KUVA: TATU BLOMQVIST – SINDHULI, NEPAL

Yhteyshenkilön
materiaalikirje
MARRASKUU 2020

Materiaalikirje sisältää sinulle työvälineitä yhteyshenkilön tehtävääsi
ja tukee kansainvälisen diakonian suunnittelua sekä toteutusta.

TÄSSÄ KIRJEESSÄ:

• Yhteyshenkilön vuosikello 2021
• KUA:n kirkollisen työn
henkilöstön esittely
• Seinäkalenteri 2021
• Oikeus rauhaan: teologinen
näkökulma
• Toisenlainen Lahja seurakunnan sivuilla adventin aikana
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YHTEYSHENKILÖN VUOSIKELLO

14.2.2021
Laskiaissunnuntai
Kolehti kerätään
Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahastoon.

Kirkon Ulkomaanavun kolehtipyhät
Kirkkohallituksen määräämät valtakunnalliset,
KUA:lle kerättävät jumalanpalveluskolehdit.
Kolehtipyhän yhteyteen, esim. samalle viikolle,
voi yhdistää KUA:n teemojen esittelyä seurakunnan ryhmissä ja viestinnässä.
Kolehtikohteiden esittelytekstit ja valokuvat
julkaistaan KUA:n verkkopalvelussa noin puolitoista viikkoa ennen ko. kolehtipyhää.

28.3.2021
Palmusunnuntai
Kolehti kerätään köyhyyden vähentämiseen
kehitysmaissa Kirkon
Ulkomaanavun kautta.

6.6.2021
2. sunnuntai
helluntaista
Kolehti kerätään
koulutuksen mahdollistamiseen ja
tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Vuosi 2021
01

02

Yhteisvastuukeräys
Keräyksen avaus 7.2.2021
Vuoden 2021 keräyksen teemana on ikäihmisten taloudellinen ahdinko.
KUA:n YV-viestintämate
riaali löytyy Kirkkopalvelujen
ylläpitämältä Yhteisvastuu.fisivuston Seurakunnilleosiosta.
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KUVA: MARIA DE LA GUARDIA – NEW FANGAK, ETELÄ-SUDAN

Yhdistä vuosikello omaan yhteyshenkilön vuosisuunnitelmaasi
ja tarjoa kaikille työaloille vuosikellopohjaa seurakunnan
kansainvälisen diakonian tueksi. Kaikkea ei ole tarpeen nostaa
esille jokaisessa seurakunnassa. Vuosikellon avulla voit
poimia seurakunnan toimintoihin sopivat ajankohdat, saat
valtakunnallisten mainoskampanjoiden näkyvyydestä tukea ja
sisältöä viestin viemiseen.
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Naisten Pankki

Toisenlainen Lahja

Katastrofikeräykset

Naistenpäivä 8.3.2021
Naisten Pankin jokavuotinen kävelykampanja
Kävele Naiselle Ammatti
huipentuu sunnuntaina
5.9.2021. Vallitsevan
tilanteen vuoksi muutokset ovat mahdollisia.

Toisenlaisen Lahjan
isoimmat keräyskampanjat
on äitienpäivän yhteydessä
ja joulun alla.

KUA käynnistää katastrofitilanteissa nopeasti
keräyksiä, kun akuutti tarve varojen keräämiselle humanitaariseen apuun syntyy.
Mahdollisiin katastrofikeräyksiin voi varustautua liittymällä Nopean toiminnan joukkoihin.
Seurakunnassa valmiina olevat katastrofi
keräyslippaat ja –liivit mahdollistaa tarvittaessa nopean reagoinnin.
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31.10.2021
23. sunnuntai
helluntaista
Kolehti kerätään
rauhan ja vakauden
edistämiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
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28.11.2021
1. adventtisunnuntai
Kolehti kerätään
pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.
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Nenäpäivä
12.11.2021
Kirkon Ulkomaanapu
on yksi Nenäpäiväkeräysvarojen saajista.
Tapahtumat toteutuu paikkakunnilla
yhteistyössä muiden
järjestöjen aktiivien
kanssa yhdessä.

KUA:N KIRKOLLISEN TYÖN
VÄKI SINUA VARTEN
Kirkon Ulkomaanavussa on tälle joukolle annettu
erityistehtävä palvella seurakuntia sekä vastata
kirkollisista yhteyksiä. Ota yhteyttä, sähköpostit
ovat muodossa etunimi.sukunimi@kua.fi

Antti Laine
- Hoidan yhteyksiä kansainvälisiin
ekumeenisiin kumppaneihimme
(ACT-allianssi, Kirkkojen maailmanneuvosto
ja Luterilainen maailmanliitto), pohdin
työhömme liittyviä teologisia kysymyksiä
ja tuon esiin, miten uskonto voi edistää
kestävää kehitystä.

Soili-Sisko Eskola
– Toimin viestinvälittäjänä KUA:n ja seurakuntien välillä: kerron, mitä hyvää jumalanpalveluksissa kerättävillä kolehdeilla saadaan
aikaan. Tuen seurakuntia katastrofikeräysten
järjestämisessä ja kehitän rahankeräystapoja,
joilla seurakunnat voivat tukea KUA:n työtä
taloudellisesti.

Tuulia Kokkonen
– Jos sinulla on kysymyksiä talousarviotuista
tai katastrofiavustuksista, niin ota yhteyttä
minuun. Innostun myös kehitykseen, uskontoon ja teologiaan liittyvistä asioista. Otan
mielelläni vastaan toiveita hartausmateriaaleista sekä muista seurakuntalaisten käyttöön
tulevista materiaaleista.

Nina Silander
– .Varustan ja innostan KUA:n seurakunnissa
olevia yhteyshenkilöitä kansainvälisen
diakonian toteuttamisessa. Järjestän
koulutuksia ja tapaamisia yhteyshenkilöille,
kirkon työntekijöille sekä vapaaehtoisille.
Innostun diakoniasta, kohtaamisista ja
yhteisestä ideoinnista!

Kaj-Mikael Wredlund
– Samma på svenska Smile Jag sköter om
Utlandshjälpens församlingskontakter och
många andra kontakter i Svenskfinland.
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SEINÄKALENTERI 2021
Toivottavasti kalenteri ilahduttaa sinua ympäri vuoden. Kalenterissa on jo valmiiksi v. 2021 KUA:n kolehtipyhät. Lisää sinne
oman seurakunnan ensi vuoden kansainvälisen diakonian
suunnitelmat ja tärkeät päivämäärät.
Käytä tämän vuoden lopussa käytöstä poistuvan v. 2020
kalenterin kauniita kuvia hartauksissa, ryhmissä ajatusten herättäjänä, kuvanäyttelynä seinillä jne.

OIKEUS RAUHAAN: TEOLOGINEN NÄKÖKULMA
Kirjeen liitteenä on A4-esite Oikeus rauhaan: teologinen näkökulma.
Rauha on Jumalan lahja, mutta myös meille ihmisille annettu joka
päiväinen tehtävä. Työskentelemällä rauhan eteen toteutamme
lähimmäisenrakkautta ja Jumalan tahtoa.
Yksi kolmesta Kirkon Ulkomaanavun työn teemoista, koulutuksen ja
toimeentulon lisäksi, on oikeus rauhaan. Uusi Oikeus rauhaan: teologinen
näkökulma on jatkoa KUA:n teologiselle perustalle, joka on julkaistu aiemmin.
Molemmat teologiset materiaalit voit tulostaa KUA:n sivuilta tai lähettää sähköisesti aiheesta kiinnostuneille kua.fi/materiaalit.

TIEDOKSI SEURAKUNTAAN TULEVA MUU KUA-POSTI
• Kirkkoherroille ja talouspäälliköille: KUA seinäkalenterit
• Viestinnästä vastaavalle: vuosikertomus ja KUA seinäkalenteri
• Tilityksistä vastaavalle: kolehtien ja talousarvion viitenumerolistat 2021
sekä KUA seinäkalenteri
• Kasvatustyölle: Toiminnallinen roolikorttiharjoite globaalikasvatuksen
teemoihin
Siunausta adventin aikaan!
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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• Toisenlainen Lahja -esite
• KUA seinäkalenteri 2021
• Oikeus rauhaan: teologinen
näkökulma
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