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Yhteyshenkilön 
materiaalikirje
Toukokuu 2021

Materiaalikirjeessä on sisältöä sinulle yhteyshenkilön tehtävääsi 
varten, sekä ideoita kansainväliseen diakoniaan. Suurin osa KUA:n 
materiaalista ja esitteistä on luettavissa ja ladattavissa netissä. 
Saat esitteitä malliksi, jotta voit tilata niitä lisää seurakunnan 
esitepöydille tai erilaisiin ryhmätilanteisiin, esim rippikoululeireille. 
Käytä esitettä itse ja tarjoa ideoita työntekijöille sekä vapaaehtoisille 
vastuunkantajille.

Tässä kirjeessä:
 • Yhteyshenkilö on viestinviejä – 

Kiitos Sinulle!
 • Apu menee perille 
 • Seurakunnissa kävellään 

naisille ammatteja



Yhteyshenkilö on viestinviejä – Kiitos Sinulle!

Yhteyshenkilönä olet kansainvälisen diakonian ja Kirkon Ulkomaanavun työn 
tärkeä viestinviejä seurakunnassa. Liitteenä pieni tervehdys sinulle – muisti-
laput. Kirjoita terveisesi yhteyshenkilön muistilapulle ja vastaanottaja tietää 
sinun olevan KUA:n asialla.

Apu menee perille -esite 
Apu menee perille -esite kertoo KUA:n toiminnasta pähkinänkuoressa. Esite 
lähetetään yhteyshenkilöiden lisäksi säännöllisille lahjoittajille. Apu menee 
perille -esitettä kannattaa käyttää apuna aina esitellessäsi KUA:n toimintaa. 
Oman seurakunnan myyjäis- ja kolehtituotot sekä talousarviotuen määrä 
konkretisoituu valmiilla esimerkeillä. 
Tilaa esite esimerkiksi:

 • Luottamushenkilöille ja toimita neuvoston/valtuuston kokoukseen. He teke-
vät kansainvälisen diakonian talousarviopäätöksiä koskien heikoimmassa 
asemassa olevia ihmisiä ja taustatieto auttaa päätösten tekemisessä.

 • Erilaisten ryhmien käyttöön: aikuisten piireihin, rippikouluun, perhe-
kerhoon, kouluvierailulle… 

 • KUA:n kolehtipyhänä esitteitä voi olla kirkkokahveilla pöydissä

Seurakunnissa kävellään naisille ammatteja

Kävele naiselle ammatti -kampanjan asiat on koottu erilliselle sivulle. Liit-
teenä on myös Naisten Pankin tuorein esite. 

Esitteiden kevätsiivous: silmäile seurakunnan tilat ja muut alueesi paikat, 
joissa on KUA:n ja Naisten Pankin esitteitä. Laita kaikki vanhentuneet esitteet 
(keräyslupa umpeutunut) paperinkeräykseen ja tilaa ajankohtaiset esitteet tilalle.

Tilaa esitteet ja katso ajankohtaiset materiaalit
KUA:n verkkosivuilta löytyy kaikki esitteet ja materiaalit samasta paikasta: 
tilaa esitteet ja materiaalit. Klikkaa materiaalia/esitettä tutustu siihen ja tilaa 
haluamasi määrä. Samalla saat myös kokonaiskuvan mitä esitteitä ja materi-
aaleja on tarjolla.

Tiedoksi seurakuntaan tuleva muu 
KUA-posti keväällä 2021

Toukokuun lopulla srk:n yleiseen sähköpostiin 6.6.2021 KUA:n kolehtipyhän 
materiaali. Kolehtikirje löytyy aina myös KUA:n verkkosivuilta.

Siunausta sinulle tehtäviisi!

Nina Silander
Yhteyspäällikkö, yhteyshenkilöverkosto  
ja seurakuntayhteydet
puh. 0400 801 420
nina.silander@kirkonulkomaanapu.fi

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