Pieni ele ry
PL 40, 00621 Helsinki
puh. 040 529 5409
erika.mantyla@pieniele.fi
www.pieniele.fi

19.3.2021

Vaalivirkailijoille tiedoksi
Välitättehän tietoa eteenpäin, jotta jokaisen äänestyspaikan vaalivirkailijat saavat tietoa
myös. Kiitos!

Arvoisa keskusvaalilautakunta, vaalien siirtymistä ja
koronatilannetta koskien
Haastavassa tilanteessa käännymme puoleenne, jotta vaalien uuden aikataulun myötä
voimme edelleen olla mukana äänestyspaikoilla keräämässä lahjoituksia kotimaan
vammaisille ja pitkäaikaissairaille kuntavaaleissa. Äänestyspaikkojen keräyspisteissämme
olemme aina keränneet lähes sata prosenttia lahjoituksista. Ilman äänestyspaikkojen
keräystä ja lahjoituksia toimintamme on vaarassa loppua.
Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa (RA/2020/814) on voimassa toistaiseksi. Lupa kattaa
kaikki maamme kunnat Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Teillä on varmasti useita haasteita edessänne äänestyksen järjestämisessä koronarajoitusten
myötä. Toivomme, että pystytte kaikesta huolimatta antamaan
hyväntekeväisyyskeräyksellemme keräyspaikan äänestyspaikoilta tarpeelliset turvatoimet
huomioiden. Myös kerääjämme on ohjeistettu toimimaan turvallisesti ja turvavälit
huomioiden. Keräyspaikalla on aina vain yksi ihminen kerrallaan lipasta vahtimassa. Hän voi
myös olla etäällä lippaasta ja on suojautunut maskilla ja mahdollisilla muilla toimenpiteillä.
Keräyspaikkamme eivät ole normaalistikaan ruuhkaisia ja lahjoittaja käy lippaalla vain
sekuntien ajan lahjoituksen tehdessään.
Jotta voisimme edelleen auttaa vammaisia ja pitkäaikaissairaita, työskentelemme lujasti, että
keräys onnistuu tänäkin vuonna. Jos emme pääse kattavasti keräämään lahjoituksia
äänestyspaikoilla, niin vaarana on, että tämä vuosi lopettaa toimintamme. Siksi pyydämme
apua siihen, että keräyspaikat saadaan järjestettyä tilanteesta huolimatta äänestyspaikoille,
jotta apua tarvitseville saadaan tulevinakin vuosina.
Yhteistyömme on ollut hyvää vuosikausia. Kiitos! Toivottavasti selviämme tästäkin
poikkeuksellisesta kerrasta hyvässä yhteishengessä ja toisiamme tukien.

Keräyksen järjestäjät
pieni ele -keräyksessä on mukana 15 järjestöä. Niiden paikallisyhdistykset järjestävät
lipaskeräyksen äänestyspaikoilla ympäri Suomen vapaaehtoisvoimin.
Keräyksen avulla tuetaan näiden järjestöjen vammais- ja pitkäaikaissairausryhmiä: Allergia-,
Iho- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto,
Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto,

Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen
Sydänliitto.

Lahjoituksilla saadaan apua
Keräysvaroilla järjestetään vammaisille ja pitkäaikaissairaille mm. neuvontaa,
vertaistukiryhmiä ja virkistystoimintaa. Puolet kunnan keräystuotosta jaetaan niiden
paikallisyhdistysten kesken, jotka ovat mukana keräystyössä. Lahjoituksista puolet jää siis
siihen kuntaan, jossa ne on annettu. Keräystuoton toinen puolikas ohjautuu
keskusjärjestöjen kautta valtakunnalliseen vammais- ja kansanterveystyöhön.

Pieni ele ry:n ja paikallisyhdistysten puolesta kiitän Teitä lämpimästi yhteistyöstä.
Olettehan yhteydessä, jos voin olla avuksi tai antaa lisätietoja.
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Seuraavalla sivulla lyhyesti pienestä eleestä sekä vaalien ja keräyksen pitkästä yhteistyöstä
vuodesta 1907 asti.

Kotimaista hyväntekeväisyyttä äänestyspaikoilla vuodesta
1907 asti
pieni ele -keräys sai alkunsa 1907 ensimmäisten eduskuntavaalien yhteydessä. Silloin lahjoituksilla
autettiin tuberkuloosipotilaita. Keräyksen nimi oli alun perin Vaalikeräys, ja viimeisen 10 vuoden ajan se
on ollut pieni ele.
Apuna keräys on siis ollut jo reippaasti yli 100 vuotta vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi
kotimaassamme.
Järjestöjen paikallisyhdistykset toteuttavat keräyksen vapaaehtoisvoimin kunnissa ympäri Suomen.
Vapaaehtoisia on mukana toistakymmentä tuhatta. Lipaskerääjät ovatkin keräyksen sielu. Tänä päivänä
pieni ele perustuu 15 vammais- ja kansanterveysjärjestön väliseen yhteistoimintaan.

Lahjoituksilla tukea ja iloa arkeen
Lahjoitusten avulla saadaan pitkäaikaissairaille ja vammaisille esimerkiksi apuvälineitä, vertaistukea ja
neuvontaa sekä iloa haastavankin elämän keskelle, vaikka kuurojen lasten leirillä tai avustajakoiran avulla.
Lahjoitusten avulla voidaan toteuttaa sellaisia arkisia ilon hetkiä, jotka muuten eivät olisi mahdollisia.
Listietoja: www.pieniele.fi

