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Lähestyvä adventin aika on lähimmäisen muistamisen
aikaa. Tässä kirjeessä on sinulle koko seurakuntaan vietäväksi
ideoita adventin aikaan sekä ensi vuoden suunnitelmiin.
Toisenlaisen Lahja adventin tapahtumissa asiat on koottu
erilliseksi sivuksi, jotta voit kopioida ja antaa sen tiedoksi esim.
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille.
Tämä kirje löytyy myös KUA:n verkkosivuilta, joten asiat on sieltä
löydettävissä myöhemminkin!

TÄSSÄ KIRJEESSÄ:

•• Toisenlainen Lahja adventin
tapahtumissa (erillinen sivu)
•• Vetoomus seurakunnille –
Syyrian kriisi
•• Kutsu vierailija seurakuntaasi
•• Konfirmaatiokolehdilla koulu
Ugandaan
•• Ajankohtaispäivät 2020
•• Kalenteri 2020
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VETOOMUS SEURAKUNNILLE – SYYRIAN KRIISI
Kirkon Ulkomaanapu on lähettänyt hätäapuvetoomuksen seurakuntiin lokakuussa syyrialaisten auttamiseksi. Kaikki taloudellinen tuki (talousarviotuki,
kolehti tai muu tuki) kriisin keskellä elävien hyväksi on äärimmäisen arvokasta.
Adventin ja joulun ajan vapaiden kolehtien kohteeksi on hyvä esittää KUA:n
katastrofirahastoa tai Syyrian kriisiä.
Varmista, että seurakunnan yleiseen sähköpostiin tullut vetoomus on tavoittanut kirkkoherran!

Opintomatkalla yhteyshenkilö näkee miten apu menee perille ja miten KUA:n
työ muuttaa ihmisten elämää. Matkoilla olleet yhteyshenkilöt ovat valmiita
vierailemaan seurakunnan ryhmissä, tapahtumissa, kouluilla ja Yhteisvastuu-tilaisuuksissa.
Syksyn 2019 opintomatkalla yhteyshenkilöt kävivät maailman toiseksi
suurimmalla pakolaisleirillä Bidibidissä sekä Naisten Pankin hankkeissa Pohjois-Ugandassa. Bidibidi oli vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksen esimerkkikohde.
Vuoden 2020 Yhteisvastuun ulkomainen osuus (60 %) käytetään KUA:n
katastrofityöhön eri puolilla maailmaa. Esimerkkikohteena on vanhemmuuden tukeminen katastrofin keskellä Nepalissa. Vuonna 2017 Nepalissa käyneet matkalaiset näkivät elämisen haasteita vuoristokylissä ja voivat edelleen
kertoa kokemastaan.
Ota hyvissä ajoin yhteyttä matkalla olleeseen yhteyshenkilöön. Yhteystiedot löydät KUA:n verkkosivuilta kua.fi/seurakunnat
Kutsuva seurakunta korvaa vierailijan matkakulut.
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Sophie, 18, opiskelee KUA:n tukemassa Koro Highlandin lukiossa Bidibidin alueella.

KONFIRMAATIOKOLEHDILLA KOULU UGANDAAN
Ensi vuoden konfirmaatiokolehdeista päätetään osassa seurakunnissa parhaillaan, osassa annetaan rippikoululaisten valita muutamasta vaihtoehdosta, kun rippikouluprosessi on käynnistynyt.
Yhteyshenkilö: Vinkkaa kirkkoherralle / konfirmaatiokolehtilistaa tekevälle
/ rippikouluista vastaavalle ja rippikouluissa opettaville KUA:n Koulu Ugandaan -keräyksestä yläkoulu- ja lukioikäisten koulun korjaamiseksi.
Tässä kolehtikohteessa on paljon aineksia, jotka koskettavat rippikouluikäisiä ja heidän läheisiään, jotka tulevat konfirmaatiojumalanpalvelukseen.
Pohjois-Ugandassa sijaitsevaa Koro-koulua voi käyttää myös esimerkkinä
rippikouluopetuksessa siinä, millaista kansainvälinen diakonia ja vastuu
käytännössä ovat. Tarina, video sekä tietoa Bidibistä löytyy verkkosivuilta ja
KUA:n Uganda-sivut täydentävät opetusta.
KUA:n yhteyshenkilömatkalaiset kävivät syyskuussa Koro Highland
Secondary Schoolissa ja näkivät, miten ilmeinen tuen tarve on. Sopisiko
Ugandassa olleen yhteyshenkilön vierailu koko seurakunnan rippikoulu
tapaamisen ohjelmaan, jolloin kaikki kuulisivat terveisiä kerralla?
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AJANKOHTAISPÄIVÄT 2020
Ajankohtaispäivät on suunnattu KUA:n työn tekijöille ja tukijoille – yhteys
henkilöille, seurakunnan kaikkien työalojen työntekijöille, luottamushenkilöille ja vastuutehtävissä oleville vapaaehtoisille. Osallistu koulutukseen,
jonka paikka ja aika sopii sinulle parhaiten. Organisoi oman seurakunnan tai
rovastikunnan yhteinen kimppakyyti tai kuljetus, ja tulkaa yhdessä innostumaan kansainvälisestä diakoniasta.
•• 30.1. Paimio
•• 4.2. Lahti
•• 27.2. Helsinki

•• 11.3. Imatra
•• 24.3. Kuopio
•• 1.4. Kalajoki

•• 15.9. Kerava
•• 24.9. Muurame

KALENTERI 2020
Toivottavasti kalenteri ilahduttaa sinua ympäri vuoden. Kalenterissa on jo valmiiksi v.2020 Kirkon Ulkomaanavun kolehtipyhät. Lisää sinne sinulle sopivin
KUA:n ajankohtaispäivä sekä oman seurakunnan ensi vuoden kansainvälisen
diakonian suunnitelmat.
Käytä vuoden lopussa käytöstä poistuvan v. 2019 kalenterin kauniita kuvia
hartauksissa, ryhmissä, kuvanäyttelynä seinillä jne. Kuviin löytyy rukoustekstit
KUA:n verkkosivuilta materiaalipankista.

TIEDOKSI MUU LOPPUVUODEN KUA-POSTI SEURAKUNTAAN
•• Changemakerin materiaalikirje kasvatustyölle lokakuussa:
tietoa CM-toiminnasta, koulutuksista, vierailuista ja materiaaleista
•• Hätäapuvetoomus kirkkoherralle (seurakunnan yleiseen sähköpostiin)
lokakuussa
•• Seinäkalenteri seurakunnan kirkkoherralle ja talouspäällikölle sekä kalenteri
ja kolehtiviitenumerolista tilityksistä vastaavalle työntekijälle joulukuussa

LIITTEET:

•• Toisenlainen Lahja -esite
•• Seinäkalenteri 2020

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

ISTÖME

R
I

Nina Silander
Seurakuntayhteyksien koordinaattori
puh. 0400 801 420
nina.silander@kirkonulkomaanapu.fi

R
PÄ

KK

YM

Siunattua alkavaa adventin aikaa!
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