SINÄ RIITÄT

hyvään vanhemmuuteen.

tue maailman tärkeimmän työn tekijöitä – isiä
ja äitejä - suomessa ja maailman katastrofialueilla. osallistu yhteisvastuukeräykseen.
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YHTEISVASTUULLA
OMAN ELÄMÄN WAHLROOSIKSI
70-vuotiaan Yhteisvastuukeräyksen historiaan mahtuu pal-

jon hienoja asioita. Moni avun tarpeessa ollut ihminen on
saanut avun. Kiitos tästä kuuluu kaikille lahjoittajille sekä
niille kymmenilletuhansille vapaaehtoisille, jotka vuosittain
antavat aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi.
Tapaan ajoittain ihmisiä, joita yhteisvastuuvaroin on autettu. Tahdon välittää heidän terveisensä teille.
Vuoden 2013 keräystuotolla käynnistimme vanhustyön
hankkeen, jossa etsittiin palvelujen ulkopuolelle jääneitä yksinäisiä vanhuksia. Toiminnan käynnistyttyä vierailin eräässä
”korttelituvassa”, johon hankkeen kautta löydettyjä vanhuksia
kutsuttiin. Siellä tapasin 80-vuotiaan leskirouvan, joka useita vuosia oli elänyt kodissaan erakoituneena. Korttelituvassa
hänet oli valittu tuvan viikko-ohjelmia suunnittelevaan ohjelmaryhmään. Tällä oli merkittävä vaikutus eläkeläisrouvan
hyvinvointiin ja identiteettiin. Hän kertoi minulle olleensa
aiemmin ”vain yksinäinen vanha mummo, mutta nyt Korttelituvassa eräänlainen hallitusammattilainen, vähän niin kuin
Nalle Wahlroos!”

Vuodesta 1963 alkaen Yhteisvastuukeräys on rahoittanut
Kirkon Ulkomaanavun työtä maailman vaikeimmilla alueilla. Vuonna 2014 tapasin Haitissa 10-vuotiaan Evitan, jonka

PERINTEITÄ

kuva oli ollut Yhteisvastuun julisteessa neljä vuotta aiemmin.
Vuoden 2010 Yhteisvastuun rahoituksella oli käynnistetty
Haitissa ruokaturvahanke, jonka osana mm. Evitan kylään
oli saatu sadeveden keräysjärjestelmä, jonka ansiosta Evita ja
hänen sisaruksensa pääsivät kouluun. Enää ei tarvinnut päivittäin hakea kymmenien kilometrien päästä perheelle ruokavettä.

LÄMMIN KIITOS SINULLE AVUSTASI
Tapio Pajunen, keräysjohtaja

TUHANSIA
VAPAAEHTOISIA

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen
suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai
poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

liioittelematta voidaan sanoa, että

Yhteisvastuukerääjät ovat kultaa. Keräyksen erityispiirre ovat tuhannet
vapaaehtoiset vastuunkantajat, jotka joka kevät jalkautuvat keräyslistojen ja -lippaiden kanssa ovelta oville,
kyliin ja toreille. Näin on toimittu jo
vuodesta 1950 – eikä loppua näy.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.
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AVUSTUSKOHTEISIIN

60 % keräystuotosta ohjataan
kansainväliseen apuun Kirkon
Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. 20 % tuotosta suunnataan vuosittain vaihtuvaan
kohteeseen Suomessa ja 20 %
kohdistetaan paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön.
80 senttiä jokaisesta lahjoitetusta
eurosta käytetään avustustyöhön.
Loput käytetään vaikuttamistoimintaan, seuraavan euron keräämistä tukeviin toimiin sekä
keräyksen hallintoon.

LAAJA-ALAISTA VAIKUTTAMISTA YHTEISVASTUUN KAUTTA
Yhteisvastuukeräys on ollut purkamassa syrjäytymistä aiheuttavia ra-

kenteita sekä kehittämässä palveluja, joiden avulla vaikeuksissa olevia
on pystytty auttamaan. Vuoden 1991 yhteisvastuutuotolla käynnistettiin
Takuusäätiön takaustoiminta auttamaan suuren laman seurauksena taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita ihmisiä. 19 vuotta myöhemmin Takuusäätiö oli jälleen kumppanina, ja silloin käynnistettiin pienlaina-projekti,
jonka sosiaalisella lainatoiminnalla kyetään antamaan ylivelkaantuneille
tarvittava ensiapu. Kampanjoissaan Yhteisvastuu on yhdessä Takuusäätiön kanssa ollut vaikuttamassa lainsäädännöllisiin uudistuksiin.

Vuonna 2019 Yhteisvastuukeräys kutsui
valtakunnalliset lapsi- ja nuorisojärjestöt
laatimaan kannanottoa jokaisen nuoren
oikeudesta opintoihin perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Kannanotto luovutettiin kaikille eduskuntaryhmille.
Myöhemmin keväällä kannanoton tavoite
kirjattiin uuden hallituksen hallitusohjelmaan. Yhteisvastuu oli myös tällä tavoin
parantamassa maailmaa.

SAATTOHOITO-OSAAMINEN LISÄÄNTYI
Vuoden 2014 yhteisvastuuvaroin käynnistetyn
Hyvä kuolema -hankkeen kautta suomalaisten
tietoisuus hyvästä saattohoidosta lisääntyi. Saattohoidon osaaminen laajentui ja saattohoitopalvelujen saatavuus lisääntyi kampanjan ansiosta
merkittävästi.
Arkkiatri Risto Pelkosen sanoin: ”Yhteisvastuu synnytti aivan käsittämättömän laajan,
innokkaan ja vahvan kansanliikkeen saattohoidon edistämiseksi.”

LAHJASI AUTTAA
Yhteisvastuuvaroja ohjattiin Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahaston kautta
vuonna 2018 mm.
seuraavasti:
Uganda

Tukea koulunkäyntiin

Etelä-Sudan
12-vuotias Rebecca Atubo (vas.) käy toista vuotta
KUA:n perustamaa koulua Agelesin kylässä. Haaveena on opettajan tai lääkärin ammatti.

Koulutuksen ja toimeentulon tukea

Somalia

Tukea koulunkäyntiin

Keski-afrikan tasavalta

OPETTAJIA, KOULUJA JA VESSOJA

11 000 LASTA KOULUUN KUIVUUSALUEELLA

Tukea koulunkäyntiin ja ruokaturvaa

Somalia kärsii poliittisen epävakaisuu-

Keniassa, Turkanan syrjäseudulla Kirkon

Hätäapua ja koulunkäynnin tukea

den lisäksi rankoista kuivuusjaksoista,
ja kymmenettuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Yhteisvastuuvaroilla on edistetty kuivuuspakolaisten
ja heitä vastaanottavan yhteisön lasten
pääsyä laadukkaaseen opetukseen
Lounais-Somaliassa Baidoassa. Varoilla
on koulutettu 50 opettajaa, rakennettu
kuusi uutta ja remontoitu 17 luokkahuonetta sekä saneerattu 12 käymälää,
jotka mahdollistavat koulunkäynnin
erityisesti tytöille. Lisäksi 3000 lasta on
saanut koulupuvut.

Ulkomaanapu tukee yhteisvastuuvaroin lasten
ja nuorten koulutusta. Yhteensä 11 391 lasta on
saatu koulutuksen piiriin kuivuudesta kärsivillä
paimentolaisseuduilla. Yhteensä koulutuksen
ulkopuolella lasketaan olevan miljoona lasta.
Varoilla kannustetaan perheitä laittamaan lapsensa kouluun, tuetaan yritteliäiden oppilaiden
opintoja taloudellisesti, rakennetaan koulujen
yhteyteen vesijärjestelmiä ja -säiliöitä sekä koulutetaan lisää päteviä opettajia.

APUA VUODESTA 1950

Kenia

Myanmar

Tukea koulunkäyntiin

KREIKKA

Tukea pakolaislasten ja -nuorten
koulunkäyntiin

Nepal

Tukea koulunkäyntiin
Lisäksi tukea on suunnattu mm.
katastrofivalmiuden kehittämiseen
Ugandassa, Kambodzassa
ja Nepalissa. Työ jatkuu.

VANHEMMAN
EI TARVITSE PÄRJÄTÄ YKSIN
Äitinä ja isänä oleminen on etuoikeus ja suuri ilonaihe. Välillä
se kuitenkin myös väsyttää,
ärsyttää ja uuvuttaa. Silloin, kun
arjessa on haasteita, vanhemmat tarvitsevat tukea.
Suomalaisessa kulttuurissa vallitsee

vahva yksin selviämisen perinne. Ajattelemme helposti, että vanhempien tulisi selvitä omillaan. Kasvattaminen on
kuitenkin vaativa tehtävä, johon kuuluu
saada apua ja tukea.
Tarpeeksi varhain annettu tuki vahvistaa vanhempien voimavaroja. Siksi on tärkeää, että perheille on tarjolla
kynnyksettömiä tuen muotoja jo ennen
kuin on hätätilanne. Kansalaisjärjestöillä ja seurakunnilla on keskeinen rooli
vanhemmuuden tukijana.

TURVALLINEN KOTI TOIVEISSA

Vanhemmuuden vahvistamiselle on
tarvetta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nelivuotiaiden lasten terveyteen liittyvässä tutkimuksessa kävi
ilmi, että lähes kaikki vanhemmat kaipaavat tukea lapsiperhepalvelujen ammattilaisilta, mutta tuen tarve jää usein
kertomatta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton vanhempainpuhelimeen tulee
vuosittain 1 500 yhteydenottoa. Yleensä vanhemmat haluavat keskustella tai

purkaa tunteitaan, joista tyypillisimpiä
ovat riittämättömyys, epäonnistuminen
ja syyllisyys.
Tutkimukset osoittavat, että myönteinen suhde lapsen ja vanhemman välillä edistää lapsen kokonaisvaltaista
kehitystä. Myös lapset ovat tuoneet tutkimuksissa esiin vanhemmuuden merkityksen hyvinvoinnilleen. He toivovat
turvallista kotia, jossa heihin suhtaudutaan oikeudenmukaisesti ja huolehtivasti.

HYVÄ KESKUSTELUYHTEYS
VANHEMPIIN SUOJAA NUORTA
Nuorille suunnatuissa tutkimuksissa
on havaittu, että nuoret toivovat, että
perheille olisi tarjolla tukea muutenkin
kuin akuuttitilanteissa. Nuorten mukaan tukea tarvitaan erityisesti perheen
sisäiseen vuorovaikutukseen ja riitatilanteiden käsittelyyn.
Nuoret, jotka puhuvat vanhempiensa kanssa iloistaan ja suruistaan,
ovat elämäänsä selvästi tyytyväisempiä
kuin vähemmän keskustelevissa perheissä kasvaneet. Vuonna 2018 toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan lasta
ja nuorta suojaavat hyvä keskusteluyhteys vanhempiin, arjen ennustettavuus
ja kiinnostus nuoren asioihin.

40 % YHTEISVASTUUN
TUOTOSTA JÄÄ SUOMEEN
Puolet kotimaan osuudesta
käytetään vanhemmuutta sekä
lapsen ja vanhemman välistä
suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin.
Vuonna 2021 käynnistyvässä
hankkeessa kumppaneina ovat
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry.
Toinen puolikas kotimaahan
jäävästä osuudesta käytetään
keräävän seurakunnan kautta paikallisiin vanhemmuutta
tukeviin tarpeisiin.

Lähteet: Jukka Mäkelä, Vanhempainpuhelimen ja
netin vuosiraportti 2018, Jaana Poikolaisen tutkimus
2014: 17-19, Paananen ym. 2019, Kouluterveyskysely
(Halme ym. 2018: 12), Tilastokeskus StatFin-tietokanta ja Perheet 2016, Morig & Kerppola 2019, 93-94,
98 ja https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/
tutkimustuloksia

Kerätyillä varoilla käynnistetään v. 2021 valtakunnallinen hanke, jonka kautta on mahdollista saada:

AIKAA LAPSELLE
TUKEA VANHEMMUUTEEN
Esim. yksilö- ja ryhmämuotoista vertaistukea.

Esim. vapaaehtoisen tai ammatillisen aikuisen tukea niille lapsille,
joiden perheessä on vanhemmuutta kuormittavia tekijöitä ja
turvallisia aikuisia vähän.

YHDESSÄ TEKEMISTÄ

Esim. koko perheen yhteistä
liikunta- ja muuta harrastetoimintaa.

Nadia Frija on 10-vuotiaan
Sofian, 2-vuotiaan Waltonin
ja kuusikuisen Constan äiti
Keravalta. Esikoinen syntyi,
kun Nadia ja hänen miehensä
olivat 19-vuotiaita.

Nadja käy lastensa kanssa usein MLL:n Me-talon perhekahvilassa. Siellä on
toimintaa vanhemmille, lapsille ja isovanhemmille.

Lapsen saaminen nuorena toi omat haasteensa vanhemmuu- Mannerheimin Lastensuojeluliiton Me-talon perhekahvilasteen. – Esikoisen kanssa oli epävarmuutta, enkä luottanut itseeni. Olin kuitenkin sitoutunut vanhemmuuteen ja halusin
tehdä parhaani. Suoritin äitiyttä millintarkasti, enkä osannut
höllätä, toteaa Nadia.
Hän sai neuvolasta apua vauvavaiheeseen ja isovanhemmilta lastenhoitoon, mutta tukea kasvattamiseen oli aluksi
vaikea löytää. – Haluan kasvattaa lapsistani onnellisia ihmisiä, joilla on hyvät elämänarvot. Perhe on minulle tärkein asia
maailmassa.
Kasvatusvinkkejä Nadia on ammentanut kirjoista ja toisilta vanhemmilta. Keravan kaupunginkirjastossa sijaitsevassa

”

Tarpeeksi varhain
annettu tuki vahvistaa vanhempien
voimavaroja. Siksi
on tärkeää, että
perheille on tarjolla kynnyksettömiä
tuen muotoja jo
ennen kuin on
hätätilanne.

sa vertaistukea on tarjolla joka päivä. – Se on ihana paikka,
jossa on toimintaa lapsille ja aikuisille. Keskusteluryhmissä
voi vaihtaa ajatuksia samassa tilanteessa olevien vanhempien
kanssa. Sofian ollessa koulussa käyn poikien kanssa Me-talossa monta kertaa viikossa.
Kolmen lapsen kotiäidin päällimmäiset tunnetilat ovat
tällä hetkellä ilo ja kiitollisuus. – Nautin siitä, että saan olla lasteni arjessa läsnä. Olen kypsynyt vanhemmuudessa ja
osaan ottaa jo vähän rennommin, Nadia summaa.

Teksti: Saila Aarnio Kuva: Ville Räty Kuvitus: Salla Koivunen

VERTAISAPUA
KASVATUSHAASTEISIIN PERHEKAHVILASTA

ELINVOIMAISUUTTA
NEPALIN SYRJÄKYLIIN
TOIMEENTULOMAHDOLLISUUKSIA LISÄÄMÄLLÄ
Sindhulin syrjäiset kylät sijaitsevat tiettömien taipaleiden
takana Nepalin itäosissa. Seutu
tunnetaan muutenkin köyhässä
Nepalissa sosiaalisena ja taloudellisena väliinputoaja-alueena.
Kouluttautumis- ja työllistymisaste ovat matalia; pienviljelyn lisäksi muita elinkeinoja on
minimaalisesti.
Huomattava määrä alueella asuvis-

ta perheenisistä on joutunut lähtemään
paremman toimeentulon toivossa siirtotyöläisiksi naapurimaihin. Siirtolaisarjen
odotukset ja todellisuus eivät useinkaan
kohtaa. Kotiseudulle palanneet kertovat
epäinhimillisistä työskentelyolosuhteista
50 asteen helteessä rakennustyömailla ja
karusta kohtelusta tehtailla.
Kouluttamattomien siirtotyöläisten
palkat jäävät minimitasolle, ja kotiväelle
saapuvat rahalähetykset ovat niukkoja
ja ehtyvät usein tyystin. Samaan aikaan
kotiseudulle jääneet perheenäidit elävät
köyhää ja raskasta yksinhuoltaja-arkea
lapsista, isovanhemmista ja mahdollisesta maatilkusta huolta pitäen.

OSUUSKUNNAT AVAINASEMASSA
Vuodesta 2017 lähtien Sindhulin alueen
asukkaita on tuettu perustamalla osuuskuntia, joihin liittyneet saavat tukea
pienyrittäjyyden alkuaskeleisiin. Kirkon
Ulkomaanavun alueellisena kumppanina toimivassa Sahakarya-järjestössä
nähtiin, että alueen toimeentulomahdollisuuksia voidaan kehittää, mutta alkuun pääseminen on ilman tukea lähes
mahdotonta.
Osuuskunta antaa jäsenilleen koulutusta ammattiin sekä myöntää avustuksia ja matalakorkoista lainaa perustarvikkeisiin ja muihin työpaikan perustamiskustannuksiin.
Osuuskunnat tukevat kolmenlaista
pienyrittäjyyttä: vihannesviljelyä pienkasvihuoneineen, bambusta valmistettavien tuotteiden punontaa sekä vihannessäilykkeiden tekemistä.
Ruohonjuuritason onnistumiskokemukset ovat suuria. Osuuskunnan antama starttikoulutus ja alkuvaiheen tuki
oman pienen liiketoiminnan aloittamiseen ovat tuoneet perheille tuikitarpeellisia lisätuloja, ja perheiden tilanne on
silminnähden kohentunut. Tähän mennessä alueen kolmeen osuuskuntaan on
liittynyt 1010 jäsentä. Heistä yli 60 prosenttia on naisia, joiden asema perinteisesti on alisteinen.

60 % YHTEISVASTUUN TUOTOSTA
KEHITYSMAIDEN AVUSTAMISEEN
Ulkomailla yhteisvastuuvaroin
autetaan katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten
aiheuttamissa hätätilanteissa
pahiten kärsineitä ihmisiä.
Tänä vuonna tuki keskittyy
vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin, esimerkiksi
naisten ja äitien koulutukseen
ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamiseen. Avun vie
perille Kirkon Ulkomaanapu.
Työtä tehdään muunmuassa
toistuvista maanjäristyksistä,
tulvista ja maanvyörymistä
kärsivässä Nepalissa, jossa
neljännes väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.

Dil Maya Syangtang on käytännössä kahden lapsensa yksinhuol-

taja. Siirtotyöläisenä oleva mies ei pysty avustamaan perhettään.
Dil Maya on perustanut osuuskunnan tukemana kuvassa näkyvän kioskin, jossa hän myy itsetekemiään vihannessäilykkeitä
sekä pikaruokaa. – Kun lapset kasvavat, koulunkäynti kallistuu,
mutta tuloillani pystyn nyt ehkä sen maksamaan, hän toivoo.

TIESITKÖ? Oman työpaikan mahdollistava tuki voi olla vihannessäilykkeiden tekoon tarvittava veitsi, leikkuulauta ja säilytysastia. Ilman avustusta oma työ jäisi unelmaksi.

HYVÄ VANHEMMUUS NEPALISSA

=

LAPSELLE KOULUTUS

Parbati Rain perheen elämä sai uuden
paremman suunnan, kun naapurikylään perustettiin Janayakata Micro Enterprise Agriculture Co-operative LTD
vuonna 2017. Monimutkaisen nimen
takaa löytyy osuuskunta, joka tarjoaa
jäsenilleen tukea lähinnä maataloudesta kumpuavan pienyrittäjyyden aloittamiseen.
Parbati tarttui aikailematta tilaisuuteen, liittyi jäseneksi ja sai 45 päivän
koulutuksen bambunpunontaan. Kursseille hän käveli kotikylästä tunnin matkan aamuin illoin.

ANSIOÄITI – JA SIITÄ YLPEÄ

– Koulutukseen osallistuminen on tuonut paljon hyvää. Perheemme tilanne olisi hyvin heikko ilman punonnan
tuomia tuloja. Olen pystynyt tarjoamaan lapsilleni parempaa ruokaa.
Parbatin puoliso Naryan Rai saa satunnaisia pätkätöitä tietyömaalla. Perheessä on neljä lasta ja heidän koulun-

Kuvat: Tatu Blomqvist
Teksti: Sirpa Seppä

Ennen kuvaan asettumistaan
perheenäiti Parbati Rai punoo
kotitalonsa varjossa taidokkaasti bambujakkaraa. Muutama
keskeneräinenkin työ odottaa
vieressä. Kaskaat sirittävät ja
pieni tuulenvire tuo helpotusta
helteeseen. Ympärillä pyörivät
perheen nuorimmat lapset.
Elämä on niukkaa, mutta perusvireestä välittyy toiveikkuus.

Rain perheen taloudellinen tilanne on kohentunut äidin työn ansiosta. Yhteisillä tuloilla pystytään 7-vuotiaan Sishirin, 10-vuotiaan Shilpan ja kahden teini-ikäisen koulutus turvaamaan. Perhe istuu äidin tekemillä jakkaroilla.
käyntinsä turvaaminen on vanhemmille ykkösasia. Parbati toivoo, että lapsista
tulee hyviä aikuisia ja että he saavat hyvät ammatit. Vielä erikseen hän painottaa, että tyttäret ja pojat ovat tasa-arvoisia. – Yhteisillä tuloillamme pystymme
nyt hoitamaan lasten koulutuksen riittävän pitkään.
Parbati on terveesti ylpeä osaamisestaan ja ammatistaan. Hän on toistaiseksi saanut vähän rahaa säästöön, mutta unelmana on oppia yhä vaikeampia
punontatöitä. – Nyt olen tehnyt jakka-

Bisnhu Mathi oli pakotettu lähtemään siirtotyöläiseksi. – Olen köyhästä per-

heestä, enkä saanut elantoani täällä. Lainaa alkoi kertyä niin paljon, että ainut mahdollisuus oli lähteä ulkomaille tienistiin. Perheessäni on neljä lasta.
Palattuaan kotikylään Bisnhu ryhtyi kehittämään pientä tilaansa. Osuuskunnalta hän sai alkuun tukea ja viikon pituisen koulutuksen vihannesviljelyyn.
Kasvukautta pidennetään rakentamalla muovikatoksia. Kauden ulkopuolella
myyntihinnat ovat sesonkiaikaa korkeammat, ja perheen elanto on kohentunut. Ahkera viljelijä on kasvattanut pienkasvihuoneidensa määrää ja hankkinut lainarahalla myös traktorin, jota vuokraa kyläläisten tarpeisiin.

roita, tuoleja ja kulhoja. Harjoittelussa
ovat kukkakoristeet ja riisivakat.
Myyntivarasto on naapurissa samaa
työtä tekevän Fulmaya Rain pihalla,
jonne ostajat saapuvat. Tuotteiden menekki on ollut hyvä.
Koulutukseen osallistui 15 henkilöä – pääosin naisia – mutta omassa kyläyhteisössä naapuruksilla ei ainakaan
vielä ole kilpailijoita. – Ostajat tulevat
pääosin omasta ja naapurikylistä, mutta
tuotteita on mennyt Kathmanduun asti.

ARKKIPIISPA TAPIO LUOMA

APUASI TARVITAAN
Lahjoittamisessa on arvokasta se,
että joku saa jotain hyvää, kun annan
omastani. Mutta myös se, että luopumalla jostain saan hyvää myös itselleni.
Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys tarjoaa
mahdollisuuden edistää lasten ja nuorten
hyvinvointia lahjoittamalla vanhemmuuden tukitoimiin.

VALITSE LAHJOITUSTAPASI:
Valtakunnallinen MobilePaylahjoitusnumero 85050
Siirto-lahjoitusnumero 040 700 9902
Tekstiviestilahjoitus numeroon 16588
APU10 (lahjoituksesi 10 €)
APU20 (lahjoituksesi 20 €)
Puhelinlahjoitus
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm/mpm)
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm/mpm)

Lapsen ja vanhemman suhteen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Vanhem-

man tehtävä on luoda turvallinen kasvuympäristö lapselleen. Kuitenkin juuri niinä vuosina, kun lapsi asuu kotonaan, perheen aikuiseen tai aikuisiin
kohdistuu lukuisia muitakin vaateita. Vanhemmuudesta on tullut taitolaji, ja
osaltaan siitä syystä vanhemmuus huolettaa ja arveluttaa aiempaa enemmän.
Vanhemmuuden tukeminen on yhteisvastuullinen tehtävä. Paineiden
keskellä äidit ja isät voivat kokea riittämättömyyttä ja yksinäisyyttä. Jos tuki
puuttuu ja vanhemmat jäävät yksin väsymyksensä kanssa, aikaa ja jaksamista
elintärkeään läsnäoloon lapsen kanssa ei välttämättä riitä. Ja juuri läsnäoloa
lapsi kaipaa voidakseen hyvin.
Jos sosiaaliset tukiverkot ovat niukat ja isovanhemmatkin asuvat kaukana,
turvallisten muiden aikuisten saaminen ympärille on tärkeää. Toki on meidän ihan tavallistenkin kanssakulkijoiden asia havainnoida tarpeita ja tarjota
rohkeasti tukea. Jokainen meistä voisi huomata, missä on uupunut vanhempi
ja uskaltaa kysyä, miten hän voi!

Yhteisvastuukeräys on äärimmäisen merkittävä hyväntekeväisyyden kana-

va, joka jo 70 vuotta on tuonut apua ja arkista tukea lukemattomille ihmisille
niin Suomessa kuin maailmalla. Yhteisvastuukeräyksen kansainvälinen puoli korostaa meille sitä, että ihmisen osa on kaikille yhteinen. Tämän vuoden keräyksessäkin ongelmat ovat kovin
Jokainen
erilaisia eri puolilla maailmaa, mutta kaikkialla vanhemmilla on sama pyrkimys tarjota lapselleen parasta. Jomeistä voisi
kainen vanhempi on paras vanhempi lapselleen – mutta
huomata, mison tärkeää, että tukea olisi saatavilla silloin kun siihen
sä on uupunut
on tarve.
vanhempi ja
Yhteisvastuukeräyksellä on tärkeä merkitys toivon
uskaltaa tarjota viestin välittäjänä. Osallistumalla Yhteisvastuukeräykapua.”
seen olet tukemassa vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Anna
lahjasi perheiden valoisammalle huomiselle!

”

AUTA JA LAHJOITA.

Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28
Lue lisää kuukausi- ja merkkipäivälahjoituksesta nettisivuiltamme.
www.yhteisvastuu.fi/lahjoita

LAHJOITA AIKAASI!
Voit auttaa hädässä olevia lähimmäisiä
myös lahjoittamalla aikaasi ja taitojasi.
Ilmoittaudu yhteisvastuukerääjäksi tai auttavaksi kädeksi esimerkiksi eri tapahtumiin
oman paikkakuntasi seurakuntaan. Voit itse
päättää, minkä verran ajastasi olet valmis
antamaan. Tule rohkeasti mukaan!

YHTEISVASTUU TV:SSÄ
Yhteisvastuun kiinnostavat TV-dokumentit
esitetään helmikuun alusta lähtien
Ylen kanavilla, Yle Areenassa sekä Youtubessa Youtube.com/yhteisvastuu.
Keräyksen avajaisjumalanpalvelus lähetetään suorana Turun tuomiokirkosta
2.2.2020.
Keräyslupa RA/2019/704, 1.9.2019-31.8.2020,
Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 23.8.2019.
Keräyslupa ÅLR 2019/3450, 1.9.2019-31.8.2020, Ahvenanmaa,
myöntänyt Ålands landskapsregering 2.5.2019.

OSTA JA AUTA

YHTEISVASTUUKAUPPA

Ostamalla Yhteisvastuun hyväksi myytäviä tuotteita voit auttaa
lähimmäisiämme lähellä ja kaukana.
Sadepäivien pelastajana toimii Yhteisvastuun sateenvarjo,
jossa on heijastava sydänlogo. Uutuustuotteina myös miellyttävän
pehmeä, kierrätysmuovista valmistettu tuubihuivi sekä Yhteisvastuu-sukat. Viime kauden suosikki, juomapullo, on nyt saatavissa
Yhteisvastuun punaisena. Yhteisvastuu-tuotteet myy Sacrum Oy.

KATSO KOKO VALIKOIMA: SACRUM.FI/YHTEISVASTUU

