Lapsityömme tarvitse juuri
teidän apuanne
Hyvää päivää!
Yhdistyksemme Mosaiikki ry kääntyy puoleenne, koska haluamme ehdottaa
teille yhteistyötä lastenprojektimme RuFin kanssa. Pyydämme, että luette
viestimme loppuun saakka. Se vie työajastanne noin 3 minuuttia.
Kolmen seuraavan kuukauden aikana meidän pitäisi löytää
2000 avustushaluista ja kiinnostunutta yritystä, jotka haluaisivat
tukea lastenprojektimme RuFin toimintaa vähintään 40 eurolla. Silloin
monivuotinen (vuonna 2007 aloitettu) toimintamme voidaan pelastaa!

40 eurolla saa Suomessa 10 pullakahvit.
Teille se ei ole suuri raha, mutta meille kyse on valtavasta summasta.

Emme pyydä teitä vain lahjoittamaan tätä summaa.
Ymmärrämme, että jokainen suomalainen yritys ansaitsee jokaisen
euronsa kovalla työllä eivätkä he voi auttaa jokaista, joka kääntyy
heidän puoleensa. Siksi tarjoamme tätä 40 euroa vastaan omia
mediapalvelujamme ja markkinointiapua yrityksellenne sekä
suomeksi että venäjäksi. Kaikki yhdistyksemme julkaisema
tiedotus tehdään kahdella kielellä, suomeksi ja venäjäksi. Meillä
on kokemusta jo vuodesta 2004 lähtien (painotuotteita ja
internetsivustoja). Tiedetään, että venäjänkieliset ovat Suomen
suurin maahanmuuttajaryhmä ja virallisten tietojen mukaan
heitä on Suomessa yli 60 000. Suurin osa heistä ostaa aktiivisesti
monenlaisia tuotteita ja palveluja. Yrityksenne venäjänkielinen
mainos voi tehokkaasti lisätä venäjänkielisten asiakkaidenne
määrää.

www.mosaiikki.info/rufi/fi

Lastenprojektimme RuFi laatii ja julkaisee suomeksi ja venäjäksi
erilaisia opettavaisia lastenkirjoja, hauskaa Varpunen-lehteä ja rakentaa
ensimmäisenä Suomessa kaksikielistä verkkosivustoa lapsille ja heidän
vanhemmilleen, johon tehdään interaktiivisia, opettavaisia pelejä.
Lastenprojekti RuFi toimii valtakunnallisesti ja se on suunnattu auttamaan
Suomessa asuvia maahanmuuttajalapsia oppimaan suomea. Projektin
tunnushahmo on iloinen Rufi-varpunen, joka auttaa maahanmuuttajalapsia
oppimaan suomea kannustavasti ja hauskasti. Kaikki palvelumme ovat
käyttäjilleen ilmaisia ja työmme on sosiaalista, kolmannen sektorin
toimintaa.
Tänä vuonna projektimme, kuten niin monien muidenkin yhdistysten
toiminta, ei saanutkaan sitä päärahoitusta, jonka varaan olimme
luottaneet. Se johti projektimme toiminnan kriisiin. Niinpä, ensimmäisen
kerran lastenprojektimme aikana joudumme etsimään tukea yrityksiltä.
Vastapalveluksena tarjoamme omia viestintäpalvelujamme.
Olemme valmiit julkaisemaan yrityksenne yhteystiedot ja tietoa sen
tarjoamista tuotteista ja palveluista suomen ja venäjän kielellä sekä
liittämään logonne ja linkin yrityksenne nettisivuille omalla RuFiverkkosivustollamme. Vaikka sivuston testiversio on ollut julkaistuna vasta
kolmisen kuukautta ja sivuston sisältöä täytyy vielä paljon täydentää eikä
vanhemmille suunnattua sivusto-osiota ole vielä edes julkaistu, sivuston
kävijämäärät kasvavat päivittäin. Näyttää siltä, että RuFista on lähiaikoina
tulossa erittäin suosittu sivusto www.mosaiikki.info/rufi/fi, sillä sen suomen
kieltä opettaville interaktiivisille peleille on todella suuri tarve. Voimme liittää
yrityksenne logon heti etusivullemme kohtaan, jossa kiitämme työmme
tukijoita. Muut yhteystiedot voimme liittää logon kera projektia esittelevälle
sivulle “Projektista” www.mosaiikki.info/rufi/fi/projektista/.
Voimme tarjota yrityksellenne myös ylimääräisen mainoksen opettavaisissa
lastenkirjoissamme ja hauskassa Varpunen-lehdessä, johon voi tutustua
linkistä: www.mosaiikki.info/rufi/fi/lapsille/varpunen-lehti/. Kaikkia lasten
painotuotteita jaetaan ilmaiseksi Suomen eri kaupunkien päiväkodeissa,
kouluissa, kieltä opettavissa kerhoissa, venäjänkielisissä yhdistyksissä sekä
suoraan kaksikielisiin perheisiin.
Kerromme ehdottomasti lastenprojekti RuFin pelastamiseksi
tekemästämme varainhankintakampanjasta ja luettelemme kaikki 2000
yritystä, jotka ovat auttaneet meitä selviämään tästä hädästä erillisessä
liitteessä, jonka liitämme lastenprojektien julkaisujen väliin. Haluamme, että
mahdollisimman monet saisivat Suomessa tietää yrityksenne jalosta teosta!
Ymmärrämme, ettei tämä tehtävä ole helppoa, mutta lupaamme, että
löydämme keinon toteuttaa tavoitteemme emmekä unohda ketään.
Jos onnistumme pelastamaan lastenprojektimme tänä vuonna pulasta,
kerromme siitä ja projektin pelastajista sekä suomalaisissa että
venäläisissä tiedotusvälineissä. Ellette tietysti vastusta sellaista
mainosta.
Kaikki yritykset, jotka ovat tukeneet toimintaamme
saavat osallistua jouluarvontaan, jossa arvomme
valokuvakopion lastenprojektimme ammattitaiteilija Nina
Guedevskajan maalaamasta ainutlaatuisesta taulusta. Taulu
esittää ainutlaatuisella tavalla suomalaista kulttuuria.
Perinteiseen kansalliseen ornamenttiin on yhdistetty
Suomen tärkeimmät juhlat, tunnettuja rakennuksia
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ja kulttuuri-ilmiöitä. Taulun kuva koristaa hyvin mitä tahansa toimistoa
tai toimitusjohtajan huonetta. Taulun valokuvakopio valmistetaan suoraan
kankaalle ja raameineen se vastaa täydellisesti alkuperäisen taulun kokoa
64x82 cm. Asiantuntijoiden mukaan tällaisen taulun kopion arvo on 500 euroa
tai jopa enemmän. Vastaavaa taulua ei voi ostaa mistään Suomen kaupoista.
Mosaiikki ry:n hallituksen päätöksestä taulu toimitetaan alkuperäisen
taiteilijan signeeraamana, osoituksena yhdistyksemme kiitollisuudesta ja
kunnioituksesta lastenprojektimme rahoittajia kohtaan.
Tämän lisäksi kaikki meidän lastenprojekti RuFin toimintaa tukeneet
organisaatiot saavat pienen, mutta miellyttävän joululahjan.
Tässä asioita, joita voimme tarjota yrityksellenne tänä vuonna
40 euron lahjoitustanne vastaan. Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on luoda
Rufi-sivuston vanhemmille suunnattuun osioon suomen- ja venäjänkielinen
nettiluettelo erilaisista tuotteista ja palveluista. Jos yrityksenne haluaa
tulevaisuudessa osallistua kyseiseen luetteloon, voimme antaa teille
osallistumismaksusta 40 euron alennuksen. Tämä kirje ja maksamanne 40
euron avustus toimivat vakuutena lupauksellemme.
Älkää hämmästykö, että tarjoamme teille näin paljon.
Tarvitsemme nimittäin apuanne todella kipeästi!
Ymmärrämme, miten vaikeaa on löytää edes 20 yritystä,
jotka haluaisivat auttaa meitä 40 euron edestä. Eikä
meille riitä 20 yritystä vaan tarvitsemme tällaisia
auttamishaluisia yrityksiä 2000! Uskomme silti vakaasti,
että onnistumme siinä. Olemme varmoja, että Suomesta
löytyy yli 2000 auttamishaluista ihmistä. Lapset ovat
turvattomampia kuin aikuiset. He tarvitsevat meidän
apuamme. Olemmehan me kaikki olleet joskus lapsia. :)
Toivomme todella, että sen jälkeen, kun yrityksenne
on punninnut asian kaikki hyvät ja huonot puolet, teette myönteisen
päätöksen ja tuette lastenprojektiamme RuFi. Liitteestä löydätte
tilisiirron, jolla voitte maksaa pyytämämme 40 € tai haluamanne summan.
Tilisiirtokuitista löydätte yhdistyksemme tilinumeron ja yhteystiedot.
Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiinne ja annamme tarvittaessa
lisätietoa RuFi-projektista ja esitämme lapsityömme saamaa myönteistä
palautetta yhdistyksiltä ja palvelujemme käyttäjiltä. Annamme tietysti
myös kaikkea tarvittavaa tietoa Mosaiikki yhdistyksestämme sekä muista
sosiaalisista projekteistamme.

			

Kunnioittaen,
Tatjana Doultseva
Lastenprojekti RuFi:n johtaja
Puh. 040 029 3757
tatjana.doultseva@mosaiikki.info
www.mosaiikki.info
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Kuvakaappaset
RuFi sivusto: www.mosaiikki.info/rufi/fi
Katso kaikki pelit: www.mosaiikki.info/rufi/fi/lapsille/pelit

RuFi sivuston aloitus sivu

Tutustu viidakkoon-peli

Aakkoset-peli

Sanaristikko-peli
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