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Valmistaudumme jälleen viettämään joulua – ilon ja valon juhlaa. Taloudellinen ahdinko varjostaa monen perheen joulua. Lapsilla on toiveita ja
odotuksia, mutta vanhemmilla ei ole varaa niitä toteuttaa.  Myös moni vanhus elää yksin niukan toimeetulon varassa. Pelastusarmeijan
perinteiset joulupadat ilmestyvät jälleen pian kaduille. Joulupata-keräyksen avulla olemme välittäneet jouluiloa ja elämänrohkaisua moneen
kotiin jo 108 vuoden ajan. Näin haluamme tehdä tänäkin vuonna. Saaduilla varoilla tuetaan avuntarvitsijoita ja hankitaan mm. lahjakortteja K-
ryhmän liikkeisiin.

Joulupata-keräykseen voi osallistua seuraavasti:

Nettipataan (www.joulupata.fi) voi lahjoittaa koko joulukuun ajan, 1.–31.12.2013

Joulupadat ulkona 16.–23.12.2013 (ei sunnuntaina 22.12.). Parhaiten voimme auttaa ihmisiä rahalla, siksi toivomme ensisijaisesti
rahalahjoituksia. Joulupata-keräykseen voi joillakin paikkakunnilla tuoda myös ehjiä ja puhtaita vaatteita sekä lapsiperheille sopivia tavaroita.
Tarkemmat tiedot löytyvät Pelastusarmeijan Internet-sivulta sekä paikallisista Pelastusarmeijan toimipisteistä. Ruokatavaroita emme voi padalle
ottaa.

Rahalahjoitukset voi ohjata suoraan Pelastusarmeijan tilille:

FI57 2084 3800 0057 29, viitenumero 8808

Lahjoituspuhelinnumerot ovat:

0600 5504 10 - 11,93 euroa + mpm

0600 5504 20 - 23,37 euroa + mpm

Keräysluvat: 2020/2012/3238 ja 2020/2013/324, Poliisihallitus 13.11.2012, 24.04.2013

Joulupata-keräyksen avaus on Helsingin rautatieasemalla pe 13.12. klo 17–20. Tervetuloa laulamaan kanssamme kauneimpia
joululauluja torvien säestyksellä. Mukana myös vierailevia solisteja ja yhteistyökumppaneita.

Joulupata mukana jääkiekkoliigassa

Joulupata-keräys pystyttää patoja Liigan jääkiekko-otteluihin 3.–10.12. liigapaikkakunnilla, kunkin joukkueen kotipelin yhteydessä. Lisätietoja:
jukka.salmi@pelastusarmeija.fi, (09) 681 2300 tai 045 773 48421

Lisätietoa joulupadoista sekä patojen sijainnit: http://www.pelastusarmeija.fi/joulupata

Patojen ulkonaoloajoissa saattaa olla muutoksia paikkakunnittain.

Viime vuoden Joulupata-keräys tuotti kaikkiaan 894 986 euroa ja sen lisäksi runsaasti vaatepaketteja. Internet-padan osuus oli n. 215
000 euroa.

Lisätietoja joulupatakeräyksestä sekä kuvia osoitteessa: www.pelastusarmeija.fi/medialle sekä:

everstiluutnantti Eija Kornilow, viestintäpäällikkö, puh. (09) 681 2300 tai 040 503 9142, eija.kornilow@pelastusarmeija.fi

Jukka Salmi, joulupatakoordinaattori, puh. (09) 681 2300 tai 045 773 48421, jukka.salmi@pelastusarmeija.fi

majuri Hilkka Peltonen, ohjelmatoiminnan päällikkö, puh. (09) 681 2300 tai 045 657 8998, hilkka.peltonen@pelastusarmeija.fi

_______________________________________________________________________________________

Pelastusarmeija perustettiin Englannissa vuonna 1865. Tällä hetkellä työskentelemme 127 maassa. Suomessa Pelastusarmeija on toiminut
vuodesta 1889 eli jo 124 vuoden ajan. Toimintaa on tällä hetkellä noin 40 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Joulupata-keräys on Suomessa
järjestetty vuodesta 1906 alkaen. Pelastusarmeijan työ on luonteeltaan sosiaalista ja hengellistä auttamistyötä ihmisten parissa. Toimintamme
johtoajatuksena on edelleen: Soppaa – Saippuaa – Sanaa


