan rahaa
paikalliseen toimintaan. Yritykset ja yhteisöt
tekevät usein etenkin joulun alla lahjoituksia
hyväntekeväisyyteen, mutta sopivien
lahjoituskohteiden löytäminen voi olla
haastavaa. Kansainväliset ja valtakunnalliset
kampanjat ovat usein näkyvämmin esillä,
paikallisten kohteiden jäädessä varjoon.
Oppaan tarkoituksena on tukea paikallisia
toimijoita saamaan lahjoituksia tärkeään
työhönsä ja helpottamaan lahjoituksen tekijöitä
löytämään sopivia kohteita läheltä.
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POHJANMAAN
SYÖPÄYHDISTYS RY
Pohjanmaan syöpäyhdistys on potilas- ja
terveysjärjestö, jonka tehtävänä on ehkäistä syöpää
sekä tukea ja kuntouttaa syöpäpotilaita ja heidän
läheisiään. Yhdistys haluaa parantaa sairastuneiden
ja heidän läheistensä hyvinvointia. Yhdistys tukee
myös alan tieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on
Hyvä Elämä ilman syöpää, syövästä huolimatta.

RAHALAHJOITUKSEN
KOHDE

Kokkolan/Keski-Pohjanmaan alueella tapahtuva
syöpäpotilaiden palliatiivinen kotisaattohoitotyö ja
vapaaehtoisten tekemä saattohoidon tukihenkilötyö.

NÄIN LAHJOITAT
MIKSI LAHJOITTAA?
Kokkolan seudulla tarjottava saattohoito on
mahdollista vain paikallisten lahjoitusten ansiosta,
sillä julkisen sektorin maksamat korvaukset eivät riitä
kattamaan toiminnan kustannuksia.

Tilinumero ja maksun saaja:
FI62 5670 0820 0371 64 Pohjanmaan
Syöpäyhdistys ry
Rahankeräyslupa ja voimassaoloaika:
RA/2019/880, 1.11.2019-31.12.2020.
Lisätietoa:
https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/neuvontaja-tuki/palliatiivinen-kotisairaanhoito/

LEIJONAEMOT RY
Leijonaemot ry:n toiminnan tarkoitus on edistää
vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien
kesken sekä edistää vuorovaikutusta sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä kasvatusalan
ammattilaisten ja vanhempien välillä. Leijonaemot
ry järjestää tapahtumia erityislasten ja
pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille sekä
perheiden yhteisiä tapahtumia sekä tekee myös
vaikuttamistyötä.

RAHALAHJOITUKSEN KOHDE

MIKSI LAHJOITTAA?

NÄIN LAHJOITAT

Lapsen pitkäaikaissairaus aiheuttaa usein vanhempien
henkistä ja fyysistä uupumista sekä taloudellista
ahdinkoa, joten perheiden piristäminen on erittäin
tärkeää.

Tilinumero ja saajan nimi: FI8912003000065995
Leijonaemot Ry (Viesti: Kokkolan Leijonaemot)
Lahjoituslaskun voi tilata: toimisto@leijonaemot.fi
Verkkolahjoitukset: https://leijonaemot.fi/tuote/lahjoitus/
(Lisätiedot/Tilauksen kommentit: Kokkolan Leijonaemot)
Rahankeräyslupa ja voimassaoloaika:
RA/2018/1116 1.1.2019-31.12.2020
Lisätietoa: www.leijonaemot.fi

Lahjoituksilla järjestetään tapahtumia erityislasten ja
pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille sekä
perhetapahtumia.

HOPE - YHDESSÄ &
YHTEISESTI RY
Hope toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi
hyväksi. Yhdistys tekee todeksi unelmaa siitä, että
lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat
mahdollisuudet hyvään arkeen. Yhdistys jakaa
vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille
konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia, sekä lapsille
ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.

MIKSI LAHJOITTAA?
Lapsiperheköyhyys on ollut viime vuosina jälleen
kasvussa ja se koskettaa Suomessa jopa 150 000 lasta.
Voimme kansalaistoiminnan avulla lieventää köyhyyden
haitallisia vaikutuksia. Jokainen lahjoitus on tukeamme
tarvitseville lapsille tärkeä.

RAHALAHJOITUKSEN KOHDE
Vähävaraisten perheiden arjen tukeminen:
tavarahankinnat, arjen virkistystoiminta ja harrastusten
tukeminen lapsille, nuorille sekä perheille.

NÄIN LAHJOITAT
Tilinumero ja saajan nimi:
FI19 5630 0020 3003 12, Hope Yhdessä ja Yhteisesti
ry (Viite 2804 Kokkola)
Rahankeräyslupa ja voimassaoloaika:
RA/2019/425, 15.9.2019-14.9.2022
Lisätietoa: www.hopeyhdistys.fi

KOKKOLAN PELASTAKAA
LAPSET RY
Kokkolan Pelastakaa Lapset ry auttaa kokkolalaisia ja
keski-pohjanmaalaisia lapsia ja lapsiperheitä
tukemalla vähävaraisten lasten koulunkäyntiä ja
harrastamista myöntämällä vaikeissa
elämäntilanteissa eläville perheille avustuksia
yhteistyössä sosiaalitoimen, seurakuntien ja koulujen
kanssa.

MIKSI LAHJOITTAA?
Pelastakaa Lasten Lahjaksi Tulevaisuus joulukeräyksen tuotoilla maksetaan muun muassa
lasten harrastusmaksuja ja hankitaan nuorille
oppikirjat tai -välineet koko lukio- tai
ammattiopintojen ajalle. Lahjoitusten turvin nuorten
tulevaisuus ei jää pelkän peruskoulun varaan, vaan
he voivat valmistua ylioppilaaksi tai ammattiin.

RAHALAHJOITUKSEN KOHDE
Pelastakaa Lapset ry:n Lahjaksi Tulevaisuus joulukeräyksellä tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia ja
vähävaraisia lapsia kotimaassa.

NÄIN LAHJOITAT
Tilinumero ja saajan nimi:
FI64 1017 3000 2107 27, Pelastakaa lapset ry, (Viesti:
Kokkolan Pelastakaa Lapset ry)
Verkkolahjoitukset:
www.pelastakaalapset.fi/lahjaksitulevaisuus (Kirjoita
kohde: Kokkolan Pelastakaa Lapset ry)
Rahankeräyslupa ja voimassaoloaika:
RA/2017/823, 1.1.2018–31.12.2022
Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi/lahjaksitulevaisuus

POHJANMAAN-SYLI RY
Pohjanmaan-SYLI ry on yksi Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n
seitsemästä jäsenyhdistyksestä. Yhdistyksen kotipaikka
on Seinäjoki ja toimintaa on Etelä-Pohjanmaan,
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Yhdistyksen
toiminnan avulla lisätään syömishäiriöiden
tunnettavuutta ja autetaan parantamaan syömishäiriöön
sairastuneiden hoitoa. Yhdistys järjestää syömishäiriöihin
liittyviä luentoja ja koulutuksia sekä pitää
kokemuspuheenvuoroja.

RAHALAHJOITUKSEN KOHDE
Kertalahjoituksista saadut varat käytetään läheisten
vertaistukiryhmätoiminnan virkistäytymiseen,
sairastavien vertaistukiryhmän perustamiseen sekä
yhdistyksen markkinointimateriaalin painattamiseen.

MIKSI LAHJOITTAA?
Lahjoitusten avulla yhdistys pystyy olemaan entistä
paremmin syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän
läheistensä tukena. Yhdistyksen vapaaehtoiset ohjaavat
syömishäiriöön sairastuneille ja heidän läheisilleen
tarkoitettuja vertaistukiryhmiä. Yhdistys jakaa myös
syömishäiriöihin liittyvää tietoa ja tukea sekä järjestää
yhdistyksen vapaaehtoisille virkistystoimintaa. Lahjoitukset
kohdistetaan Pohjanmaan-SYLI ry:n alueella tapahtuvaan
toimintaan, jolloin saadut varat suunnataan erityisesti
keskipohjalaisten, eteläpohjalaisten ja pohjalaisten
syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä
tukemiseen.

NÄIN LAHJOITAT
Tilinumero ja saajan nimi:
FI12 5716 9020 0480 83, Syömishäiriöliitto – SYLI ry,
(Viesti: Pohjanmaan SYLI)
Rahankeräyslupa ja voimassaoloaika:
RA/2018/999, 1.1.2019-31.12.2020
Lisätietoa sähköpostilla: pj@pohjanmaansyli.fi

KIINNOSTUITKO YHDISTYSTOIMINNASTA?
Onko organisaatiosi kiinnostunut tekemään yhteistyötä
alueellamme toimivien yhdistysten kanssa?
Oletko kenties itse kiinnostunut osallistumaan yhdistysten
toimintaan?
Tietoa yhdistyksistä ja niiden toiminnasta löydät eVILJOyhdistysrekisteristä osoitteesta: www.eviljo.fi
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Antoisaa joulun
odotusta!

JÄRJESTÖT MUKANA
MUUTOKSESSA KESKIPOHJANMAALLA -HANKE

Hanke on osa STEAN:n rahoittamaa
valtakunnallista Järjestöt mukana muutoksessa ohjelmakokonaisuutta, jota koordinoi SOSTE
Suomen Sosiaali ja Terveys ry. Vastaavia
hankkeita löytyy kaikista maakunnista.
Lue lisää hankkeesta:
https://www.siltakokkola.fi/jarjestot-mukanamuutoksessa-kes/
tai ota yhteyttä: jmmk-p@siltakokkola.fi
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