Seurakunnan taloudellinen tukeminen
Seurakunnan työ perustuu täysin vapaaehtoiseen kannatukseen. Toimintaan ei saada ulkopuolista tukea. Seurakunnan työ paikkakunnalla mahdollistuu seurakuntalaisten lahjoitusten avulla, joko seurakunnan jumalanpalveluksessa keräämillä kolehdeilla tai vapaaehtoisilla kannatusmaksuilla.
Seurakunnan taloudenpito ja rahatalous toteutuvat Suomen Luther-säätiön kautta. Seurakunnan tukeminen ja
sen toiminnan kulujen kattaminen tapahtuvat Suomen Luther-säätiön kautta. Toiminnan kulut koostuvat suurelta osin työntekijän palkasta ja kirkkotilan vuokrakustannuksista.
Seurakunnan omaa kannatusviitettä käyttämällä kannatus kohdistuu omalle seurakunnalle. Seurakunnan oman
talouden kulujen tultua katetuiksi katetaan kerätyllä kannatuksella toisten seurakuntien kuluja.
Toistuva tilikannatus helpottaa monella tavalla seurakunnan taloudenhoitoa. Se vähentää käteisen rahan käsittelystä aiheutuvia kustannuksia ja tuo jatkuvuutta kannatukseen. Lisäksi vapaaehtoinen tilikannatus toteutuu,
vaikka et itse kirkkoon pääsisi esimerkiksi lomamatkan tai sairauden takia. Seurakuntalaisen onkin hyvä harkita
millaisen kannatussumman olisi valmis maksamaan kuukausittain toistuvana tilisiirtona ja muutenkin pitämään
mielessään tilisiirron mahdollisuuden.
Rahankeräysluvan tiedot:
Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2017/1337
Myöntämisajankohta: 21.12.2017
Toimeenpanoaika ja -alue:
1.1.2018-31.12.2019 koko Suomen alueella
Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista luterilaista uskoa.
Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön, vanhus- ja nuorisotyöhön, leirien järjestämiseen, stipendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden painatuskuluihin sekä säätiön määrittelemiin lähetyskohteisiin ulkomailla (mm. opetus- ja lähetystyö, opetusmatkat ja lähetyskeskuksen rakentaminen Keniassa).

OHJE:
Oheinen tilisiirto sisältää viivakoodin ja QR-koodin tilisiirron käytön helpottamiseksi. Varsinkin puhelimet lukevat QR-koodin nopeammin
ja tarkemmin kuin viivakoodin, se sisältää myös laskun kaikki tiedot.
-Viivakoodissa summa ja päiväys on jätetty tyhjiksi, voit asettaa haluamaksesi nettipankissasi.
-QR-koodi sisältää viivakoodin tietojen lisäksi myös tiedon saajasta. Päiväys on asetettu taannehtivaksi siten että nettipankkiohjelmat
muuttavat sen käsittelypäiväksi. Summaksi on asetettu 100€, sillä QR-koodi vaatii summan. Sekä päiväyksen että summan voit vaihtaa
haluamaksesi nettipankissasi.
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Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för
betalningsförmedling och endast till det kontonummer som
betalaren angivit.

PANKKI BANKEN

