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Lahjavalikoima
Toisenlainen Lahja on eettinen
ja ekologinen lahja
Hankkimalla Vuohen, Kasvimaan, Koulutarvikkeita tai muun
Toisenlaisen Lahjan, ilahdutat sekä lahjan saajaa että kaukaisia
lähimmäisiämme. Kaikilla lahjoillamme autat kehitysmaiden
köyhimpiä ihmisiä ympäri maailmaa.

Huopa
Sodat ja luonnonmullistukset
tulevat pyytämättä ja yllätyksenä, ja katastrofin sattuessa
hätä on valtava. Kylmissä olosuhteissa huopa on elintärkeä ja
voi pelastaa ihmishenkiä. Kirkon
Ulkomaanapu auttaa katastrofien
uhreja yli pahimman hädän.

Koulupuku

Toisenlaisella Lahjalla autat hädässä
ja tuet kestävää kehitystä
Toisenlaisten Lahjojen avulla tarjotaan kehitysmaiden ihmisille koulutusta, millä tähdätään pitkäjänteiseen kehitykseen ja
toimeentulon turvaamiseen. Lahjoilla tuetaan myös rauhantyötä
sekä autetaan ihmisiä katastrofien keskellä. Kirkon Ulkomaanapu toimittaa lahjoituksesi luotettavasti perille sinne, missä
apua tarvitaan eniten.

Valitse lahjoituksestasi sähköinen
tai perinteinen kortti
Lahjoituksestasi saat sähköisen tai perinteisen postikortin,
jossa kerrotaan hankkimasi lahjan merkityksestä kehitysmaiden
ihmisille. Tervehdykset voit antaa lahjaksi läheisellesi, ystävällesi
tai yhteistyökumppanillesi. Antamalla Toisenlaisen Lahjan tuot
iloa monelle!

5€

8€

57 miljoonaa kouluikäistä lasta
maailmassa ei käy koulua, ja
enemmistö heistä on tyttöjä.
Toisenlaisten Lahjojen avulla tuetaan kehitysmaiden köyhimpien
lasten koulutusta.

Siemenlajitelma
Siemenlajitelman avulla kehitysmaiden perheet pystyvät
viljelemään monipuolisen sadon
itselleen ja myyntiin. Siementen
lisäksi annamme koulutusta
tehokkaista viljelymenetelmistä
ja kestävistä kasvilajikkeista.

10€

20€

15 puuntainta

15€

Jalkapallo

Puut suojaavat maata eroosiolta
ja poistavat ilmasta hiilidioksidia.
Puiden istuttaminen auttaa luonnon tasapainon palauttamisessa
alueilla, joilla metsät on hakattu
polttopuiksi. Kirkon Ulkomaanapu istuttaa puita mm. Nepaliin.

Hedelmäpuut
Hedelmäpuut auttavat kehitysmaiden
köyhimpiä perheitä toimeentulon
hankkimisessa ja monipuolistavat
heidän ruokavaliotaan. Esimerkiksi
papaija, appelsiini ja muut sitruslajit
ovat yleisiä hedelmien tuotantoa
varten kasvatettavia puita.

18€

Toisenlaisten Lahjojen avulla järjestetään kovia kokeneille lapsille ja nuorille
psykososiaalista tukea, esimerkiksi
jalkapallon pelaamisen tai muiden liikuntalajien muodossa. Jalkapallo tuo
lapsille iloa ja onnistumisen tunteita.

Lääkkeet
Katastrofialueilla taudit leviävät
nopeasti puhtaan veden saatavuuden
ja sanitaation heikennyttyä. Erityisesti
lapset, vanhukset ja raskaana olevat
naiset ovat alttiita tarttuville taudeille.
Harvalla katastrofin uhrilla on varaa
hankkia lääkkeitä usein helposti parannettavissa oleviin sairauksiin.

20€

Joulurauha
20€

svimaa
bina Aketchin ka
Ugandalaisen Sa

kukoistaa!

Muista ystävääsi jouluna rauhaa
edistävällä lahjalla. Rakennamme
rauhaa sotien ja erilaisten konfliktien
epävakauttamilla alueilla. Autamme
alueiden jälleenrakentamisessa ja koulutamme paikallisia yhteisöjä ratkaisemaan erimielisyyksiä väkivallattomin
keinoin.

6 Kanaa
Kanankasvatus on helppo toimeentulon lähde naisille. Se jättää aikaa
päivän muihinkin kotitöihin kuten
veden ja polttopuiden hakuun, kodin
siivoukseen, ruuanlaittoon ja lastenhoitoon.

24€
25€

Apu menee perille

Katastrofitilanteissa puhtaan veden
saanti on ensiarvoisen tärkeää. Ilman
puhdasta vettä monenlaiset taudit
pääsevät leviämään. Kehitysmaissa
kuolee vuosittain satoja tuhansia
lapsia likaisen veden tai puutteellisen
sanitaation aiheuttamiin sairauksiin.

Kambodžassa yli 1000 henkilöä osallistui maatalouskoulutukseen, johon kuului mm. riisin, kassavan ja vihannesten viljelyä sekä
sikojen ja kanojen kasvatusta. Lähes 800 henkilöä osallistui myös
hedelmäpuiden istutuskoulutukseen. Lisäksi viidelle koululle jaettiin viljelystarvikkeita, joista hyötyi yli 1700 koululaista.

Ateria koko kylälle
Luonnonkatastrofien koettelemilla alueilla monet perheet
elävät tietämättä mistä saada
seuraavan päivän ateria.
Toisenlaisten Lahjojen avulla
hankitaan ruoka-apuna mm.
riisiä, vehnää, ruokaöljyä,
palkokasveja ja suolaa kriisialueiden ihmisille.

23€

Puhdasta vettä

Kasvimaa
Kasvimaalta saadut vihannekset
rikastuttavat kehitysmaiden perheiden yksipuolista ravintoa ja auttavat
toimeentulon hankkimisessa. Kirkon
Ulkomaanapu antaa kehitysmaiden
ihmisille koulutusta kasvimaan hoidosta, luonnonmukaisista viljelymenetelmistä ja monipuolisen ruuan
tärkeydestä terveydelle.

25€

30€

Työkalut
Moni kehitysmaan perhe tekee
peltotöitä ja ylläpitää kotia varsin
alkeellisilla työkaluilla. Toimivilla
työkaluilla voidaan tehostaa
maanviljelyä ja helpottaa toimeentulon hankintaa.

Ammattikoulutus
30€

Ammattikoulutus-lahjalla annat
nuorelle mahdollisuuden koulutukseen ja toimeentuloon.
Koulutamme esimerkiksi leipurin,
puusepän, ompelijan ja mekaanikon ammattiin.

Vuohenmaidon myynnillä
perheelle ruokaa
Vuohi

30€

Vuohi auttaa kehitysmaiden perheitä ulos köyhyyden kierteestä,
sillä perhe saa tuloja myymällä
vuohenmaitoa ja kilejä. Vuohen
saaneet perheet koulutetaan
vuohenkasvatukseen ympäristönsuojelu huomioiden.

Somalialaisen Anab Mohammedin, 39, perheellä oli ennen suuria taloudellisia vaikeuksia.
Elämä muuttui, kun Anab sai Kirkon Ulkomaanavulta 15 vuohta toimeentulon hankkimiseksi.
Vuohet lisääntyivät ja tänään niitä on jo 30!
”Nyt myyn maitoa ja ostan tuloilla ruokaa”,
Anab iloitsee. Tulevaisuuden haaveena on oman
kaupan perustaminen säästetyillä rahoilla.

Syntymätodistus
Noin 290 miljoonalla lapsella ei ole syntymätodistusta.
Usein nämä lapset jäävät ilman koulutusta ja terveydenhuoltoa. Lisäksi he ovat alttiita hyväksikäytölle, ihmiskaupalle sekä lapsityövoimaksi joutumiselle. Syntymätodistus
antaa lapselle perusoikeudet ja luo pohjan ihmisoikeuksien
toteutumiselle.

35€

32€

Koulutarvikkeet
Monissa kouluissa on suuri pula koulutarvikkeista. Ilman
niitä on vaikea opiskella. Toisenlaisilla Lahjoilla tuetaan
pakolaisleirien ja kehitysmaiden lasten koulutusta
rakentamalla ja varustamalla kouluja sekä hankkimalla
oppimateriaaleja.

Mehiläistarhauksella lapset
kouluun
Rahavaikeudet tuottivat ennen runsaasti
huolta ugandalaisen Alice Acholan perheessä.
Perheen ruokavalio oli todella yksipuolista
– yleensä syötiin pelkästään papuja. Elämä
muuttui, kun Alice pääsi Kirkon Ulkomaanavun tukemana kouluttautumaan mehiläistarhaajaksi. Nyt Alice saa toimeentulonsa
myymällä hunajaa ja vihanneksia. Perhe saa
vihdoin monipuolista ruokaa ja Alice pystyy
maksamaan lastensa koulumaksut. Perheen
tulevaisuudessa on valoa!

Polkupyörä
Maaseuduilla lasten koulumatkat voivat olla kymmeniäkin
kilometrejä. Pyörä on monelle kehitysmaan lapselle ainut
tapa päästä päivittäin kouluun. Toisenlaisten Lahjojen avulla
hankitaan polkupyöriä köyhimpien perheiden lapsille.

39€

38€

Mehiläispesä
Mehiläispesästä kerättyä hunajaa myymällä kaikkein
köyhimmät ihmiset kehitysmaissa saavat toimeentulon.
Lisäksi herkullinen hunaja tuo vaihtelua yksipuoliseen
ravintoon. Kirkon Ulkomaanapu antaa koulutusta mehiläishoidosta ja tehokkaasta hunajantuotannosta.

Hätäapupaketti
Yllättävien katastrofien koettelemilla alueilla perheet tarvitsevat
pikaisesti suojaa ja tarvikkeita.
Toisenlaisten Lahjojen avulla
hankitaan mm. huopia, keittovälineitä ja väliaikaisia suojia
katastrofialueiden ihmisille.

40 €

Koulua ja turvaa
40 €

Opettaja lapselle
Kehitysmaissa on huutava pula
pätevistä opettajista. Oppimistulokset ovat hälyttävän alhaiset:
joka viides lapsi läpäisee peruskoulun oppimatta lukemaan.
Opettaja lapselle -lahjalla autat
lasta saamaan hyvän koulutuksen, joka avaa oven ammattiin
tulevaisuudessa.

Katastrofit ja pitkittyneet kriisit
vaikuttavat yli 30 miljoonan
lapsen elämään. Toisenlaisilla
Lahjoilla tuetaan lasten koulunkäyntiä humanitaarisissa
hätätilanteissa luoden turvallisuutta arkeen ja tarjoamalla heille
vapaa-ajan toimintaa, kuten
urheilua ja taidekasvatusta.

42 €

5 Sikaa

55€

Sika saa kerralla jopa kymmenen
porsasta. Sikojen kasvattaminen
on helppoa, ja se mahdollistaa
köyhille perheille toimeentulon.

Lapset takaisin
opintielle
”Koulussa minä pidän kaikkein
eniten koulurakennuksesta, jonka
Kirkon Ulkomaanapu kunnosti”,
sanoo Florida Tapourou silmät
tuikkien. Aseelliset ryhmät tuhosivat Floridan koulun vuonna
2013 alkaneessa konfliktissa
Keski-Afrikan tasavallassa.
Tänään Floridalla ja hänen
koulutovereillaan on kuitenkin
uudet pulpetit ja katto luokkahuoneen päällä. Florida on
yksi 63 000 lapsesta, jotka
ovat päässeet takaisin kouluun Kirkon Ulkomaanavun työn ansiosta.

Sydämen lahjat
10€

Sydämen Lahjat ovat symbolisia lahjoja, joilla kerrot välittäväsi läheisestäsi lähellä ja kaukana. Sydämen Lahjalla annat kehitysmaiden ihmisille
sellaista tukea tai koulutusta, jota he eniten tarvitsevat.

Ystävyyttä

Kiitos

Tämän lahjan avulla ilostutat
ystävän mieltä kertomalla miten
paljon arvostat ystävyyttänne.

Onko joku tukenut sinua tärkeällä hetkellä tai
haluatko vain kertoa toiselle, että olet kiitollinen siitä, että hän on elämässäsi? Kiitoslahjalla kerrot läheisellesi kiitollisuudestasi.

20€

30€

Halaus

Kukkia

Onko ystäväsi tai rakkaasi halauksen tarpeessa? Nyt voit lähettää halauksen läheiselle kaukana
tai lähellä.

15€

Eettiset kukat eivät lakastu koskaan! Ruusukimpun sijaan voit antaa ystävälle lahjaksi
kukkia, jotka vievät iloa kehitysmaihin asti.

Rakkautta
Rakkautta-lahja on eettinen lahja, jonka avulla voi
kertoa sen, mitä ei aina saa
sanotuksi.

25€

Naisten Pankin lahjat
Naisten Pankin Lahjoilla tuetaan kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja
toimeentulon kehittämistä. Anna sinäkin tukesi naiselle.

UUTUUS
Stipendi tytölle
Tällä lahjalla autat tyttöjä
kehitysmaissa pääsemään
opintielle.

30€

25€

Yrittäjyyskoulutus

Naisten Pankin
osake

Yrittäjyyskoulutus-lahjalla
annat naiselle kehitysmaassa mahdollisuuden
oman yrityksen perustamiseen ja sen onnistuneeseen
pyörittämiseen bisneskoulutuksen avulla.

Naisten Pankin osakkaana
tuet pitkäjänteistä toimintaa kehitysmaiden naisten
yrittäjyyden puolesta.

50€

75€

Ammatti

Pienlaina

Ammatti-lahjalla autat
naista kehitysmaassa
saamaan toimeentuloa ja
koulutusta.

Pienlainalla tuet kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä
ja toimeentulon hankintaan
tähtäävää koulutusta.

750€

65€

Orjasta ompelijaksi
Nepalilainen Kasak Rana, 22, on entinen kamlariorja. Elämä oli
köyhää ja Kasak kertoo käyttäneensä samaa mekkoa vuoden ajan,
koska toiseen ei ollut varaa. Muutos oli suuri, kun Kasak pääsi Ulkomaanavun tukemana ompelukoulutukseen ja perusti oman ompelimon. ”Ennen en olisi voinut edes kuvitella, että jonain päivänä olen
arvostettu ompelija”, Kasak sanoo. Tänään jokaisella Kasakin 11 henkisen perheen jäsenellä on uudet vaatteet ja mikä tärkeintä, tulojen
ansiosta Kasakin nuorin sisar on päässyt kouluun!

Ompelukone

Huussi

Lukutaito

Ompelu on edelleen yksi tärkeistä
naisten harjoittamista elinkeinoista kehitysmaissa. Ompelu
turvaa perheelle toimeentulon ja
mahdollistaa naisten työskentelyn kotona.

2,4 miljardilta ihmiseltä maailmassa puuttuu asianmukainen
sanitaatio. Kunnolliset käymälät
parantavat hygieniaa ja estävät
tarttuvien tautien leviämistä.
Toisenlaisten Lahjojen avulla
rakennetaan kehitysmaiden kyliin
ja kouluihin käymälöitä ja annetaan hygieniavalistusta.

103 miljoonaa nuorta ei osaa
lukea. Lukutaidoton elää toisilta
saamansa tiedon varassa, ja
häntä on helppo käyttää hyväksi.

toisenlain

enlahja.fi

Vuohi
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80€

Suosituimmista lahjoistamme
myös valokuvalliset kortit
perheelle
14.9.2017
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100€

Toisenlainen
yrityslahja

Ateria 1000 lapselle
Lapset kärsivät katastrofitilanteissa eniten. Aliravitsemuksella
voi olla pitkäkestoisia haitallisia
vaikutuksia lapsen terveyteen.
Toisenlaisten Lahjojen avulla
toimitetaan kriisialueiden lapsille
mm. ruoka-apua.

150
€

Vesipumppu
663 miljoonaa ihmistä elää vailla
puhdasta vettä. Kirkon Ulkomaanapu edistää puhtaan veden
saantia kehitysmaissa.

Toisenlaisten Lahjojen avulla kunnostetaan ja rakennetaan kaivoja
ja vesijärjestelmiä kehitysmaissa.
Kyläläiset osallistuvat hankkeen
suunnitteluun ja toteutukseen.

Etsitkö mieleenpainuvaa lahjaa henkilöstöllesi, asiakkaillesi tai
yhteistyökumppaneillesi? Olipa kyse joululahjasta tai muusta
liikelahjasta, Toisenlainen Lahja on oiva lahjaidea. Antamalla Toisenlaisen Lahjan osoitat arvostusta lahjan saajalle, ja samalla tuet
tärkeää työtä kehitysmaiden köyhimpien ihmisten auttamiseksi.

Toisenlainen Lahja kertoo yrityksesi
yhteiskuntavastuullisuudesta
Kehitysyhteistyön tukeminen on hieno tapa tuoda yrityksesi
arvot näkyvästi esiin. Yrityksesi saa käyttöön valittuihin Toisenlaisiin Lahjoihin liittyvää materiaalia, jonka avulla lahjoituksesta
voi kertoa tiedotteessa, vuosikertomuksessa tai lehti-ilmoituksessa. Kerromme lahjoituksen tehneistä yrityksistä myös verkkosivuillamme.

200€

Kaivo

Ilahduta yrityksesi tärkeimpiä
sidosryhmiä eettisellä lahjalla

1200€

Räätälöimme lahjan yrityksesi tarpeisiin
Voimme tarjota yrityksellesi myös muita lahjoja, kuten vuohilauman tai 200 kanaa. Lahjoituksestasi saat kortin, jossa kerrotaan,
kuinka lahjasi auttaa apua tarvitsevia. Voimme myös räätälöidä
perinteiset postikortit yrityksesi omalla tervehdyksellä ja logolla
varustettuina. Otathan meihin yhteyttä, kun haluat lisätietoa
lahjavaihtoehdoista. Lahjoittajapalvelu: 020 787 1201.

Missä Toisenlaiset
Lahjat auttavat?
Toisenlaiset Lahjat ovat esimerkkejä tekemästämme työstä. Oheisesta kartasta näet
maat, joissa lahjoitukset auttavat. Lahjoitukset
kohdennetaan teemoittain hankkeisiimme.
Työssä köyhyyden kierteen katkaisemiseksi
annetaan ihmisille koulutusta ja välineitä toimeentulon hankintaan ja terveyden ylläpitämiseen sekä mahdollisuuksia koulunkäyntiin.
Katastrofiapua toimitetaan luonnon ja ihmisten aiheuttamien katastrofien uhreille. Apua
toimitetaan sekä pahimman hädän aikana
että kriisin jälkeen toipumiseen ja jälleenrakennukseen.
Naisten Pankin Lahjoista saaduilla varoilla
tuetaan kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja
toimeentuloa sekä tyttöjen koulutusta.

Kirkon Ulkomaanapu
toimittaa lahjoituksesi
luotettavasti perille
Toiminnan luotettavuus perustuu moneen
eri tekijään. Avustuskohteet ja paikalliset
yhteistyökumppanit valitaan huolella, ja Ulkomaanavun vastuuhenkilöt seuraavat hankkeiden edistymistä. Avun perillemenon lisäksi
varmistetaan, että hankkeilla saadaan aikaan
suunniteltu muutos. Vuonna 2016 ohjasimme
kaikista tuotoista 84 % avustustyöhön.
Varmistaaksemme, että lahjoituksestasi
mahdollisimman suuri osa käytetään suoraan avustustyöhön, emme voi raportoida
yksittäisten lahjojen käytöstä kohdemaissa.
Yksittäisen lahjoituksen seuranta vaatii paljon
resursseja, jotka olisivat pois avustustyöstä.

Syyria
Palestiinalaisalueet
Jordania

Eritrea

Keski-Afrikan
tasavalta

EteläSudan

Somalia

Uganda
Kenia

Lahjat ja teemat

Nepal
Myanmar

Kambodža

Työ köyhyyden kierteen
katkaisemiseksi
15 puuntainta
5 sikaa
6 kanaa
Ammattikoulutus
Hedelmäpuut
Huussi
Joulurauha
Kaivo
Kasvimaa
Koulupuku
Koulutarvikkeet
Lukutaito
Mehiläispesä
Ompelukone
Opettaja lapselle
Polkupyörä
Siemenlajitelma
Sydämen Lahjat
Syntymätodistus

Työkalut
Vesipumppu
Vuohi
Katastrofiapu
Ateria 1000 lapselle
Ateria koko kylälle
Huopa
Hätäapupaketti
Jalkapallo
Koulua ja turvaa
Koulutarvikkeet
Lääkkeet
Puhdasta vettä
Naisten Pankki
Ammatti
Osake
Pienlaina
Stipendi tytölle
Yrittäjyyskoulutus

Ympäristön huomioiminen on osa Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyötä. Kaikkein köyhimpien maiden ihmiset kärsivät eniten
ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Kirkon Ulkomaanavun maaseudun
kehittämishankkeissa ihmisille annetaan neuvontaa ja tukea ympäristöystävällisessä maan ja luonnonvarojen käytössä.
Lahjat hankimme pääosin paikallisesti säästääksemme rahtikuluissa,
vähentääksemme ympäristökuormitusta ja tukeaksemme paikallista
työllisyyttä. Ympäristön hyvinvointi lisää koko yhteisön hyvinvointia.

Miten käytämme lahjoituksesi?
Lahjat annetaan kaikkein
köyhimmille ihmisille heidän
etniseen taustaansa, uskontoonsa tai poliittiseen vakaumukseensa katsomatta.

toisenlainenlahja.fi

imaa

Kasv

ja®

Toisenlainen Lah
sinulle, ole hyvä

Kirkon Ulkomaanapu
käyttää tuotoista vain 16 %
kotimaan toimintoihin.
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Kirkon Ulkomaanapu
yhdessä kumppaniorganisaatioiden ja tilintarkastajien
kanssa valvoo varojen käyttöä ja työn tuloksia.

Lahjat hankitaan yleensä paikallisesti, jotta vältytään kalliilta kuljetuskustannuksilta.

Kyläläiset ja paikalliset
työntekijät ovat mukana
toiminnan suunnittelussa
ja toteuttamisessa. Kaikessa toiminnassa pyritään
käyttämään luontoa säästäviä menetelmiä.

Kokeneet ammattilaiset, kuten
opettajat, maatalousneuvojat
ja eläinlääkärit kiertävät kylissä
kouluttamassa ja ohjaamassa
avunsaajia. Opitut taidot antavat
kestävän pohjan tulevaisuudelle.

Lahja
Huopa
Koulupuku
Siemenlajitelma
Ystävyyttä
15 puuntainta
Halaus
Hedelmäpuut
Jalkapallo
Lääkkeet
Joulurauha
Kiitos
Ateria koko kylälle
6 Kanaa
Kukkia
Puhdasta vettä
Kasvimaa
Stipendi tytölle
Ammatti
Ammattikoulutus
Työkalut
Vuohi
Rakkautta
Syntymätodistus
Koulutarvikkeet
Polkupyörä
Mehiläispesä
Hätäapupaketti
Koulua ja turvaa
Opettaja lapselle
Yrittäjyyskoulutus
5 Sikaa
Ompelukone
Pienlaina
Huussi
Lukutaito
Ateria 1000 lapselle
Vesipumppu
Osake
Kaivo

Hinta
5€
8€
10 €
10 €
15 €
15 €
18 €
20 €
20 €
20 €
20 €
23 €
24 €
25 €
25 €
25 €
25 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
32 €
35 €
38 €
39 €
40 €
40 €
42 €
50 €
55 €
65 €
75 €
80 €
100 €
150 €
200 €
750 €
1200 €

Valokuva-

Määrä (kpl) kortti*

Toisenlainen Lahja®
-tilauslomake
Tilaa valitsemasi Toisenlaiset Lahjat Sinulle sopivimmalla tavalla!
1) VERKOSSA: Tilaa lahjat verkkosivuilla www.toisenlainenlahja.fi ja maksa
lahjat suoraan verkkopankin kautta.
2) SÄHKÖPOSTILLA: Lähetä lahjatilauksesi sähköpostilla osoitteeseen
toisenlainenlahja@kirkonulkomaanapu.fi. Kirjoita sähköpostiin myös nimesi
ja osoitteesi.
3) TILAUSLOMAKKEELLA: Postita tämä tilauslomake täytettynä Kirkon
Ulkomaanapuun. Saat paluupostissa lahjoista kertovat kortit sekä tilisiirtolomakkeen. Huom! Lähetäthän tilauslomakkeen hyvissä ajoin, jotta kortit
ehtivät perille.
*Laita raksi ruutuun halutessasi valokuvallisen kortin. Muuten kaikista lahjoista
saa automaattisesti perinteisen kiiltokuvallisen kortin.
4) PUHELIMITSE: Tee tilauksesi puhelimitse numeroon 020 787 1201.
Tilaajan nimi
Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Tilauspäivämäärä
Tilaajan allekirjoitus
Keräyslupa POL-2014-11407, Keräyslupa ÅLR 2016/6630

Toisenlainen Lahja on Kirkon Ulkomaanavun rekisteröity tavaramerkki

Painotuote
4041 0032

Tilaa Toisenlaisen Lahjan uutiskirje:
toisenlainenlahja.fi/uutiskirje

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Kirkon Ulkomaanavun keräystili:
Nordea: FI33 1572 3000 5005 04

Mottagaren
betalar portot

Lahjoittajapalvelu puh: 020 787 1201
kirkonulkomaanapu.fi

KIRKON ULKOMAANAPU
VASTAUSLÄHE TYS
Tunnus 5007532
00003 HELSINKI

Kirkon Ulkomaanapu
PL 210/Eteläranta 8
00131 Helsinki

