hädässä olevat vanhukset suomessa ja maailman
katastrofialueilla tarvitsevat apuasi. tule mukaan
yhteisvastuukeräykseen ja lahjoita!
some-peukutus ei riitä – nyt tarvitaan rahaa!

#enitenyllättiköyhyys
#yhteisvastuu2021

eniten
vanhuudessa
yllätti
köyhyys!
virpi miettisen
pitkä taival pienituloisena

”MITÄ SE
MEIDÄN MISSI
RUOKA-AVUSSA
TEKEE?”

TEKSTAA
APU20 (20€)
numeroon
16588

Irman
karu arki –
apteekkilasku
680 € / kk
Arkkiatri
Risto Pelkonen
määritteli hyvän
elämän reseptin
ikäihmisille.
Kaksi
eläkeläisukkoa
kimppakämpässä

”kun terveys
rapistuu, toisesta
saa turvaa.”

Ugandassa vanhuus on köyhää, mutta KETÄÄN EI JÄTETÄ YKSIN.
YHTEISVASTUU.FI | FACEBOOK.COM/YHTEISVASTUU | INSTAGRAM: @YHTEISVASTUU | TWITTER: @YHTEISVASTUU

YHTEISVASTUU
VÄHÄVARAISTEN VANHUSTEN ÄÄNENÄ

APU MENEE PERILLE JA AUTTAA. KIITOS SINULLE!

vuosista. Jälleenrakennukseen ryhtynyt kansa oli yhtenäinen.
Tuolloin syntyi myös Yhteisvastuukeräys auttamaan niitä ihmisiä, joiden omat voimat eivät riittäneet.
Nyt kohtaamamme koronapandemia on oman sukupolvemme sota. Vastustaja on näkymätön ja arvaamaton. Sen
synnyttämät vahingot ovat kuitenkin varsin vahvoja ja laajoja. Ne koskevat koko maailmaa.
Pandemia saa meidät miettimään etenkin omaa ja läheistemme kohtaloa. Kriisi kurittaa vahvasti kaikkein hauraimmissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Tilanne on vaikein
köyhissä valtioissa, joissa terveydenhuolto, koronatestaukset
ja suojautumismahdollisuudet ovat puutteellisia.
Erityisen kovalla kädellä koronakriisi on kohdellut köyhiä
vanhuksia. Eristäytyminen tarkoittaa sosiaalisten kontaktien

Monet käytännön asiat tulisi hoitaa tietokoneella, jota ei välttämättä ole – ja jos onkin, taidot puuttuvat.
Jo ennen koronavirusta ruoka-avun asiakkaissa suurin
yksittäinen ryhmä on ollut vähävaraiset vanhukset. Useat
joutuvat kituuttamaan pienen takuueläkkeen varassa. Ulkopuolinen apu on monelle välttämätöntä.
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys toimii köyhien vanhusten äänenä. Toivon, että voimme yhdessä olla edistämässä
ihmisarvoisen arjen toteutumista ikäihmisten elämässä niin
täällä kotimaassa kuin kauempanakin. Luodaan toiminnallamme uskoa siihen, että huomenna kaikki onkin paremmin!

LÄMMIN KIITOS SINULLE AVUSTASI!

Saara Pihlaja Rikosuhripäivystyksestä on palvellut
lukuisia ihmiskaupan uhreja.

Tapio Pajunen, keräysjohtaja

60 %

kauemmas
20 % yhteisvastuutuotosta
suunnataan vuosittain vaihtuvaan kohteeseen Suomessa.
20 % jää paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön. 60 % ohjataan
kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun (KUA)
katastrofirahaston kautta.

527 pienituloista on saanut takuusäätiön pienlainAn hätäänsä. Vuoden 2012 yhteisvastuuvaroilla

käynnistetty kohtuukorkoinen Takuusäätiön pienlaina on vaihtoehto riistäville pikavipeille. Maksimissaan 2000 €:n kertalainan voi saada vaikkapa takuuvuokraan, kodinkoneeseen tai rikkoutuneisiin silmälaseihin. Pienlainalla on suuri merkitys niille pienituloisille, jotka eivät voi saada
kohtuuhintaista luottoa.

1 165 nepalilaisperhettä sai Yhteisvastuurahoitteista kirkon ulkomaanavun hätäapua kesän

2019 monsuunisateiden, tulvien ja maanvyörymien aiheuttamien tuhojen jälkeen. Heinäkuun
monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa menehtyi 117 ihmistä, ja valtavat määrät asuinrakennuksia ja irtaimistoja tuhoutui. 660 henkilöä sai kattomateriaaleja ja työkaluja kotiensa vaurioiden
korjaamiseen. 505 kotitaloutta sai raha-avustuksia mm. keittiövälineiden sekä koulu- ja rakennustarvikkeiden hankkimista varten. Köyhässä Nepalissa usein toistuvat luonnonkatastrofit aiheuttavat valtaisia haasteita.

Yhteensä 27 700 kenialaista saa elintärkeää vettä yhteisvastuuvaroin pystytetyistä vesitankeis-

ta. Useat Kenian maakunnat kärsivät vakavasta kuivuudesta 2018 - 2019. Vesipulan suurimpia
uhreja ovat vanhukset, sairaat, äidit ja pienet lapset. Yhteisvastuukeräyksen tuella asennettiin vesitankkeja ja koulutettiin yhteisöjä kaivojen ja vesitankkien ylläpitoon.

Myös Ugandassa vanhukset kokevat yksinäisyyttä, köyhyyttä ja nälkää. Vaikka ilmastonmuutos on koronan takia jäänyt
taka-alalle, se on ongelma, joka lisää eriarvoistumista maailmassa. Yhteisvastuukeräyksen kantava voima on, että sen kautta voi
auttaa lähimmäisiä sekä Suomessa että maailmalla. Ei ajatella vain ”meidän kylää, meidän kaupunkia ja meidän maata”, vaan
ihmiskunnan ykseyttä. Olemme yhtä koko ihmiskunnan kanssa.

Yhteisvastuun tuki on AVANNUT 7000 OPPILAAN KOULUTIEN Etelä-Sudanissa sen jälkeen kun kouluja tuhoutui ja opettajia pakeni maasta vuonna 2013 alkaneissa konflikteissa. Yhteisvastuukeräyksellä on tuettu pitkäkestoisesti tilapäisten koulujen ja hygieniatilojen rakentamista. Yhteensä on
rakennettu 16 koulua ja koulutettu 130 paikallista opettajaa laadukkaan opetuksen takaamiseksi.

Kiitos, että olet osa lähimmäisenrakkauden kansaNliikettä!
Matti Repo, Tampereen hiippakunnan piispa

80 senttiä jokaisesta lahjoitetusta eurosta käytetään
avustustyöhön. Loput käytetään vaikuttamistoimintaan,
seuraavan euron keräämistä
tukeviin toimiin sekä keräyksen hallintoon.

Maria de la Guardia

Juha Valkeajoki

suomeen

Niitä tarjosi 153 seurakuntaa, 430 järjestöä ja 57 kuntaa. Palveluun oli rekisteröitynyt 32.335
vapaaehtoista eri puolilla Suomea. Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksellä kehitetty ja tehostettu
Vapaaehtoistyö.fi on kaikille avoin ja turvallinen verkkopalvelu vapaaehtoistehtävien löytämiseen
ja tarjoamiseen. Palvelu avautui täysin uudistuneena 23.9.2020.

”Eniten vanhuudessa yllätti köyhyys” on liian usein totta niin Suomessa kuin maailmalla.
Syyt ovat monet. Elämässä kohdataan sairauksia, työttömyyttä ja yllättäviä elämänkäänteitä.
Sairauskierre apteekkilaskuineen saattaa suistaa velkakierteeseen. Työelämäaikaan otettuja
lainoja onkin vaikea hoitaa, jos työura katkeaa ennenaikaisesti.
Eläkkeet ovat pieniä, asumiskustannukset hyvinkin suuria, syrjäkylältä kirkolle hissitaloon muuttaminen vaatii rahaa. Korona-aikana kohdattiin uudenlaista nälkää. Ruokakasseja kannettiin oville, joita olivat avaamassa niin lapsiperheet kuin vanhukset.
Koronatilanne on lisännyt myös yksinäisyyden kokemuksia, ”kukaan ei välitä, kenellekään en ole tärkeä”. Kokonaisvaltainen,
arvostava toisen ihmisen kohtaaminen hädässä on diakonian ydinosaamisaluetta.

80 %

40 %

593 vapaaehtoistehtävää oli avoinna Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelussa 31.8.2020.

Lahjoittamisella on kahtalainen siunaus: raha menee hyvään tarkoitukseen ja
lahjoittaminen havahduttaa olemassa olevaan ongelmaan. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys nostaa esiin ikäihmisten taloudellisen ja sosiaalisen ahdingon.

AVUSTUSKOHTEISIIN

Yhteisvastuun 2016 rahoituksella. Sisupartiolaisia on nyt 900 eri puolilla Suomea (2020). Sisupartiolaiset tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. He
toimivat sekä omissa sisuryhmissään että partion perusryhmissä.

Sisupartiotoiminta on iloista
yhdessäoloa ja -oppimista.

KERÄYKSEN 2021 ESIMIES, PIISPA MATTI REPO, KANNUSTAA LAHJOITTAMAAN

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden
kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon
vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa
ja kehittyvissä maissa. Keräyksen suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Neljän järjestön yhteistyönä on tunnistettu ja autettu ihmiskaupparikoksen uhreja vuoden 2017 Yhteisvastuu-tuotoin. Esimerkiksi Rikosuhripäivystykseen palkatun hanketyötekijän avulla on aiempaa
paremmin pystytty tavoittamaan ja auttamaan kasvanutta määrää
ihmiskaupan ja sen lähirikosten aiemmin tunnistamattomia uhreja. Yhteisvastuun rahoitus osui vaiheeseen, jossa haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden määrä palveluissa kasvoi huomattavasti.
Vaikuttamistyön ansiosta ihmiskauppa on ollut esillä mediassa ja
ihmiskaupan vastainen työ on saanut poliittisen tuen.

400 uutta sisupartiolaista on päässyt partiotoiminnan pariin
Antti Kurkinen

Runsaat 70 vuotta sitten Suomi oli toipumassa raskaista sota- katoamista. Yksi ongelma synnyttää uusia vaikeuksia arjessa.

Ville Räty

170 ihmiskaupparikoksen uhria on päässyt avun piiriin 2018–2019.

POIMINTOJA AVUSTA

Nepalin tulvien uhreja 2019 kävelemässä veden valtaamalla tiellä (ylh.).
Nyalnak Maker, 15, opiskelee William Chuolin alakoulussa Etelä-Sudanissa.

APUA VUODESTA 1950

HYVÄ
JA
IHMISARVOINEN
VANHUUS KUULUU KAIKILLE

“VANHUSTEN SUURI OSUUS RUOKA-AVUN TARVITSIJOISTA ON

TRAAGISTA”

Suomen eläkeläisistä
40 prosenttia saa eläkettä
alle 1 250 euroa kuussa.

Lääkärikuntamme vanhin,
arkkiatri Risto Pelkonen, määritteli
Yhteisvastuun pyynnöstä hyvän
elämän reseptin ikäihmisille.

VANHUKSET EIVÄT KUULU
RUOKAJONOIHIN
Vanhusten suuri osuus ruoka-avun tarvitsijoista on Pelkosen mielestä traagista.
”Turvautuminen leipäjonoon on nöyryyttävä kokemus kenelle tahansa. Ei sinne kukaan mene tuttaviaan tapaamaan.
Puute ja nälkä ajavat. Tilastot kertovat,
että moni vanha ihminen elää köyhyydessä. Kun köyhyys ja yksinäisyys kulkevat rinnakkain, kaukana ovat elämän
merkitys ja toivo. Siitä on kysymys tämän
vuoden Yhteisvastuukeräyksessäkin.”

”Silloin ajatus oli, että kaikki saadaan maksuun ennen eläkeikää.”

Ville Räty

”Diakoni on meitä auttanut. Kerran tuli kaksikin diakonia ja ihmeteltiin yhdessä meidän
laskuja. Maksoivat meidän tonttivuokran 300 euroa. Siitä oli iso apu. Silloin tällöin tuovat myös ruokakassin ja tulevat juttelemaan. Onneksi on joku taho, joka oikeasti auttaa.”

SINUT ITSENSÄ KANSSA,
OSANA JOUKKOA
Pelkosesta hyvä elämä on sitä, että tulee toimeen itsensä kanssa, että kuuluu
joukkoon ja että voi tehdä hyvää toiselle.
”Ihminen elää toisen ihmisen kautta.
Tahaton yksinäisyys ei ole kenellekään
hyväksi. Nuorten ja vanhojen vuorovaikutuksessa on hyvän elämän perusta.”
”Kun nuoret lähtevät kotikonnuiltaan kaupunkikeskuksiin opiskelemaan
ja etsimään omaa elämää, vanhukset jäävät kotiseudulleen. Yksin.”
”Vapaaehtoistyön, vanhusneuvostojen ja seurakuntien merkitys on hyvin
suuri yksinäisyyden torjumiseksi. Kysymys on tässäkin yhteisvastuusta.”

JÄLKIKIRJOITUS: VANHUUS ON SUURI AARREARKKU
”Olen ikikiitollinen siitä, että olen saanut elää näin vanhaksi. Vanhana
on hyvä olla, kun on kohtuullisen terve. Ympäröivää ja omaa sisäistä
maailmaa saa tarkastella kaikessa rauhassa kokemuksen kartuttaman
hiljaisen tiedon kautta. Hengissä olen! Paljon nähnyt ja kuullut ja
monesta luopunut”, miettii Pelkonen ja jatkaa vielä:
”Hyvää mieltä tuottaa se, että meitä ikäihmisiä kunnioitetaan turuilla
ja toreilla. Aina kohtaa huomaavaisia ihmisiä. Vanhuuden kunnioitus
on olennainen osa sukupolvesta toiseen siirtyvää arvokasta perinnettä.”

VEIKKO MÄHÖNEN, 78, asuu tyytyväisenä pappana Helsingin Vuosaaressa. Kun vaimo

kuoli kahdeksan vuotta sitten, yksinäisyys tuli tutuksi. Välillä piti heittää reppu selkään ja lähteä vaikkapa tarjoussinappia ostamaan, jottei vain möllöttäisi yksin kotona. Siinä kului pari tuntia mukavasti.
Puolileikillä tuli sitten toiselle leskimiehelle heitettyä, että ”on sulla iso asunto yksin
asua, otapa minut vuokralle”. Tämä tarttui ajatukseen, vuokrasta ja kuluista sovittiin, ja nyt on jo neljä vuotta jaettu arki toinen toista tukien ja autellen. Molemmilla
on perussairauksia, mutta yhdessä pärjätään ja seuraakin on.

Amanda Aho

Pelkonen puhuu vahvasti kotona asumisen puolesta niin pitkään kuin se
suinkin on mahdollista.
”Kotona kullakin paras, sanoo sananlasku. Siellä pärjää huonokuntoisenakin,
kun saa tarpeelliset palvelut. Esteettömyys on tärkeää kodissa ja arjen ympäristössä. Syrjäytyminen pilaa terveyden
ja elämän ilon.”
Ikäihmisillä tulee olla mahdollisuus
osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, Pelkonen painottaa. Esteettömyydestä huolehtiminen on yhteiskunnan asia. Siinä vanhusneuvostoilla on
tärkeä rooli.
”Kun tulee pitkäaikaishoidon aika,
senkin on oltava kodinomainen.”

Olkoon esimerkkinä sairauksien hoitoon tarvittavat lääkkeet. Ne voivat viedä kenen tahansa talouden miinukselle.
”Totta. Paras tapa vaikuttaa lääkkeiden hintaan on omavastuuosuuden pienentäminen. Korkea omavastuu vie monelta vanhukselta viimeisetkin rovot.”
Pelkosen mielestä ikäihmisen ahdasta elämää voidaan parantaa yhteiskunnan tukitoimilla. Ensin on kuitenkin löydettävä sairaanhoitoa, sosiaaliturvaa ja
huolenpitoa tarvitsevat iäkkäät.
”Selkeästi nimetyllä toimijalla on oltava kokonaisvastuu oman kunnan tai
kaupungin iäkkään väestön hyvinvoinnista ja palvelujärjestelmän toimivuudesta. Jokaisella on oikeus riittävään hoitoon ja huolenpitoon”, Pelkonen peräänkuuluttaa ja jatkaa: ”Monin paikoin asiat
ovat jo hyvin hallinnassa.”

Eläkeiän talouden romahduttivat vakavat sairaudet, joita ei osattu ennakoida, kun nuorempana otettiin taloa ja remontteja varten lainaa.

”Tyttäret ovat onnellisia isän puolesta, kun on seuraa ja tuki ja turva.”

virpi miettinen, 74, Porvoosta tuli tunnetuksi Miss Suomena 1965. Missivuosi ja siitä alkanut 50-vuotinen mallin ura kuljettivat ympäri maailmaa.
”Olin ammatissani kunnianhimoinen. Työn vaatimaa hoikkuutta ylläpidettiin lääkärin
määräämillä laihdutuslääkkeillä. Lopulta ne sairastuttivat ja veivät elämäni kuuden vuoden ajaksi sekasortoon. Sitten täydellinen raitistuminen ja uskoon tulo pelastivat elämäni.”
90-luvun lamavuosina Miettisen talouden romahdutti hänen takaamansa laina, joka lankesi hänen maksettavakseen. Asunto, säästöt ja koko siihenastinen elämäntyö menivät.

Amanda Aho

KOTI ON VANHAN IHMISEN PAIKKA

vakotiin. Yhteisen elämän ja omaishoitajavuosien jälkeen ero on vielä uutta ja molemmilla on kova ikävä.
”Kun isäntä asuu hoivakodissa ja minä täällä kotona, niin on kahdesta paikkaa asumiskulut. Ei meidän pienillä eläkkeillä mitenkään makseta tätä kaikkea. Viime joulukuussakin
oli 680 euron apteekkilasku.”

Kuva: Mikko Käkelä Tekstit: Sirpa Seppä

Heti alkajaisiksi Risto Pelkonen, 89,
kyseenalaistaa koko ikäihmis- tai vanhuskäsitteen:
”Ikään kuin vanhat ihmiset olisivat
jotain muuta kuin nuoret. Kaikki me
olemme yhtä. Ikääntyminen on rikkautta, mutta se voi koetella voimia. Mitä
kauemmin elää, sitä enemmän ehtii sairastaa.”
Pelkosen mielestä hyvään elämään
– missä iässä tahansa – kuuluu rohkeus
tehdä se, mikä on mahdollista ja malttia
tyytyä siihen, mille ei voi mitään.
”On oltava sekä rohkea että nöyrä.”

IRMA kohtala, 74, Hämeenlinnasta puhuu päivän kolmatta puhelua Matti-puolisolle hoi-

”Pankkialalla olleen ystävättäreni tuella hankkiuduin velkasaneeraukseen, jonka selvitin
kolmessa vuodessa. Painolasti putosi, mutta vähävaraisuus jäi pysyväksi.”

Joka kymmenes yli
65-vuotias on jättänyt
lääkkeitä ostamatta
rahan puutteen vuoksi.

”Aikoinaan mallin töitä ei katsottu ammatiksi, joten eläkettä kertyi vasta työuran loppuajoista. Ruoka-apukin on tullut tutuksi eläkkeelle pääsyn jälkeen.”
”Kuitenkin olen kiitollinen siitä, miten asiat nykyisin ovat. Suuri onnenaihe lastenlasten
ohella on aikuisella iällä löytynyt öljyväritaulujen maalaus. Juuri ihmettelin iltaruskossa
sitä, kuinka Jumala on niin hieno maalari. Ehkä tällä hetkellä elämässä on vaikeinta yksinäisyys, joka korona-aikana korostui. Mutta saman kokivat kaikki muutkin ikä-ihmiset.”

KÖYHYYS
ON UGANDAAN ASETTUNEIDEN
KONGOLAISVANHUSTEN SUURIN HAASTE
Katastrofiavun tavoite on,
että ketään ei jätetä yksin ja
kaikkein heikoimmassa asemassa olevat saavat tukea.
Katastrofitilanteissa vanhukset kärsivät usein pahoin.
Heikentynyt kunto vaikeuttaa ja hidastaa pakenemista.
Lisäksi oikean tiedon ja tuen
saaminen voi olla vaikeaa.
Konflikteissa perheet hajaantuvat ja perheenjäseniä
menehtyy, samalla elintärkeä yhteisön tuki heikkenee.

Väkivaltaista konfliktia Kongosta paenneet Norbert,
70, ja Siifa, 66, saapuivat Ugandaan 2013. Pakomatka
kesti kuukausia, koska he pakenivat jalkaisin ja kävelivät koko matkan. Ugandasta pari on saanut suojaa
ja turvaa. Jatkuva pula ruuasta sekä terveysongelmat
kuitenkin varjostavat parin elämää.

“Elämä Ugandassa ei ole ollut helppoa, mutta olemme kiitollisia siitä, että voimme nukkua yömme rauhassa ilman huolta taistelujen äänistä. Kotikyläämme hyökänneet kapinalliset
tappoivat, jos heidän tielleen osui”, he kertovat.
Norbert ja Siifa saavat kuukausittain 21 000 Ugandan
shillinkiä Maailman ruokaohjelman (WFP) avustuksena ruuanhankintaan. Summa vastaa noin 5,25 euroa ja sillä pystyy
hankkimaan esimerkiksi 8 kiloa maissijauhoa tai saman määrän papuja, lihaa summalla saa 1,5 kiloa.
”Suurin haasteemme on köyhyys. Emme voi työskennellä,
koska olemme jo vanhoja. Olemme riippuvaisia 21 000 shillingistä, jonka saamme kuukausittain.”
Norbertin ja Siifan tytär Ruth asuu yhdessä vanhempiensa kanssa ja hänen räätäliliikkeensä on samassa rakennukses-

sa kuin heidän kotinsa. Hän on oppinut ammattinsa Kirkon
Ulkomaanavun yhteisvastuuvaroin perustamassa ammattikoulussa.
”Olemme kiitollisia siitä, että Ruth tulee toimeen omillaan
ja voi myös tukea meitä taloudellisesti. Hän myös kouluttaa ja
työllistää muita nuoria räätälin työhön.”
Siifalla ja Norbertilla on terveyshuolia. Koronaviruksen
myötä on ollut vaikeampi saada hoitoa. Terveydenhuolto on
myös hyvin kallista ja sen vuoksi heillä ei ole aina varaa lääkkeisiin.
”Olemme jo vanhoja ja sen vuoksi pelkäämme koronaa.
Olemme aina huolellisia muiden ihmisten tapaamisissa ja
käytämme suojamaskia ja käsidesiä.”
Koronaviruksen vuoksi monet kauppapaikat ja koulut ovat
suljettuina. Rajoitukset ovat tehneet perheiden elämästä entistä haastavampaa. Myös Ruthin kauppa käy huonosti.
”Toivon, että nuoret käyvät koulua. Silloin saa paremman
työn ja voi huolehtia myös vanhemmistaan.”

Kirkon Ulkomaanapu kua työskentelee yhteisvastuuvaroin Ugandassa erityisesti pakolaisasutusalueilla. Hätäapua annetaan

kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleville katastrofien uhreille riippumatta iästä, taustasta tai sukupuolesta. Lisäksi
KUA tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä pakolaisasutusalueilla. Lasten ja nuorten koulutus ja toimeentulo tukee koko
perheen, sen vanhusten ja koko yhteisön tulevaisuutta.

ISOVANHEMMUUS UGANDASSA:

5,25 EUROA KUUSSA RUOKAAN
Maria Nyrambagazohe, 67, asuu Kyakan pakolaisasutusalueella kahden lapsen-

lapsensa kanssa, lapset ovat 8-vuotias Anarite ja 10-vuotias Sylvester. He pakenivat Ugandaan Kongon väkivaltaisuuksia vuonna 2018. Marian aviomies ja
kaksi poikaa kuolivat levottomuuksissa, eikä Maria tiedä missä tytär, lastenlasten äiti, on. Tai onko hän edes elossa.
Maria huolehtii lastenlapsistaan yksin. Hänellä on paljon kipuja ja kotitöiden
tekeminen on sen vuoksi vaikeaa. Lapset joutuvat tekemään suuren osan kotitöistä. Marian ruokakunta saa 21 000 Ugandan shillinkiä eli noin 5,25 euroa
kuukaudessa ruokaan ja ravinnosta on jatkuvasti pulaa.
“Ajattelen perhettäni joka päivä. Lapset kyselevät milloin tapaavat taas äitinsä.”

Nzirane Hadijah, 67, elää Rwamwanjan pakolaisasutusalueella Ugandassa.
Hadijahn tytär kuoli synnytyksessä ja sen vuoksi hän huolehtii nyt lapsenlapsestaan ja he asuvat yhdessä. Hadijah pakeni Kongon levottomuuksia
vuonna 2013.

”Elämä Ugandassa on vaikeaa, sillä terveydenhuollon saaminen on hankalaa ja rahaa lääkkeisiin ei ole tarpeeksi. Saan kuitenkin nukkua yöni rauhassa, eikä tarvitse pelätä yöllä kuuluvia luotien ja kranaattien ääniä.”
Hadijah viljelee maata ja saa siitä tarpeeksi ruokaa perheen elättämiseen.
”Elän tässä hetkessä. En halua muistella menneitä, sillä muistot ovat liian
kivuliaita.”

John Kwonka, 78, asuu lapsenlapsensa Clauden kanssa Kyakan pakolaisasutus-

alueella. Claude on opiskellut ravintola-alaa Kirkon Ulkomaanavun perustamassa ammattikoulussa.
John pakeni Kongosta vuonna 2004. Hän joutui todistamaan lukuisia väkivaltaisuuksia ja kolme hänen lapsistaan tapettiin. Hän joutui eroon vaimostaan,
kun he pakenivat. Vaimo on elossa, mutta he eivät ole tavanneet pitkään aikaan.
“Olen 78-vuotias ja olen jo heikko. En pysty enää tekemään töitä, vaikka haluaisin.”

Uganda tarjoaa suojaa yli miljoonalle kotimaansa konflikteja paenneelle pakolaiselle. Ugandaan tullaan turvaan EteläSudanista, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Somaliasta, Ruandasta ja Burundista.

Tekstit: Noora Pohjanheimo Kuvat: Sumy Sadurni

ENITEN VANHUUDESSA YLLÄTTI KÖYHYYS

Hädässä olevat vanhukset Suomessa ja maailman katastrofialueilla tarvitsevat apuasi. Tule mukaan ja lahjoita.
KERÄYKSEN 2021 TUOTONJAKO:
20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle ahdingossa olevien
ikäihmisten tukemiseen tai diakonia-avustuksiin.

20 % keräystuotosta jakautuu kotimaisille erityiskohteille seuraavasti:

AUTA JA LAHJOITA.
VALITSE LAHJOITUSTAPASI:
Seurakuntien kautta voit osallistua Yhteisvastuukeräykseen kaikkialla Suomessa.
Valtakunnallinen MobilePaylahjoitusnumero 85050
Siirto-lahjoitusnumero 040 700 9902

Puolet Kirkon diakoniarahastolle heikoimmassa asemassa olevien ikäih-

Tekstiviestilahjoitus numeroon 16588
APU10 (lahjoituksesi 10 €)
APU20 (lahjoituksesi 20 €)

Toinen puolikas Seurakuntaopiston kokoamalle kansanopistoverkostolle,

Puhelinlahjoitus
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm/mpm)
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm/mpm)

60 % keräystuotosta käytetään katastrofien, konfliktien ja luonnonmul-

Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

misten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen yhdessä paikallisseurakuntien kanssa.
joka toteuttaa maksuttomia digitaalisten taitojen koulutuksia ikäihmisille.

listusten aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineiden ihmisten auttamiseen kehittyvissä maissa. Tänä vuonna tuki keskittyy Ugandaan ja
erityisesti hauraimpiin yhteisöihin, vanhuksiin ja perheisiin. Avun vien perille Kirkon Ulkomaanapu.

Lue lisää kuukausi- ja merkkipäivälahjoituksesta nettisivuiltamme.
www.yhteisvastuu.fi/lahjoita

YHTEISVASTUULLA DIGIVALMENNUSTA IÄKKÄILLE
10 prosenttia vuoden 2021 yhteisvastuu-

tuotosta käytetään ikäihmisten tarpeiden
perusteella suunniteltuihin, maksuttomiin digitaalisten taitojen kursseihin.
Kursseja järjestetään vuodesta 2022
alkaen noin 12 kansanopistossa eri puolilla Suomea. Koulutus antaa perusdigitaidot ja -valmiudet esim. pankki-, Kela- ja muuhun virastoasioimiseen tietokoneen välityksellä.
Lisäksi koulutuksessa keskitytään
oman talouden hoitoon digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Arkkiatri Risto Pelkonen:
”Helposti ne vanhukset, joilla on huono taloudellinen asema,
jäävät digitalisaation ulkopuolelle. Silloin he ovat ulkopuolella
kohta koko yhteiskunnasta.”

YHTEISVASTUU TV:SSÄ
Yhteisvastuun TV-dokumentit ovat 7.2.2021
lähtien katsottavissa Ylen kanavilla,
Yle Areenassa sekä Youtubessa:
Youtube.com/yhteisvastuu

OSTA JA AUTA
Ostamalla Yhteisvastuu-tuotteita voit
auttaa lähimmäisiä lähellä ja kaukana.
Yhteisvastuu-tuotteet myy Sacrum Oy,
Fabianinkatu 8, 00130 Helsinki,
p. 020 754 2350
Verkkokauppa: sacrum.fi/yhteisvastuu

LAHJOITA AIKAASI!
Voit auttaa myös lahjoittamalla aikaasi ja
taitojasi. Ilmoittaudu rohkeasti paikkakuntasi seurakuntaan.

KIITOS LAHJOITUKSESTASI!
Keräyslupa RA/2020/639 voimassa 1.9.2020
alkaen toistaiseksi Manner-Suomessa,
myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.
Keräyslupa ÅLR 2020/4355 voimassa
1.9.2020-31.8.2021 Ahvenanmaalla,
myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus
11.6.2020.

Yhteisvastuu-lehden toimitus: Kirkkopalvelut ry
Paino: Suomen Uusiokuori Oy, painos 51.000 kpl, ympäristösertifioitu Offset Edixion -paperi

