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Yhteyshenkilön 
materiaalikirje
Elokuu 2021

KESÄ VAIHTUU SYKSYKSI ja on yhteyshenkilöiden aika juoda aamukahvit 
oman seurakunnan yhteyshenkilöiden kesken! Jos et ole varma, onko tämä 
kirje tullut seurakunnassasi jollekin toisellekin, ota yhteyttä. KUA suosittelee, 
että jokaisessa seurakunnassa olisi ainakin kaksi yhteyshenkilöä, esimer-
kiksi työntekijä ja vapaaehtoinen. Suurissa seurakunnissa yhteyshenkilö voi 
olla jokaisessa kirkkopiirissä/kappeliseurakunnassa. Yhdessä muodostatte 
yhteys henkilötiimin.

Yhteyshenkilön aamukahvit voi toteutua seurakuntatalon kahvihuo-
neessa, maallikko-yhteys henkilön keittiössä tai verkon välityksellä.

Kahvien muistilista:
 • Lähetä NYT kutsu seurakuntasi yhteyshenkilöille (jos olet ainoa yhteys-

henkilö, laita viesti naapuriseurakuntaan tai hiippakuntasi edustajalle 
KUA:n työryhmässä)

 • Palauttakaa yhdessä mieleen alkuvuoden ajalta tilanne, tapahtuma, 
some-postaus, saarna tai jotain muuta, jossa KUA:n toiminta oli onnistu-
neesti esillä seurakunnassanne

 • Kootkaa yhteen tehtävälista, miten saatte tänä syksynä kansainvälisen 
diakonian asiat tiedoksi seurakunnassa työntekijöille, vapaaehtoisille, 
luottamus henkilöille ja seurakuntalaisille

 • Varmistakaa milloin valmistellaan talousarvioesitykset kansainväliseen 
vastuuseen, jotta voitte yhdessä antaa taustatietoa valmistelutyöhön 
(esim vuosikertomuksen muodossa)



Vuosikertomus 2020 – yhteyshenkilön käsikirja

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus on yhteyshenkilön käsikirja, joka antaa 
kokonaiskuvan KUA:n toiminnasta. Vuosikertomuksen luettuasi sinun on 
helppo kertoa KUA:n työstä ja siitä miten apu menee perille. 

Seurakuntiin vuosikertomus on elokuussa lähetetty yhteyshenkilöiden 
lisäksi kirkkoherralle ja taloudesta vastaavalle. Jos seurakunnassasi on kan-
sainvälisen vastuun työryhmä tai johtokunta, tilaa jokaiselle oma vuosikerto-
mus tai lähetä heille sähköpostilla linkki verkkosivuilta löytyvään vuosikerto-
mukseen. Samalla voit mainita oman seurakunnan kansainvälisen vastuun 
toiminnasta ja tuesta sekä sen merkityksestä!

Toimintavirikkeet – KUA:n vuosikertomus 2020
10 vinkkiä globaalikasvatukseen 

Vuosikertomusta voit hyödyntää lähes kaikessa seurakuntatyössä. Vuosiker-
tomus ja toimintavinkit löytyy myös verkkosivuilta. Lähetä linkit eteenpäin ja 
kannusta kokeilemaan eri tavoin, myös etätapaamisissa!

Kuvatyöskentelyjä voi käyttää kaikkein pienimpienkin kanssa. Muut vinkit 
toimivat niin nuorten kuin aikuisten ja senioreiden tapaamisissa. Teemakuvat 
voit tulostaa vaikka ihan omaksi iloksi työhuoneeseen. 

Varaa itsellesi kalenteriin aikaa vuosikertomuksen lukemiseen, sen jälkeen 
sinun on helppo ottaa liitteenä olevat vinkit käyttösi ja ehdottaa niitä toisille.

Diakoniaa lähellä ja kaukana

Eniten koronapandemiasta kärsivät he joilla on ollut jo muutenkin vaikeaa, 
niin Suomessa kuin köyhimmissä maissakin. Taloudellisia ja henkilöstö-
resursseja tarvitaan lähellä ja kaukana toteutuvaan diakoniaan. Jokainen seu-
rakunnan viesti avun perille menosta luo toivoa ja vahvistaa myös yksityisten 
ihmisten luottamusta seurakuntien ja Kirkon Ulkomaanavun toimintaan. 
Kerro rohkeasti mitä seurakuntasi tuella saadaan aikaan! 

Kirkon Ulkomaanavussa iloitsemme sinusta ja koko yhteyshenkilöverkos-
tosta. Laita viestiä, miten voimme tukea tehtävässäsi ja  kansainvälisen dia-
konian toteuttamisessa seurakunnassa. Ehdota, kysy ja anna palautetta!

Tiedoksi muu seurakuntaan tuleva KUA-posti

 • Vuosikertomus kirkkoherralle sekä taloudesta vastaavalle elokuussa.
 • Lokakuussa srk:n yleiseen sähköpostiin 30.10.2021 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

Liitteet:
 • Vuosikertomus 2020
 • Toimintavirikkeet – 10 vinkkiä 

globaalikasvatukseen
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