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Yhteisvastuukeräys lasten asialla

Lapsia kasvaa köyhyydessä myös Suomessa
Eija Kosunen

– Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen kohde, lasten
ruokaturva, ei voisi olla osuvampi. Kun kuulin, mihin
kohteeseen varoja kerätään,
tuli heti tunne, että kohde
on oikea. Jo puolen vuoden
ajan on työssäni tullut esille,
että lapsiperheillä ei mene
hyvin. Myös ulkomaankohde Haiti oli päätetty ennen
kuin maanjäristys tapahtui.
Jokin johdatus tässäkin on
ollut, arvioi Heinäveden seurakunnan diakonissa Leena
Elomaa-Sorjonen.
Vt. kirkkoherra Osmo
Koskinen vahvistaa, että
Yhteisvastuukeräysten kohteet valitaan jo hyvissä ajoin
etukäteen. Lapsiperheet Suomessa ja Haitissa olivat pääkohteet.
– Tyhjä vatsa on karu alku
elämälle, Koskinen toteaa.
Haitin maanjäristys ja siitä
aiheutuva valtava katastrofi
kuitenkin saattaa viedä päähuomion lapsista ja heidän
ahdingostaan. Haiti on maailman toiseksi köyhin valtio,
joka on nyt tullut erittäin hy-

vin ihmisten tietoisuuteen.
Koskisen mukaan ihmiset
ovat yleensäkin hyvin perillä
YV-keräysten kohteista.
Heinävedellä keräys alkaa
kuten yleensäkin kinkereiden
ja piirien kautta, joissa keräyslistoja ja -lippaita jaetaan.
Kerääjiä kaivataan koko pitäjän alueelle, sillä aktiivisesti
vuosia mukana olleet alkavat
jo olla iäkkäitä, eikä ovelta
ovelle kiertäminen enää onnistu entiseen tahtiin.
– Listakeräykset tehdään
ovelta ovelle menetelmällä,
vt. kirkkoherra kertoo. Lippaita kierrätetään kirkonkylän kerrostaloissa sekä erilaisissa tapahtumissa.
– Näihin tapahtumiin
kuuluvat myös henkilökunnan keräystapahtumat markettien edessä huomenna
keskiviikkona sekä ensi viikolla torstaina. Huhtikuussa
on myös markettien edessä
kerääjiä liikkeellä.

Ole arkienkeli
ja auta!
Rahan lahjoittamisen lisäksi
Yhteisvastuukeräykseen kuuluu myös erilaisten tuotteiden

myynti ja niistä saatavien tulojen tulouttaminen keräykseen. Monet suomalaiset yritykset ovat lähteneet mukaan
valmistamalla laadukkaita
tuotteita YV-tunnuksin. Tänä
vuonna muun muassa Iittala
on mukana kampanjassa.
– Lähtisiköhän tällä uistimella paremmin kalaa,
kun siinä on tuo merkkikin,
pohtii Osmo Koskinen ja tutkailee uistinta, johon on painettu Yhteisvastuukeräyksen
punainen sydän.
Arkienkeli-tunnuksin painettuja t-paitoja on jo kysytty. Yhteisvastuun hyväksi
myydään myös enkelin siipiheijastimia, esiliinoja, tarjottimia, juomalaseja, pyyhkeitä
jne.
Vuonna 2009 Heinäveden
seurakunnassa Yhteisvastuukeräyksellä saatiin noin 4000
euroa eli euro yhtä kunnan
asukasta kohden. Tuosta kokonaispotista seurakunta sai
noin 400 euroa. Sen lisäksi
seurakunnalla on mahdollista hakea varoja nimettyyn
kohteeseen myös rovastikunnan Yhteisvastuukeräyksen
tasausvaroista. Tasausvaroja
jaetaan rovastikunnan seura-

Dokumentti Valamon
munkeista evakossa
Kannonkoskella 1939-1940
Erkki Raatikaisen arkisto

Eija Kosunen

Valamon luostarista Laatokalta siirrettiin Talvisodan
jaloista pohjoiseen KeskiSuomeen Kannonkoskelle
yli sata munkkia, joista 27 on
haudattu nykyisen Kannonkosken seurakunnan hautausmaahan. Paikkakunnalla
on vielä elossa n. 80-vuotiaita henkiöitä, jotka muistavat
elävästi munkit ja suostuvat
kertomaan asiasta. Lisäksi
on elossa ortodoksikirkkoon
kuuluvia henkilöitä, jotka
ovat olleet tekemisissä edesmenneiden munkkiveljien
kanssa ja muistavat vanhan
Valamon elävästi.
– Aihe on kiinnostava ja
vieläkin elävän tuntuinen
näiden ihmisten kertoman
kautta ja kannattaa ehdottomasti taltioida jälkipolville.
Samalla tallennetaan arvokas
osa Suomen historiallista ortodoksiperinnettä, kertoo
Raimo Salo, yksi dokumentin tekijöistä.
Kuvauksia
suoritetaan
Keski-Suomessa, Valamon
luostarissa Heinävedellä ja
eri puolella maata yksityisten ihmisten luona. Hanke
on aloitettu jo viime vuoden
keväällä. Päätavoitteena on
tuottaa aiheesta dokumentti.
Kaikki kuvattu raakamateriaali luovutetaan ilman eri
veloitusta Valamon luostarin

Eija Kosunen

kuntiin tasapuolisesti.
– Uskon ja toivon, että tämänvuotinen kohde eli lapset
saisivat ihmiset olemaan arkienkeleitä ja auttamaan, Leena Elomaa-Sorjonen sanoo.
Yhteisvastuukeräys käynnistyi virallisesti viime sunnuntaina. Keräyksen tuotolla
Yhteisvastuu auttaa köyhiä
lapsiperheitä Suomessa ja
Haitissa turvaamaan itselleen
jokapäiväisen leivän.
Suomessa kasva 150 000
lasta köyhyydessä. Haitissa
asiat ovat paljon hullummin.
Yhteisvastuu 2010 auttaa
lapsiperheitä turvaamaan
jokapäiväisen leipänsä. Suomessa Marttaliitto järjestää
heikoimmassa asemassa oleville lapsiperheille ruokakursseja ja kotikäyntejä.

Vt. kirkkoherra Osmo Koskinen ja diakonissa Leena
Elomaa-Sorjonen tutkailevat YV-keräyksen hyväksi
myytäviä tuotteita. Kirkkoherraa kiinnosti uistin, kalamies kun on.

Onnittelemme
5 vuotta
täyttää
14.2. Silja
Susanne
Räsänen.
Seija ja Eino Kinnusen sekä Suoma
ja Martti A. Räsäsen lapsenlapsi.

6 vuotta täytti
9.2. Ella Olivia,
Kotkassa.

2 vuotta täyttää
12.2. Oskari
Tirkkonen,
Varistaipaleessa.

Marja ja Kalevi
Karvisen pojantytär
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KIRJASTO
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Viisikymmentä vuotta
yhtä hymyä...
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p. 040 713 8660
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Hellua onnitellen
kotiväki, sukulaiset
ja ystävät

Kannonkoskelainen kunnallismies Jussi Oikari ja pappismunkki Isaakij olivat avainhenkilöitä ketjussa, joka juurrutti Valamon luostarilaitoksen nykyiseen Suomeen.
(Kuva Erkki Raatikaisen hallussa)

arkistoon tutkimuskäyttöön.
– ”Valamon evakkomunkit”- dokumenttihanke
(työnimi) etenee suunnitelman mukaan - kävin 3.2 isä
Timo Mäkirinnan kanssa
Heinävedellä uudessa Valamossa ja tapasimme arkkimandriitta Sergein. Hän
lupasi luostarin täyden tuen
hankkeelle ja aloitamme kuvaukset viikolla 15. Saamme luostarin arkistosta mm.

ainutlaatuista sota-ajan kuvamateriaalia käyttöömme.
Touko-kesäkuun vaihteessa
veljestö vierailee Kannonkoskella. Vierailu kuvataan
aina Heinävedeltä alkaen
materiaaliksi dokumentteihin. Saimme tiedon, että arkkipiispa Leo on lupautunut
projektin suojelijaksi. Ohjelmat suunnitellaan valmistuvaksi syksyllä viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Hyvää
ystävänpäivää
toivoo Pentti ja hänen
Ritvansa Ilomantsista

Hyvää
ystävänpäivää
kaikille
puolisoni sisarien,
veljien, enon, tädin ja
serkkujen perheille
sekä kaikille hyville
tutuilleni ja
suuttuneille tutuilleni.
Pirkko Pirinen
Säynetkoski

