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Happy Hand avasi Helsingissä

Kohtaamisen ja kierrätyksen olohuone

Tässä lehdessä
• Happy Hand avasi
Helsingissä
• Parempaa terveyttä
Nepalin naisille
• Tukea Nepalin järistyksen
uhreille
• Apua pohjoisen Vietnamin
kylille
• Kummina ja kummiksi
• Kenialaiset hankevetäjät
opissa Suomessa

ADRA Finlandin kotimaan toiminnan uusi
aluevaltaus Happy Hand -kierrätysmyymälä
ja toimintakeskus avattiin huhtikuun puolivälissä Helsinginkadulla Helsingin Sörnäisissä. Tanskalaisen Happy Hand -konseptin
mukainen vilkkaalla paikalla sijaitseva liike
haluaa olla enemmän kuin kirpputori.
”Haluamme olla tämän myymälän kautta yhteydessä ihmisiin. Sen ajatuksena on
ihmisten huoltaminen ja kohtaaminen arjen
keskellä. Tämä on kirkkomme historiassa
kokonaan uusi tapa tavoittaa ihmisiä Suomessa”, sanoi ADRA Finland säätiön hallituksen puheenjohtaja Kalervo Aromäki paikan avajaistohinan keskellä.
Kalervo oli iloinen, että projekti on saatu tähän pisteeseen ja näki, että Happy Handillä tulee olemaan vaikutusta ympäristöönsä. ”Aloitamme tässä paikassa myös matalan
kynnyksen jumalanpalvelukset sapattisin ja
haluamme, että seurakuntalaisemme olisivat hankkeessa vahvasti mukana palvelemas-

sa. Täällä tarvitaan vapaaehtoisia ja myös
kaikenlaista hyvälaatuista vaatetta ja tavaraa. Haluamme pitää myös sen puolen
laatutason korkeana”, sanoi Kalervo.
Paikan toiminnasta vastaava Henry
Roth kertoo, että HH haluaa ehkäistä
syrjäytymistä. Henkka on jo aloittanut
paikassa 12 askeleen elämänmuutoskurssin riippuvuuksista kärsiville tai vertaistukea kaipaaville.
– Haluamme myös tarjota harjoittelu- ja vapaaehtoistyöpaikkoja sosiaalisissa
haasteissa oleville nuorille, toteaa Henkka.

• Uusi auto ADRAlle
• EU-ruokaa luvassa
lokakuussa
• ADRA Finland mukana
Erasmus+ ohjelmassa

Aili Lönnqvist on Happy Handin vapaaehtoistyöntekijä.
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vassa, kun sinne saadaan omintakeisia tuotteita ja sellaista, mitä
ei joka standardikirpparilta löydy.
Säätiö näkee, että hyvän liikepaikan mahdollisuudet pitäisi
käyttää sataprosenttisesti hyväksi. Ja nyt kun seurakuntien yhteisestä Sampolan messuesiintymisestä on kustannussyistä luovuttu, HH voi olla yhteinen, uusi myyntikanava. Myyntitulot
käytetään ADRAn auttamistyöhön kotimaassa ja ulkomailla
sekä Happy Handin toimintakulujen peittämiseen.
ADRA Finland ottaa lahjoituksena vastaan laadukkaita
vaatteita ja kenkiä sekä astioita ja koristetavaraa Happy Handiin myytäväksi. Noudamme suuremmat lahjoitukset sopimuksen mukaan.
Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille, tukijoille ja esirukoilijoille!
Happy Hand on avoinna maanantaista torstaihin klo 11–
17.

Happy Handin henkilökuntaa: Gintare Serepiene ja Henry Roth.
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Myös Henkka kutsuu mukaan toimintaan sitoutuneita vapaaehtoisia kun palkattua henkilökuntaa Happy Handissa on
vain kaksi, Henkan lisäksi Gintare Serepiene.
Sosiaalityöntekijän taustan omaava Gintare on ollut mukana pystyttämässä Happy Handia alusta saakka. Ihmisten auttaminen on Gintaren sydäntä lähellä. Aurinkoinen rouva haluaa
omiensa sanojensa mukaan kohdata ihmisiä ja kertoa heille Jumalasta.
Gintaren ja Henkan lisäksi ADRAn kotimaan avustustyön
koordinaattori Leena Sund palvelee myös Happy Handissä vapaaehtoisena auttajana mahdollisuuksien mukaan.
Vastaan avajaisissa tulee myös vapaaehtoisena paikassa auttava Henkan vaimo Teija Roth.
– Tämä antaa mun päivälle tarkoitusta ja tilaisuuden päästä kiinni työelämään. Tänne on ollut helppo tulla. Tykkään siitä, että täällä on muutakin toimintaa kun vain myyntiä. Täällä
on aamuhartaudet ja paikan henki on hyvä, sanoi Teija.
Vapaaehtoistyöntekijä Aili Lönnqvist antaa haastattelijalle
lämpimän halauksen. Aili kertoo, että halaus ja koskettaminen
ovat hänelle tärkeä asia. Maailmassa on niin paljon ihmisiä, jotka ovat vailla rakkautta. – Tämä on Jumalan paikka – ei vaan
pelkkä kirpputori. Rauhan ja rauhoittumisen paikka. Tästä pitää saada pian tieto ympäri kaupunkia, toteaa Aili innokkaana.
Nuoria auttajia avajaisissa edusti Eveliina Ainsalo. Eveliina oli HH:ssa viikon työelämään tutustumisjaksolla. Eveliinasta paikka tuntui kivalta. Hän uskoi, että se on hyvä tapa kohdata ihmisiä, istua ja keskustella.
Auttamistyön yhteinen kanava seurakunnille
HH haluaa olla myös auttamis- ja hyväntekeväisyystyön kanava adventtikirkon paikallisseurakunnille. Se haluaa kannustaa
seurakuntien aktiiveja valmistamaan kaikkea kivaa myytävää
Happy Handiin. Vain mielikuvitus on tässä rajana.
Tuoreen ruokatavaran tarjoilu päivittäin ei ole elintarvikemääräysten takia mahdollista. Paikassa voidaan kuitenkin järjestää myyjäisiä, ja kaikenlaiset itsetehdyt tai lahjoitetut käsityöt
(esim. villasukat!) ovat esimerkkejä hyvistä myyntiartikkeleista.
Mikä tahansa muu itsetehty ja lahjoitettu ja omintakeinen tuote käy myös.
Happy Hand on niin hyvällä paikalla, että myyntiä on lu-

Tukea Nepalin järistyksen
uhreille ADRA Finlandilta
ADRA Finland säätiö on tukenut kansainvälisen ADRAn avustustyötä Nepalin huhtikuisen maanjäristyksen uhrien hyväksi
10 000 eurolla. Myös Suomen adventtikirkon paikallisseurakunnat keräsivät kolehtivaroja uhrien auttamiseen. Keräystulos
ei tätä kirjoittaessa ollut tiedossa.

Apua pohjoisen Vietnamin
kylille

Parempaa terveyttä Nepalin
naisille
Ennaltaehkäisyyn
liittyvässä
koulutuksessa
opetaan
mm. lantionpohjan
lihasten
vahvistamista.

ADRA Finland säätiö on saanut Suomen ulkoasiainministe
riöltä 350 000 euron tuen koulujen terveydenopettajille ja kylien vapaaehtoisille naisterveystyöntekijöille kohdunlaskeuman
ennaltaehkäisyyn tähtäävää koulutusta varten Nepalissa. Kohdunlaskeuman lasketaan olevan yli miljoonan nepalilaisen naisen ongelma.
Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on muun muassa
pitää 75 terveysseminaaria eri puolilla Nepalia, erityisesti niillä
alueilla, joilla ongelma on suurin.
Koulutuksista tulee vastaamaan Scheer Memorial -sairaalan sitä varten kokoama tiimi. Sen henkilökuntaa on koulutettu hankkeeseen maalis–huhtikuun 2015 aikana suomalaisten ja
nepalilaisten ammattilaisten toimesta.
Koulutustiimiin kuului useita ETRA-liiton aiemmassa Nepal-projektissa (Health Education and Tobacco Intervention)
mukana olleita ja myös uusia alaan perehtyneitä kouluttajia. 72
tunnin koulutukseen osallistuneet nepalilaiset hanketyöntekijät
saivat todistuksen koulutukseen osallistumisestaan.
Ensimmäisen vaiheen kouluttajina toimivat Ritva Kuusisto,
Harriet ja Andreas Fagerholm, Aune ja Ben Greggas sekä Uma
Thapa ja Sundarson Karki, joka on ennaltaehkäisyidean isä ja
kohdunlaskeumaongelmasta palkitun videon tehnyt valokuvaaja.

Yksi Bao Lakin kyläryhmistä yhteiskuvassa vieraiden kanssa.
Äärimmäisenä oikealla Vietnamin ADRAn maajohtaja Filip Graovac. Suomalaisvieraat takarivissä vas. Heimo Lempinen, Pertti
Pulkkinen ja Ari Pappinen.

ADRA Finland sai Suomen ulkoasiainministeriöltä 390 000 euron hanketuen köyhien, Vietnamin pohjoisosan vuoristoseuduilla Cao Bangin provinssissa olevien etnisten vähemmistöryh
mien asuttamien kylien kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena
on auttaa kyläläisiä kehittämään elinkeinojaan, hyödyntämään
luonnonvarojaan ja parantamaan elintasoaan.
ADRA Finlandin kumppanina kolmivuotisessa hankkeessa
on paikallinen ADRA Vietnam.
ADRA Finland teki hankkeeseen liittyvän tarkastusmatkan
maaliskuussa. Säätiön edustajat Heimo Lempinen ja Ari Pappinen neuvottelivat paikallisten viranomaisten ja kylien edustajien kanssa sekä tapasivat ja haastattelivat paikallisia kohdealueen ihmisiä. Tavoitteena oli saada käsitys hankealueen ihmisten
tilanteesta sekä siitä, miten ADRA Finland voi parhaiten olla
mukana hankkeen toteutuksessa ja tuoda lisäarvoa alueen yleiseen kehittämiseen.
Matka sisälsi yhteistyöpalavereja ja tapaamisia ADRA Vietnamin johdon sekä hankehallinnosta ja projektin käytännön
toteutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa sekä vierailun Suomen suurlähetystössä Hanoissa.
Mukana matkalla oli myös professori Pertti Pulkkinen Suomen Luonnonvarakeskuksesta (LUKE). Luonnonvarakeskus

on mukana hankkeen asiantuntijatahona kuten myös Itä-Suomen yliopisto, jota hankkeessa edustaa professori Ari Pappinen.

Kummina ja kummiksi
Kummilapsi kehitysmaissa on päivän sana. Yhä useampi haluaa olla jonkun lapsen kummi, sponsori, tukija. Monenlainen auttaminen on tarpeen. Koulunkäynnin mahdollistaminen mahdollisimman monelle lapselle on ensiarvoisen tärkeää.
He tarvitsevat siksi kipeästi meidän apuamme. Vuosien aikana tukijoiden määrä on kasvanut mutta niin on tarvitsijoidenkin. Tällä hetkellä kirkkomme jäsenet sekä monet avustusprojekteissamme mukana olleet tukevat lasten ja nuorten
koulunkäyntiä useissa maissa: Pakistan, Kenia, Ghana, Intia,
Nepal jne.
Pakistanin tukitoiminta alkoi jo 1987 ja tällä hetkellä 51
lapsella ja nuorella on suomalainen tukija. Muissa maissa tukea
tarvitseviin lapsiin on saatu kontakti yleensä projektimatkoilla.
Silmä on nähnyt hädän, korva on kuullut pyynnön ja sydän on
siihen vastannut.
ADRA Finland ja Maranatha Volunteers Finland ovat päättäneet yksinkertaistaa tukirahan saattamista perille KENIAAN
siten, että ADRA Finland on sopinut sikäläisen paikallisen yhteistyökumppaninsa (COMID) kanssa, että Comid huolehtii
tukirahan toimittamisesta oikeaan kohteeseen ja seuraa oppilaan koulunkäyntiä ja huolehtii palautteen antamisesta tukijoille.
Suomen koordinaattorina Keniaan sekä lahjoittajiin päin
toimii Päivi Laitinen, joka lähettää käytännön ohjeet KE
NIAN KUMMEILLE saatuaan kummeilta heidän yhte
ystietonsa sekä tuettavan lapsen ja koulun nimen. Myös
uusille kummeiksi haluaville järjestetään kummilapsi, kun halukkuudesta ilmoitetaan Päivi Laitiselle. Tukea voi antaa myös
esim. vammaisten lasten apuvälineisiin, lääkkeisiin ja hoitoon.
Myös tällaista avun tarvetta on runsaasti Keniassa.
PAKISTANIN KUMMITOIMINTA jatkuu entiseen tapaan.
Uusia kummeja tarvitaan myös tähän joukkoon. Koordinaattorina toimii edelleen Päivi Laitinen.
ADRAn tilinumero sekä Kenian, että Pakistanin kummilapsitoimintaa varten on FI 20 5297 0020 0985 55 Viestikenttään on tärkeä yksilöidä tieto KUMMI KENIA tai KUMMI PAKISTAN.
Muiden maiden tukilapsitoiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan.
” Kaikki, mitä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette tehneet minulle”, sanoi Jeesus.

Kenialaiset hankevastaavat
opissa Suomessa
ADRA Finlandin yhteistyökumppani Keniassa on COMID
(Community Initiative for Development) -niminen kansalaisjärjestö. Comidin edustajat Lilian Nyambeki ja Washington
Jalango olivat maaliskuun alussa kahden viikon koulutus- ja
neuvottelumatkalla Suomessa. Washington toimii järjestön johtajana. Lilianin vastuualueisiin kuuluu hankkeisiimme liitty-

➤

ADRAN TUKEMINEN

koulutusta, sekäadventtikirkon
raportointiin ja taloushallintoon
liittyviä
mahdollistaa
oman avustustoiminnan
Suomessa
ja ulkomailla
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ja
ulkomailla.
sähköpostia osoitteella leena.adra@gmail.com
kummilapsitoiminnan uudistuksesta on tietoa muualla tässä
lehdessä.
Virallisen ohjelman lisäksi vieraamme osallistuivat sapattina Lahden seurakunnan jumalanpalvelukseen ja kertoivat toileikkaa tästäKeniassa.
………………………………………………………………………………………………
minnastamme
ADRA Finland säätiö sai kansainvälisen liikkuvuuden ja ja yhOhjelmaan kuului vierailu suomalaisessa Abilis-järjestösteistyön keskuksen CIMOn rahoituksen ADRA Serbian koorsä, joka tekee vammaistyötä kehitysmaissa, tapaaminen vetedinoimalle 11 Euroopan ADRA-maan nuorten koulutushankliläisten Keniassa toimineiden vapaaehtoisten kanssa, vierailu
keelle. Hanke on osa EU:n ns. Erasmus+ Youth in action
UUTISET
Postimerkki
kehitysvammaisille suunnatussa toimintakeskuksessa ja afrik-ohjelmaa.
kalaisten tavaroiden kaupassa Turussa sekä tapaamisia ADRAn
Yhdeksänpäiväinen, syyskuussa 2015 Serbiassa toteutuva
hallituksen jäsenten kanssa.
”Let me show you a key to succes”-koulutus antaa osallistujille
Lilianille ja Washingtonille tämä oli ensimmäinen matka
perustiedot non-formaalisesta oppimisesta ja ryhmädynamiiAfrikan ulkopuolelle. He sanoivat oppineensa paljon uutta ohkasta ja valmistaa heitä soveltamaan niitä omassa työssään nuorjelmatäyteisellä matkalla. Myös ymmärrys suomalaisuutta kohten parissa.
taan lisääntyi matkan aikana. Tämä on hyvin tärkeää kahden
Kursille osallistuu 28 nuorten parissa työtätekevää nuorta.
eri kulttuurin välillä.
ADRA Finland voi esittää kurssille kolmea osallistujaa SuomesMämminkin maku tuli tutuksi, kun pääsiäisen aikaa eletta.
tiin. Vierailun isäntä oli ADRA Finlandin työllistämishankkeen
vastuuhenkilö
Segersven.
TuenPeter
ADRAn
toimintaa maksamalla kertamaksun q 100 e tai q 200 e tilille

ADRA Finland mukana
ERASMUS+ ohjelmassa

FI42 5297 0020 0977 71 viite 50021. Ulkomailta maksettaessa tarvitaan BIC-tunnus
OKOYFIHH. Postittamalla tämän kupongin saan ADRA UUTISET -lehden maksutta kotiini.

Uusi auto ADRAlle

Adra-yhteydet

Liityn ADRAN kuukausitukijaksi maksamalla q 10 e /kk tai q 20 e /kk tilille
FI42 5297 0020 0977 71 viite 50018. Ulkomailta maksettaessa tarvitaan BIC-tunnus
Toiminnanjohtaja
OKOYFIHH. Postittamalla tämän kupongin saan
ADRA UUTISET -lehden maksutta kotiini.
Pirjo Syväoja
p. 040 176 4662
sähköposti: pirjo@adra.fi

TUEN ANTAJAN YHTEYSTIEDOT:

Kotimaan työn koordinaattori
Nimi
______________________________________________________________
Leena Sund
p. 040 756 3893
ADRA FINLAND
sähköposti: leena.adra@gmail.com
Osoite
______________________________________________________________

SÄÄTIÖ

Kopuntie 18
03100 Nummela

ADRAn kotimaan työ sai käyttöönsä uuden auton huhtikuus______________________________________________________________
Kansainvälisen työn koordinaattori
sa. Se on MB Sprinter vuosimallia 2012.
Viime vuonna voimaantulleiden kuljettajasäännösten takia Heimo Lempinen
ADRA Finland luopui kuorma-autostaan. Kuin Herran joh- p. 040 586 0500
datuksesta säätiö sai kuorma-auton tilalle käyttökelpoisen ja ti- sähköposti: heimo@adra.fi
Puhelin
______________________________________________________________
lavan pakettiauton. Lämmin kiitos Mika Forsmanille, jonka
avulla sopiva auto löytyi. Vanha paku Citroen on tarvittaessa
edelleen avustusmatkoilla käytössä, muina aikoina se palvelee
ADRAn tilinumero
Happy Handin kuljetustarpeita.
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