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En hjälp som förändrade livet! 
 
- Mamma, det står en farbror i uniform vid dörren!, så här inleddes en händelse som kom att förändra en liten 
pojkes liv för 40 år sedan.  
Någon hade berättat för en frälsningsofficer om en familj som hade det svårt. De var flitiga arbetare, men det 
fanns inte tillräckligt med jobb.  
Hannu berättar om hur Frälsningsarmén kom med julen till hans familj i Kanada. Officeren hade med sig en 
stor korg med julmat och gåvor till alla i familjen. De hade trott sig fira julen på ett annat sätt. Det fanns inte 
pengar till delikatesser för att inte tala om julklappar.  
- Min mamma gick senare till Frälsningsarmén där hon försökte betala för gåvorna. Pengarna togs inte emot 
- man kan inte inlösa en gåva genom pengar, berättar Hannu och tillägger hur hans mor bad sina barn: - Gå 
aldrig förbi en julgryta utan att ge någonting!  Det har jag heller aldrig kunnat göra! säger Hannu . Även i år 
ger Hannu sitt bidrag till julgrytan men det är inte allt. Nu är Hannu själv frälsningsofficer. Han kände att 
mynten inte var nog, därför gav han sig själv för att hjälpa andra. Den där julen för många tiotals år sedan 
fick Hannu uppleva hur det känns då någon bryr sig. Han fick känna att Gud bryr sig om honom.   
Den här julen träffar Hannu en familj och en liten pojke som han i sin tur kan hjälpa.  

En liten hjälp kan förändra livet – hjälp du också! 
 
 
Du kan bidra till Julgrytsinsamlingen på följande sätt: 

- Grytan på Internet (www.joulupata.fi) tar emot donationer 1 – 31.12.2012 
Julgrytorna på gator och torg 17 – 22.12.2012 (ej söndag 23.12). Eftersom det bästa medlet för 
oss att hjälpa människor med är pengar, önskar vi främst penningdonationer. På en del orter tar 
julgrytorna emot också hela och rena kläder, samt annat som passar barnfamiljer. Närmare 
information på Frälsningsarméns webbsidor och från Frälsningsarmén på orten. Matvaror kan vi inte 
ta emot vid grytorna. 

- Penningdonationer kan du betala in på Frälsningsarméns konto:  

FI57 2084 3800 0057 29, referensnummer 8808. 
- Per telefon på donationsnummer 

0600 828391 11,84 +  mta  
0600 828252             23,18 +  mta  

 
             Insamlingstillstånd 2020/2010/3751, Polisstyrelsen 31.12.2010 
 
Närmare information om julgrytorna och deras placeringsorter: http://www.pelastusarmeija.fi/joulupata 

 
I fjol inbringade julgrytsinsamlingen sammanlagt 886 242 euro och dessutom en stor mängd paket. 
Internet-grytans andel var 182 576 euro. Vi tackar för förtroendet för vårt arbete och särskilt dem 
som har bidragit till vår gemensamma satsning att sprida julglädje till så många hem som möjligt. 
 
 
Närmare information om julgrytsinsamlingen ges av  
  
major Eija Kornilow, chef för kommunikationssektionen 
Tel. (09) 681 2300 eller 040-503 9142 
eija.kornilow@pelastusarmeija.fi 
 
major Sirkka Paukku, PR-sekreterare 
Tel. (09) 681 2300 eller 040 5493362 
sirkka.paukku@pelastusarmeija.fi 
 
 major Petter Kornilow, chef för programsektionen 
Tel. (09) 681 2300 eller 040-549 3368 
petter.kornilow@pelastusarmeija.fi 
 
major Tella Puotiniemi, programsekreterare 
Tel. (09) 681 2300 eller 045-657 9239 
tella.puotiniemi@pelastusarmeija.fi 
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Frälsningsarmén grundades i England 1865. I detta nu verkar Frälsningsarmén i 126 länder av vilka 
Kambodja är det senaste tillskottet.   I Finland har Frälsningsarmén verkat sedan 1889 d.v.s. redan 123 år. 
Verksamhet bedrivs på ung. 40 orter i Finland. Julgrytsinsamlingen har verkställts i Finland sedan 1906. 
Frälsningsarmén utför ett socialt och andligt människonära hjälparbete. Vår ledande tanke och paroll är 
fortfarande: Soppa – Såpa – Själavård. 
 

 


