
YHTEISVASTUU 2016  TORJUU  NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ 
SUOMESSA JA UGANDASSA 

Suomessa yv-keräyksen yhteistyökumppanina toimivat 
Suomen Partiolaiset ja Ugandaan avun vie perille Kirkon 
Ulkomaanapu.   
 
 

 

                       

 
 

 
 

 

 
 

Suomessa yhteisvastuuvaroja käytetään syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten 
etsimiseen ja ohjaamiseen partioon. Keräysvaroilla autetaan pienituloisista perheistä 
tulevia lapsia partioharrastuksen pariin. Keräysvaroin tuetaan myös erityisryhmiä. 
Sisupartiolaiset tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta mm. vamman aiheuttaneen 
liikkumis-, aisti- ja kommunikointirajoitteen vuoksi. Sisupartiotoiminnassa partio-
ohjelmaa sovelletaan erityislasten ja -nuorten tarpeiden mukaan.  

 

Ugandassa yhteisvastuuvaroilla tuetaan nuorten ammattikoulutusta ja toimeentuloa 
Rwamwanjan pakolaisleirillä lähellä Kongon rajaa. Alueelle on rakenteilla ammatti-koulu, 
jossa voi opiskella mekaniikkaa sekä rakennus-, hotelli- ja maatalousalaa. Kouluun 
opiskelijoiksi valitaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia pakolais- ja 
ugandalaisnuoria. Koulutukseen sisältyy myös työharjoittelu, jossa nuoret saatetaan 
yhteen tulevien työnantajiensa kanssa.  

Osallistu sinäkin yhteisvastuukeräykseen  
 

Yhteisvastuukeräystä toteuttaa runsaat 35 000 vapaaehtoista kerääjää ja talkoolaista 
ympäri Suomen, ja siihen osallistuvat kaikki ev.lut. seurakunnat.  Yhteisvastuu auttaa 
hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa 
ja ulkomailla. Yhteisvastuukeräys käynnistyy 7.2.2016 Kuopion Tuomiokirkon 
avajaisjumalanpalveluksella. Sen toimittaa keräyksen esimies, Kuopion hiippakunnan 
piispa Jari Jolkkonen. Keräyksen suojelija on tasavallan presidentti. 
 

Liity lähimmäisenrakkauden kansanliikkeeseen ja tule tekemään hyvää lähimmäiselle.  
Tule yhteisvastuun kerääjäksi, keräyslipasvastaavaksi, seurakunnan tapahtumien 
järjestelijäksi tai avustajaksi ym. erilaisiin vapaaehtoistehtäviin. Ole arkienkeli ja auta. 
 
Voit osallistua keräykseen myös maksamalla haluamasi summan seuraaville tileille. 

Käytä Munkkiniemen seurakunnan omaa viitenumeroa 308359.   
 
 

*Nordea   FI16 2089 1800 0067 75 
 

*Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28 
 

*Danske Bank  FI81 8000 1600 0516 51 
 

 *Handelsbanken  FI81 3131 1000 4651 24 
 

*Aktia    FI82 4055 0010 4148 41 
 

 *Ålandsbanken  FI53 6601 0002 2825 80 
 



Yhteisvastuun tv-dokumentit näkyvät helmikuusta alkaen YLEn kanavilla, YLE Areenassa 
ja YouTubessa: youtube.com/yhteisvastuukerays.                                             Dokumentit voi 
katsoa myös Yhteisvastuun nettisivuilta keräyksen käynnistyttyä.  
      

 

Voit lahjoittaa myös puhelimella                                                                                                                           

 

SOITA 0600 1 7010  (10,26 € / 
puh+pvm)                 
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm)                                                                                            

LÄHETÄ tekstiviesti numeroon 16588      
Kirjoita viestikenttään  
APU5    (5 €) 

APU10 (10 €)  
APU20 (20 €)    

           

Huivit ylös Suurjuhlan laulussa 8.6.2014 Kuva: Anna Enbuske  

 



 
                     Rwamwanjan koululaiset iloitsevat uusista luokkahuoneista. Kuva: Kirkon Ulkomaanapu 
 


