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Pakolaiskriisi toi nopean auttamishaasteen
Suomen hallitukselle, mutta myös avustusjärjestöille ja seurakunnille. ADRA Finland
on ollut mukana luomalla yhteyksiä eri tahoihin ja kannustanut Suomen Adventtikirkon paikallisseurakuntia auttamistyöhön. Sympatia-katastrofirahastosta säätiö
on lahjoittanut apua pakolaiskriisin hoitoon Serbiassa. Seurakunnissa on myös kerätty kolehti työn hyväksi. Ohessa paloja
pakolaistyöstä eri puolilla Suomea aina Balkanille asti.
Kielikerhoa Kuusamossa
Kuusamon adventtiseurakunnan pastori
Paavo Hautala toimii aktiivisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden auttamiseksi.
Han kertoo ensikokemuksistaan.
– Kun kuulin, että Kuusamoon otetaan
25 kongolaista kiintiöpakolaista, aloin rukoilla heidän ja myös muiden tulijoiden
puolesta. Pyysin Jumalalta rakkautta ja viisautta lähestyä ihmisiä Jeesuksen tavalla.
– Koin aluksi työn mahdottomaksi kielitaidottomuuteni takia, mutta päätin kuitenkin yrittää tehdä jotain. Näin tummia
ihmisiä kulkemassa ryhmässä kadulla, pysäytin auton ja kävin toivottamassa heidät
tervetulleeksi Suomeen ja Kuusamoon. Pyysin heitä kirkkoomme, kasvisravintola Karpaloon ja kirppiksellemme, kertoo Paavo.
Paavo otti yhteyttä Punaiseen Ristiin.
– Sanoin haluavani tehdä heidän kanssaan
yhteistyötä vaatetusasioissa kirppiksellämme. SPR:n työntekijä oli iloinen ja toi hei-

tä kirppikselle saamaan vaatteita ja muuta ilmaiseksi. Kuusamon lehdet antoivat
ilmaisen mainoksen vaatekeräyksestä.
Jaoimme vaatteita Kuusamon Iloinen mieli -tapahtumassa. Otin turvapaikanhakijoita mukaan ADRAn työhön
ja kuljetin heitä Taivalkoskelle, Posiolle ja Sallaan. Sain heidät mukaan myös
Karpaloon tiskiin ja kirkolle siivoamaan.
Eräs irakilainen automekaanikko vaihtoi
minulle myös talvirenkaat.
– Aloitin oman kielikerhon heille.
Kerhoon tuli 12 miestä. Kaksi nuorta
opettajaa tuli mukaan opetustyöhön sekä
tulkiksi pakolaiskeskuksen johtaja. Kerhossa oli iloinen, vapautunut ja innostunut ilmapiiri. Kielikerho jatkuu syys- ja
kevätkaudella yhteensä 30 kertaa.
Paavo kertoo, että seurakuntalaiset
ovat laittaneet ruokaa pakolaisille tai vieneet heitä ulos syömään.
Hän rohkaisee seurakuntia olemaan
avoimella mielellä pakolaisten auttamisessa.
– Jokainen voi tehdä jotain hyvää
vieraiden hyväksi. Rakkaus keksii keinoja ja Jumala antaa voiman, rakkauden,
viisauden ja rohkeuden. Paavon työstä
voi lukea lisää netistä, hänen blogistaan,
http://paavohautala.blogspot.fi/
Luetaan yhdessä Seedissä
Maahanmuuttajien tukityötä koordinoi-
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vassa ns. Compass-hankkeessaan ADRA Finland verkostoitui
valtakunnallisen Luetaan yhdessä -verkoston kanssa.
Luetaan yhdessä -verkosto tukee maahan muuttaneiden
naisten kotoutumista. Suomalaisnaisten verkosto tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajanaisille eri puolilla maata. Toiminnassa on yli kahdeksankymmentä ryhmää. Vapaaehtoisia opettajia on yli 400
ja opiskelijoita yli 1600.
Yksi ryhmä kokoontuu tiistaisin Helsingissä, Seedissä, Annankatu seitsemässä.
Seedin ryhmässä ADRAn vapaaehtoistyötä edustaa sairaanhoitaja Tittanoora Martikainen. Tittanoora kertoo, että opetusryhmä on avoin ja maksuton. Käytännössä ryhmä on aika
muuttumaton, noin 12 henkeä. Ryhmässä pyritään siihen, että
opettajia olisi sen verran, että kullakin opettajalla olisi vain 1–2
oppilasta. Näin taataan henkilökohtainen tuki.
– Oppitunneiksi jakaannutaan pienempiin ryhmiin oppilaiden tietotason mukaan. Käymme läpi kielioppia, oppilaat lukevat ääneen ja vaikeat ja uudet sanat käydään läpi ja selitetään.
Välillä pelataan pelejäkin, kertoo Tittanoora.
Tittanoora kannustaa ihmisiä menemään mukaan esimerkiksi pakolaisten kielikoulutuksiin tai järjestämään niitä. –
Monet meistä puhuvat suomea niin hyvin, että pärjäävät yhteiskunnassa. Tällaisessa toiminnassa taitoa saa jakaa toisille.
Samalla maahanmuuttajien sekava massa saa kasvot, nimen ja
tarinan, sanoo Tittanoora.
Luetaan yhdessä -verkoston toiminnasta saat tietää sen nettisivuilta. Siellä on myös tietoa miten aloittaa oma ryhmä.
http://www.luetaanyhdessa.fi/ryhman_perustaminen.html
Toivonlinnan omenamehut pakolaistyön hyväksi
Piikkiössä sijaitseva Suomen kristillinen yhteiskoulu tempaisi syksyllä pakolaisten auttamiseksi. Sadosta puristetun mehun
myyntituotoilla koulu tukee Suomen Pakolaisavun työtä. Aloite tempaukseen tuli oppilaskunnalta.
Omenapuutarhan sato oli tänä vuonna runsas. Satoa saatiin
600 kiloa. Mehua siitä tuli noin 300 litraa. Toivonlinnan tempauksen noteerasi sivuillaan Turun Seutusanomat.
Suomen tukea ADRA Serbian työhön
Kansainvälisen ADRAn työ tässä kriisissä keskittyy pahiten
kriisiin joutuneisiin maihin kuten Kreikka, Makedonia, Serbia, Kroatia, Slovenia, Italia, Unkari ja Bulgaria. ADRA Finland avustaa ADRA Serbian perustaman pakolaisten infokeskuksen toimintaa Belgradissa. Keskuksessa on vieraillut noin
100–150 ihmistä päivittäin.
ADRA Serbia on järjestänyt tulijoille välitöntä, humanitaarista apua, antanut neuvontaa ja ohjausta sekä tarjoaa suojaa ja
turvaa pakolaisille. Toimiston tiimi kiertää puistoja ja katuja
antaen apuaan.
Infokeskuksen ohella Preševo Makedonian ja Serbian rajalla on auttamisen keskipisteessä. Tätä kirjoitettaessa kolmesta
viiteen tuhanteen pakolaista tulee maahan sitä kautta Makedo
niasta päivittäin.
ADRA Finland tuki ADRA Serbian pakolaisaputyötä 5000
eurolla. Sen lisäksi seurakunnissa organisoitu kolehti tuotti
syyskuussa ja lokakuussa 12 404 euroa Serbian työn hyväksi.
ADRA Serbian pakolaistyöstä lisää heidän FB-sivuillaan.
Ks. https://www.facebook.com/ADRASerbia/

HappyHand hyvässä kasvussa – Lähellä ihmistä!

HappyHand second hand -kauppa, hyväntekeväisyysmyymälä ja
kohtaamispaikka on toiminut runsaat puoli vuotta Helsinginkadulla, Helsingin Sörnäisissä.
ADRA Finlandin pyörittämä
keskus on päässyt hyvään vauhtiin
ja niin myynti kuin paikan seurakunnallinenkin käyttö ovat kasvussa.
Paikan myymälänhoitaja Gintare Serepiene ja HappyHandin
seurakunnan virkavapaalla oleva
pastori, HH-aktivisti Satu Mäkelä
kertovat, että myymälästä on tullut todellinen ihmisten kohtaamisen paikka. Kaikki asiakkaat pyritään kohtaamaan lämpimästi ja hienotunteisesti.
– Olemme jo saaneet kanta-asiakkaita vaikka mainostusta edelleen tarvitaankin myynnin kasvattamiseksi, he kertovat.
Ihmiset ostavat kaikenlaista kaunista, käytännöllistä ja persoonallista. Monet asiakkaat tuovat lahjoituksia. He saavat pienen
lahjapussin, jossa on teetä, karkkia sekä käyntikortti, jossa on
raamatunlause. – Kiitosta olemme saaneet esineiden ja tavaroiden näytteillepanosta, samoin siisteydestä ja puhtaudesta, Gintare ja Satu sanovat.
He haluaisivat lisää vapaaehtoisia myymälään ja myös lisää
hyvätasoisia vaate- ja tavaralahjoituksia. Erityisesti vintage-vaatteet ja 1950–1960-lukujen esineet ja huonekalut ovat haluttuja, he toteavat.
Katukahvilassa teetä ja sympatiaa
HappyHandissa ja sen edustalla on koko syksyn ajan järjestetty keskiviikkoisin Helsingin adventtiseurakuntien organisoima
katutapahtuma, kohdattu ja palveltu ihmisiä. Entinen Castreninkadun seurakunta käyttää HH:n tiloja lauantaisin ja myös
viikolla aukioloaikojen ulkopuolella tarpeen mukaan. Seurakunnalla on ollut meneillään HH:ssa pari pienryhmää ja sunnuntaisin evankelioiva kokoussarja. Lauantaisin on paikalla ollut 15–35 henkilöä.

Adventist Development and Relief Agency Finland
HappyHandin seurakunnan pastori Terhi Turkka kertoo,
että hän on mieltynyt HappyHandiin, koska se on lähellä ihmistä ja ns. matalan kynnyksen paikka. Hän kokee, että ei ole
pyhempää paikkaa kuin se, missä Jeesus kohtaa yhden kulkijan,
olivat tila ja ulkoiset kulissit kuinka rosoiset tahansa.
Katukahvilatapahtumissa on ollut teen ja korvapuustien
lisäksi tarjolla verenpaineen mittausta, hierontaa, silmälasien
puhdistusta, kenkien kiillotusta, keskustelua ja rukousta. Mukana ovat olleet kaikki pääkaupunkiseudun pastorit ja monet
seurakuntalaiset.
– Olemme käyneet antoisia ja merkityksellisiä keskusteluja
ja jakaneet uskoa Jeesukseen sekä myös rukoilleet monen henkilön kanssa. Kutsumme tapaamiamme ihmisiä pienryhmiin,
kertoo Terhi.
Satu Mäkelä lisää, että tehdyissä asiakaskyselyissä toivotaan
HappyHandiin elämänmuutokseen auttavia ryhmiä, askartelua, kudontakahvilaa ja patikkakerhoa. Moni toivoo raitistumista ja apua yksinäisyyteen.
– Meille seurakuntana tälläinen näkyvyys ja ihmisten lähellepääseminen on ennenkuulumatonta. Nyt olemme päässeet
näyteikkunapaikalle kaupungin sykkeeseen niiden luo, jotka
eniten tarvitsevat Jeesusta. Muutamassa viikossa olemme saaneet kymmeniä uusia kontakteja, iloitsee Satu.
Seuraa HappyHand Helsinkiä Facebookissa… www.
facebook.com/happyhandhelsinki/

Järjestöjen kehitysyhteistyötukiin iso lovi
Sipilän hallituksen vuoden 2016 budjettiesitykseen sisältyy 42
prosentin leikkaus kansalaisjärjestöjen saamiin kehitysyhteistyötukiin. Tuki olisi pienenemässä 114 miljoonaasta 65 miljoonaan euroon.
Leikkausten syynä ovat maan taloustilanteen vaatimat säästöt. Leikkauksia on vastustettu voimakkaasti eri tahoilta. Kansalaisjärjestöjen Pelastetaan kehitysyhteistyö -kampanja keräsi
loppukesästä yli 41 000 suomalaisen allekirjoitukset vetoomukseen leikkausten kohtuullistamiseksi.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta esitti lokakuun lopulla, että leikkauksia kehitysjärjestöjen rahoitukseen pienennettäisiin Finnfundin pääomittamiseen esitetyistä varoista. Valiokunta totesi, että näin voimakas kertaluonteinen leikkaus tulee
johtamaan järjestöjen toiminnan ja hankkeiden keskeytymiseen
sekä kumppanien kanssa solmittujen sopimusten rikkomiseen
puhumattakaan laajoista vaikutuksista toiminnan kohdemaissa.
Asiasta päätetään eduskunnan täysistunnossa.

KEPO tulossa
Ulkoministeriössä on valmisteltu uutta kehityspolitiikan linjausta (KEPO). Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2015 aikana. Suomen kehityspolitiikassa tulee jatkossa painottumaan
neljä pääteemaa.
1. Naisten ja tyttöjen aseman parantaminen
2. Vakaat ja toimivat yhteiskunnat
3. Energian, veden ja ruoan kestävä tuotanto ja käyttö sekä
4. Yksityisen sektorin, työllisyyden ja verotuskyvyn vahvistaminen kehitysmaissa.
ADRAn hankkeet jatkuvat
ADRA Finlandilla on meneillään neljä ulkoasiainministeriön
tukemaa kehitysyhteistyöhanketta. Niistä kaksi on Keniassa. Sen lisäksi käynnissä ovat Vietnamin ja Nepalin hankkeet.
Isoimmat hankkeet ovat kolmivuotisia ja jatkuvat vuoden 2017
loppuun saakka. UM on ilmoittanut, että olemassa oleviin
hanketuen päätöksiin ei kohdistu leikkauksia. Vuoden 2015
hanketuen hakukierroksen UM jätti väliin. Uusi hakukierros
avautunee keväällä 2016.
Sympatia-keräys avainasemassa omarahoituksessa
Kansalaisjärjestötukien leikkaukset tulevat korostamaan järjestön omarahoitteista toimintaa.
ADRA Finland on saanut omarahoitusosuudet katettua vuotuisesta Sympatiakansalaiskeräyksestä ja toteuttaa auttamistyötään keräyksen rahoituksella
niin ulkomailla kuin kotimaassakin.
ADRA Finland on toiminut yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa vuodesta 1978. Säätiön toiminnasta ja hankkeis
ta lisää Facebookissa https://www.facebook.com/
ADRAfinland/
Sympatia – ei vain rahanpyytämistä!
Sympatia-keräysjohtaja Jorma Katainen muistuttaa, että ke
räystä on vielä kuukauden verran jäljellä tänä vuonna. Hän on
tänä vuonna vieraillut yhteensä 53 adventtiseurakunnassa puhumassa asiasta.
Jorma lainaa Sympatia-keräysveteraani Martti Naukkarista,
joka 47 vuoden keräyskokemuksellaan sanoo: ”Sympatia-ke
räyksemme ei ole vain rahan pyytämistä, vaan ihmisten tapaamista ja heidän huoliinsa osallistumista; lahjoitus tulee siinä sivussa.”
Vuoden 2016 Sympatia-kalenteri on valmistunut. Sen hinta on 15 euroa.
Uusi Sympatia-esite valmistuu ensi vuoden alussa. Ke
räyksessä tarvittavat valtakirjat ovat voimassa myös ensi vuonna. Jorma jättää keräysjohtajan tehtävät vuodenvaihteessa ja
kiittää kaikkia keräyksessä mukanaolleita.
Miten voin osallistua keräykseen?
1. Käteislahjoitus valtuutetulle lista- tai lipaskerääjälle.
2. Pankkisiirto Danske Bank FI89 8000 1500 5542 42.
3. Ryhtymällä kerääjäksi. Lisätietoja keräysjohtajalta.
Poliisihallituksen Suomen Adventtikirkolle myöntämä keräyslupa POL-2014-17463 on voimassa 25.2.2015–31.12.2016.

Elinkeinojen kehittämishankkeen koulutus meneillään Keniassa.
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dessä kerrotaan ADRAn työstä Suomessa ja ulkomailla.

1. Tue ADRAn toimintaa kertamaksulla tai liittymällä kuukausilahjoittajaksi.
2. Leikkaa oheinen kuponki, täytä se ja postita.
Vaihtoehtoisesti voit liittyä tukijaksi soittamalla numeroon + 358 40 7563893 tai laittamalla
sähköpostia osoitteella leena.adra@gmail.com

leikkaa tästä ………………………………………………………………………………………………
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Postimerkki

ADRA Finlandille Erasmus+ -koulutukset ovat yksi osa nuorten kansainvälisyyskasvatustyötä.
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ryhmädynamiikasta sekä valmisti heitä soveltamaan niitä omas- Pirjo Syväoja
sa työssään nuorten parissa. Kurssille osallistui 30 nuorta. Suo- p. 040 176 4662
mesta kolmen henkilön kurssikiintiön muodostivat Matti Ra- sähköposti: pirjo@adra.fi
jala, Merja
HeikkiläYHTEYSTIEDOT:
ja Jasmin Levander.
TUEN
ANTAJAN
Matti Rajala Lahdesta kertoo, että kurssilla oli mukavaa,
opetuspuoli laadukasta ja siellä opittiin paljon vapaamuotoisesta oppimisesta. – Saatiin kokea, että oppiminen voi olla myös
kivaa ja osallistavaa. Nuoriso-ohjausta ja ryhmädynamiikkaa
Kotimaan työn koordinaattori
Nimi
tuli opeteltua ihan mukavasti, kommentoi Matti.
______________________________________________________________
Leena Sund
Merja Heikkilä opettajana oli myös iloinen kurssin opetusp. 040 756 3893
puolen annista.
ADRA FINLAND SÄÄTIÖ
sähköposti: leena.adra@gmail.com
Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urOsoite
______________________________________________________________
heiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaisKopuntie 18
ta yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja
03100 Nummela
työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.
______________________________________________________________
Erasmus-projekteista ilmoitetaan nopealla aikataululla, Kansainvälisen työn koordinaattori
Heimo Lempinen
1–2kk etukäteen.
Projekteihin valitaan osallistujia yleensä eri maista, yleensä p. 040 586 0500
sähköposti: heimo@adra.fi
kolme kustakin maasta.
Puhelin
______________________________________________________________
Tietoa Erasmus+ -asiasta löytyy nettisivuilta
http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Suomenkielisiltä sivuilta Facebookissa lisää asiaa:
ADRAn tilinumero
https://www.facebook.com/Youth-in-Action-FinFI42 5297 0020 0977 71
OKOYFIHH
land-400137353398778/
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