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materiaalikirje
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Tämän kirjeen mukana saat hyödyllistä materiaalia yhteyshenkilön
tehtävääsi. Käytä itse ja tarjoa ideoita työntekijöille sekä vapaa
ehtoisille vastuunkantajille.

TÄSSÄ KIRJEESSÄ:

•• Vuosikertomus 2018: yhteys
henkilön käsikirja ja käyttövinkit
•• Esitteet ja materiaali kätevästi
KUA:n nettisivuilta
•• Tekoja ihmisarvon puolesta
-seurakuntaesite
•• Kävele naiselle ammatti
–tapahtuma
•• Kolehtipyhä
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VUOSIKERTOMUS 2018 – YHTEYSHENKILÖN KÄSIKIRJA
Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus on yhteyshenkilön käsikirja, joka antaa
kokonaiskuvan työstämme. Vuosikertomuksen luettuasi sinun on helppo ker
toa KUA:n työstä ja siitä miten apu menee perille. Vuosikertomuksesta löytyy
monia tapoja ja sisältöjä, miten työn tuloksista voi kertoa seurakunnassa.
Käytä vuosikertomusta monipuolisesti.
Seurakuntiin vuosikertomus lähetetään yhteyshenkilöiden lisäksi kirkko
herralle ja taloudesta vastaavalle. Jos seurakunnassasi on kansainvälisen vas
tuun työryhmä tai johtokunta, tilaa jokaiselle oma vuosikertomus tai lähetä
heille sähköpostilla linkki verkkosivuilta löytyvään vuosikertomukseen.

KUA:n vuosikertomus globaalikasvatuksen välineenä - käyttövinkit
Vuosikertomuksen eri osia voi käyttää seurakunnan eri toiminnoissa laajasti.
Globaalikasvatuksen vinkit sisältää ideoita vuosikertomuksen hyödyntä
miseen. Valitse yksi tai useampi työskentelytapa ja sovella niitä erilaisissa
tilanteissa. Tarjoa vuosikertomusta ja toimintaideoita
seurakunnan eri ryhmien ohjaajille globaalikasvatuksen
välineeksi – työntekijöille ja vapaaehtoisille.

TILAA ESITTEET JA LUE MATERIAALIT:
KUA:n nettisivuilta löytyy nyt kaikki esitteet ja materi
aalit samasta paikasta: yhteys/materiaalipankki ja sivu
palkista: tilaa esitteet ja materiaalit. Klikkaa materiaalia/
esitettä tutustu siihen ja tilaa haluamasi määrä. Tilauslo
make löytyy sivun lopusta. Samalla saat myös kokonais
kuvan mitä esitteitä ja materiaaleja on tarjolla.
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TEKOJA IHMISARVON PUOLESTA –
ESITE SEURAKUNTIEN KÄYTTÖÖN
Tämän kirjeen liitteenä on erityisesti seurakuntien käyttöön tehty esite, jonka
tavoitteena on lyhyesti esitellä, miten apu menee perille. Esitettä kannattaa
käyttää apuna esitellessä KUA:n toimintaa. Tilaa esite luottamushenkilöille,
jotka tekevät kansainvälisen diakonian talousarviopäätöksiä koskien heikoim
massa asemassa olevia ihmisiä.

KÄVELE NAISELLE AMMATTI -JUHLAVUOSI!
Tapahtuma järjestetään tänä vuonna kymmenettä kertaa 6.-15.9.2019. Olisiko
nyt hyvä hetki järjestää se myös sinun paikkakunnallasi juhlavuoden kunniak
si. Tapoja on monia! Monissa seurakunnissa se toteutetaan tänäkin vuonna
paikallisen Naisten pankin ryhmän tai muiden yhteistyötahojen kanssa.
TOIMI NÄIN:

Ilmoita seurakuntasi tapahtuma/ iso, pieni,
oma tai yhdessä muiden kanssa toteutettava.
Katso mistä päin löytyy seurakuntaasi lähin
Naisten Pankin paikallisryhmä.
Tutustu miten muissa seurakunnissa
tapahtumaa toteutetaan.
Innostu!
Sivulla: naistenpankki.fi/kna-seurakunnat
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KUA:N KOLEHTIPYHÄ 20.10.
20.10. kerätään kaikissa jumalanpalveluksissa kolehti KUA:n työhön rauhan
ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa. KUA:sta lähetetään kolehtiteksti,
esirukous ja kolehtivalokuva seurakunnan sähköpostiosoitteeseen. Varmista
että messusta vastaavalla papilla on ne käytössään. Käytä kolehtitekstiä, ru
kousta ja kuvaa myös muissa hartauksissa. Löydät ne KUA:n verkkosivuilta.
Lisäksi useat seurakunnat kohdistavat vapaita kolehteja KUA:n kautta
kaikkein suurimmassa hädässä oleville.
Kolehtipyhän yhteydessä kirkkokahveilla on hyvä hetki kertoa KUA:n työs
tä enemmänkin. Tilaa mukana tuleva Tekoja ihmisarvon puolesta -seurakuntaesite vaikka jokaiseen kahvipöytään tai jaettavaksi ryhmissä joissa tutus
tutte KUA:n toimintaan ja oman seurakunnan kansainväliseen diakoniaan.
Kirjeen liitteenä mallikappale esitteestä.

Uusittu yhteyshenkilöesite
Yhteyshenkilö on silta seurakunnan ja KUA:n välillä. Esite on tehty kertomaan
yhteyshenkilön tehtävästä uusia yhteyshenkilöitä varten. Sen avulla voi myös
jakaa tietoa yhteyshenkilön tehtävistä laajemmin seurakunnassa tai vaikka
rekrytoida mukaan uutta KUA:n yhteyshenkilöä.
Tiedoksi seurakuntaan elokuussa tuleva muu KUA-posti
•• Vuosikertomus kirkkoherralle sekä taloudesta vastaavalle.
Iloa tehtäviisi!

Petra Teittinen
Seurakuntayhteyksien koordinaattori
puh. 0400 801 420
petra.teittinen@kirkonulkomaanapu.fi

Kirkon Ulkomaanapu
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
www.kirkonulkomaanapu.fi

LIITTEET:

•• Vuosikertomus 2018
•• Kirkon Ulkomaanavun vuosi
kertomus 2018 globaali
kasvatuksen välineenä -vinkit
•• Tekoja ihmisarvon
puolesta -esite
•• Yhteyshenkilöesite

