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YHTEISVASTUULLA 2022
LISÄÄ AIKUISIA NUORTEN ARKEEN

NUORTEN mielenterveyteen
ja jaksamiseen liittyvät ongelmat
ovat kasvussa. Pandemia-aika on
jättänyt jäljen nuorten elämään ja
moni nuori kärsii ja tarvitsee nyt
apua. Nuorten hätään on
vastattava ja tartuttava nyt.

Ongelmien juuret ovat syvällä. Ne nousevat yhteiskunnan vaatimusten ko-

ventumisesta ja yksinpärjäämisen kulttuurista. Nuoret kokevat yksinäisyyttä.
Masennus, uupumus, toivottomuus ja lohduttomuus ovat tuttuja aivan liian
monelle.
Ulospääsyä tilanteesta on vaikea löytää yksin. Surullista on, että useiden
tutkimusten mukaan moni nuori on menettänyt toivonsa, kun tulevaisuus
näyttää epävarmalta.
Pitkittynyt pandemia on lisännyt ongelmia ja pahentanut kriisiä koetellessaan nuoria niin Suomessa kuin globaalisti maailmalla.
Kehittyvissä maissa tilanne on vielä eri tavalla karu. Yhteisvastuukeräyksen kansainvälisissä kohteissa auttaminen alkaa usein siitä, että turvataan riittävän juomaveden ja ravinnon saanti ja taataan lapsille ja nuorille työnteon tai liian varhain solmitun avioliiton sijaan mahdollisuus päästä
kouluun.

MEISTÄ JOKAINEN VOI AUTTAA

Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Emme saa jättää nuoria yksin. Yhteisvastuukeräyksen tämänvuotinen teema LAHJOITA MULLE HUOMINEN nostaa
esiin nuorten hädän ja toivottomuuden kokemuksen.
Yhteisvastuu on yhteistä vastuuta lapsista ja nuorista. Me yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia.
Yhteisvastuukeräys 2022 kerää varoja toimintaan, jolla nuorten arkeen
saadaan lisää läsnä olevia aikuisia. Aikuisia, jotka kuuntelevat ja jakavat kasvuiän herkät ja haavoittuvat tunteet ja tukevat ja ohjaavat vaikeissa hetkissä.
Yhteisvastuukeräyksen avulla rakennetaan tulevaisuutta ja toivoa yksinäisille, kiusatuille, erilaisten vaikeuksien keskellä eläville lapsille ja nuorille. Jokainen meistä voi olla vastaus nuorten hätään. Anna lapsille ja nuorille
valoisampi tulevaisuus.

ANNA LAHJASI YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN!
Mari Leppänen
Yhteisvastuupiispa 2022,
Turun tuomiokirkkoseurakunta

Yhteisvastuun 2022 kotimainen kumppani Lasten ja nuorten keskus kehittää
yhteisvastuuvaroin matalan kynnyksen
jalkautuvia palveluja tukemaan lasten
ja nuorten hyvinvointia. Tuki kohdistetaan erityisesti 15–19-vuotiaille. Joukossa on merkittävä määrä etäopiskelusta ja eristäytymisestä kärsineitä
nuoria, jotka kokevat yksinäisyyttä,
ahdistusta ja toivottomuutta.
Etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa
laajennetaan uusille paikkakunnille
sekä uutuutena myös kouluihin.
KouluSaappaassa koulun arkeen ja
välitunneille tuodaan turvallisia aikuisia lisäkorviksi ja kannustajiksi.
Digitaalinen etsivän nuorisotyön
toimintamalli NettiSaapas toimii valtakunnallisesti etsien aikuista kuuntelijaa kaipaavia nuoria sosiaalisen
median eri alustoilla.
Keräysvaroilla kehitetään myös
Moottoripaja- sekä Perheystävätoimintaa.

turvallinen aikuinen

Yksikin
oikealla hetkellä toi avun.
Nurmijärveläinen Jasmin Ruotsalainen sai apua, kun mielenterveys
horjui. Nyt hän auttaa vuorostaan
muita toimien Saappaan vapaaehtoisena sekä nuorisotyön tulevana
ammattilaisena.

Keväällä 2019 Jasmin sai vaikean ma-

sennuksen diagnoosin. Vaikea aika
johti useammalle osastojaksolle. Jasmin oli viettämässä ensimmäisen amisvuotensa päättäreitä, kun jokin laukaisi
voimakkaan ahdistuskohtauksen.
“Mulle tuli sellainen olo, että nyt mä
sen teen. Että nyt on mun aika mennä. Istuin yksin jossain parkkipaikalla
ja mietin kaikkia ajatuksia. Onneksi en
tehnyt mitään, vaan soitin mun kaverille. Puhuin kaverin kanssa ja itkin. Sitten
siihen paikalle tuli Saapas.”
Saapas-aikuinen oli erityisnuorisotyönohjaaja Mallu Timonen. Hän jutteli
Jasminin kanssa, puhui puhelimessa kaverin kanssa ja soitti Jasminin isän hakemaan hänet kotiin.
Jasmin etsi vuosi tapahtuneen jälkeen Mallun yhteystiedot netistä ja laittoi tälle viestin: Kiitos avustasi!

AUTETUSTA AUTTAJAKSI

Mallu ja Jasmin alkoivat jutella Jasminin elämästä ja tilanteesta. Mallu heitti ilmaan ajatuksen Saapas-toimintaan
tulemisesta. Saapas kohtaa nuoria heidän omilla ehdoillaan kaduilla, festareilla ja netissä. Saappaan vapaaehtoiset

ovat turvallisia, luotettavia ja koulutettuja aikuisia, jotka kuuntelevat ja auttavat nuoria.
Jasmin lähti mukaan heti täytettyään 18. Hän tekee nyt Saappaassa katu- ja nettipäivystyksiä niin usein kuin
ehtii. Hänestä erityisesti NettiSaappaan
anonymiteetti madaltaa nuorten kynnystä hakea apua.
Nuoret eivät myöskään välttämättä
tiedä kanavia, joista apua voi saada.
“On iso työmaa päästä avun piiriin.
Joissain tapauksissa ei ehkä terveydenhuollon kriteeristön mukaan voi tarpeeksi huonosti. Se on tosi surullista. Ei
ole mitään mittaria, jolla voi arvottaa,
kuinka huonosti joku voi.”

että kriisit kuuluu siihen ikään. Mutta
nuoret voi ihan yhtä lailla sairastaa. Ne
on ihan yhtä vakavasti otettavia ongelmia kuin aikuisten ongelmat.”
Teksti ja kuva: Nelli Jäntti-Tuominen

APUA MATALALLA KYNNYKSELLÄ

Sitä Jasmin toivoo! Hän tietää omasta kokemuksestaan, kuinka hankalaa
avun tarpeen tunnistaminen voi olla.
“Kyllä se voi herättää, kun voi jollekin turvalliselle aikuiselle jutella, vaikka Saapas-työntekijälle. Kun joku kysyy,
että mitä kuuluu, miten menee.”
Apua Jasmin itse on saanut monelta
taholta koulusta nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Hän on päässyt myös Kelan
kuntoutuspsykoterapiaan.
Koronan myötä avun saaminen voi
olla nuorille vaikeampaa. Jasmin on
heistä huolissaan. Kelkasta putoamisen
riski on suuri. Jollekin koulussa ihmisten kohtaaminen on ollut päivän ainoa.
“Nuorten kohdalla usein ajatellaan,

VAHVAA TUKEA TOIMINNAN KEINOIN
Teea Mäkelä oli vielä ala-asteella, kun kiusaaminen alkoi.

Yläasteella sama jatkui ja paheni.
”Se vaikutti paljon. En halunnut mennä kouluun. Jos menin, en pystynyt keskittymään opiskeluun.”
Nyt 20-vuotias nuori nainen istuu Lempäälän Moottoripajalla. Bensa ja kahvi tuoksuvat. Vaikeiden vuosien jälkeen
hän on vapaaehtoistyössä paikassa, josta sai itse avun.
Käänne parempaan tuli, kun Mäkelä 14-vuotiaana sai
vinkin Lempäälän Moottoripajasta. Hän lähti katsomaan
paikkaa, ja se tuntui heti oikealta. Mäkelä oli aina ollut kiinnostunut autoista. Moottoripajalla Mäkelä sai henkilökohtaista huomiota ja aikuisen läsnäoloa. Kiusaajat pysyivät poissa.

”Mulle tuli sellainen olo, että
nyt on mun aika mennä. Onneksi en tehnyt mitään, vaan
soitin mun kaverille. Puhuin
kaverin kanssa ja itkin.
- Sitten siihen paikalle tuli
Saapas.”

”Oli edes kaksi iltaa viikossa, että oli tekemistä turvallisessa ympäristössä. ”
Moottoripajalla Teea sai uuden otteen koulunkäyntiin. Peruskoulun jälkeen hän valmistui automaalariksi.
Mäkelällä on solisluun alla kaunokirjoitettu tatuointi ”Luota intuitioosi”. Sitä hän soveltaa myös Moottoripajan
vapaaehtoistyöntekijänä.
”Intuitiosta on hyötyä täällä. Vaistoan, jos jollain nuorella on huono päivä ja menen juttelemaan vähän enemmän.”
Ajoneuvoihin keskittyvä konkreettinen tekeminen yhdistää joukkoa. Paikalla on yhtä lailla tyttöjä ja poikia.
”Olisi tosi hyvä että tällainen paikka saataisiin muillekin
paikkakunnille”, Mäkelä sanoo.
Teksti ja kuva: Taneli Heikka

yhteisvastuulla
LAPSET JA NUORET KOULUUN ETELÄ-SUDANISSA

APUA
KEHITTYVIIN
MAIHIN
katastrofialueilla TARVE ON VIELÄ SUUREMPI KUIN MEILLÄ
APUA PALUUMUUTTAJILLE
Syksystä 2021 alkaen KUA on aloittanut toimeentulo-ohjelman, jolla tuetaan
Yein alueen nuoria yhteisvastuuvaroin.
Nuorille tarjotaan ammattikoulutusta, ja käteisavustuksilla Yeihin palaavat
perheet pystyvät varmistamaan ruuansaannin viljelemällä ja ostamalla ruokaa sekä maksamaan koulukuluja.
Mary-äiti myi Ugandassa ruokaa
markkinoilla ja haaveilee nyt, että pystyisi Yeissä tekemään samoin.
Kun Samuel löytää töitä, hän käyttää
tulojaan perheensä elättämiseen.
”Samuel on niin vaatimaton ja rakastava. Kun sisaruksille ei ole ruokaa,
hän ostaa koulunkäyntiinsä keräämillään säästöillään heille syötävää. Hän
kertoo minulle, että älä huoli”, Mary
sanoo.
”Minulle tulee kuitenkin kyynelet
silmiin, kun näen hänen lähtevän töidenhakuun koulun sijaan” äiti jatkaa.

Lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen olet tukemassa
Samuelin ja muiden kotimaahansa palanneiden pakolaislasten ja
-nuorten koulutusta
Etelä-Sudanissa.

Teksti: Erik Nyström
Kuvat: Antti Yrjönen

Koronalla on ollut kohtalokkaita
seurauksia nuorten koulunkäynnille ja perheiden toimeentulolle
maailman haavoittuvimmissa yhteisöissä. Pakolaisena Ugandassa
elänyt Samuel, 18, palasi kotiinsa
Etelä-Sudaniin ja etsii töitä, jotta pystyisi hankkimaan ruokaa
perheelleen ja säästämään koulunkäyntiinsä.

Itä-Afrikan köyhimmillä alueilla ope-

tusta ei aina pystytty korvaamaan etäkoululla, kun koulu siirtyi verkkoon.
Monen nuoren koulunkäynti keskeytyi
kokonaan. Tytöistä moni on joutunut
naimisiin tai tullut raskaaksi ja pojista
useat päätyneet töihin tukeakseen perheitään.
18-vuotias Samuel eli pandemian
alussa pakolaisena Ugandassa, jossa koronasulut olivat tiukkoja. Liikkumisrajoitukset pitivät myös pakolaisia kuu-

kausia kotona. Samuelin olisi pitänyt
päättää peruskoulunsa keväällä 2020 ja
olla tässä vaiheessa toiseella asteella.
”Korona pilasi koulunkäyntini. Tuntuu kuin aivoni olisivat tylsistyneet, kun
en pääse oppimaan uutta”, Samuel sanoo.

KOTIINPALUUN ILOA JA HAASTEITA

Samuelin perhe palasi syyskuussa 2021
Ugandasta kotikaupunkiinsa Yeihin
Etelä-Sudanissa. Sodasta kärsineessä maassa arviolta 2,2 miljoonaa lasta
oli poissa koulusta ennen pandemiaa
ja Unicef arvioi pandemian keskeyttäneen vielä 2,1 miljoonan lapsen koulunkäynnin ennen kuin Etelä-Sudanin
koulut avautuivat uudestaan toukokuussa 2021. Kun Samuelin ystävä pääsi
kouluun Yeissä, hän rohkaisi Samuelia
palaamaan kotiin. Alueen turvallisuustilanne oli myös selvästi aiempaa vakaampi.
Kouluun liittyvät kulut, kuten oppi-

materiaalit ja koulupuvut olivat kuitenkin niin valtava menoerä, ettei Samuelilla ollut varaa maksaa niitä. Koulun
jatkaminen jäi unelmaksi. Nyt hän etsii pätkätöitä, joista suunnittelee säästävänsä koulunkäyntiinsä. Töitä on heikosti pandemian kuritettua liiketoimintaa ja tavarakuljetuksia.
”Olen surullinen, kun näen ystävieni ja naapureideni käyvän koulua ja itse vain etsin töitä tai istun kotona. Koitan välillä opiskella itsekseni Ugandasta tuomistani kouluvihkoista”, Samuel
kertoo.
Samuelin perheen tilannetta on helpottanut Yein hedelmällinen maaperä,
jota on huomattavasti helpompi viljellä kuin perheen kivikkoista kotipihaa
Ugandan pakolaisasutuksessa. Yhdeksästä lapsesta käytännössä yksinhuoltajana huolehtivalla Mary-äidillä ei kuitenkaan ole toimeentuloa, jolla tukisi
Samuelin ja hänen sisarustensa koulunkäyntiä.

Koulukulut, kuten oppimateriaalit ja koulupuvut ovat valtava kulu köyhille perheille, eikä Samuelilla
(oik.) ole varaa niihin. Koulun keskeydyttyä hän etsii pätkätöitä, joista saisi rahoitusta koulunkäyntiin.

Etelä-Sudanissa Kirkon Ulkomaanapu (KUA) työskentelee yhteisvastuuvaroin kaikkein haavoittuvimmissa yhteisöissä. KUA tukee perheiden
ruokaturvaa sekä toimeentulomahdollisuuksia. Syksyllä 2021 alkaneessa
toimeentulo-ohjelmassa pyritään jatkossa avustamaan käteisavustuksilla myös Ugandasta palanneiden lasten ja nuorten koulukuluissa. Peruskouluja tuetaan opetuksen järjestämisessä. Hätäapua annetaan katastrofien uhreille riippumatta iästä, taustasta tai sukupuolesta.

Kuka on sinun lähimmäisesi? JA MISSÄ?
Jo alakoululaisena minua puhut- lähimmäisyys kumpusi ajattelumallista: Mikä on minun,

teli Jeesuksen vertaus laupiaasta
samarialaisesta. Ymmärryksen ja
kokemuksen lisäännyttyä tuo puhutteleva tarina on syventynyt ja
saanut uusia merkityksiä. Vertaushan on Jeesuksen vastaus hänelle
esitettyyn kysymykseen: Kuka on
minun lähimmäiseni?
Vertauksessa matkamies kohtasi tiellään rosvoja, jotka ryöstivät ja pahoinpitelivät hänet.
Seuraavat tiellä kulkijat, pappi ja leeviläinen, eivät pysähtyneet auttamaan vaan menivät ohi. Lopulta paikalle saapunut muukalainen, halveksittuihin ja vihattuihin kuuluva
samarialainen, pysähtyi ja huolehti, että kohtaamansa murjottu kulkija sai tarvitsemansa avun.
Vertauksessa on kolme täysin erilaista suhtautumistapaa lähimmäiseen ja auttamiseen. Rosvojen ajatus oli: Mikä on sinun, on minun. Papin ja leeviläisen asenne: Mikä
on minun, on ja pysyy vain minun omanani. Samarialaisen

on myös sinun! Vertaus haastaa miettimään, mihin näistä ryhmistä itse kuulun. Mikä suhtautumistapa ohjaa omaa
käyttäytymistäni?
Vertaus on puhutteleva myös siitä syystä, että siinä lähimmäisenrakkautta osoitti halveksuttu muukalainen. Hänen toiminnastaan välittyi laaja lähimmäisvastuu. Hädässä olevaa on autettava, oli tämä sitten oma perheenjäsen tai
vierasmaalainen.
Yhteisvastuukeräys auttaa tällä samalla periaatteella.
Keräystuotolla rahoitettava apu kohdentuu niin oman paikkakunnan avuntarvitsijoille kuin kehittyvien maiden köyhille. Kehittyvissä maissa avun tarve on vain huomattavasti
suurempi kuin meillä täällä Suomessa.

LÄMMIN KIITOS AVUSTASI
LÄHELLE JA KAUAS!
Tapio Pajunen
keräysjohtaja, sosiaalineuvos

YHTEISVASTUU
apu menee perille SUOMESSA JA MAAILMALLA. kiitos!
Vuosina 2019 ja 2020 seurakuntien diakoniatyön kautta jaettiin lähes 450 000
eurolla yhteisvastuuavustuksia lasten ja
nuorten hyväksi. Apu koordinoitiin Kirkon diakoniarahaston (KDR) kautta.
65 % rahaston avustuksista annettiin nuorten lukion ja ammattikoulun
kustannuksiin. Lisäksi apua annettiin
muuhun koulutukseen, kuten ajokortteihin ja opistomaksuihin sekä nuorten
itsenäistymisen tukemiseen.
Avustustarpeen syinä perheissä oli
sairastumista, ylivelkaantumista, eroja
sekä työttömyyttä, eikä perheillä ollut
mahdollisuutta antaa taloudellista tukea nuoren opiskeluun. Tukea myönnettiin myös omilleen muuttaneille nuorille, joilla oli vaikea taloudellinen tilanne
opiskelun ja pätkätöiden vuoksi.
Avustusvaroilla hankittiin opiskeluissa tarvittavia tietokoneita, kosmetologi-, kampaamo- ja kokkiopintojen
tarvikkeita, soittimia ja soittotunteja sekä itsenäistyvien nuorten ensimmäisen
kodin tarpeita. Avustusta saaneet nuoret pääsivät opintoihin ja itsenäiseen
elämään kiinni ikätovereidensa tapaan,
mikä kohensi nuorten itsetuntoa ja toivoa tulevaisuuteen.

YHTEISVASTUULLA 2020 KEHITETÄÄN TUKEA VANHEMMUUTEEN
Koulun piha täyttyi iloisista ilmeistä,
kun Ilolla eskarista ekalle -toimintaa
pilotoitiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Etelä-Espoon yhdistyksessä elokuussa 2021. Rastiradalta löytyi
muun muassa koulun alkuun ja kavereihin liittyviä tehtäviä.
"Vanhemmat kehuivat rasteja, ja oli
kiva seurata lasten riemua myös keksija mehutarjoiluista" kertoo yhdistyksen
puheenjohtaja Eeva Pursula.
Espoon tapahtuma on osa MLL:n
Yhteisvastuun tuella kehittämää Ilolla
eskarista ekalle -toimintaa.
”Lapsia ja perheitä on tärkeää tukea
juuri muutosvaiheessa ja sellainen esikoulusta kouluun siirtyminen on. Tekemämme kyselyn mukaan vanhemmat
kaipaavat tukea ihan arkisiin asioihin,
tutustumiseen ja muutokseen valmistautumiseen”, toteaa MLL:n hankekoordinaattori Liisa Kilpiäinen.
Koulun aloittamista tukevat toiminnot vaihtelevat paikkakunnittain vanhempien vertaisryhmistä koko perheen
tapahtumiin ja verkkokeskusteluista
rastiratoihin lapselle ja vanhemmalle.
Toimintaa kokeillaan MLL:n yhdistyksissä ympäri maata ja parhaiten toimivat
käytännöt levitetään valtakunnallisesti.

Kuva: Shutterstock
Sivun tekstit: Anita Salonen, Liisa Kilpiäinen, Katja Lahti

Vuonna 2020 Kirkon Ulkomaanapu tuki apua tarvitsevia yhteisvastuulahjoituksin
maailmalla muun muassa järjestämällä koulutusta ja parantamalla vesihuoltoa.

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

Yhteisvastuu on Suomen

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

Somaliassa Yhteisvastuu tukee muun muassa lapsia,
joiden perheet kuivuus on pakottanut siirtolaisiksi.

80 senttiä jokaisesta lahjoitetusta

Somaliassa tuettiin kouluikäisten lasten
pääsyä laadukkaaseen koulutukseen
niin maan sisäisten siirtolaisten kuin
maan muun väestön keskuudessa.
Yhteensä mahdollistettiin 4 400 lapsen
koulunkäynti turvallisissa oppimisympäristöissä; heistä 80 oli vammaisia
tyttöjä ja 158 vammaisia poikia. Lisäksi
3 200:lle haavoittuvassa asemassa olevalle oppilaalle jaettiin koulutarvikkeita
ja koulupukuja.

teen. Hintavertailusta löydetty edullisinkin vaihtoehto olisi ollut aivan liian
kallis ilman avustusta.
”Kun ilmoitin nuorelle, että avustus
on myönnetty, hän sanoi olleensa valmistautunut varmuuden vuoksi pettymään”, Katja muistelee.
”Ilo ja helpotus avustuksesta oli käsinkosketeltava! Nuori oli todella iloinen ja helpottunut ja toteaa vieläkin, että kunnon tietokoneesta on ollut suuri apu elämään ja ammatin saamiseen.
Lämpimät kiitokset lahjoittajille.”

suomeen

60 %

kauemmas

Vähemmistöön kuuluvat Rohingya-naiset ja -tytöt ovat saaneet Cox’s Bazarin pakolaisleirillä Bangladeshissa sekä koulutusta että psykososiaalista tukea. Koulutukseen otti osaa
1 750 naista ja tyttöä. Yksilöllistä psykososiaalista tukea sai 430 naista ja ryhmämuotoista
lähes 3 000. Sukupuolittuneen väkivallan ennaltaehkäisykampanja saavutti 7 000 henkilöä, joista 3 100 oli miehiä ja poikia ja 3 900 naisia ja tyttöjä.
Naisista ja tytöistä, jotka saivat koulutusta luku- ja laskutaidoissa sekä elämäntaidoissa, 95 % koki omien taitojensa parantuneen eri osa-alueilla.
1750 Rohingya-naista pääsi koulutukseen Bangladeshissä.

YRITTÄJYYSKOULUTUSTA PAKOLAISLEIRILLÄ JORDANIASSA

Ekaluokkalaiset Erika ja Pyry liikennerastilla Ilolla
eskarista ekalle -tapahtumassa Espoossa.

40 %

KOULUTUSTA NUORILLE NAISILLE PAKOLAISLEIRILLÄ BANGLADESHISSA

eurosta käytetään avustustyöhön. Loput
käytetään vaikuttamistoimintaan, seuraavan euron keräämistä tukeviin toimiin
sekä keräyksen hallintoon.

MONI NUORI SAI TUEN LUKION JA AMMATTIOPINTOJEN VÄLINEISIIN
Diakoni Katja Lahti kiittää, että sai
olla mukana useammankin hämeenlinnalaisnuoren opintien mahdollistamisessa yhteisvastuuvaroin 2019.
Yksi avunsaajista oli tavanomaista
kalliimman tietokoneen opiskeluunsa
tarvinnut nuorimies.
Autisminkirjon haasteissa vaativaa
ohjelmointia ja koodaamista opiskeleva nuorimies oli pulassa, kun kuuli, että myös kouluun tarvitaan oma tehokas
tietokone. Koneelle oli kovat vaatimukset keskusmuistin ja prosessorin suh-

POIMINTOJA AVUSTA

TUKEA KOULUTUKSEEN KUIVUUSALUEILLA SOMALIASSA

Kuva: MLL

YHTEISVASTUULLA 2019 TUETTIIN
VÄHÄVARAISTEN LASTEN JA
NUORTEN KOULUTUSTA

koulutusta ja tukea katastroFIEN UHREILLE

Za´atarin pakolaisleirillä Jordaniassa on tuettu pakolaisten työllistymistä muille kuin perinteisille aloille, esimerkiksi IT-sektorille ja yrittäjiksi. Kohderyhmää olivat nuoret ja nuoret
aikuiset, jotka vastaavat perheensä toimeentulosta leireillä.
Vuoden 2020 aikana koulutettiin yhteensä 1370 ihmistä. Tietoisuutta digitaalisista välineistä ja niiden mahdollisuuksista kasvatettiin etäkoulutuksissa, kun koronatilanne sulki
pääsyn leireille. Lisäksi 35 yrittäjää sai tukea oman yrityksen perustamiseen. Teknillistä erikoiskoulutusta koodaustaidoista ja ohjelmistoista sai 70 leirin asukasta.

Jordaniassa pakolaisnaisia kannustetaan mm. IT-aloille ja yrittäjiksi.

VESIHUOLLON PARANNUKSIA TULVASTA KÄRSINEILLÄ ALUEILLA KENIASSA
Kenian tulvauhrien vedensaannin ja hygienian turvaamiseksi rakennettiin viisi 10 000 litran
vesisäiliötä ja käsienpesupisteet viidelle koululle. Lisäksi korjattiin vesiputkistoa yli neljän kilometrin matkalta. Apu tavoitti 3 000 koululaista ja 3 000 muuta alueen asukasta West Pokotissa. Lisäksi 5 000 ihmisen vedensaantia parannettiin Gorichan porakaivon alueella.
Vedenjakelun varmistamisen lisäksi annettiin hygieniaopetusta 13 000 kuulijalle radion
välityksellä, kun koronatilanne esti kokoontumiset.
Sivun tekstit: Noora Pohjanheimo Kuvat: KUA, Bangladesh: DCA

ApUA VUODESTA 1950

Seurakunnan viite tai MobilePay-numero:

LAHJOITA mulle huominen

Pandemia on koetellut lapsia ja nuoria Suomessa ja maailman
katastrofialueilla. Anna nuorille valoisampi tulevaisuus –
lahjoita Yhteisvastuukeräykseen.
NÄIN LAHJOITUKSESI AUTTAA 2022:
ULKOMAILLA

60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun työn kautta kehittyvien maiden auttamiseen. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan
hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset
seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.

KOTIMAASSA

20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle ahdingossa olevien
nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.
Toiset 20 % ohjataan Lasten ja nuorten keskukselle, joka kehittää muun

muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa tarjoten lisää turvallisia
aikuisia nuorten arkeen. Valtakunnallisesti toimivan NettiSaappaan
vapaaehtoiset hakeutuvat nuorten luo sosiaalisessa mediassa ja tarjoavat tarvittaessa keskusteluapua. Saappaan uusin toimintamuoto on
koulujen kanssa yhteistyössä kehitettävä KouluSaapas.

AUTA JA LAHJOITA.
VALITSE LAHJOITUSTAPASI:
Valitsemasi summa MobilePaylla
lahjoitusnumeroon 85050 tai
Siirto-lahjoitusnumeroon 040 700 9902
Tekstiviestilahjoituksena numeroon 16588
Tekstaa: APU20 (lahjoituksesi 20 €)
Tekstaa: APU20 (lahjoituksesi 10 €)
Puhelinlahjoitus
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm/mpm)
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm/mpm)
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28
Lue lisää kuukausi- ja merkkipäivälahjoituksesta nettisivuiltamme.
Seurakuntien kautta voit osallistua Yhteisvastuukeräykseen kaikkialla Suomessa.
www.yhteisvastuu.fi/lahjoita

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!
Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126.

YHTEISVASTUU TV:SSÄ
Yhteisvastuun TV-dokumentit ovat 6.2.2022
lähtien katsottavissa Ylen kanavilla,
Yle Areenassa sekä Youtubessa:
Youtube.com/yhteisvastuu
Yhteisvastuu-lehden toimitus: Kirkkopalvelut ry Paino: Suomen Uusiokuori Oy, painos 51.000 kpl, ympäristösertifioitu Offset Edixion -paperi

