
 
Nuorisotyön taloudellinen tukeminen 
Lähetyshiippakunta järjestää alueellisia ja valtakunnallisia nuorten tapahtumia. Nuorten illat, nuorten leirit ja 

rippikoulutyö kuuluvat olennaisena osana Lähetyshiippakunnan työhön. 

Tarkemmin osoitteesta: www.lhpk.fi/nuoret 

Lähetyshiippakunnan työ perustuu täysin vapaaehtoiseen kannatukseen. Toimintaan ei saada ulkopuolista tu-

kea. Hiippakunnan työ seurakuntien taustalla mahdollistuu seurakuntalaisten lahjoitusten avulla, joko seurakun-

tien kautta tai suoraan hiippakunnalle osoitetun vapaaehtoisen kannatuksen kautta.  

Lähetyshiippakunnan taloudenpito ja rahatalous toteutuvat Suomen Luther-säätiön kautta.  

Nuorisotyön omaa kannatusviitettä käyttämällä kannatus kohdistuu suoraan Lähetyshiippakunnan tekemälle 

nuorisotyölle.  

 

 

Toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan tiedot: 

Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö 

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto 

Luvan numero: RA/2020/1666 

Myöntämisajankohta: 23.12.2020 

Myönnetty aloituspäivä: 01.01.2021 

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, diakoniatyöhön, leirien järjestämiseen, sti-

pendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden painatuskuluihin sekä 

säätiön määrittelemien lähetyskohteiden tukeminen ulkomailla ja lähetyskohteissa ta-

pahtuvan opetus- ja julistustyön matka- ja materiaalikulut

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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KÄYTÄ VIITENUMEROA!  
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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. 
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