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Syyskausi käynnistyy seurakunnassa. Materiaalikirje sisältää
työkaluja sinulle yhteyshenkilön tehtävääsi sekä ideoita
kansainväliseen diakoniaan. Pääasiassa materiaalit ja esitteet on
luettavissa ja ladattavissa netissä. Vuosikertomus ja Apu menee
perille -esite painetaan edelleen verkkoversioiden lisäksi.
Käytä vuosikertomusta ja esitettä itse ja tarjoa ideoita
työntekijöille sekä vapaaehtoisille vastuunkantajille. Jos
seurakunnassa on useampi yhteyshenkilö, miettikää nyt
esitepöytien ja tapahtumien kokonaistarve, kartoittakaa ryhmien
(luottamushenkilöt, rippikoulut, aikuisten ryhmät jne) ja ohjaajien
materiaalitarve ja tehkää yhteistilaus!

TÄSSÄ KIRJEESSÄ:

• Vuosikertomus 2019: yhteyshenkilön käsikirja
• Apu menee perille -esite
• Kolehdit ja Toisenlainen Lahja
• Kiitos sinulle: webkamerasuoja
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VUOSIKERTOMUS 2019 – YHTEYSHENKILÖN KÄSIKIRJA
Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus on yhteyshenkilön käsikirja, joka antaa
kokonaiskuvan työstämme. Vuosikertomuksen luettuasi sinun on helppo kertoa KUA:n työstä ja siitä miten apu menee perille. Vuosikertomuksesta hyödyntäen voit kokeilla monia tapoja ja sisältöjä, miten työn tuloksista voi kertoa
seurakunnassa.
Käytä vuosikertomusta monipuolisesti:
• Lukupiiri: osallistujat lukee etukäteen valitun osan
tai koko vuosikertomuksen.
• Upeat kuvat virittävät kansainvälisen diakonian aiheisiin. Keskustelkaa
kuvien herättämistä mielikuvista ja lukekaa teksti sen jälkeen.
• Pienryhmät voivat tutustua yhteen alueeseen kerrallaan, tehdä aiheesta
pieniä rukouksia ja miettiä aiheeseen liittyviä virsiä.
• Humanitaarisesta avusta voi tekstin pohjalta piirtää sarjakuvan tai miettiä
mistä katastrofeista on kerrottu mediassa.
• KUA:n verkkosivuilta löytyvä vuosikertomus mahdollistaa aiheisiin
perehtymisen myös etänä kokoontuvissa ryhmissä.
Seurakuntiin vuosikertomus lähetetään yhteyshenkilöiden lisäksi kirkko
herralle ja taloudesta vastaavalle. Jos seurakunnassasi on kansainvälisen vastuun työryhmä tai johtokunta, tilaa jokaiselle oma vuosikertomus tai lähetä
heille sähköpostilla linkki verkkosivuilta löytyvään vuosikertomukseen.
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APU MENEE PERILLE -ESITE
Apu menee perille -esite kertoo KUA:n toiminnasta pähkinänkuoressa. Esite
on lähetetty myös säännöllisille lahjoittajille. Sitä kannattaa käyttää apuna
aina esitellessäsi KUA:n toimintaa. Tilaa esite luottamushenkilöille ja toimita
neuvoston/valtuuston kokoukseen. He tekevät kansainvälisen diakonian
talousarviopäätöksiä koskien heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Esitettä
voi tilata myös eri ryhmien käyttöön, kouluvierailulle, KUA:n kolehtipyhän
kirkkokahveille pöytiin jne. Oman seurakunnan kansainvälisestä työstä voi kertoa seurakunnan verkkosivuilla ja
somessa hyödyntäen KUA:n esimerkkejä. Oman seura
kunnan myyjäis- ja kolehtituotot ja talousarviotuen
määrä konkretisoituu valmiilla esimerkeillä.

Tilaa esitteet ja lue materiaalit
KUA:n nettisivuilta löytyy kaikki esitteet ja materiaalit
samasta paikasta: yhteys/seurakunnat/materiaalipankki
ja sivupalkista: tilaa esitteet ja materiaalit. Klikkaa materiaalia/esitettä tutustu siihen ja tilaa haluamasi määrä.
Tilauslomake löytyy sivun lopusta. Samalla saat myös
kokonaiskuvan mitä esitteitä ja materiaaleja on tarjolla.
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KOLEHDIT JA TOISENLAINEN LAHJA
Tämä keväänä kaksi KUA:n virallista kolehtipyhää jäi poikkeustilan alle, jolloin
jumalanpalveluksia ei toteutettu. Heinäkuussa rajoitukset rajasivat vielä
kirkkokansaa, joka myös näkyi KUA:n kolehdissa.
Ensimmäinen adventtisunnuntai on seuraava KUA:n kolehtipyhä. Toivotaan, että silloin pääsemme kirkkoon ja on mahdollisuus
osallistua myös kolehtiin.
KUA:sta lähetetään aina ennen virallista kolehtipyhää kolehtiteksti, esirukous ja kolehtivalokuva seurakunnan sähköpostiosoitteeseen. Varmista
että messusta vastaavalla papilla on ne käytössään. Käytä kolehtitekstiä,
rukousta ja kuvaa myös muissa hartauksissa. Löydät ne KUA:n verkko
sivuilta, aiheet ja rukoukset sopivat moneen tilanteeseen.
Alkuvuoden kolehtien puuttuminen on tuntuva lovi KUA:n tuloissa.
Seurakunta voi tukea KUA.n työtä myös viestinnällisesti. Pyydä
seurakunnan viestintää nostamaan avun tarvetta esille. Näin
alueen ihmisillä on matala kynnys tukea apua tarvitsevia, osallistua
ja lahjoittaa.
Muista myös Toisenlainen Lahja kun seurakunnassa mietitään
yhteistyökumppaneiden muistamista, valmistuvia nuoria, isosia, syntymäpäiväänsä viettäviä jne. Eettinen lahja sopii erinomaisesti seurakunnan muistamiseen.

TIETOKONEEN WEBKAMERASUOJA
KUA:n logolla varustettu tietokoneen webkamerasuoja on kiitos sinulle.
Mukavaa että olet KUA:n yhteyshenkilö! Yhteyshenkilön tehtävä saa näkyä,
mutta liimaamalla suojan tietokoneeseen, voit itse valita milloin näyt kameran kautta 

TIEDOKSI SEURAKUNTAAN TULEVA
MUU KUA-POSTI
• Vuosikertomus kirkkoherralle sekä taloudesta vastaavalle syyskuussa
Siunausta sinulle tehtäviisi!
LIITTEET:

Kirkon Ulkomaanapu
Eteläranta 8,
PL 210
00131 Helsinki
www.kirkonulkomaanapu.fi
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Nina Silander
Yhteyspäällikkö, yhteyshenkilöverkosto
ja seurakuntayhteydet
puh. 0400 801 420
nina.silander@kirkonulkomaanapu.fi
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• Vuosikertomus 2020
• Apu menee perille -esite
• Webkameran suoja
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