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Onko huono-osaisuus
vain itse valittua?
Yhteisvastuukeräys tuotti valtakunnallisesti vielä 2000-luvun alussa 5 miljoonaa euroa. Viime vuonna enää noin 3
miljoonaa euroa. Pudotus on ollut raju.
Yhteisvastuukeräyksessä ei milloinkaan
sen historian aikana ole ilmennyt väärinkäytöksiä. Suosio on kuitenkin laskenut.
Syitä on monia. Uskolliset vuodesta toiseen yhteisvastuulle keränneet ovat jo
menneet pois eikä uusia yhtä uskollisia
ole ilmaantunut. Käteisrahaa ei ole enää
kaikilla. Maksupäätteitä vasta kokeillaan
suuremmilla paikkakunnilla. Ovikoodit
sulkevat kaupunkien kerrostalot. Eikä
ole niin kuin ennen, että kerääjä tuntee
kyläläisensä. Tuntemattoman ovikelloa
ei ole helppo soittaa.
Mutta onko syy syvemmällä? Kirkko ja
Kaupunki –lehdessä haastateltu Helsingin
yliopiston yleisen valtio-opin professori
Hanna Wass toteaa, että nyt huono-osaisuus nähdään yksilön omista valinnoista
johtuvaksi. Auttamisen katsotaan passivoivan, mikä taas vahvistaa oleskeluyh-

teiskuntaa. Vähiten auttamishalua on
päihdeongelmaisia ja ylivelkaantuneita
kohtaan, sillä heidän katsotaan olevan
itse syyllisiä huono-osaisuuteen. Myötämielisimmin ajatellaan lasten, vammaisten ja vanhusten auttamista.
Auttamishalu on korkein huonoina aikoina, heikoin hyvinä aikoina. Parhaita
lahjoittajia ovat ne, joiden tulotaso on
matala. Ihminen, joka tietää, että huonoosaisuus syntyy muustakin kuin omasta
syystä, on halukas auttamaan.
Yhteisvastuukeräys sai alkunsa 1949, jolloin useamman heikon satovuoden jälkeen kärsittiin nälästä, aliravitut lapset
sairastuivat ja työttömyys vaikeutti perheiden toimeentuloa. Yhteisvastuukeräys toi apua ja toivoa.
Yhtenäiskulttuurin aika on ohi. Mutta
voiko vieläkin nähdä oman hyvinvoinnin yli lähimmäisen tarpeet ja auttaa?
Kaikki hätä ei ole itse aiheutettua. Yhteisvastuukeräys on parhaimmillaan apu
hiljaiseen hätään ja samalla vahvaa vai-

Yhteisvastuun
keräyspäivät ja
YV-tapahtuma päivä:

kuttamistyötä niiden puolesta, joiden hätä on suurin ja joita muu apu ei tavoita.
”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minä olin sairas, ja te kävitte
minua katsomassa.”
Toivotan vuoden 2020
yhteisvastuukeräykselle iloa,
menestystä ja Jumalan siunausta!
Mauno Soronen, kirkkoherra

KIRKON KEITTO,
YHTEINEN ATERIA
KUTSU SYÖMÄÄN JA SEURUSTELEMAAN
to 13.2 klo 11-12
Paikkana seurakuntasali.
Hinta 2 euroa/henkilö.
Alle kouluikäiset maksutta.
Olet lämpimästi tervetullut!

Kuka tänne voi tulla? Juuri sinä!

Mitä diakonia tarkoittaa?
Näin kysyn monesti rippikoulussa tai kerhonjohtajia kouluttaessa. Nuoret ovat viisaita. He
listaavat monenlaisia diakoniatyöhön kuuluvia asioita. Kerhot,
vanhusten auttaminen, leirit,
ystävän tukeminen, velkaantuneen opastaminen. Diakonia on tuota kaikkea ja paljon
muutakin.
Diakonia on palvelua. Se perustuu kristilliseen uskoon ja rakkauteen. Sen tarkoitus on lievittää ja poistaa hätää ja kärsimystä. Diakoniatyöllä pyritään
auttamaan ja tukemaan erityisesti niitä, jotka jäävät kaiken
muun avun ulottumattomiin tai
jotka ovat muutoin tarvitsevat
elämässään tukea.
Diakonian kasvot ovat monenlaiset. Auttamistapoja on monenlaisia. Meillä Haapavedellä
on rikkaus, että niin monet ihmiset haluavat antaa omaa aikaansa lähimmäisen auttamiseen. Vapaaehtoisia on ollut lukemattomissa erilaisissa tehtävissä. He ovat palvelleet mm.
diakoniakylätoimikunnissa, talkoissa, olleet ystävinä, saattajina kirkkoon tai sairaalaan, kerhoissa, leireillä, yhteisvastuukerääjinä, tapahtumajärjestäjinä,
Palvelevan Puhelimen päivystäjänä, avustaneet eri tilanteissa
laulamalla ja soittamalla. Lista
on loputon eikä kaikkia tehtäviä
pysty sanomaan. Haluaisitko sinä antaa aikaasi lähimmäiselle?
Ota rohkeasti meihin yhteyttä
ja kysy eri mahdollisuuksista.
Kaiken työn ja tehtävän tarkoitus on, että jokainen saisi kokea
omassa elämässään rakastavan
Jumalan läsnäoloa ja palvella
samalla lähimmäistään. Tähän
meitä ohjaa Jeesuksen esimerkki, sillä ei Ihmisen Poika tullut
palveltavaksi vaan palvelemaan.
Kevään toiminnassa diakonia-

2.2. Keräys alkaa,
kerätään keskustan alue
sekä sivukylät aloittavat keräyksen.
21.3. YV-tapahtuma Kopsalla.
17. ja 18.4. lipaskeräys
kauppojen ovella

HAAPAVEDEN SEURAKUNNAN
VARHAISNUORTEN KEVÄT 2020
KOKO PERHEEN HIIHTO- JA
LASKETTELURETKI
PALJAKKAAN 22.2.2020

työssä näkyy perinteisesti kerhot. Seurakuntakerhoon ja KorSi-kerhoon ovat kaikenikäiset
tervetulleita. Kerhot kokoontuvat tiistaisin kerran kuussa. Välillä kerholaiset tuovat itse ohjelmaa, toisinaan saamme kuulla luennoitsijaa, jollain kerralla
keskustelemme, askartelemme
tai laulamme. Jokaisessa kerhossa on hartaus ja kahvit ohjelman
lisäksi. Kerho on paikka, jossa
voi kohdata ja vaihtaa kuulumisia.
Uutena toimintamuotona alkaa
nyt keväällä yhteisöllinen ruokailu, Kirkon Keitto. Se on seurakuntalaisilta lähtenyt toive.
Kirkon Keittoa ei tarvitse syödä
yksin. Silloin on mahdollista keiton lomassa vaihtaa kuulumisia
toisten kanssa. Hinta on tarkoituksella laitettu niin alas, ettei
se olisi kenellekään este tulla
yhteiselle lounaalle. Ensimmäinen Kirkon Keitto on torstaina
13.2 klo 11-12 seurakuntasalissa.
Tule syömään. Haluaisitko joskus olla talkoissa valmistamassa ateriaa?
Diakoniavastaanotto on maanantaisin klo 9-11 diakoniatoi-

mistossa. Toimisto löytyy kirkkoherranviraston vierestä. Diakoniavastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta, mutta myös
oman ajan varaaminen itselle
sopivampaan aikaan on mahdollista. Voit tulla keskustelemaan kaikenlaisista asioista kuten iloista, suruista ja kuulumisista. Joskus on mielekkäämpää
kohdata kotona. Diakoniatyöntekijöitä voi pyytää kotikäynnille. Kynnystä pyytämiselle ei tarvitse olla.
EU-ruokaa jaetaan sekä diakoniatoimistossa että kaupungin työpajalla. Teemme yhteistyötä kaupungin työpajan kanssa. Sekä keväällä että syksyllä
järjestetään muutama jakokerta. Työpajalla tapahtuvasta
EU-ruokajakelusta ilmoitetaan
kauppojen ilmoitustaululla ja
jakopäivinä tienvarsikylteillä.
Yhteisvastuukeräys pyörähtää
käyntiin helmikuun 2. päivänä.
Haapaveden kirkonkylällä kerätään ovelta ovelle keräys heti Jumalanpalveluksen jälkeen.
Myös sivukylien keräys aloitetaan tuolloin. Seurakuntasalissa jaetaan keräysmateriaali ja

osoitetaan jokaiselle oma keräysalue. Keräämään ei tarvitse
lähteä kuivin suin, sillä kerääjille keittoa ja kahvia. Tänä vuonna kerääjiksi on kutsuttu myös
rippikoululaisia. He tarvitsevat
tuekseen aikuisia. Olisiko sinulla, aikuinen, mahdollisuus tulla
keräämään ja samalla olemaan
tukena rippikoululaisille?
Keväällä voi yhteisvastuukeräykseen osallistua myös huhtikuussa 17. ja 18. päivä, silloin
keräämme lippailla kauppojen
ovilla. Suunnitteilla on myös YVtapahtuma Kytökylän Kopsalle 21.3.
Seurakunnassa on kaksi diakonissaa. Hannele on kokoaikatyössä ja Aila on tavoitettavissa parillisilla viikoilla. Parittomilla viikoilla hän on Kärsämäen seurakunnassa.
Diakoniatyöntekijät tavoittaa
sähköpostilla etunimi.sukunimi@evl.fi tai p. 044 3598 513
/ Hannele. p. 044 3598 522 /
Aila (parilliset viikot). Ota rohkeasti yhteyttä!
Iloa ja siunausta kevättalveen!
Hannele ja Aila

6-luokkalaiset ja sitä vanhemmat
voivat lähteä itsenäisesti,
nuoremmat tarvitsevat huoltajan.
Retki maksaa 40 euroa, sis. matkat,
keittoruuan, hissilipun ja vakuutuksen
Välineitä voi vuokrata, suksisetti, lumilauta 20 euroa/hlö
Pelkät monot 9 euroa. Kypärä pakollinen, vuokra 5 euroa
Hiihtäjille retki maksaa 20 euroa.
Sitovat ilmoittautumiset Lealle tai 044- 3598534
Ilmoittautuneet maksavat retken etukäteen.
Retkelle on varattu kaksi linja-autoa.
Toinen auto otetaan, jos ilmoittautuneita ja maksaneita on vähintään 30.
Retki yhteistyössä Haapaveden Salopartion kanssa.

1-3 (4)-luokkalaisten TALVILEIRI
15.-16.2. Hammasniemessä.
Leirillä mahdollisuus hiihtää, sään mukaan.
Leiri maksaa 14 euroa. Leirille ilmoittaudutaan Lealle p. 044-3598534
4-luokkalaiset voivat valita tulevatko pienempien vai isompien leirille.

5-7 (4)-luokkalaisten KEVÄTLEIRI
Hammasniemessä 21.-23.3.
Leiri maksaa 14 euroa.
Ilmoittautuminen Lealle 044-3598534.

SEURAA MEITÄ SOMESSA!
Facebook:
@haapavedenseurakunta
@haapavedenseurakuntanuoret
Instagram:
haapavedenseurakunta
haapavedenseurakuntanuoret

