2

Perjantaina 31. tammikuuta 2020

Yhteisvastuukeräys täyttää 70 vuotta
vuonna keräys vähävaraisten nuorten opiskelun tukemiseksi sai jatkoksi kannanoton jokaisen nuoren
oikeudesta opintoihin perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Kannanoton tavoite kirjattiin uuden
hallituksen hallitusohjelmaan.

vaihtamaan ajatuksiaan.
Myös vanhemmuuden vahvistamiselle on tarvetta. Tutkimukset kertovat, että vanhemmilla
on suuri tarve keskustella tai purkaa tunteitaan, joista tyypillisimpiä ovat riittämättömyys, epäonnistuminen ja syyllisyys. Myös
lapset ovat tuoneet tutkimuksissa
esiin vanhemmuuden merkityksen hyvinvoinnilleen. He toivovat turvallista kotia, jossa heihin
suhtaudutaan oikeudenmukaisesti
ja huolehtivasti. Nuorten mukaan
tukea tarvitaan erityisesti perheen
sisäiseen vuorovaikutukseen ja
riitatilanteiden käsittelyyn.
Tämän vuoden keräysvaroilla
käynnistetään v. 2021 valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena
on tarjota tukea vanhemmuuteen
vertaistuen avulla, antaa aikaa ja
tukea lapsille, joiden perheessä
on vanhempia kuormittavia tekijöitä sekä tarjota yhdessä tekemistä koko perheelle. Hankkeessa
on kumppaneina Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa
Lapset ry.
Ulkomailla yhteisvastuuvaroin
autetaan katastrofien, konfliktien
ja luonnonmullitusten aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Tänä vuonna tuki
keskittyy vanhemmuutta tukeviin
toimenpiteisiin mm. naisten ja äitien kouluttamiseen ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamiseen
Nepalissa. Avun vie perille Kirkon
Ulkomaanapu.

JUMALAN SELÄN
TAKANA? VAI SINUN
SILMIESI EDESSÄ?
YHTEISVASTUU AUTTAA IHMISTÄ HÄDÄSSÄ LÄHELLÄ
JA KAUKANA.
SOITA JA LAHJOITA 0600 1 71010 (10,26 € / PUH+PVM)

Yhteisvastuu 2020

LÄHIMMÄISENRAKKAUDEN
KANSANLIIKE.

Apua vuodesta 1950

www.yhteisvastuu.fi/lahjoita
ISÄNMAAN
TOIVO

Tässä piti olla koskettava ja
ajatuksia
herättävä kuva ihmiskaupasta.
Suunnattuna meille, tavallisille
suomalaisille.
Jotta pysähtyisimme. Jotta
osaisimme auttaa.
Mutta vedimme päälle mustaa
tussia.
Jotta emme alistaisi. Jotta
emme esineellistäisi.
Jotta näkisimme asiat sellaisina
kuin ne ovat.

Tulevaisuus on näissä
kasvavissa ihmisissä.
Kun tuemme heitä oikealla
hetkellä ja oikeassa paikassa,
kaikki on mahdollista.
Ihan kaikki.

Ikävä kyllä, ihmiskauppa on
alistavaa.
Se on irvokasta. Siinä ei ole
mitään kaunista.
Se on piilossa, mutta läsnä
kaikkialla.
Myös Suomessa. Koko ajan.

SOITA JA LAHJOITA 0600 1 7010

(10,26 € / PUH+PVM/MPM)

Keräyslupa POL-2015-6344, voimassa
1.9.2015–31.8.2016, Manner-Suomi,
myöntänyt
Keräyslupa ÅLR 2015/6345, voimassa
1.9.2015–31.8.2016, Ahvenanmaa, myöntänyt Poliisihallitus 7.8.2015.
Ålands landskapsregering 10.6.2015.

Kuvan peittäminen ei poista
ongelmaa.
Ihmiskaupan uhrit tarvitsevat
apuasi.
Myös he, jotka ovat olosuhteiden
pakosta
vaarassa joutua uhreiksi.
Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa.
Tunnista - Toimi - Tue!

YHTEISVASTUU 2011 TORJUU
NUORTEN YKSINÄISYYTTÄ
SUOMESSA JA MOSAMBIKISSA.

SOITA JA LAHJOITA 0600 1 7010

Keräyslupa POHADno/2010/2446,

Ahvenanmaalla 214 K14

(10,26 € / PUH + PVM /MPM)
yhteisvastuu.fi
Keräyslupa RA/2016/344, voimassa 1.9.2016–31.8.2017,

Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus

15.7.2016. Keräyslupa ÅLR 2016/4902,

voimassa 1.9.2016–31.8.2017, Ahvenanmaa,

myöntänyt Ålands landskapsregering

1215 K12

Tänä vuonna on Yhteisvastuukeräyksen keskiössä vanhemmuus ja
sen tukeminen. Otsikko ”Sinä riität hyvään vanhemmuuteen” haluaa
muistuttaa, että maailman tärkeimmän työn tekijät – isät ja äidit tarvitsevat tukea – niin Suomessa kuin
maailman katastrofialuillakin. Vanhemman ei tarvitse pärjätä yksin.
Vanhempana oleminen on etuoikeus ja suuri ilonaihe. Välillä
se kuitenkin myös väsyttää, ärsyttää ja huolettaa. Turvallisen kasvuympäristön luominen on vanhempien perustehtävä. Lapsen ja nuoren kasvuvuosina perheen aikuisiin
kohdistuu monesti myös muita vaateita. Lisäksi voivat yksinhuoltajuus, taloudelliset huolet, perheenjäsenen sairastuminen tai omista
vanhemmista huolehtiminen tuoda
lisäkerrointa vanhemmuuden tehtäviin. Vanha sanonta ”koko kylä
kasvattaa lapsen” muistuttaa siitä,
että vanhemman ei tarvitse selviytyä yksin.
Tarpeeksi varhain annettu tuki
vahvistaa vanhempien voimavaroja. Siksi on tärkeää, että perheille
on tarjolla kynnyksettömiä tuen
muotoja jo ennen kuin tilanne pääsee vakavammaksi. Erilaiset perhekahvilat ja -kerhot ovat hyvä esimerkki paikoista, joissa vanhemmat pääsevät tapaamaan toisiaan ja

23.6.2016.

Keräyslupa 2020/2011/2599, Ahvenanmaalla

s

eitsemän vuosikymmenen
ajan Yhteisvastuukeräys on
auttanut niin kotimaassa
kuin ulkomailla avun tarpeessa
olevia. Ensimmäisten vuosien apu
kohdentui Pohjois- ja Itä-Suomen
rajaseutujen asukkaiden hyväksi.
Kuhmolaisetkin ovat varmaan tuolloin saaneet apua. 60-luvulla mukaan otettiin myös ulkomainen
kohde.
Perheitä on tuettu erilaisilla tavoilla. Sotien jälkeen on autettu
mm. vaikeuksiin joutuneita sotaleskiä ja rasittuneita suurperheiden
äitejä. Asuntoja on kunnostettu ja
lehmiä ostettu. Puolangalle on rakennettu metsätyömieskoti (-73),
SOS-lapsikylä Vihantiin (-79) ja
ruokapankkiprojekti perustettu
(-97). Viimeisen 20 vuoden aikana on Yhteisvastuukeräys nostanut esille mm. omaishoitajien, ylivelkaantuneiden, yksinäisten vanhusten ja ihmiskaupan ongelmat.
Hyvän saattohoidon kehittäminen
herätti paljon keskustelua haastavasta aiheesta v. 2014. Varainkeruun ohella yhteisvastuukeräys on
halunnut tuoda myös esille asioita,
jotka muuten voisivat jäädä monilta
pimentoon.
Myös lasten ja nuorten elämäntilanteet on olleet esillä. Vuonna
2000 tuettiin lapsia, joiden vanhemmilla on mielenterveysongelmia. Vähävaraisille lapsiperheille
on järjestetty ruokakursseja ja
nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä on torjuttu. Hyvinä yhteistyökumppaneina on olleet mm. Marttaliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja
mielenterveysalan järjestöt. Viime

Pelasta lähimmäisesi. Lahjoita laina.

www.yhteisvastuu.fi
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Juhlavuosijulisteesta näkyy, että Yhteisvastuukeräyksen teemat ja
avustuskohteet ovat vaihdelleet seitsemän vuosikymmenen aikana.
Kynttilänpäivänä 2.2. alkava vuoden 2020 keräys tukee vanhemmuutta.

Anu Haverinen
Kuhmon seurakunnan 		
yhteisvastuukeräyspäällikkö 2020

YHTEISVASTUUTAPAHTUMIA 2020
• pe 31.1. klo 12-14 Yv-info ja yhteisvastuulistojen
ja -lippaiden jako, seurakuntakeskus
• su 2.2. klo 10 messu kirkossa, jonka jälkeen yhteisvastuukeräyksen avaus ja yv-lounas srk-keskus /
Herättäjä-Yhdistys.
Klo 18 Tarhapäivä -elokuvaesitys, lipputulot Yv:lle /
Pajakkakino. Elokuvan aikana mahdollisuus valvottuun
lastenhoitoon klo 17.30-20
Piilolan kerhotila,
Karhunpolku 2 N.
Ilm. pe 31.1.
mennessä
p. 044 738 4308.
Ensisijaisesti perheille,
joilla ei muuta 		
lastenhoitoapua
saatavana.
Kuva: www.finnkino.fi

• su 9.2. klo 10 messu ja Yv-tapahtuma
Lentiirassa, Yv-lounas/Lentiiran kyläyhdistys
kts. erillinen ilmoitus
• pe 14.2. klo 12 ystävänpäiväjuhla,
seurakuntakeskus / Martat
• pe 21.2. klo 17 Yv-tilaisuus, Vuosanka
• su 23.2. klo 11-14 laskiaisliukujaiset,
seurakuntakeskus / Martat
• pe 13.3. klo 9-15 lipaskeräykset K-Supermarket
ja S-Market/Kainuuntie
• su 15.3. klo 15 suomalainen messu /
Keijo Piirainen + kuorot
• su 22.3. klo 10 messu ja Yv-tilaisuus, Iivantiira
• su 29.3. klo 10 jumalanpalvelus kirkossa ja
klo 11.30 Ilona -lauluryhmän kahvikonsertti,
seurakuntakeskus

Kynttilänpäivänä 2.2.
klo 11-13Tarjolla:
srk-keskuksessa

Kynttilänpäivänä 2.2. klo 11-13 srk-keskuksessa

RUOKAA ja perunat,
Tarjolla:MITÄ
Sianlihakastike
leivät ja leikkeleet
ruokajuomat,
keitetyt porkkanat ja
kaalisalaatti, leivät ja juomat,
kiisseli, kahvi ja kahvileipä
jälkiruokana
Hinta: 8 € (aikuinen),
4 € (7-14 v.),leivoskahvit
alle kouluikäiset ilmaiseksi
Arpajaiset

Hinta: 9 € (aikuinen), 4 € (7-14 v.), alle kouluikäiset ilmaiseksi

Kynttilänpäivänä
2.2. klo 11-13
Arpajaiset

Lasse Heikkilän Suomalainen Messu -konsertti

s

uomalaista sielunmaisemaa
kansanmusiikin keinoin
luotaava Suomalaisen messun juhlaversio esitetään Kuhmon
kirkossa konserttina. Konsertissa esiintyvät Pudasjärveltä Vox
Margarita -kuoro, Markku Kemppainen, laulu, Sari Turunen, kantele ja Aira Siuruainen-Kalliola,
kontrabasso ja Kuhmon seurakunnan kanttori Dmitrii Gogolev,
harmonikka. Kuhmon kuoroista
mukana ovat Löytäjät ja Ketterät
-kuorot. Konsertin johtaa Pudasjärven seurakunnan kanttori Keijo
Piirainen.
Lasse Heikkilän Suomalainen
messu valmistui syksyllä 1998.
Heti alusta lähtien teos on ollut

hyvin suosittu ja koonnut ihmisiä
runsaasti teosta kuuntelemaan.
Monet messun lauluista ovat ahkerassa käytössä jumalanpalveluksissa ja konserteissa.
Suomalaiseen messuun tuotetaan luontokuvista ja historiallisesta aineistosta koostuva kuvatausta, joka tuo luonnon keskelle
kirkkosalia ja linkittää laulut ja
niihin liittyvät tunteet itsenäisen
Suomen historiaan. Suomalaisen messun juhlaversiossa kerrotaan kansan syvien rivien tarinaa
matkalla Venäjän suuriruhtinaskunnasta yhdistyneen Euroopan
pohjoiseksi ulottuvuudeksi. Laulujen välillä pysähdellään katselemaan muutamia valikoituja his-

Tarjolla:

Kynttilänpäivänä
2.2. klo 11-1
Su Su
9.2.
kirkossa
9.2. Lentiiran
Lentiiran srk-talolla
MITÄ
RUOKA
klo 10 messu,
jonka
jälkeen
klo 10 messu,
jonka
jälkeen
srk-talolla
Tarjolla:
leivät ja leikkeleet
lihapullat, kastike ja perunat
Tarjolla:
Tarjolla: lihapullat, kastike
ja perunat, lanttulaatikko,
lanttulaatikko
ruokajuomat,
vihersalaatti
vihersalaatti, leipä
ja piirakat, ruokajuomat,
leipä ja piirakat
MITÄ
RUOKA
kiisseli,
ja kahvilei
ruokajuomat
pullavanukas japullavanukas
vaniljakastike,
kahvi,
tee kahvi
ja kaakao
ja vaniljakastike
leivät
ja
leikkelee
Hinta:
8
€
(aikuinen),
4
€
(7-14
v.),
kahvi,
tee ja kaakao
Hinta: Hinta:
10 €10(aikuinen),
6 € (10-14 v.), alle 10 v. ilmaiseksi alle k
€ (aikuinen), 6 € (10-14 v), alle 10 v ilmaiseksi
ruokajuomat,
Arpajaiset
kiisseli, kahvi ja kahvi

toriallisia valokuvia ja koitetaan
tavoittaa niitä tunteita, jotka ovat
kansaamme historian käänteissä
ravistelleet. Talvisodasta päättymisestä on nyt kulunut 80 vuotta.
Suomalaisen messun lauluista
monet ovat syntyneet sodanjälkeisen sukupolven tuntemuksista,
jota isien ja äitien kokemukset sodasta ovat heissä saaneet aikaan.
Messussa katsotaan kuitenkin
rohkeasti eteenpäin.
Konsertti on Kuhmon
kirkossa su 15. maaliskuuta
klo 15. Tilaisuuden
ohjelmatuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Hinta: 8 € (aikuinen), 4 € (7-14 v.), alle
Arpajaiset

YHTEISVASTUUKERÄYS
Su 9.2. Lentiiran srk-t

ottaa vastaan lahjoituksia:
10 messu, jonka jä
❤klo
arpajaisvoittoja,
esim. lahjakortteja
Tarjolla: srk
Su 9.2. Lentiiran
❤ elintarvikkeita
lihapullat, kastike ja peru
klo 10
messu,
jonka
lounaita
varten
lanttulaatikko
Kynttilänpäivänä
2.2. klo 11-1
Tarjolla:
vihersalaatti
❤ tuoreita leivonnaisia
myyjäispöytään
lihapullat,
leipä jakastike
piirakatja pe

Tarjolla:

lanttulaatikko
ruokajuomat
LISÄTIETOJA:
MITÄ
vihersalaatti
pullavanukas
jaRUOKA
vaniljakas
Yhteisvastuukeräyspäällikkö
leipä
ja
piirakat
kahvi,
tee
kaakao
leivät
ja
leikkelee
Anu Haverinen
ruokajuomat
044 738 4314.
Hinta: 10 €p.(aikuinen),
6 ruokajuomat,
€ (10-14 v), a

pullavanukas
ja ja
vaniljak
kiisseli, kahvi
kahvi

tee v.),
ja kaaka
Hinta: 8 € (aikuinen), 4kahvi,
€ (7-14
alle
Hinta: 10 € (aikuinen), Arpajaiset
6 € (10-14 v)

