10) VAPAAEHTOISVERKOSTOT TUTUKSI S. 28–29
• Jokainen ryhmä tutustuu yhteen verkostoon
ja esittelee muille, mitä kyseinen verkosto
tekee ja kenelle toiminta on suunnattu. Miten
ko verkoston toimintamalli/materiaalit voivat
palvella omaa seurakuntaa?
• Esittelyä varten ryhmä voi hankkia lisätietoa
verkkosivuilta
−− changemaker.fi
−− eappi.fi
−− naistenpankki.fi
−− opettajatilmanrajoja.fi
• Verkostojen vapaaehtoisia voi myös kutsua
vierailemaan seurakuntaan kertomaan
toiminnasta.
11) TEE HYVÄÄ KIRKON ULKOMAANAVUN KAUTTA
S. 34–35
• Yhdellä aukeamalla KUA:n kotimainen toiminta,
johon kaikki voivat osallistua ja jokainen löytää
oman tavan toteuttaa kansainvälistä diakoniaa.
• Tutustumalla yhteen toimintatapaan kerrallaan,
aiheita riittää yli kymmeneen kokoontumiseen!
Kokeile!
12) SEURAKUNTIEN TUKI ON TÄRKEÄÄ S. 37
• Lue ja katso verkkosivuilta oman seurakuntasi
tuki > kua.fi/srktuki
• Mistä kaikesta muodostuu seurakuntanne tuki
kansainväliseen diakoniaan?
• HUOM! Huolehdi, että tuoreimmat tilastot ovat
talousarvioesityksen valmistelijan käytössä. Voit
tutkia seurakuntasi kv-vastuun kokonaiskuvaa
tilastosta, jossa on srk:n tuki KUA:lle ja
kirkon virallisille lähetysjärjestöille. Löydät
kirkkohallituksen sivun googlaamalla: Kirkon
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian tilastot.
13) KUINKA PALJON EUROSTA MENEE PERILLE?
S. 38–39
• Meneekö apu perille_ –kysymykseen tulee aina
osata vastata. Numerot kertovat rahamäärän
joka työhön on käytetty, mutta ihmisten tarinat
kertovat, miten apu muuttaa elämää! Täydennä
lukuja toiminta-alueet -sivuilta löytyvillä lyhyillä
tarinoilla.

GLOBAALIKASVATUKSEN VÄLINEENÄ

Vuosikertomus löytyy verkosta kua.fi/tietoa-meista

Kolmetoista tapaa tutustua Kirkon Ulkomaanavun toimintaan

KIRKON ULKOMAANAVUN VUOSIKERTOMUS 2017
-VINKIT

1) KUVAN VIESTI – ORIENTOITUMINEN AIHEESEEN
• Kuka on kansikuvassa ja minkälaisen viestin
kuva antaa?
• Mitä tyttö katsoo?
• Osallistujat keskustelevat pareittain/ryhmissä
kysymyksistä ja jakavat huomiot yhteisesti.
2) KARTTAHARJOITUS – TOIMINTAMAAT S. 2–3
• Kopioi kartta, tulosta se verkkosivuilta tai käytä
muuta maailmankarttaa.
• Anna jokaiselle osallistujalle/parille/ryhmälle
yksi maa ja tehtäväksi kirjoittaa paperille omia
mielikuvia/tietoja ko maasta.
• Ryhmät selvittävät, miten ja miksi KUA toimii
ko maassa, sekä esittelee löydöt toisille.
• Vuosikertomuksen lisäksi tietoa voi etsiä KUA:n
nettisivuilta ja Tekoja-lehdistä sekä Youtubesta
hakusanalla ”Kirkon Ulkomaanapu *maan nimi*”.
• Ryhmä voi myös sijoittaa kartalle maita ja
paikkoja, jotka ovat osallistujille jollain lailla
merkityksellisiä. Keskustelkaa, miksi juuri ne
maat ja paikat pääsivät kartalle.
3) JÄRJESTÄ VÄITTELY! – KIRKON ULKOMAANAVUN
TYÖN TEEMAT S. 8–9
• Tutustukaa Kirkon Ulkomaanavun kolmeen
pääteemaan.
• Muodostakaa kolmen hengen joukkueita, jotka
valmistautuvat väittelyyn esim. siitä, mikä on
tärkeintä hauraassa valtiossa: koulutus, rauha
vai toimeentulo.
• Väittelyaikaa on 10 min, kesken väittelyn tuomari
voi pyytää joukkueita vaihtamaan mielipidettään
tai muutamaa ryhmästä vaihtamaan paikkaa
vastapuolen joukkueeseen.
4) RUKOUSAIHEITA – TYÖ ALUEITTAIN S. 10–17
• Tulosta verkosta tai kopioi sivut
vuosikertomuksesta.
• Anna parille/ryhmälle luettavaksi yksi maa tai
alue sekä tyhjä paperi.
• Tehtävänä on lukea teksti ja kirjata paperille
rukousaiheita, joita nousee mieleen luetusta.
• Lopuksi yhdessä luetut tekstit ja rukoukset
muodostavat esirukouksen kaukana olevien
ihmisten puolesta.

• Voit maakuvausten tilalla käyttää rukousten
pohjana apua saaneiden ihmisten lainauksia,
jolloin rukoillaan juuri hänen puolestaan.
5) TEHKÄÄ ILTAPÄIVÄLEHDEN LÖÖPPI!
– TYÖ ALUEITTAIN S. 10–17
• Anna jokaiselle pienryhmälle yhden KUA:n
toimintamaan teksti luettavaksi.
• Tehkää tekstiä hyödyntäen Iltapäivälehden
lööppi KUA:n toiminnasta ko maassa esim.
Ugandassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Nepalissa
ja Jordaniassa.
• Lööpit esitellään muille ryhmille.
6) TV:STÄ TUTUT VAI TUNTEMATTOMAT
KATASTROFIT? S. 18–20
• Tutkikaa humanitaarisen avun kohteiden listaa
v. 2017
• Mitkä katastrofit ovat jääneet mieleen viime
vuodelta? Miksi?
• Miksi osa katastrofeista on tuntemattomia?
• Lukekaa katastrofityön esimerkit Syyriasta
ja Kreikasta. Mitä ajatuksia nämä katastrofit
herättävät?
• Etsikää lisätietoa tuntemattomista katastrofeista.
7) MITÄ ON VAIKUTTAMISTYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ? S. 21
• Vuoden 2017 aikana KUA toteutti yli 140
vaikuttamistyön hanketta.
• Kuinka monta esimerkkiä löydät tekstistä?
8) HERÄTÄ KUVA ELOON! S. 22
• Skannaa puhelimella/tabletilla kuva,
jossa näkyy Arilyn-ikoni ja hyppää lisätyn
todellisuuden maailmaan.
• Minkälaisen kuvan Amanin tarina antaa
KUA:n työstä?
• Lukekaa lisää Lähi-idän työstä sivulta 16.
9) KUA 70 VUOTTA S. 23 + S. 33
• Tekstit vastaavat kysymykseen ”Mikä on KUA?”
• Sopii johdantotekstiksi tai loppuyhteenvedoksi
kaikkiin työskentelyihin.

