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Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2020/1538, voimassa toistaiseksi 1.1.2021 alkaen, myönnetty
1.12.2020, Poliisihallitus.

Tililtä nro
Från konto nr

TILISIIRTO GIRERING

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

BIC F I38 8000 1400 1611 30

Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

Osoite

Nimi

Seurakunta

BIC

DABAFIHH
NDEAFIHH
OKOYFIHH
HELSFIHH

PANKKI BANKEN

Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti
ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Euro

TAS AUS 2 0 2 2

Viesti

F I78 1016 3000 0774 40
F I46 5 780 0710 0412 40
DABAFIHH
F I15 4055 1020 2555 96

IBAN

Lahjoittamalla annat toivoa:

Kahden puuntaimen
istutus

20 €
Puhdasta
vettä kylälle

150 €
Koulutus kestävistä
viljelytavoista kylälle

85 €

Monta tapaa lahjoittaa:

Tilisiirrolla
MobilePay
numeroon 40644

Osoitteessa
www.ymparistopankki.fi
ekstiviestillä YMPÄRISTÖ10
(10 €), YMPÄRISTÖ20 (20 €)
numeroon 16155

Tutustu tietosuojaamme www.suomenlahetysseura.fi/tietosuojaseloste

Suomen Lähetysseura
tekee pitkäjänteistä työtä
oikeudenmukaisen ja
inhimillisen maailman puolesta.

Toivoa
ilmassa

tasaus.fi

Maya Tamang sai viljelytunnelin
Lähetysseuran tukemana. Tunneli
mahdollistaa viljelyn ennustamattomissa ja vaihtelevissa ilmastooloissa ja takaa suuremman
sadon. Lisätulot auttavat Mayaa
kouluttamaan lapsensa.

Työmme tuloksena vuonna 2018 Tansanian
Kishapun alueella 2 730 kotitaloutta aloitti
viljelyn ilmastokestävämmillä menetelmillä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo ympäri maailmaa. Sään ääri-ilmiöt
vievät perheiltä mahdollisuuden elinkeinoon, ravintoon ja puhtaaseen veteen.
Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten,
vaikka ovat vaikuttaneet siihen vähiten.
Suomen Lähetysseura tukee yhteisöjä ympäri maailman ilmastonmuutokseen
sopeutumisessa. Yhdessä paikallisten kumppaniemme kanssa tuemme kestävää
energiantuotantoa, kehitämme viljelymenetelmiä, istutamme puita ja koulutamme
ihmisiä ympäristötietoisuudessa.

Sään ääri-ilmiöt, kuten kuivuuskriisit
ja tulvat, ovat lisääntyneet.

3 syytä tehdä työtä
ympäristön hyväksi
1. Luomakunta
Aurinko, vesi ja maaperä tuottavat ruuan, jota tarvitsemme elääksemme. Luomakunta on Jumalan lahja meille.

Istutamme toivoa sinne,
missä ilmastonmuutos
kylvää hätää.

Ilmastonmuutoksen
vaikutukset

Sään ennustamattomuus vaikeuttaa
maanviljelyä ja siten ruuan saantia.

Olemme oppineet näkemään ympäristömme meille annettuna resurssina, jota
hyödynnämme eri tavoin. Kristillisen uskon mukaan luomakunnalla on myös
itseisarvo. Tämä arvo ei riipu siitä, mitä kaikkea hyötyä se voi ihmiselle tuottaa.

2. Lähimmäisenrakkaus
Ilmastonmuutoksen tuhoisat vaikutukset koettelevat eniten kaikkein heikoimpia ja
köyhimpiä. Kristittyinä emme voi paeta vastuutamme toisista ihmisistä: Jeesus
opetti seuraajiaan puolustamaan heikkoja, köyhiä ja sorrettuja.

3. Oikeudenmukaisuus
Maailma ei ole reilu: toisen hätä voi olla toisen bisnes. Nälän koettelemalla alueella voi myyntiin tuotu ruoka olla huomattavasti kalliimpaa kuin normaalisti.
Tehtävämme on edistää oikeudenmukaisuuden toteutumista. Olemalla niiden
ihmisten puolella, joita olemassa olevat järjestelmät syrjivät, kuljemme Jeesuksen
jalanjäljissä
(Teksti pohjautuu Kati Kemppaisen blogikirjoitukseen: Kolme syytä
miksi kristittyjen tulee toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi)

Ihmisten työtaakka kasvaa, kun esimerkiksi vettä on haettava yhä kauempaa.

Lahjoittamalla voit auttaa!

