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SANOMA ENSIMMÄISELTÄ PRESIDENTTIKUNNALTA

Rakkaat veljet ja sisaret

Myöhempien aikojen pyhiä on jo monia vuosia neuvottu valmistau-

tumaan vastoinkäymisiin panemalla syrjään vähän rahaa. Säästäminen

lisää mittaamattomasti turvallisuutta ja hyvinvointia. Jokaisen perheen

tehtävänä on huolehtia omista tarpeistaan mahdollisimman pitkälle.

Kehotamme teitä, asuittepa missä päin maailmaa tahansa, valmistau-

tumaan vastoinkäymisiin tarkastelemalla rahatilannettanne. Kehotamme

teitä pitämään kulunne kohtuullisina. Käyttäkää hankinnoissanne itseku-

ria velan välttämiseksi. Maksakaa velka niin pian kuin voitte ja vapautta-

kaa itsenne sen orjuudesta. Säästäkää hieman rahaa säännöllisesti, jotta

teille kertyy vähitellen vararahasto.

Jos olette maksaneet velkanne ja teillä on vararahasto, vaikka se olisi

pienikin, te ja perheenne tunnette olonne turvallisemmaksi ja koette

sydämessänne suurempaa rauhaa.

Herra siunatkoon teitä perheenne raha-asioiden hoidossa.

Ensimmäinen presidenttikunta



MAKSAKAA KYMMENYKSET JA UHRIT
Perheen raha-asioiden menestyksellinen hoito alkaa

rehellisten kymmenysten maksamisesta ja runsaan paas-
touhrin antamisesta. Herra on luvannut avata taivaan
ikkunat ja vuodattaa suuria siunauksia niille, jotka mak-
savat kymmenykset ja uhrit uskollisesti (ks. Mal. 3:10).

VÄLTTÄKÄÄ VELKAA
Se, että käyttää vähemmän rahaa kuin ansaitsee, on

taloudellisen turvallisuutenne perusehto. Välttäkää vel-
kaa lukuun ottamatta vaatimattoman kodin ostamista
tai koulutuksen hankkimista tai muita välttämättömiä
tarpeita. Säästäkää rahaa sen ostamiseen, mitä tarvit-
sette. Jos teillä on velkaa, maksakaa se pois mahdolli-
simman nopeasti.

NOUDATTAKAA TALOUSARVIOTA
Pitäkää kirjaa kuluistanne. Merkitkää muistiin tulot

ja menot ja tarkastelkaa niitä kuukausittain. Päättäkää,
kuinka vähennätte tarpeettomia kuluja.

Käyttäkää näitä tietoja perheen talousarvion laatimi-
seen. Suunnitelkaa, minkä verran rahaa annatte lahjoi-
tuksina kirkolle, kuinka paljon säästätte ja minkä verran
käytätte ruokaan, asuntoon, erilaisiin käyttömaksuihin,
matkoihin, vaatteisiin, vakuutuksiin jne. Harjoittakaa
itsekuria elämällä talousarvionne mukaan. (Ks. taka-
sivun Talousarviolomake.)

KERÄTKÄÄ VARARAHASTO
Kerätkää vähitellen vararahasto ja käyttäkää sitä vain

hätätilanteissa. Jos säästätte vähän rahaa säännöllisesti,
yllätytte siitä, kuinka paljon sitä ajan mittaan karttuu.

OPETTAKAA PERHEENJÄSENIÄ
Opettakaa perheenjäsenille raha-asioiden hoidon peri-

aatteet. Ottakaa heidät mukaan talousarvion laatimiseen
ja perheen raha-asioihin liittyvien tavoitteiden asettami-
seen. Opettakaa heille uutteran työn, säästäväisyyden ja
säästämisen periaatteet. Tähdentäkää sitä, miten tärkeää
on hankkia mahdollisimman paljon koulutusta.

PERHEEN RAHA-ASIOIDEN PERUSASIAT

TULOT
VELAT

TULOT
VELAT



TALOUSARVIOLOMAKE

TALOUSARVIO
(kuukaudelle/vuodelle)

TULOT SUUNNITELLUT TOTEUTUNEET

Palkat (netto)

Muut tulot

Tulot yhteensä

MENOT SUUNNITELLUT TOTEUTUNEET

Kymmenykset ja uhrit

Säästöt

Ruoka

Asuntolaina, yhtiövastike tai vuokra

Kaasu-, sähkö- ja vesimaksut

Matkat

Velanlyhennykset

Vakuutukset

Terveydenhoitokulut

Vaatetus

Opiskelukulut

Muut

Menot yhteensä

Tulot miinus menot

Lisää tietoa perheen raha-asioista on 
(englannin kielellä) osoitteessa 

www.providentliving.org.

• Tehkää talousarvio jollekin määrätylle ajanjaksolle (kuten viikoksi, kahdeksi viikoksi, kuukaudeksi).
• Tarkastelkaa talousarviotanne säännöllisesti.
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