
parempaa maailmaa

OpaS niille jOtka
 haluavat rakentaa



Tämä on UNICEF
Sota, selkkaus, katastrofi, köyhyys ja sairaudet koskevat usein suhteettomasti lapsia. UNICEF on YK:n lastenjärjestö  ja maailman suurin lasten avustusjärjestö. UNICEF työs- kentelee 156 maassa pitkäaikaisten kehitysohjelmien ja hätäavun parissa. Työmme pohjautuu YK:n lapsen oike-uksien sopimukseen. Vaikutamme poliittiseen tahtoon turvataksemme lasten perustarpeet elämiseen, suojeluun ja kehitykseen. UNICEF antaa etusijan kaikkein eniten apua tarvitseville lapsille. Heitä ovat lapset, jotka elävät sodan, katastrofien, äärimmäisen köyhyyden, väkivallan, hyväksi-käytön tai hiv-aidsin keskellä. 

Suomen UNICEF edustaa UNICEFia Suomessa.  Tavoitteemme on kerätä varoja maailman lasten hyväksi, tiedottaa ja vaikuttaa. 

UNICEF ei saa taloudellista tukea YK-järjestelmästä vaan toiminta rahoitetaan yksinomaan vapaaehtoisten avustusten avulla, jotka saadaan hallituksilta sekä yksityishenkilöiltä. 
Tämän vihkosen tarkoitus on antaa intoa ja ideoita  siihen, miten sinä voit helposti järjestää keräyskampanjan UNICEFin hyväksi. Kehotamme sinua olemaan luova ja epäperinteinen, mutta tuloksellisinta on yhdistää luovuute-si perinteisiin keräystapoihin kuten lipaskeräys, arpajaiset tai vohvelinmyynti. Tärkeintä on, että olette tyytyväisiä lopputulokseen! 

UNICEFilla on valitettavasti mahdollisuus ottaa vastaan vain rahalahjoituksia. Lelut, vaatteet ja muut esineet ovat useimmiten kalliimpia kuljettaa kun ostaa paikan päällä.

Ajatukset ovat ilmaisiaKun suunnittelet keräystä, sinulla on luonnollisesti vain 

vähän rahaa käytettävissä sen toteuttamiseen. Tarkoi-

tushan on kerätä rahaa, eikä tuhlata sitä! Mitä sinulla 

sen sijaan on paljon, on kiinnostusta, aloitteellisuutta ja 

luovuutta. Käytä niitä tehdäksesi keräyksestä onnistunut. 

Ovathan ajatukset ja ideat parhaimmat ja halvimmat re-

surssit, mitkä meillä on käytettävissä!Kenen pitäisi osallistua?On vaikeaa toteuttaa keräystä yksin. Eikä se yksin ole 

kovinkaan hauskaa. Kutsu mukaan kerho, jossa olet mu-

kana, yritys tai järjestö, jossa työskentelet, ystävät, opis-

kelutoverit ja perheesi. Voit myös ottaa yhteyttä johonkin 

poliittiseen nuorisoseuraan paikkakunnallasi. He ovat 

usein myönteisiä ja heillä on paljon kontakteja. Tärkein 

myyntilauseesi on, että teette jotain arvokasta muiden 

ihmisten hyväksi samanaikaisesti, kun teillä on hauskaa 

yhdessä!

tarvitSemme apua.mahdOlliSimman paljOn,   auttaakSemme lapSia 

avuStuSlähteiStä Ovat 

tavat tOimeliaat ihmiSet,keräykSet, jOita tOteut-  
ykSi uniCeFin tärkeiStä

kuten Sinä! 

japanilaiSille turiSteille 50 €idea#1  avantOuintia 



Mihin rahat menevät?

UNICEFilla on monta avustusohjelmaa eri maissa ja 

maanosissa. Voitte kerätä varoja UNICEFille yleisesti tai 

tietyn nimikko-ohjelman hyväksi.

Jos haluat aloittaa isomman keräyskampanjan työ- tai 

opiskelupaikallasi, urheiluseurassa tai poliittisessa puo-

lueessa, jossa toimit, voi olla viisasta kohdentaa varat 

nimettyyn ohjelmaan. Konkreettisella kohteella saat 

selkeämmän tavoitteen, jonka eteen teette työtä. Tämä 

motivoi. Jos keräys on onnistunut voi olla mahdollista, 

että joku jatkaa perinnettä seuraavana vuonna.   

Ota yhteyttä Suomen UNICEFiin ja pyydä tietoa eri ohjel-

mista, joihin voitte kerätä rahaa. 

Ideaprosessi - miten keräämme rahat?

Kun olet koonnut sopivan porukan ja olette päättäneet, 

mille ohjelmalle haluatte kerätä rahaa, on aika miettiä, 

miten keräys järjestetään. Koska rahaa ei todennäköisesti 

ole käytettävissä paljon, on viisasta ajan kanssa kehittää 

hyvä idea keräyksen toteuttamiseksi. On monta tapaa 

ideoida. Menetelmä, jonka tässä esitämme, on hyvin  

yksinkertainen ja joustava. Sen voi toteuttaa parissa 

tunnissa tai parissa päivässä, riippuen siitä, miten paljon 

aikaa teillä on käytettävissä ja miten isosta keräyksestä  

on kyse.

Käsitekartta
Tärkeintä ideoinnissa on, että teillä on hauskaa!
Ennen kun aloitatte, valitsette henkilön, joka kirjoittaa 
ylös kaikki ajatukset, jotka syntyvät. 
Käsitekartan tarkoituksena on käynnistää ideoiden ket-
jureaktio osallistujien kesken. Tällä tavalla voi rakentaa 
ideoita muiden ideoiden avulla. On tärkeää, että ei pidä 
mitään ideoita asiattomina tai tyhminä, koska usein juuri nämä ideat ovat jollain tavalla nerokkaita. On hyödyllistä kuunnella myös muiden ideat. Sanaa “ei” ei pidä käyttää kovinkaan usein ideaprosessin aikana. 
Lähtökohta voi esimerkiksi olla sana “keräys”. Tämä 
sana kirjoitetaan keskelle paperia. Sen jälkeen kaikki osal-listujat kertovat, mitä asioita he yhdistävät tähän sanaan. Lippaat, arpajaiset, sponsorit ja viihde voivat olla sano-
ja, jotka esiintyvät. Sanat kirjoitetaan “keräys” -sanan 
ympärille niin, että nämä uudet sanat ovat lähtökohtana uusiin ideoihin ja mielleyhtymiin. Sen jälkeen mietitään 
uusia ideoita näiden uusien sanojen avulla ja näin jatke-
taan, kunnes hyvä ja toteutuskelpoinen idea on keksitty!  

paremman idean!

 prOSeSSin aikana vOi

vaikka kekSiSikin hyviä

kOkO ideaprOSeSSi läpi,

ideOita alkuvaiheeSSa,

kekSiä vielä 

On tärkeää käydä

hakeminen tammikuuSSa  20 €
idea#2käytettyjen jOulukuuSten



keräyS

viihde

katulaulajaavantouintia japanilaisille 
turisteille 20 €

lopetan laulamisen 
20 eurolla 

tulennielijä

SpOnSOri

jalkapalloasuja 
 nimikirjoituksella

  myydään sponsoritilaa 
omasta otsasta

lippaat

kerätään rahaa paikaSSa
, 

halti-tunturi

kontataan 

halti-tunturille

laSkettelu-
rinne

uidaan ympäri 

saaristoa

myynti

kalenteri

lahjakOrtti 
lumenluOnniSta  

ennen tehnyt SitämiSSä kukaan ei Ole

palveluja

autetaan ihmisiä
pääsemään eroon tavaroista, joita he eivät tarvitse

järjestetään kirpputori

käytettyjen joulukuusten hakeminen tammikuussa

pullOnkeräyS

 vaaleansininen 
uniCeF-pantteri



Ovatko ideat loppu?Mikäli ideaprosessi jumittuu, on olemassa keinoja, joilla 
pääsee uudestaan vauhtiin. Prosessia voi käynnistää uudestaan niin, että otatte eri 
ammattiryhmien roolit; esim. yksi voi olla palomies, yksi 
oopperalaulaja, hammaslääkäri tai suutari. Miten palo-
mies ajattelisi järjestävänsä keräyksen? Haluaako hän 
huutokaupata palokypäränsä tai ehkä tehdä kalenterin 
vähäpukeisista palomiehistä? Entäs oopperalaulaja? 
Haluaako hän huutokaupata yksityisen oopperaesityksen 
tai vaikkapa laulaa oopperaa bussissa aamuruuhkassa? 
Vaikka ei itse olisikaan oopperalaulaja, voi silti kerätä ra-
haa samalla tavalla kun oopperalaulaja olisi tehnyt. Käytä 
mielikuvitusta ja luovuutta. Se mikä vaikuttaa mahdotto-
malta on usein mahdollista. Tämä tapa auttaa meidät näkemään haasteen toisesta 
näkökulmasta.

Kuka tekee mitäkin?Kun on keksinyt rahankeräysidean, on aika ruveta  
jakamaan tehtäviä. On tärkeää, että kaikki osallistujat 
tuntevat, että heidän taitonsa hyödynnetään ja että juuri 
heidän osallistumisensa ratkaisee keräyksen onnistu-
misen. He, joihin luotetaan, tekevät useimmiten kaiken 
ansaitakseen luottamuksen. Joku on hyvä organisoimaan, toinen ehkä viestimään. 
Muista, että kaikki tehtävät keräyksessä ovat yhtä tärkeitä. 
Voi olla hyvä asia, että kaksi henkilöä jakaa päävastuun: 
yksi on järjestelyvastaava ja toinen talousvastaava, joka 
seuraa miten paljon rahaa on kerätty tietyin aikavälein ja 
miten paljon rahaa keräys saa mahdollisilta sponsoreilta.
 

Media
On tärkeää saada media kiinnostumaan keräyksestä. Lisäksi on sekä hauskaa että motivoivaa nähdä, että keräys huomataan. Muista, että voi olla helpompaa saada asiansa esille paikallisessa mediassa kuin isoissa maan-kattavissa medioissa. Lisäksi, jos keräys järjestetään vain yhdellä alueella, on usein yhtä hyvä asia saada kirjoitus paikallislehteen. Muista, että erilaiset mediakanavat tarvit-sevat erilaisia tehokeinoja. Jos haluatte saada keräykselle mainosta TV:ssä, voi olla viisasta järjestää kampanja, josta saa hienoja tv-kuvia. Radio-mainokseen on tieten-kin ääni tärkein. Muutamia medioihin pääsyä helpottava vihjesanoja ovat: odottamaton, humoristinen, hurmaava ja ajankohtainen. 

Yhteys mediaan
Toimittajat suhtautuvat useimmiten positiivisesti vapaa-ehtoisten aloitteisiin, jotka palvelevat hyvää asiaa. He ovat usein yhtä iloisia kuin tekin siitä, että saavat näyt-tää yhteiskunnallista kiinnostusta käytännössä. Voi olla viisasta soittaa suoraan toimittajalle ja mielellään hyvissä ajoin etukäteen. Voi myös olla hyödyllistä kirjoittaa lyhyt mediatiedote ja lähettää se sähköpostilla eri toimituksiin. Muista kirjoittaa mitä tapahtuu, missä, milloin, miksi ja kuka on yhteyshenkilönä medialle. Lisää mielellään muu-tama sitaatti kampanjan järjestäjältä ja ehkäpä kuvia, joita lehti voi käyttää. Tällä tavalla lehti voi kirjoittaa asiasta ilman erillistä tapaamista.

GrandiOSa-pizza ja pyydä 10 000 €

idea#3 tee maailman Suurin

 teema. 
- muiSta kaikki tarpeellinen

- keräykSellä pitää Olla
vOivat tarjOta  
käytätte ja mitä he

- harkitkaa mitä mediaa

  OdOttamatOn, humOriStinen,
hurmaava tai ajankOhtainen

- muiSta paikalliSmediat

  tietO mediatiedOtteeSeen
 

haaStakaa tOiSenne! 

mahdOlliSeSti vOitte myöS 

 kilpailla tOiSta keräyS- 

vOitte järjeStää kilpailun 

Siitä, kuka kerää eniten rahaa.

jOukkuetta vaStaan. 

mOtivOidakSenne kerääjät, 

SpOnSOrOinti kOtipizzalta.

10 000 €



Helsinki 10.10.06

Konttaamme Haltille hiv-aidsista kärsivien-lasten hyväksi

Perjantaina 13. lokakuuta Kilpisjärvellä kolme lääketieteen 
opiskelijaa aloittavat rasittavan konttausmatkansa Halti- 
tunturille. Tarkoitus on kerätä rahaa UNICEFin työhön  
hiv-aidsista kärsivien lasten hyväksi. 

- Eniten pelkäämme asettua alas polvillemme ja katsoa 
huipulle, jolle aiomme nousta, sanoo retkenjohtaja ja 
lääketieteen opiskelija Tuija Metso. 

Nämä kolme lääketieteen opiskelijaa saivat idean, kun 
he suunnittelivat vuosittaista kesäretkeään. Innoituksen 
hieman erilaisen retken tekemiseen he saivat luettuaan 
artikkelin kehitysmaiden lapsista, jotka ovat hiv-aidsin 
uhreja. 

- Tunsimme, että meidän pitää tehdä jotain. Täällä me 
istumme ja suunnittelemme kesälomaa samalla kun mil-
joonat lapset ovat orpoja tai kuolemaisillaan hiv-aidsin 
takia. Ajattelimme, että meidän pitää tehdä jotain auttaak-
semme, sanoo polvihiertymäasiatuntija Olavi Vuoristo. 

Suurimman haasteen eteen Haltin retkellä joutuu juuri 
polvihiertymäasiantuntija Vuoristo: - Voimme vain toivoa, 
että perjantai 13. osoittaa armoa meidän polvillemme 
hyvän asian takia.

Retkeilyvarusteistaan tunnettu Halti sponsoroi retkeä 
5 000 eurolla sitä vastaan, että retkeilijät asettavat Haltin 
tunnuksin varustetun lipun Haltin huipulle. Retkeilijät 
hakevat vielä lisää sponsoreita. 

Jos haluatte lisätietoja, tavatkaa meidät Haltilla tai ottakaa 
yhteyttä:

Tuija Metso, retkenjohtaja: p. 040 123 4567 yhteyShenkilö

alku

miSSä ja

herättävä

lyhyt ja inFOrmOiva

huOmiOta

Sitaatti

5 000 €
idea#4 kOntataan haltille

OtSikkO

millOin?

idea#4 tee maailman Suurin



oikeat ihmiset. On tärkeää tiedottaa konkreettisista  
työtehtävistä sekä siitä, miten paljon aikaa projektiin ku-
luu.  On myös motivoivaa, jos pitää humoristista linjaa ja 
jos projekti eroaa tavallisista “kakku- ja vohvelijutuista”. 
Koko juttu on silloin hauskempi ja näin saadaan myös 
usein enemmän rahaa kerättyä. 

Miten ylipuhutaan paikallisia yrityksiä  
tukemaan kampanjaa?

Minun mielestä tähän löytyy kaksi argumenttia. Ensim-
mäinen on, että yritys saa tästä enemmän näkyvyyttä 
ja tunnustusta opiskelijoilta. Toinen on, että opiskelijat 
lupaavat kertoa yrityksen tuesta, kun ovat yhteydessä  
mediaan. Näin yritys voi kertoa yhteiskuntavastuustaan.

Kalenteripojat
Kun norjalaisen kauppakorkeakoulun opiskelijoiden hu-
manitaarinen järjestö NHH Aid halusi saada uuden noston 
keräyksiinsä, piti kaikkien kynnelle kykenevien panna 
itsensä likoon. Kalenteri “NHH HUNXX 2006” sisältää  
kuvia miespuolisista opiskelijoista vähissä vaatteissa ja 
sen tuotot menevät UNICEFin kouluprojektiin Eritreassa. 
Hankkeen puuhamies Morten Jorstad sanoo, että on tär-
keää pitää hauskaa, samalla kun kerää rahaa. 

Miksi päätitte antaa rahat juuri UNICEFille?

Halusimme tehdä yhteistyötä UNICEFin kanssa kahdesta 
syystä: UNICEF on YK-järjestö, joka on tunnettu toimivuu-
destaan ja sen takia se antaa uskottavuutta hankkeellem-
me. Lisäksi me opiskelijat halusimme nimenomaan kerätä 
rahaa lapsille ja koulutukseen. 

Mitä on tärkeintä pitää mielessä, kun aikoo  
järjestää keräyskampanjan?

Motivaation kannalta on tärkeää kerätä rahaa konkreetti-
siin projekteihin. Saavuttaakseen tavoitteensa pitää tietää 
mihin rahat menevät ja miten paljon rahaa tarvitaan. 
Määräajan määrittäminen voi myös olla motivoivaa. 
Tähän pitää yhdistää tiedonjakaminen projektista sekä 
keräyksestä, mielellään opiskelijalehden tms. kautta. 

Miten ihmisiä ylipuhutaan ja motivoidaan  
osallistumiseen?

Mielestäni on tärkeää, että ihmiset osallistuvat siksi, että 
he haluavat, eikä vain siksi, että se näyttää hyvältä an-
sioluettelossa. Tämä on ollut haasteellista meille ja siksi 
olemme käyttäneet paljon aikaa siihen, että löytäisimme 



vain kahdella henkilöllä on pääsy. Rahaa siirretään  
UNICEFin tilille usein keräyksen aikana, niin että UNICEF 
saa heti rahat käyttöönsä. 

 

Olette keränneet paljon rahaa lapsille, jotka tarvitsevat 

apua, mutta millä tavalla hyödytte itse keräyksestä?

Ilo tulee siitä, että saa osallistua johonkin, joka tuottaa  

hyvää jollekin muulle kuin minulle itselleni, samaan 

aikaan kun saan kokemusta projektin johtamisesta. Se on 

ollut tärkeintä minulle. Kun hakee töitä, on myös erittäin 

positiivista, jos on käyttänyt aikaa vapaaehtoistyöhön. 

Koululle ja opiskelijajärjestölle on myös ollut erittäin posi-

tiivista, että opiskelijat ottavat oman osuutensa yhteis-

kunnallisesta vastuusta. Tämän vuoksi rehtori ja koulun 

johto ovat aktiivisesti auttaneet meitä. 

Miten saitte median huomion?

NHH Aidilla on oma henkilönsä, joka tekee yhdessä  

minun kanssani yhteistyötä median kanssa. Olemme 

rakentaneet verkoston yhteyshenkilöistä, joille me soitam-

me joka kerta, kun meillä on aihe, josta voisi saada hyvän 

media-jutun. Avainsana on löytää jännittäviä asioita, josta 

media mielellään kirjoittaa, ja samalla saada mukaan 

vakavampaa tietoa. Tästä meidän kalenteri on hyvä esi-

merkki. Joskus kirjoitamme myös mediatiedotteita, mutta 

minun kokemusten mukaan on helpompaa saada asiat 

julkaistua, kun myy asiat suoraan toimittajille ja antaa 

heille yksinoikeuden. 

Onko sinulla hyviä neuvoja miten menetellä  

kerättyjen rahojen kanssa?

NHH Aidissa meillä on oma talousvastaava. On tärkeää, 

että säännöt ovat selkeät ja että vain harvalla on vastuu 

rahojen käsittelystä. Kerätyt rahat laitetaan tilille, johon 



SpOnSOreilta. Se On
helpOmpaa, kuin mitä 

kampanjaan, 
Saadaan uSein 
tarvitaan keräyS-tavarat, jOtka 

     kySyy, Saa!

rahaa keräätte,
enemmän 
että mitä
älkää unOhtakO, 

Sitä enemmän

teiStä hyvä lauluääni 

OnkO eSimerkikSi kenelläkään 

vahvuukSianne! 

hauSkaa!

näytellä?

OSalliStumaan kampanjan 
vetOnaulana? Se vOiSi 

tunnetun henkilön 
vOittekO Saada  

liSätä mahdOlliSuutta

pääStä mediOihin.

pidä 

tai OSaakO jOku

käyttäkää

asiansa vakavalla, tavoitteellisella 
ja uskottavalla tavalla. ehkä he  

yritykset lahjoittavat usein mielellään 
rahaa tai tavaraa, kunhan esittää 
kesteihin ja keskustele yhteistyöstä.kutsu paikalliset yritykset nyytti-

haluavat osallistua paikallisina spon-

soreina? perustele sillä, että he voivat
käyttää tilanteen hyödyksi näyttämällä
olevansa yritys, joka osallistuu yhteis-

kunnalliseen vastuuseen. tällaisella
osallistumisella on suuri arvo 
yritykselle.

aina Ole helpOSti tavOitettaviSSa.
Sitä Suurempi On mahdOlliSuuS OnniStua. 

mitä aikaiSemmin te Otatte yhteyttä, 

On paljOn yritykSiä ja muita  

alOita Suunnitteleminen ajOiSSa. 

hyväkSynnän ja jOhtajat eivät

aSiat tarvitSevat uSein jOhtajien 

OSalliStua, kOSka tällaiSet

päättääkSeen, haluavatkO

jOtka tarvitSevat aikaa  

mahdOlliSia yhteiStyökumppaneita,

mäkiautOkiSan, jOSSa yleiSö Saa lyödä 

vetOa Oman SuOSikin puOleSta?  

uniCeF On järjeStö, jOka Suuntautuu-

vOittekO eSimerkikSi järjeStää 

 laSteniStuimet, laStenleikit jne.  

vihje: laSten piiruStukSet, laStenvaunut,

miten vOit käyttää tätä keräykSeSSä-

erityiSeSti laSten auttamiSeen. pOhdi,  

kuin etukäteen. jOtkut 
aSettaa rajat jälkikäteen 
On paljOn parempaa  

SaavuttamattOmammilta

- ajattele SuureSti!  

kuin mitä ne itSe aSiaSSa Ovat. 

hyvät ideat vOivat vaikuttaa 

vain taivaS On rajana 

idea#5 hae tyhjät pullOt
ihmiSten luOta. velOita 5 €

uSkOiSi. Se, jOka lapSia autatte!



SuureSti ja hurjaSti, niin 

vaikka teidän pitää ajatella

tehkää Se Silti lain, hyvän maun 

ja uniCeFin puitteiSSa. 

jOS Olette epävarmOja,
Ottakaa yhteyttä uniCeFiin,  
niin Saatte hyviä neuvOja. 

itse saatte kasaan? politiikkojenkin

pitäisi osallistua!

urheilujoukkuetta keräämään
enemmän rahaa kun mitä 

naapurikoulua tai 
miksi ette haasta 

-välineitä nimikirjOitukSella?

näitä vOiSitte 

 urheiluSankarit

lahjOittaa urheiluaSuja tai

vOiSivatkO paikalliSet

Sitten huutOkaupata

verkOStOa 
käytä Omaa

ja hanki SpOnSO-

kautta!
reita Sitä

tietää Siitä.
lähiympäriStööSi, niinkeräykSeStä
ja juliSteita ripuSta lappuja 

kaikki Saavat

ostoskeskuksessa ja pyytää 

maaliin? 10 € per potku.

rangaistuspotkukilpailun 
suosittua, voitte ehkä järjestää 
jos esimerkiksi jalkapallo on 

ovat kiinnostuneet? 
mistä ihmiset lähiympäristössäsi 

luOvuta!

OSalliStuminen keräykSeen 

näyttää hyvältä anSiOluettelOSSa. 

mahdOlliSet tulevat työn-

antajat huOmaavat teidät. 

Sekä OpiSkelijatOverit että 
jOS panOStatte keräykSeen, 

Samalla näytät myöS 
yStäville ja tuttaville, 
että välität. 

älä paikallisen maalivahtisankarin 

OmaSta OtSaSta. ykSi viikkO

idea#6 myykää SpOnSOritilaa
makSaa  1 000,-

luOvuta!
älä 

jOtka Sinulla

On käytettäviSSä.
ne tehOkeinOt, käytä 



Esimerkkejä siitä, mitä UNICEF saa rahoilla aikaan:

0,4 € kaksi pilleriä, jotka voivat estää hiv-aidsin 
 tarttumisen äidiltä syntymättömälle lapselle 
0,5 € ruokaa yhdelle lapselle yhdeksi päiväksi
1 € yksi hiv-aids diagnoositesti
3 € hyttysverkko, joka voi estää malarian
3 € oppimateriaalia yhdelle lapselle yhdeksi koulu- vuodeksi (Afganistan)
16 € ruokaa, vaatteita ja koulumateriaalia yhdelle orvolle   lapselle yhdeksi kuukaudeksi (Kenia)
20 € rokote kuutta tappavaa tautia vastaan: kurkkumätä,   tuhkarokko, polio, tuberkuloosi, jäykkäkouristus   ja hinkuyskä
40 € koulumateriaalit ja yksi lämmin ateria päivässä  yhdeksi vuodeksi orvolle lapselle (Malawi)

Hätäapukustannukset:

0,06 snt pussillinen suolasokeriseosta, joka voi pelastaa   akuuttia ripulia sairastavan lapsen hengen0,3 € paketti korkeaproteiinipitoisia keksejä, jotka kattavat   päivän energiatarpeen yhdelle hengelle3 € villapeite
70 € “Basic Family Water Kit” – siisteyspaketti  kymmenelle perheelle 300 € “School in a box” - sisältää kaiken tarvittavan   katastrofin jälkeiselle kenttäkoululle 80 oppilaalle   kolmeksi kuukaudeksi 



Ohjeita keräysjärjestäjille

Kaikkien järjestelyjen täytyy olla UNICEFin hyväksymiä.Järjestelyitä, jotka ovat Suomen lain vastaisia tai vastoin  normaalia kohteliaisuutta ja tapoja, ei voida hyväksyä.Kaikkien järjestelyjen tulee olla eettisiä ja UNICEFin tarkoituk-sien ja arvojen mukaisia. 
Aihe ja tehokeinot eivät saa vahingoittaa UNICEFin mainetta. Järjestäjät eivät saa esittää edustavansa UNICEFia tai antaa itsestään sellaista kuvaa, että ulkopuoliset voivat ymmärtää asian niin. 

UNICEF pidättää oikeuden kieltää nimensä käyttämisen ja vaa-tia takaisin materiaaliaan, jos järjestelyt ovat UNICEFin etujen ja tarkoituksien vastaisia.
Materiaali, joka lainataan UNICEFilta, pitää palauttaa  UNICEFille heti keräyksen jälkeen samassa kunnossa, kuin  se oli lainattaessa. 
Järjestäjät vastaavat kaikista kustannuksista ja kaikesta työstä, jonka keräys vaatii, ellei muuta ole etukäteen kirjallisesti sovit-tu Suomen UNICEFin kanssa. 
Järjestäjällä on itsenäinen juridinen ja taloudellinen vastuu keräyksestä. Suomen UNICEF kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos lainvastaisuuksia tai taloudellisia väärinkäytöksiä esiintyy.Varat, jotka on kerätty UNICEFin nimessä, tulee olla Suomen UNICEFin käytössä viimeistään 30 päivän päästä keräyksen päättymisen jälkeen. 

Omat muistiinpanot:



Suomen UNICEF
Perttulantie 6, 00210 Helsinki

puh: (09) 584 501
information@unicef.fi

www.unicef.fi


