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Kino Väylä

Heinähattu, Vilttitossu ja 
Rubensin veljekset (K7)
Su 28.1. klo 18.00
Ti 30.1. klo 18.00
Perhe-elokuva, kotimainen
kesto: 1h 31 min

Veljeni vartija 
(ikärajaa ei vielä ilmoitettu)
Su 4.2. klo 18.00
Ti 6.2. klo 19.00
Draama, kotimainen
kesto: 1h 40 min

Fifty shades freed 
(K16)
Pe 9.2. klo 19.00
Su 11.2. klo 18.00
Ti 13.2. klo 19.00
Draama, romantiikka
kesto: 1h 45 min

Varasto 2
(ikärajaa ei vielä ilmoitettu)
Pe 16.2. klo 19.00
Su 18.2. klo 18.00
Ti 20.2. klo 19.00
Komedia, kotimainen
kesto: (ei ilmoitettu)
 
Labyrintti – Tappava 
lääke 
(K12)
Su 25.2. klo 18.00
Ti 27.2. klo 19.00
Toiminta, jännitys, sci-fi
kesto: 2h 22 min

Liput: 5€ / 7€

Lisätietoja kulttuuritoimi puh. 040 572 0327

9999210 
JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS 
Pello 3.2.2018 klo 10.00–18.00, Pellon koulukeskus, 
yläkoulun luokka 13, Koulutie 16, 95700 Pello. 
Kurssimaksu 80,00 €
Kertauskurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat 
jo suorittaneet aikaisemmin järjestyksenvalvojan 
peruskurssin, mutta joilla kortti on vanhentumassa. 

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET
Puhelimitse   
Pellon toimisto   040 4826 302, 
Ylitornion toimisto  0400 220 343 

kansalaisopisto@ylitornio.fi
Netti-ilmoittautuminen 
https://www.opistopalvelut.fi/ylitornio/index.asp 

Suurten järjestöjen apu menee perille

YLITORNIO – Pohjois-
Suomen Syöpäyhdistyksen 
Ylitornion osasto kokoontui 
maanantaina Yritystalolla, 
jonne tuli vieraaksi diakoni 
Ritva Eronen. Ylitornion 
osaston vetäjä Anja Pulk-
kinen oli kutsunut Erosen 
ja pyytänyt tätä puhumaan 
aiheesta, joka olisi hänelle 
tärkeä ja läheinen.

– Minun työhöni liittyvät 
rahan kerääminen ja sen 
eteenpäin vieminen, eli avus-
tukset. Yhteisvastuukeräys 
alkaa taas pian ja sen alka-
essa saa aina miettiä, mitä 
kysymyksiä tulee vastaan, 
kun menee lippaan kanssa 
keräämään, Eronen sanoi.

– Millä perusteella joku 
antaa tai ei anna rahaa kerä-
ykseen? Usein kysytään, 
meneekö raha perille sinne, 
minne sitä kerätään?

Eronen johdatteli läsnä-
olijat miettimään keräyksiin 
suhtautumistaan ja kysyi, 
mikä on yleistuntuma, 
meneekö apu perille. Joku 
vastasi luottavansa, että 
kirkon antama apu menee 
perille. Keskusteltiin vapaa-
ehtoisten työstä ja palkal-
lisista työntekijöistä, joita 
molempia on mukana kerä-
yksissä.

– Kaikki ei voi olla vapaa-
ehtoisten varassa, vaan on 
oltava virallisia palkattuja 
työntekijöitä, jotka orga-
nisoivat keräystä. Nykyään 
ollaan aika tarkkana kerä-
ysten suhteen. Ihmiset vaati-
vat läpinäkyvyyttä ja tietoa 
kerättyjen rahojen käytöstä, 
Eronen kertoi.

Yleistuntuma vaikutti 
olevan, että ainakin televi-
siossa esitettyjen suurten 
keräysten apu menee perille, 
koska tilaisuuksissa on esi-
tetty video- ja kuvamate-
riaalia suoraan kohdealu-
eelta, ihmisistä, jotka ovat 
saaneet apua.

Konkreettisia tarinoita

Suuria ja tunnetuimpia 
keräysjärjestöjä, joihin myös 
luotetaan, ovat SPR, Unicef 
ja Kirkon Ulkomaanapu. 
Näiden lisäksi tärkeinä 
avustusjärjestöinä mainit-
tiin Suomen Partiolaiset, 
Lionsit, Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto sekä World 
Vision ja Plan.

Ritva Eronen kertoi esi-
merkkejä, iloisia tarinoita, 
kolmen suuren järjestön 
antamasta avusta, joka on 
mennyt perille.

Ensimmäiseksi hän esit-
teli World Vision -kummi-
lapsitoiminnan ja kertoi 
omasta perulaisesta kummi-
lapsestaan Ivanista.

– Voin olla sataprosentti-
sen varma, että kun lähetän 
kuukausittain rahaa sinne, 
raha menee perille Ivanin ja 
hänen perheensä ja hänen 
kylänsä hyväksi.

Eronen näytti saamiaan 
valokuvia, muun muassa 
kuvaa ja kirjettä, missä Ivan 
oli kiittänyt saamistaan 
koulupöydästä ja tuolista, 
repusta, riisistä ja monesta 
muusta.

World Visionin kummi-
lapsitoiminnan avustuk-
silla saadaan aikaan paljon 
muutakin. Eronen kertoi 
Kolumbiassa käynnistetystä 
hankkeesta, jossa on ope-
tettu lapsia ja nuoria huo-
lehtimaan ympäristöstään 
ja hygieniasta, sekä Keski-
Intiassa asuvasta tytöstä, 
joka on päässyt kouluun 
kummitoiminnan avulla.

Kirkon Ulkomaanapu

– Kirkon Ulkomaanapu 
tekee kehitysyhteistyötä pit-
källä aikajänteellä. Kohteina 
ovat erityisesti naisten ja 
lasten koulutus sekä elinkel-
poisten olosuhteiden aikaan-
saaminen, Eronen sanoi.

Ritva Eronen esitteli avustuskohteita muun muassa kertomalla oman kummipoikansa elämästä. Takana Alli Rousu ja Sirkka 
Malkamäki.

Arkistokuva

Esimerkiksi Kambod-
zassa on avustusrahalla 
tehty miinanraivaustyötä 
laajalla alueella ja saatu 
1550 perheelle maata vilje-
lyskäyttöön.

Sierra Leonesta Eronen 
kertoi 31-vuotiaan Katien 
tarinan. Katie oli pakotettu 
avioon 13-vuotiaana ja hän 
jäi aviomiehensä kuoltua 
yksin viiden lapsen kanssa. 
Hän pääsi kuitenkin Kirkon 
Ulkomaanavun avustuksella 
järjestettyyn nuorille nai-
sille tarkoitettuun ammat-
tikoulutukseen ja valmistui 
ompelijaksi.

– Sata tyttöä tai nuorta 
naista valmistui siellä ompe-
lijaksi viime vuonna. He 
saavat nyt toimeentulon 
ompelemalla itsenäisinä 
yrittäjinä, Eronen ilmoitti.

Sudanissa oli alueelle 
saatu maanviljelystyötä 
varten kuokkia ja muita, 
aikaisempaa parempia ja 
kevyempiä, työvälineitä.

Usko ja luota

Kerrottuaan nämä ja useita 
muita esimerkkejä avustus-
keräysten perillemenosta 
Eronen kysyi:

– Jos joku nyt kysyy teiltä 
jonkun keräyksen yhtey-

dessä, meneekö raha perille, 
mitä vastaatte?

Läsnäolijat nyökyttelivät 
ja vakuuttivat uskovansa, 
että apu menee perille. Aili 
Tervonen totesi, että hän 
kerääjänä ollessaan vastaa 
yleensä, ettei hän ole vas-
tuussa siitä, mitä rahalle 
tapahtuu sen jälkeen kun 
se on kerätty. Hän kuiten-
kin toimii kerääjänä hyvällä 
tarkoituksella ja auttamis-
halulla.

– Näin se juuri on. 
Meidän pitää vain uskoa 
ja luottaa. Viimeisen päälle 
me emme voi tietää, Ritva 
Eronen totesi.

Auttamista ei voi eikä 
saa lopettaa sen takia, että 
epäilee rahojen perilleme-
noa, sillä yleensä ainakin 
suurimpien avustusjärjestö-
jen keräämä apu kuitenkin 
menee perille. Sillä annetulla 
avulla tehdään paljon hyvää 
lasten ja naisten koulutuk-
sen ja ihmisten elinolosuh-
teiden parantamiseksi eri 
puolilla maailmaa.

Lähelläkään olevia koh-
teita ei pidä unohtaa. Jopa 
naapuri voi tarvita apuasi, 
vaikka ei ehkä uskalla tai 
halua sitä pyytää.

Kaisu Määttä

Mukanasi 
missä ja 
koska vaan!

Raitti-sovellus tuo 
Meän Tornionlaakso -lehden 
älypuhelimeesi ja tablettiisi.


