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kansansairautta....................................2
• Permaculture-hanke pohjusti
yrittäjyyskasvatusohjelmaa.............2
• Apua pohjoisen Vietnamin
vuoristokylien köyhille......................2
• Vammaisten lasten leikkaaminen
jatkuu Kendussa..................................2
• HappyHand kaksi vuotta..................3
• TAKRIKOn NYT-kerho Keniaan........3
• Iloinen kesä liettualaislapsille.........3
• ADRA Finlandin Soup Kitchen........3
• Olet jotakuta varten...........................4

Kotimaassa apua yli 38 000 ihmiselle
Paikallisten adventtiseurakuntien ja ADRA
Finlandin avustustyö yhdessä tavoitti 38
000 henkilöä Suomessa vuonna 2016. Tuen
rahallinen arvo oli lähes 600 000 €.
EU-ruoka-apu
•
N. 100 000 kg
•
Saajia 14 901 hlöä
Paikallisorganisaatioiden
avustustyö
•
Ruoka- ja vaateapua
•
Saajia 16 438 hlöä
Iloinen Mieli -avustustapahtumat
•
24 paikkakunnalla
•
Avunsaajia noin 5 000 hlöä
•
Jaetun ilmaistavaran (mm. vaatteet,
kengät, kodintekstiilit) arvo
n. 16 000 euroa (á 4 €/kg)
Taloudellinen tuki
•
Ruokalahjakortteina ja apua laskujen
maksuun
•
Avunsaajia 150 hlöä
Soppakeittiö Helsingissä
•
Ruokki ilmaisaterialla n. 40 ihmistä /
sunnuntai
•
Apua sai n. 2 000 ihmistä
•
Tarjolla myös lähi-K-marketin
•
lahjoittamia ruokatarvikkeita

ADRA Finlandin kehitysyhteistyöhankkeissa hyviä tuloksia

ADRAn hanketyössä, Suomen ulkoasiainministeriön tukemissa sekä ADRA
Finlandin kokonaan rahoittamissa hankkeissa, Vietnamissa, Keniassa ja Nepalissa
on päästy tavoitteisiin vuonna 2016.

Työtä ja toimeentuloa yli 1 300
työttömälle Länsi-Keniassa
Ulkoasiainministeriön 85-prosenttisella
rahoituksella vuodesta 2014 toiminut
nuorten ns. työllistämishanke LänsiKenian Homa Bayssä on päässyt hyvin
tavoitteisiinsa ja osittain jopa ylittänytkin
ne. Hanke on kouluttanut noin 70 yritysryhmää liiketoiminnan perusasioihin.
Ryhmissä on nuoria sekä vammaisia, ja
ryhmien jäsenistä noin puolet on naisia.
Hanke on osa ADRA Finlandin vammaistyötä.
Kolmevuotinen hanke on tuonut alueella

uuden elinkeinomahdollisuuden 1 300
taloudelle. Lisäksi se on kouluttanut lähes

250 yrityskouluttajaa jatkamaan työtä
hankkeen päätyttyä. Keskeisenä tuloksena on ollut hyvin köyhän Homa Bayn
väestön näköalattomuuden väheneminen. Hankkeen ensimmäiset arvioinnit
kertovat, että yrittäjyysasenne on voimistunut ja sen myötä rohkeus ottaa lainaa
sekä säästää sen takaisin maksamiseksi.

Ulkoasiainministeriön
rahoitus uudelle yrittäjyyskasvatusohjelmalle
Ulkoasiainministeriö myönsi vuoden
2016 lopussa säätiön yrittäjyyskasvatushankkeelle kaksivuotisen rahoituksen
vuosille 2017–2018. Näin säätiö voi jatkaa
yrittäjyyskulttuurin synnyttämistä ja yrittäjyysosaamisen vahvistamista Keniassa.
Tämä on paras tapa tukea ihmisten omaehtoista toimeentulon hankintaa ja tietä
pois köyhyydestä. Katso video koulutuksiin osallistuneiden palautteesta ADRA
Finlandin Facebook-sivulta.
Lue lisää adra.fi
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Permaculture-hanke pohjusti
yrittäjyyskasvatusohjelmaa

Naisten terveysprojekti vähentää kansansairautta

Tabukultuuria muuttamassa Nepalissa

Nepalissa naisen asema on vielä
heikko. Yleisenä kansansairautena
on kohdunlaskeuma, josta kärsii
lähes puolitoista miljoonaa naista.
Ongelman ydin on maan kulttuurissa. Moni nainen joutuu pian synnytyksen jälkeen palaamaan ruumiilliseen työhön. ADRAn The Preventive
Education for Uterine Prolapse in
Nepal -projekti auttaa erityisesti
heitä. Kohdunlaskeumasta kärsivien määrä on kaksinkertaistunut
vuodesta 2008.
ADRA Finlandilla on ulkoasianministeriön kolmevuotinen rahoitus
ohjelmalleen vuosille 2015-2017.
Nepalissa hankkeen yhteistyökumppanina on Scheer Memorial
Adventist -sairaala. Suomalaistenkin
kouluttama tiimi on järjestänyt kahden vuoden aikana 86 paikkakunnalla koulutusta, joihin on osallistunut 2 199 kyläterveydenhoitajaa, 1
336 paikalliskoulujen terveystiedon
opettajaa ja näytetunteihin 35 695
koulujen oppilasta. Koulutusten yhteydessä esitettyjä katudraamoja on
seurannut oppilaiden lisäksi lähes
yhtä paljon kyläläisiä, eli yhteensä
on saavutettu noin 70 000 ihmistä.
Kyläterveydenhoitajat ovat saavuttaneet noin 250 000 henkilöä
ja koulujen terveysopettajat noin
150 000 henkilöä omilla paikkakunnillaan. Tämä antaa hyvän pohjan
kulttuurin muutokselle. Koulutusten
piirissä on ollut myös nepalilaismiehiä.
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Lue lisää adra.fi

Permaculture on ollut ADRA Finlandin
omarahoitteinen pilottihanke, jota toteuttaa kenialainen yhteistyöpartnerimme
COMID. Permaculture viittaa pysyvän
kulttuurin luomiseen koululaisten keskuudessa. Tavoitteena on opettaa lapsille
taloudenpitoa ja sosiaalista vastuunottamisesta sekä sen ymmärtämistä, millainen
merkitys jatkuvalla oppimisella ja omalla
panoksella on.
Hanketta toteutetaan kouluissa10–16-vuotiaille oppilaille luomalla
heille pienviljelykerhoja, joiden menetelmät perustuvat eettiseen ja kestävään
viljelyyn. Mukana on jo yli 20 koulua, joiden pihamaat on muutettu viljelymaiksi.
Klubitoiminnan kautta mukana on yli 600
oppilasta. Nekin oppilaat, jotka eivät ole
mukana toiminnassa, saavat vaikutteita
hankkeesta.
Hanke on saavuttanut suuren suosion
alueella. Koulujen pihoista on tullut kukoistavia vihreitä keitaita, joiden sadosta
lapset saavat kouluruoan ja josta riittää
vihanneksia ja kasviksia myyntiinkin.

Apua pohjoisen Vietnamin vuoristokylien köyhille

Myönteinen
muutos käynnistyi

– Tämä yhteisön kehittämishanke on
käynnistänyt monia hyviä asioita kylissä.
Ihmiset ovat alkaneet ymmärtää hygienian, puhtaan veden ja ympäristön merkityksen terveydelleen, kertoo hankkeessa
mukana olevan kyläklubin sihteeri Ly Thi
Dao. Dao on 23-vuotias ja kuuluu etniseen
Nung-heimoon.
Dao kertoo projektin
voimaannuttaneen
kylien naisia. He
uskaltavat kertoa
mielipiteensä yhteisistä asioista ja ottaa
johtovastuun kyläklubien johtamisessa.
– Hankkeen päätyttyä
haluan toimia paikal-

lisena virkamiehenä. Kansankomitea huomasi minun voivan johtaa kyläkokouksia,
ja minut kutsuttiin alueen virkamiesten
mukaan heidän koulutuksiinsa. ADRAn
hankkeen myötä unelmani toteutuivat,
iloitsee Dao.

ja sisustustuotteita kuten valaisimia,
tauluja, pieniä huonekaluja ja astioita.
Jokainen lahja auttaa jotakuta.

Kylien asukkaat ovat sitoutuneet hankkeeseen vahvasti, mukana on lähes 100
prosenttia asukkaista. Nuorempi väki
haluaa jäädä alueelle, perustaa perheen
ja jatkaa elämäänsä kylissä vanhempiensa tapaan. Monipuolisen koulutusannin
lisäksi hankkeessa on mikrorahoituksen
ja hyödynsaajan oman rahoituspanoksen
turvin hankittu kyläläisille mm. uusia vesisäiliöitä sekä tuettu toilettien, erillisten
eläinsuojien ja kylien kokoontumistilojen
rakentamista. Hankkeeseen on tähän
mennessä osallistunut 15 kylän klubijäseniä tai heidän perheenjäseniään runsaat
7 000. Lisäksi koulutuksiin on osallistunut
n. 10 700 ihmistä.

TAKRIKOn NYT-kerho
Keniaan

Vammaisten lasten leikkaaminen jatkuu Kendussa

Jo yli 1 200 kenialaislasta on saanut runsaan kymmenen vuoden aikana mahdollisuudet parempaan elämään suomalaisten
huippukirurgien vapaaehtoisen leikkaustoiminnan avulla Kenian Kendu Bayssä.
Viime leikkaussafarilla lokakuussa 2016
leikkauslistalla oli 67 potilasta. Pääkirurgit
Jukka Tiittanen ja Erkki Tukiainen tekivät noin kymmenen pitkää työpäivää
leikkaussalissa ja osastoilla. Yleisimmät
diagnoosit olivat kampurajalka, luumätä,
palovammat, vanhojen murtumien jälkitilat ja luiden epämuodostumat.

Yhteydenotot lahjoitusasioissa:
Leena Sund ja Gintare Serepiniene.
Yhteystiedot ADRA uutisten takasivulta.

Vuoden 2016 leikkaussafarilla avun sai
67 potilasta.
Pääkirurgien apuna olivat kirurgit Eero
Kangas ja Veikko Schepell, leikkausalihoitaja Mervi Tukiainen, sairaanhoitaja
Pirkko Aittala sekä monitoimimies Pentti
Yli-Karjanmaa. Säätiöstä suurpanoksen
antoivat Päivi Laitinen ja Pirjo Syväoja.
Mikään julkinen rahoitus ei koske leikkaussafareita. Jotta voimme toteuttaa niitä
jatkossakin, tueksi tarvitaan lahjoituksia.

HappyHand kaksi vuotta

Hyväntekemistä, kierrätystä
ja kohtaamista
HappyHandin toimintakeskus Helsingin
Kalliossa on kohtaamispaikka, missä
pohditaan elämää pintaa syvemmältä.
Se on myös paikka erilaisille pienryhmille ja luennoille, joiden aiheina ovat mm.
elämän arjen kysymykset.
Joka toinen keskiviikko järjestettävässä
Katukahvilassa tarjotaan teetä ja pientä
purtavaa myös naapurissa sijaitsevan
Hurstin avustusjärjestön leipäjonossa
oleville henkilöille. Iloinen Mieli -avustustapahtumissa tarjotaan myös keittolounas ja annetaan ruoka-avustusta.
Lauantaisin HappyHand muuntautuu
kodikkaaksi jumalanpalveluspaikaksi,
jossa voimme kohdata toisiamme.

Tampereen kristillisen koulun (TAKRIKO)
8.–9. luokan oppilaat ja heidän huoltajansa tekevät NYT- kehitysyhteistyömatkan kesäkuussa Keniaan ADRA Finlandin
hankealueelle. Matkalla he oppivat
kehitysyhteistyötä ja kansainvälistä
vuorovaikutusta. Yhdessä tekeminen
luo nuorelle ja vanhemmalle terveen
suhteen.
Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen, riskikäyttäytymisen
ja syrjäytymisen ehkäiseminen, erilaisuuden ymmärtäminen, eri kulttuurien
ja kieliryhmien joukossa toimiminen,
merkityksellinen vapaaehtoistyö ja omilla taidoilla palveleminen.
NYT-kerhotoimintaa on toteutettu
Tampereen kristillisen koulun ja Nurmin
Majakka ry:n yhteistyönä jo kuusi vuotta. ADRA ja toimintaryhmä valitsevat
kohdemaan aina yhdessä. Aiemmat kerhomatkat ovat suuntautuneet Albaniaan
ja Sri Lankaan. Oppilaat ovat keränneet
varat matkoihin erilaisilla varainkeruuhankkeilla. ADRA Finland ja kohdemaan
paikallisjärjestö ovat mukana matkajärjestelyissä.

Iloinen kesä liettualaislapsille
ADRA Finland jatkaa joulun 2016 alla
käynnistämäänsä köyhien liettualaislasten tukemista järjestämällä ensimmäi-

sen leirin 10–15-vuotiaille varhaisnuorille ja teineille. Liettuan adventtikirkon
leiritilalla järjestettävällä leirillä 5.–9.7.
heidän kanssaan vietetään aikaa, ystävystytään ja rakennetaan luottamusta.
Lähialueprojektilla opetetaan lapsille ja
nuorille sosiaalisia taitoja ja vastuunottamista sekä voimaannutetaan heitä
täysivaltaisiksi yhteiskunnan jäseniksi
uhkaavan syrjäytymisen sijasta.
Pääosin Suomen kristillisen yhteiskoulun
oppilaista koostuva nuorten vapaaehtoisryhmä toimii leirillä ohjaajina.
Vapaaehtoisina on myös muita nuoria
Suomesta sekä liettualaisia seurakuntanuoria.

ADRA Finlandin Soup
Kitchen: Yhteinen lounashetki, ei pelkkää ruoka-apua
ADRA Finlandin Soup Kitchen tarjoaa
sunnuntaiaamuisin lämpimän lounaan vähävaraisille adventtikirkolla,
Annankatu 7:ssä Helsingissä. Oven
takana on jono ihmisiä jo tunti ennen
avaamista. Heistä jokaisella on oma
taustansa ja tarinansa.

Lounaan lisäksi jaetaan ruokatarvikkeita:
maitoa, jogurttia, kananmunia, leipää,
mitä milloinkin on saatu jaettavaksi IsoRoobertinkadun K-Marketista. Kauppiaat
Markku Issakainen ja Annamari
Rämänen lähtivät mielellään mukaan
hankkeeseen.
Perusidea kulminoituu yhteiseen, jaettuun hetkeen lounaan ääressä. Kuten
ADRAn projektikoordinaattori Martynas
Baltiejus kommentoi: “Soup Kitchenissä
jotkut ovat valmistaneet ruoan, mutta
tärkeää on se, että me syömme yhdessä.”

– Matalan kynnyksen toiminta on
valloittanut meidät, emme vaihtaisi tätä
toimintamuotoa pois, sanoo Kallion adventtiseurakunnan pastori Terhi Turkka.

Kyläläiset opettelemassa vedenpuhdistusta pohjoisessa
Vietnamissa.

HappyHand-myymälän myyntituotoilla
rahoitetaan kohtaamispaikan toimintaa
sekä ADRA Finlandin kehitysyhteistyötä.
Hyväkuntoista tavaraa otetaan vastaan
lahjoituksina; esim. vaatteita, kodin
käyttötavaroita, retrohenkisiä tavaroita

Soup Kitchenissä
palvelee ADRAn
nuoria.
Lue lisää adra.fi
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Iloinen Mieli -tapahtumassa
jaetaan kuumaa keittoa. Kuva
Helsingin tapahtumasta.

Olet jotakuta varten
Salissa istuu hiljaa joukko ihmisiä.
Heille yhteistä on se, että he tarvitsevat apua. Jonkun tärkein tarve on
saada päivän lämmin ateria, toiselle
työttömyyskorvauksen tai eläkkeen
riittäminen kuukauden ajan on haasteellista ja hän on tullut hakemaan
ilmaisen ruokakassin. Joku on syrjäytynyt ja yksinäinen, ja hän kuulee viikon
ainoat ystävälliset sanat.
Iloinen Mieli -tapahtuma on tällä kertaa Mikkelin adventtiseurakunnan tiloissa ja sen vapaaehtoiset ovat tulleet
palvelemaan ja kohtaamaan ihmisiä.
ADRA Finlandin kotimaan avustustyön
koordinaattori Leena Sund on hetkeä
aiemmin muistuttanut vapaaehtoisille:
”Sinä olet täällä jotakuta varten.”
Tapahtuman valmistelut ovat alkaneet
jo viikkoja ja kuukausia aikaisemmin.
Leena Sund on suunnitellut ja aikatauluttanut koko vuoden 20–30 tapahtumaa sekä tilannut EU-ruokapaketin
ruoka-aineet Maaseutuvirastosta.

Heimo Lempinen
Toiminnanjohtaja
heimo@adra.fi
+358 40 586 0500

Seurakunnan avustustyöstä vastaava Ritva Hyvönen iloitsee, että
monista avunsaajista on tullut auttajia. Viikoittaiselle puuroaamiaiselle
osallistuneita henkilöitä osallistui myös
ruokakassien pakkaustalkoisiin.
Esillä on erilaista avustustavaraa ja
kaksi markettia on antanut tällä kertaa
jaettavaksi ruokaa, mm. leipää, lihatuotteita, makkaraa ja maitotuotteita.
Pastori Markku Heinäsen tervetulo- ja
aloitussanojen jälkeen ihmiset siirtyvät keittolounaalle. Ruokailun sekä
tuoreruokakassin kokoamisen jälkeen
moni pysähtyy täyttämään muovipussia vielä eteisaulassa, missä on esillä
hyväkuntoisia käytettyjä vaatteita ja
kodintekstiilejä.
Kahden tunnin aikana käy noin 180
henkilöä, joista suurin osa eläkeläisiä
ja työttömiä. EU-ruokakassien ja muun
ruoka-avun kautta autetaan noin 300
henkilöä.

Leena Sund

Lue lisää adra.fi

Lahjoitukset Sympatia-keräyksen kautta
Tilinumero: FI89 8000 1500 5542 42
DABAFIHH
Viitenumero: 41 111
Rahankeräysluvan saaja:
Suomen Adventtikirkko, Sympatia-keräys
Myöntäjä ja keräysluvan numero:
Poliisihallitus 10.05.2017, RA/2017/500
Voimassa: 10.05.2017–31.12.2017 koko
maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Käyttötarkoitus: ADRA Finlandin avustustyö
ja kehitystyöhankkeet, nuorisotyö Suomessa

Kotimaan avustustyön
koordinaattori

Gintare Serepiniene

Happyhandmyymälänhoitaja

Martynas Baltiejus

leena.adra@gmail.com
+358 40 756 3893

danemo1@gmail.com
+358 45 132 4201

baltiejus.m@gmail.com
+358 40 777 5297

ADRA Finlandin uutisia jatkossa myös sähköpostitse
Tilaa ilmainen kerran kuukaudessa ilmestyvä
sähköinen ADRA uutiset -uutiskirje lähettämällä
sähköpostiosoitteesi osoitteeseen info@sympatia.fi
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Kirkkosalin puolella on tarjolla niska-hartiahierontaa ja verenpainemittausta. Siellä käydään myös hiljaisia ja
syvällisiä keskusteluja.
Haluatko sinäkin olla jotakuta varten
Iloinen Mieli -tapahtumassa? Voit
tehdä sen osallistumalla tapahtumaan omalla paikkakunnallasi tai voit
osallistua tapahtumakuluihin ADRA
Finlandin kautta. Lisätietoa saat Leena
Sundilta, http://adra. /iloinen-mieli/.

Postitusosoite:
ADRA Finland säätiö
Helsinginkatu 19,
00500 Helsinki
y-2325546-0

Projektikoordinaattori

c/ADRAfinland
www.
www.

adra.fi

sympatia.fi

SÄÄTIÖ SR

