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Frälsningsarméns Julgrytsinsamling lyfter fram nödlidande barnfamiljer i
hemlandet. Också i Finland finns det barn som måste gå och lägga sig
hungriga, därför är många familjer i behov av hjälp. Med de insamlade
medlen stöder vi hemlandets hjälpbehövande på det lokala planet i enlighet
med julgrytornas placering.
Frälsningsarméns traditionella julgrytor syns i gatubilden 15.-23.12.2021.
Varudonationer tas emot i Frälsningsarméns iCare- och lopptorgsbutiker.
Man kan redan nu donera till Julgrytsinsamlingen via nätet på flera olika
sätt. Donationer som kommit in via nätet delas ut till hjälpbehövande i hela
landet.

Traditionella och små julgrytor
Under jultiden 2021 finns det både traditionella och små julgrytor i gatubilden.
Den traditionella grytan med grytvakter är bekant redan från år 1906. Julgrytorna
är ute 15.-23.12.2021. På julafton finns det ännu två grytor ute, Stockmanns gryta
och i Hagnäs gryta och container.
Små obemannade grytor finns utplacerade från början av december åtminstone
till 24.12. Små grytor finns också i Suomalainen Kirjakauppa,
Frälsningsarméns iCare- och lopptorgsbutiker, och även i våra
samarbetspartners andra affärer och köpcentra. Förutom dessa, kan man också
beskåda Jättegrytan, som finns i Tripla i Böle. Jättegrytan är på plats hela
december, och man kan ge penninggåvor dit. Julgrytornas exakta placering finns
på adressen joulupata.fi

De insamlade medlen delas ut på många sätt i hemlandet
Med intäkterna från Julgrytan hjälper vi fattiga, barnfamiljer och ensamförsörjare,
småinkomsttagare och studerande som behöver livsmedelsbistånd. Också
arbetslösa och unga som riskerar hamna i marginalen finns bland de
hjälpsökande. De extrema åren 2020–2021 har fört med sig nya hjälpbehövande
till Frälsningsarméns enheter.
De insamlade medlen från Julgrytan delas ut som mat, kläder och presentkort vid
Frälsningsarméns enheter på olika håll i Finland. Donationerna som insamlats vid
Julgrytan används lokalt till hjälpbehövande. Gåvor som har kommit via nätet
används till hjälpbehövande i hela landet.
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Penninggåvor kan ges till Julgrytan på många olika sätt
Till de traditionella grytorna, Jättegrytan eller till de små grytorna kan man ge
pengar. Dessutom kan man donera via MobilePay-appen till nummer 45011 och
Pivo&Siirto-apparna till nummer 888 567.Donation via textmeddelande: skriv
PATA(10€) eller PATA20(20€) till nummer 16499.
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Förutom dessa kan man även bli månadsgivare eller ge en engångsdonation via
bankgiro FI5720843800005729, genom att använda 8808 som referensnummer.
Det går också att donera med kreditkort på adressen joulupata.fi.
Man kan stöda Julgrytsinsamlingen genom att köpa Julgryts-yllesockor från
Helsingin Villasukkatehdas på adressen joulupata.helsinginvillasukkatehdas.fi.
Intäkterna från ett par sockor 7,80€ ges till Julgrytsinsamlingen.
Man kan samla medel till Julgrytan också inom olika grupper. Företag och
privatpersoner, hobbygrupper och andra samfund kan grunda en egen gryta på
nätet och utmana samarbetspartner, kolleger, vänner och andra att delta i
insamlingen.

Skilda mottagningsställen för varudonationer
Traditionellt har det också hämtats varor till Julgrytan. I år hoppas vi på
penningdonationer, p.g.a. varudonationernas mottagning är koncentrerad
till Frälsningsarméns iCare och lopptorgsbutiker samt till Julgrytscontainers i
Helsingfors. Leksaker är speciellt önskade bland de hjälpbehövande.
iCare-butiker, som mottar varudonationer finns sammanlagt 11 stycken i
Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Jämsä, Parkano, Tammerfors och Åbo.
Lopptorg finns i Kouvola, Lahtis, Turenki och Vanda, sammanlagt 6 stycken.
Exakt läge hittar man på adressen joulupata.fi.
Julgrytscontainers finns i Helsingfors vid statyn Tre Smeder och i Hagnäs.

Julgrytans volontärer spelar en viktig roll
Utan Julgrytsinsamlingens frivilligverksamhet och företagssamarbete skulle
många hjälpbehövande bli utan stöd.
En stor mängd frivilliga, företag och samfund har igen en gång varit med och
garanterat att Julgrytsinsamlingen lyckas och hemlandets mindre bemedlade får
den hjälp de behöver. Förutom grytvakterna har bl.a. följande deltagit i talkot:
Lions Club, Abloy Oy, Make it Simple, Anton Sucksdorff, Dentsu, Otto tuotanto,
S-gruppen, K-gruppen, Suomalainen Kirjakauppa, Helsingin Villasukkatehdas,
OP Gruppen, Otavamedia, Yle, MTV Media, Discovery Networks, Clear Channel,
Ulcona, Bauer Media, Aller Media, Radio Helsinki, Tori.fi och Tietoset Finland Oy.
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Kort om Frälsningsarmén och Julgrytsinsamlingen
Frälsningsarmén verkar i 132 länder och hjälper miljoner människor där det
behövs, även på kris-, jordbävnings-, översvämnings-, pandemi-, och
krigsområden. Frälsningsarmén grundades år 1865 i England. I Finland har
Frälsningsarmén verkat sedan år 1889, alltså över 130 år. För tillfället har vi
verksamhet på ca 24 orter.
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Julgrytsinsamlingen ordnas i mer än 30 länder, den är Internationella
Frälsningsarméns (The Salvation Army) viktigaste insamling.
Julgrytsinsamlingen har funnits i Finland sedan år 1906.

Insamlingstillstånd
Insamlingstillstånd: RA/2016/881 POLISSTYRELSEN 15.12.2016
1.1.2017-31.12.2021

Tilläggsinformation om Julgrytan:
Ansvarig för marknadsföring och företagssamarbete
Mira Vuorenpää
Puh.0504733646, mira.vuorenpaa@pelastusarmeija.fi
www.joulupata.fi
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