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T

ämä materiaalikirje tulee vain seurakunnassa toimiville KUA:n yhteyshenkilöille.
Kerro uusista materiaaleista työntekijöille ja vapaaehtoisille vastuunkantajille.
Jos seurakunnassa on useampi yhteyshenkilö, pitäkää kahvila- /kävelykokous
huhtikuun aikana. Tämä kirje toimii asialistana eli kartoittakaa yhdessä mm. seurakunnan Suvivirsi-tapahtumat ja miettikää, miten saatte tiedon uusista materiaaleista parhaiten eteenpäin.
Tässä kirjeessä:
• Hae syksyn opintomatkalle
• Vain ihmisiä kysymyskortit
• Laula ja lahjoita –Suvivirsikeräys
• Haasta ehdokkaasi

Paula Lehmonen ja Jorma Korpela
opettelevat kahvipapujen lajittelua
Haitissa 2015. Kuva Nina Silander.

HAE SYKSYN OPINTOMATKALLE!
Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä sinulla on mahdollisuus hakeutua vuosittain
järjestettävälle yhteyshenkilöiden opintomatkalle. Hakuaika matkalle on NYT ja päättyy 1.4.2019. Tänä vuonna matkakohteena on Uganda. Matkan ajankohta sijoittuu
noin 15.–23.9.2019 (+- 3 päivää, ajankohta tarkentuu kevään aikana).
Opintomatka jättää lähtemättömän vaikutuksen ja antaa sisältöä yhteyshenkilön tehtävään vuosiksi eteenpäin! Lue lisää ja täytä hakulomake verkkosivuilla:
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/yhteystiedot/seurakunnille/yhteyshenkilot/
yhteyshenkilomatkat/

VAIN IHMISIÄ -KAMPANJA JA KYSYMYSKORTIT
Vain ihmisiä on kampanja, jossa Kirkon Ulkomaanapu, Amnesty
Internationalin Suomen osasto ja Suomen Punainen risti, kutsuvat kaikki mukaan muutokseen kohti inhimillisempää, moniäänisempää ja oikeudenmukaisempaa Suomea. Eri taustoista
tulevia ihmisiä kannustetaan keskusteluun toistensa kanssa tasavertaisina ja arvokkaina yksilöinä. Keskustelun kautta
tavoitteena on asennemuutos, joka kunnioittaa kaikkien ihmisarvoa kotimaassa ja globaalisti. Tämän kirjeen
mukana tulleita kampanjan kysymyskortteja voi
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LAULA JA LAHJOITA – SUVIVIRSIKERÄYKSELLÄ
TUETAAN LASTEN JA NUORTEN KOULUNKÄYNTIÄ
UGANDASSA
Suvilinnun laulutapahtumat ja keräys on iloinen tapa toteuttaa kansainvälistä diakoniaa. Suvivirren sunnuntaita vietetään
26.5.2019, päivä on KUA:n virallinen kolehtipyhä. Yhdistäkää
laulaminen ja auttaminen seurakunnan ja paikkakunnan kesän tapahtumiin – yhteislaulutapahtumia voi järjestää myös
muina kevään ja kesään päivinä. Liitteenä MALLIKAPPALE
Suvilinnun lauluista. Kartoita seurakunnan lauluvihkojen tarve, kannusta keräyksen toteuttamiseen
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EDUSKUNTAVAALIT 2019: KOULUTUS
SUOMEN KEHITYSPOLITIIKAN KÄRKITEEMAKSI
Vetoamme vuoden 2019 eduskuntavaalien alla ehdokkaisiin ja puolueisiin, jotta Suomi olisi vahvemmin mukana vastaamassa maailmanlaajuiseen oppimisen kriisiin. Ilman koulutusta kestävän kehityksen tavoitteet eivät toteudu. Laadukas koulutus on
tasa-arvon ja demokratian kulmakivi. Haasta oma ehdokkaasi täällä: https://www.
kirkonulkomaanapu.fi/eduskuntavaalit-2019-koulutus-suomen-kehityspolitiikankarkiteemaksi/ Lähetä viesti omalle eduskuntavaaliehdokkaallesi https://www.kirkonulkomaanapu.fi/haasta-ehdokkaasi-toimimaan-maailman-lasten-ja-nuortenkoulutuksen-puolesta/

TIEDOKSI SEURAKUNTAAN TULLUT MUU POSTI
Seurakuntaan on alkuvuonna tullut postia yhteyshenkilön materiaalikirjeen lisäksi
Seurakunnan yleiseen sähköpostiin:
• Helmikuussa KUA:n kolehtipyhän 3.3. jumalanpalvelusaineisto. Kolehtikirjeet löytyvät https://www.kirkonulkomaanapu.fi/yhteystiedot/seurakunnille/kolehdit-jatalousarviotuki/kuan-kolehtipyhat-2019/ HUOM. verkkosivuilta löytyviä kolehtikuvia, tekstejä ja rukouksia voi käyttää muulloinkin!
• Suvivirsi-keräyksen info tulossa maaliskuussa
Nähdään toukokuussa Jyväskylässä kirkkopäivillä, tule KUA:n teltalle kirkkotorille!

Iloa tehtäviisi!

Petra Teittinen
Seurakuntayhteyksien koordinaattori
puh. 0400 801 420
petra.teittinen@kirkonulkomaanapu.fi
LIITTEET:
• Vain ihmisiä materiaalikortit
• Suvilinnun lauluvihko
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