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Varainhankinnan vinkki

YLEISKUVAUS:
Sirkuksen Kipinä on Kirkon Ulkomaanavun tuottama ohjelma, joka lisää tietoa ja
ymmärrystä pakolaisten elämästä, tilanteesta ja kulttuurista Jordaniassa. Ohjelma
näyttää kuvien ja tarinoiden avulla humanitaarisen avun merkityksen ja auttaa
eläytymään pakolaisten tilanteeseen. Sen avulla voi herätellä ymmärtämään pakolaiskriisiä laajemminkin. Ohjelma sisältää Sirkuksen Kipinä -valokuvanäyttelyn,
jossa kuvataan syyrialaispakolaisten sirkusharrastusta Za´atarin pakolaisleirillä
Jordaniassa.
Valokuvanäyttelyä täydentää Kirkon Ulkomaanavun tuottamat osallistavat toiminnalliset ideat.
Ohjelman yhteyteen kuuluu erikseen tilattava Sirkus Magentan esitys Za´atarin
tarinoita, jossa kerrotaan sirkuksen vaikutuksista osallistujiin, pakolaisleirin oloista ja muslimikulttuurista lasten ja nuorten näkökulmasta, syyrialaisnuorten omin
sanoin. Esitys sisältää puhetta, teatterimaista tarinankerrontaa, akrobatiaa ja yleisöä
osallistavaa toimintaa. Esiintyjinä ovat Sirkus Magentan sirkustaiteilijat, jotka ovat
työskennelleet Za´atarin pakolaisleirillä ohjaten sirkustoimintaa ja kouluttaen pakolaisista sirkusohjaajia.
Käyttämällä kaikki ohjelman osat: Sirkuksen Kipinä -valokuvanäyttely, Za´atarin tarinoita -esitys sekä hyödyntämällä toiminnallisia ideoita, käytössäsi on
tavoitteellinen, tietoa ja tunteita sisältävä, globaalikasvatusta tukeva kokonaisuus.
Ohjelmaa voi käyttää myös tilaamalla vain osan, esimerkiksi valokuvanäyttelyn
tai Za´atarin tarinoita -esityksen. Valokuvanäyttelystä tehtyä sähköistä kuvaesitystä voi käyttää sisätiloissa ja sen voi ohjelman materiaalin tavoin ladata maksutta
käyttöön Kirkon Ulkomaanavun materiaalipankista www.kirkonulkomaanapu.fi/
materiaalipankki/

OHJELMAN TAVOITTEET:
Näyttää kuvien ja tarinoiden avulla humanitaarisen avun merkitys ja auttaa
eläytymään pakolaisten tilanteeseen.
Lisätä osallistujan tietoa ja ymmärrystä jokaiselle kuuluvasta globaalista
vastuusta maailman hädästä ja humanitaarisesta tehtävästä hätää kärsivän ja
tukea tarvitsevan hyväksi.
Herättää tunteita ja toivoa ja vaikuttaa asenteisiin, miten suuntaudumme
toiseen ihmiseen ja kulttuuriin sekä saada aikaan toimintaa toisen ihmisen ja
humanitaarisen työn hyväksi.

TUOTTAJAT JA TEKIJÄT:
Ohjelman ideoi ja tuotti Kirkon Ulkomaanavun globaalikasvatuksen ohjelmaksi
Minna Törrönen. Se esitettiin kesällä 2015 noin 1700:lle 10–14-vuotiaalle lapselle
kirkon Kipinä -suurleirillä Partaharjulla. Ohjelmaan kuuluvan Sirkuksen Kipinä
-valokuvanäyttelyn on koonnut Suvi Mikkanen. Za´atarin tarinoita -esityksen tuo-
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tannosta vastaa Sirkus Magentan Silja Kyytinen. Toiminnalliset ideat on koonnut
Nina Silander. Ideointiin on osallistunut Henna Luomala Jyväskylän seurakunnasta sekä Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilötyöryhmä.

KOHDERYHMÄ:
Sirkuksen Kipinä -ohjelma sopii seurakunnan työhön varhaisnuorista aikuisiin
sekä peruskoulun opetusohjelmaan. Suositusikä ohjelmalle lähtee 7-vuotiaasta.
Ohjelma sopii rippikoulujen toiminnalliseksi diakoniaopetukseksi tai sen voi
toteuttaa osana varhaisnuorten kerhotoimintaa, aikuisten toimintaa tai vaikkapa
jumalanpalveluksen yhteydessä. Erityisesti hyvin ohjelma sopii 10-synttäreiden
yhteyteen ja koulutyöhön, jolloin näyttely ja sirkusesitys olisivat kokemus salilliselle oppilaita kerrallaan.

OHJELMAN TILAAMINEN JA KUSTANNUKSET:
Sirkuksen Kipinä -ohjelman valokuvanäyttely on maksuton ja se on tilattavissa
Kirkon Ulkomaanavusta, joka maksaa näyttelyn postituksen tilaajalle.
Tilaa näyttely: sara.korhonen(at)kirkonulkomaanapu.fi, puh. 040 357 6060
Kirkon Ulkomaanapu lähettää näyttelyn ja siihen liittyvät ohjeet tilaajalle
sopimuksen mukaan. Näyttely on 150 x 25 cm kokoisessa postituspakkauksessa
ja sen lähetyskulut ovat noin 35 euroa.
Tilaaja palauttaa postitse näyttelyn Kirkon Ulkomaanapuun osoitteeseen Sara
Korhonen, Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, sopimuksen mukaan.
Tilaaja maksaa palautuskulut itse.
Sirkuksen Kipinä -ohjelman toiminnalliset ideat ja kuvaesitys ovat ladattavissa
PowerPoint -esityksenä maksutta Kirkon Ulkomaanavun materiaalipankista
osoitteesta: kirkonulkomaanapu.fi – materiaalipankki – seurakunnille.
Sirkus Magentan ohjelma tilataan suoraan sirkukselta, sirkustirehtööri silja.
kyytinen@sirkusmagenta.fi. Esityksestä on kaksi eripituista versiota: 10 min /
40 min. Lyhyempi esitys maksaa 450 € ja pidempi esitys 700€. Magentalta voi
myös tilata työpajoja.
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VALITSE OMA KOKONAISUUTESI SIRKUKSEN KIPINÄ -OHJELMASTA
Valokuvanäyttely ulkona + Sirkus Magenta
pystytä valokuvanäyttely ulos (pystytykseen voi kulua aikaa noin 1–2 tuntia)
osallistujat kiertävät kuvanäyttelyn ohjatusti ennen/jälkeen Sirkus Magentan
esityksen
Sirkus Magentan esitys avaa ainutlaatuisella tavalla ihmisten elämää
pakolaisleirillä, noin 40 min esitys sisältää kuvien ja sirkuksen keinoin
tarinoita pakolaisleirien nuorista sekä yleisöä osallistavan osuuden
valitse ajankäytöstä riippuen toiminnallisista työskentelyistä osia
toteutettavaksi valokuvanäyttelyn yhteydessä Sirkus Magentan esityksen lisäksi
hyödynnä pystytetty valokuvanäyttely myös muussa toiminnassa, ks.
valokuvanäyttely ulkona
Valokuvanäyttely ulkona
pysytä valokuvanäyttely ulos seurakuntatalon tai leirikeskuksen pihalle
valitse ajankäytöstä riippuen toiminnallisista työskentelyistä osia
toteutettavaksi valokuvanäyttelyn yhteydessä
kutsu alueen asukkaita, säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä, koululuokkia jne.
tutustumaan valokuvanäyttelyyn
tulosta näyttelyesite verkkosivuilta www.kirkonulkomaanapu.fi/
materiaalipankki/
Valokuvanäyttely kuvaesityksenä
lataa koneellesi valokuvanäyttelyn kuvat (sisältää myös lisäkuvia/tekstejä
tausta-aineistoksi) www.kirkonulkomaanapu.fi/materiaalipankki/
valitse ajankäytöstä riippuen toiminnallisista työskentelyistä osia
toteutettavaksi kuvaesityksen yhteydessä

VALOKUVANÄYTTELYN PYSTYTYS
Sirkuksen Kipinä -ohjelman valokuvanäyttely pystytetään mieluiten
ulkotiloihin. Näyttely koostuu 13 suuresta (65cm x 100cm ja 115cm x
150cm) säänkestävästä banderollista/kuvasta, jossa on myös kuvateksti.
Kuvat kiinnitetään kuvan reunoissa ja sivuilla sijaitsevista purjerenkaista
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naruilla kiinni esimerkiksi puihin. Sopiva valokuvanäyttelyn paikka on pieni
puuryhmä tai metsikkö esim. seurakuntatalon tai koulun pihalla.
Näyttelyn pystytyksessä tarvitaan kahta henkilöä. Varaa käyttöösi porrasjakkara
sekä hanki valmiiksi narua kiinnittämistä varten (puihin kiinnitys) sekä vahvaa
teippiä (naru pitää teipata kiinni, erityisesti jos kiinnittää tolppaan). Joissain
tilanteissa maahan työnnettävät telttakiilat toimivat myös hyvin. Kuivattakaa
ja puhdistakaa kuvat hyvin ennen pakkaamista ja paluupostitusta.
TOIMINNALLISET IDEAT SIRKUN KIPINÄ VALOKUVANÄYTTELYYN/ KUVAESITYKSEEN

Alkukeskustelu ja orientaatio aiheeseen
Aiheeseen motivoiva keskustelu ennen näyttelyyn tutustumista tai ensimmäisten
kuvien äärellä voidaan tehdä joko pienryhmissä tai yhteisesti jutustellen. Ajatuksena
on saada osallistujat tuomaan esille omia mielikuviaan pakolaisuudesta, pakolaisleirin olosuhteista ja oman ikäisten ihmisten elämästä ja unelmista pakolaisuudessa.

SYYRIA
LIBANON
ISRAEL JA
PALESTIINALAISALUEET
EGYPTI

IRAK

JORDANIA
SAUDI-ARABIA

Lähi-itä
(Tämä kuva on vain kuvaesityksessä.)
Nämä kuvat vievät pakolaisten pariin Za’atrin pakolaisleirille Jordaniaan.
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Kirkon Ulkomaanapu
(Tämä kuva on vain kuvaesityksessä.)
Mitä tulee mieleen Kirkon Ulkomaanavusta?
Kysy osallistujilta mitä tule mieleen Kirkon Ulkomaanavusta. Kirjaa osallistujien
vastukset taululle/fläpille. Lopuksi vahvista oikeita vastauksia ja korjaa tarvittaessa selvästi virheellinen tieto. Näyttelyn/ kuvaesityksen lopuksi voit uudelleen
palata tähän listaan tai kysyä saman kysymyksen uudelleen.
Kirkon Ulkomaanapu
Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. Kirkon Ulkomaanapu toimii noin 15 maassa, siellä missä hätä on suurin. Ulkomaanapu tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten
kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa seurakuntien kansainvälistä diakoniaa.
Kirkon Ulkomaanavun työn pohjana on oikeusperustaisuus, joka tarkoittaa, että
toimintaa ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus. Työtä ohjaavat teemat: oikeus rauhaan, oikeus koulutukseen ja oikeus toimeentuloon.
Toiminnan tavoitteena on pysyvä muutos, joka kehitysmaissa voi syntyä vain
pitkäjänteisessä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Kirkon
Ulkomaanapu sitoutuu tekemään työtä, kunnes avun tarpeessa olevat ihmiset pystyvät itse hankkimaan toimeentulonsa ja tyydyttämään perustarpeensa.
Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Teemme hankkeissamme aina työtä näiden molempien toteutumisen puolesta.
Rohkaisemme sekä päättäjiä että kaikkia suomalaisia vaikuttamaan rakenteisiin,
jotka aiheuttavat köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia. Lähde: https://
www.kirkonulkomaanapu.fi/tietoa-meista/
Hyödynnä myös lähdeaineistona Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus https://
www.kirkonulkomaanapu.fi/tietoa-meista/vuosikertomus-2015/
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Kirkon Ulkomaanapu Jordaniassa
(Tämä kuva on vain kuvaesityksessä)
Kirkon Ulkomaanapu tukee Syyriasta paenneita ihmisiä Za´atarin ja Azraqin pakolaisleireillä ja paikallisyhteisöissä Jordaniassa.
Jordaniassa järjestetään nuorisolle ja nuorille aikuisille mm. englannin kielen ja
IT-taitojen sekä erilaisten ammattitaitojen opetusta. Lisäksi nuorille tarjotaan erilaista vapaa-ajan toimintaa, kuten liikuntaa ja sirkusta, joiden tavoitteena on tukea
vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten psykososiaalista hyvinvointia.
Lähde: https://www.kirkonulkomaanapu.fi/tyomme-tulokset/lahi-ita/
Kuva on Za´atarin pakolaisleiriltä.

Pakolaisuuden syitä ja määriä
Konfliktien ja vainon vuoksi pakenemaan joutuneita ihmisiä on maailmassa
enemmän kuin koskaan aiemmin. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan 60
miljoonan pakolaisen rajapyykki ylittyi ensimmäistä kertaa vuoden 2015 aikana. Pakolaisia oli vuoden 2015 lopulla 65,3 miljoonaa. Pakolaisten määrä kasvoi
vuonna 2015 Suomen väkiluvun verran, 5,8 miljoonalla ihmisellä.
Suuri osa maailman pakolaisista, noin 41 miljoonaa, asuu kotimaansa rajojen sisäpuolella. Kehitysmaat vastaanottavat eniten kotimaastaan paenneita pakolaisia.
Merkittävin pakolaisuuden aiheuttaja on yhä Syyrian sota, joka alkoi vuonna
2011. Syyriasta on paennut (v.2015 loppuun mennessä) ulkomaille yli 4,8 miljoo-
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naa ihmistä, minkä lisäksi maansisäisiä pakolaisia on 6,6 miljoonaa. Lähde: Suomen Pakolaisapu 2016
HUOM. pakolaisten määrä muuttuu joka päivä, sen vuoksi kuvatekstin lukukin
muuttuu.
Pakolaisuus- mielleyhtymät
Kirjoita fläpille sana PAKOLAISUUS ja pyydä osallistujia sanomaan kaikkea mitä
sanasta tulee mieleen. Kirjoita kaikki fläpille. Tarkastelkaa listaa yhdessä; millaisista käsityksistä ja mielikuvista mielleyhtymät kertovat? Vastaako lista todellisuutta?
Mitä listalta vielä puuttuu? Lähde: Muuta maailmaa 2008. Heli Pruuki (toim.)
Pakolaisuuden syitä
Pyydä osallistujia miettimään esim. vieressä istuvan kanssa syitä sille, miksi ihmiset lähtevät pakolaisiksi. Kokoa yhteiskeskustelu aiheesta.

Mihin ammattiin?
Pohtikaa miksi ammattikoulutusalaksi on valikoitunut juuri kännykänkorjaus?
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Tulevaisuuden kuva ?
Miettikää minkälainen valokuva kuvan henkilöstä voitaisiin ottaa 10 vuoden
päästä
• jos hän ei olisi saanut elämäänsä mitään ulkopuolista apua?
• jos häntä on autettu ja hänen unelmansa ovat toteutuneet?

Tarina/ Mariam Omar Guzlan
Sirkustyttöjen äitihahmo suostuttelee vanhempia ja kannustaa tyttöjä liikkumaan
Kun vierailee tyttöjen sirkusteltassa Za’atrin pakolaisleirillä, ei voi olla tapaa-
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matta mustaan huiviin ja löysään mekkoon pukeutunutta Mariam Omar Guzlania.
Useimpina arkipäivinä tämä kuuden lapsen äiti istuu tyttöjen sirkusteltan reunalla ja seuraa sirkusharjoituksia, joihin hänen tyttärensä Salaam, 13, ja Ahd, 17, osallistuvat. Hän myös harjoittelee tyttöjen ryhmän kanssa jongleerausta ja akrobatiaa.
Tämä hentorakenteinen 40-vuotias nainen kertoo ennen perheen perustamista
kilpailleensa nyrkkeilyssä ja kamppailulajeissa.
Hänen poikansa, Mohammad Qusam Guzlan, on yksi poikien sirkusryhmien
kolmesta ohjaajasta.
”Sirkus on auttanut meitä sopeutumaan,” hän sanoo.
Guzlan kertoo huomanneensa lastensa henkisen hyvinvoinnin parantuneen sen
jälkeen kun he aloittivat sirkustunnit.
”Liikunta on tärkeää, sillä se auttaa purkamaan energiaa hyvällä tavalla.”
Kirkon Ulkomaanapu aloitti humanitaarisen työn Za’atrin pakolaisleirillä syksyllä 2012. Hyvin pian Ulkomaanavun työntekijät saivat ajatuksen, että sirkuskoulu voisi tarjota nuorille paikan, jossa he voisivat purkaa sodasta ja pakolaisuudesta aiheutuneita traumoja.
Joka arkipäivä noin 35 nuorta syyrialaismiestä ja 20 naista harjoittelee sirkustemppuja Ulkomaanavun harjoitusteltoissa Za’atrin pakolaisleirin 4. piirissä.
Ulkomaanavun kohderyhmänä ovat 15–24 -vuotiaat nuoret.
Stressin purkua ja parempaa käytöstä
”Liikunta on tärkeää, sillä se auttaa purkamaan energiaa hyvällä tavalla,” Mariam
kertoo.
Mariam Guzlan ja hänen perheensä ovat kotoisin Daaelin kylästä Etelä-Syyrian
Daraasta. He joutuivat pakenemaan sotaa Jordaniaan ja ovat asuneet Za’atrin pakolaisleirillä Pohjois-Jordaniassa nyt vuoden ja kahdeksan kuukautta.
Monet Jordanian suurimmalla pakolaisleirillä, Za’atrissa, asuvat pakolaiset
ovat kotoisin Etelä-Syyrian maaseudulta, eivätkä he ole yhtä korkeasti koulutettuja kuin syyrialaiset suurissa kaupungeissa. Monet ajattelevat konservatiivisesti
esimerkiksi siitä, mitä tyttöjen on sopivaa tehdä. Joidenkin mielestä liikunta tai
sirkus eivät ole tytöille soveliaita harrastuksia.
Guzlan sanoo toisinaan suostuttelevansa vastahankaisia vanhempia päästämään
tyttärensä sirkustunneille. Hän kertoo heille, että stressin purkaminen liikunnan
avulla voisi esimerkiksi parantaa heidän lastensa käyttäytymistä ja tehdä heistä
iloisempia.
Hän kuitenkin myöntää, että pakolaisleirillä eläminen on uuvuttavaa. Huoli
tulevaisuudesta ja Syyriaan jääneistä sukulaisista kalvaa. Tulleessaan Jordaniaan
syyrialaiset ajattelivat palaavansa kotimaahansa muutaman kuukauden kuluessa,
mutta nyt kuukaudet ovat muuttuneet vuosiksi.
Guzlan, joka työskenteli Syyriassa sairaanhoitajana, sanoo, ettei pakolaisten saatavilla ole tarpeeksi lääkkeitä ja että he kaipaavat kotimaansa ruokia ja ilmastoa.
Za’atrin pakolaisleiri sijaitsee autiomaassa, jossa on kesällä paahtavan kuumaa ja
talvella jäätävän kylmää.
Guzlan kertoo käyneensä perheen kotitilalla Syyriassa noin vuosi sitten selvittämässä, joko perhe voisi palata. Mutta taistelut jatkuivat, ja kotitalo oli tuhottu.
”Odotamme yhä hetkeä, jolloin voimme palata Syyriaan”, Guzlan huokaa.
Ehkäpä tytär Salaam voisi perustaa sirkuksen tai sirkuskoulun Syyriassa, hän pohtii.
Teksti: Terhi Kinnunen
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Pääsetkö kuvan tunnelmaan?
keskustelkaa minkälainen tunnelma kuvassa on, miksi?
haluaisitteko muuttaa tunnelman toisenlaiseksi?
ottakaa omalla kameralla kuva, jossa on sama tunnelma

Kuvan herättämät sanat – mielikuvaharjoitustehtävä
laita kuvan viereen iso kartonki, liitutaulu tms. tai anna jokaiselle osallistujalle
oma paperi sekä tusseja
yksilötehtävä: kirjoita 10 ensimmäistä sanaa jotka kuvasta tulee ensimmäisenä
mieleen
sanat voivat jäädä sellaisenaan kuvaamaan osallistujien ajatuksia
voitte myös ryhmässä poimia sanoa ja miettiä mikä synnytti kuvan herättämiä
sanoja, ovatko sanat positiivisia vai negatiivisia. Mistä mielikuvat syntyivät?
tarvikkeet: kartonkia/liitutaulu, tusseja/liituja
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Sirkuspallojen tekeminen ja jongleeraus
tarvikkeet: ilmapalloja, riisiä/hiekkaa, paperinen suppilo, sakset
ohje:
• kaada noin 1 desi riisiä tai hiekkaa paperisuppilon avulla toisen tyhjän
pallon sisälle
• leikkaa ilmapallon kapea pää pois, leikkaa myös tyhjästä pallosta pää pois
• laita toinen ilmapallo ensimmäisen ilmapallon päälle
Jongleeraus kahdella pallolla
kokeilkaa jongleerausta kahdella pallolla. Harjoittelun jälkeen kysy
osallistujilta:
• minkälaista jongleeraus oli?
• oletko kokeillut aikaisemmin?
• mitä ajattelit jongleeraamisen aikana?
Keskittyminen saa unohtamaan
Todennäköisesti ajatukset ovat olleet tiiviisti palloissa. Kaikki muu on unohtunut
hetkeksi. Pakolaisleirillä sirkustoiminta on osa Kirkon Ulkomaanavun leirillä toteuttamaa psykososiaalista toimintaa. Sirkustoiminta pakolaisleirillä on hyvä tapa
purkaa sekä sodan traumoja että energiaa, jota nuoriin patoutuu kun leirillä on
pakko elää pienissä tiloissa. Sirkustemput ovat hyvää liikuntaa ja temput saavat
nauramaan ja unohtamaan sodan ja pakolaisuuden.
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Samassa kuvassa, lähellä ja kaukana
jatkakaa sirkusharjoituksia kuvan ulkopuolelle samoilla tempuilla, liittykää
syyrialaisten nuorten harjoituksiin ja kuvatkaa omalla kameralla temppu, jossa
mukana ovat kuvan nuoret pakolaisleirillä ja osallistujat
tarvikkeet: tyhjiä muovisia pulloja, keiloja, palloja tms.
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Rauhanketju
Kerätkää rauhaan liittyviä ajatuksia ja punokaa niistä silmukoita
rauhanketjuun. Miten rauhaa voisi edistää omassa lähipiirissä, maanlaajuisesti
tai globaalilla tasolla? Antakaa mielikuvituksen lentää! Tarvikkeet:
• värikkäitä paperisuikaleita
• tusseja
• nitoja
Kirjoittakaa rauhanajatuksenne suikaleisiin ja kiinnittäkää ne toisiinsa nitojalla.
Säänkestävän rauhaketjun saa tehtyä maitopurkeista leikatuista suikaleista.
Lähde: Changemaker – Opas toimintaan. 2015.

Rauhankyyhkyt vie viestiä
Kirjoita kartongille seuraava ohje:
Laita rauhankyyhky lentämään! Korissa on paperikyyhkyjä. Voit kirjoittaa
kyyhkyseen rukouksen tai viestin rauhan puolesta.
Väritä, kirjoita rukous tai yksi rauhan sana kyyhkyseen ja vie kyyhkynen
pilvikankaalle viemään viestiä rauhasta!
Tarvikkeet:
• kangasseinä (esim. sinisellä, valkoisella tai pilvikuvioisella kankaalla
päällystetty vaneri tai seinälle/ulos puiden väliin kiinnitetty kangas)
• paperilla kyyhkysen ääriviivat (saksia, jos osallistujat itse leikkaavat
kyyhkysen TAI valmiiksi leikattuja paperikyyhkysiä)
• hakaneuloja
• värikyniä
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Hartauden idea: Elina Tamminen, Sääksmäen seurakunta

Huolet kyyhkysen matkaan
Sopii erityisesti varhaisnuorille.
Anna osallistujille ohjeeksi kirjoittaa A4-paperille omia huoliaan, kiitoksiaan
ja esirukouksia. Näyttelyn jälkeen (tai seuraavana päivänä, jos toteutetaan
leirillä) paperit jaetaan osallistujille takaisin ja niistä leikataan kyyhkyset, jotka
kiinnitettään sormeen.
Hartaudessa voi puhua siitä, kuinka Jeesus toivotti ihmisille ”Rauhaa” ja
laajentaa ajatusta rauhaan tänä päivänä.
Hartausidea: Henna Luomala, nuorisotyönohjaaja, Jyväskylän seurakunta, Kuokkalan alueseurakunta
Lopuksi voi rukoilla esimerkiksi ”ilmansuunta -rukouksen” (Löydettävissä mm.
kirjasta: Muuta maailmaa, Heli Pruuki toim.) ja lähettää kyyhkyset käsiä heilutellen matkaan.
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Mitä minä voin tehdä?
Tehkää jongleerauspalloja/stressipalloja näyttelyyn tutustuvan ryhmän kanssa
myyntiin. Myykää niitä seuraaville näyttelyvieraille tai muussa tapahtumassa.
Myyntituoton voi kohdistaa Kirkon Ulkomaanavun Jordaniassa tehtävään työhön.
Ideoikaa oma tapa auttaa!
Tuoton voi tilittää Kirkon Ulkomaanavun tilille, viestikohtaan esim. Rekolan srk:n
nuortenryhmän myyjäiset, Jordanian työhön
Toiminnallisten ideoiden lähteenä käytetty: Nurmi Hanna, Salmio Tiina (toim..)
Enemmän kuin tuhat sanaa? -valokuvatyökirja. Suomen Pakolaisapu ry, Suomen
YK-liitto ry. 2004.

LISÄTIETOA
Za´atarin pakolaisleiristä voi hakea esimerkiksi Youtubesta hakusanalla ”Zaatari
refugee camp”.
Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta Za´atarin pakolaislerillä ja muualla Lähi-idässä https://www.kirkonulkomaanapu.fi/tyomme-tulokset/lahi-ita/
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