KALEVAN KARHUJEN JA KALEVAN
SUUNTATYTTÖJEN YHTEINEN
YHTEISVASTUUTEMPAUS
Mikä on Yhteisvastuu?
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa
hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
Tuotosta 60 % menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain
valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön. Partion syrjäytymisenvastainen hanke
on keräyksen kotimaankohde vuonna 2016.

Partio kuuluu kaikille – kaverit kuuluvat kaikille
Yhteisvastuun teema 2016 on syrjäytymisen ehkäiseminen. Kun nuorilta on kysytty keskeisimpiä syrjäytymisen syitä, he mainitsevat
tärkeimpänä ystävien puutteen.
Yhteisvastuukeräysvaroilla pyritään saamaan yhä useampi syrjäytymisvaarassa oleva lapsi ja nuori mukaan partiotoimintaan.
Piiritasolla toteutettavilla hankkeilla pyritään tuomaan partioon mukaan entistä useampia maahanmuuttajia, erityistä tukea
tarvitsevia sisupartiolaisia ja vähävaraisista perheistä tulevia lapsia ja nuoria.
Keräysvaroilla löydetään partiossa sata uutta tapaa tehdä partiota. Näillä sadalla tavalla saadaan partiotoiminnan piiriin vuosittain
lisää sellaisia lapsia ja nuoria, joita partiotoiminta erityisesti hyödyttää.

Hyvällä työllä liikkeelle
Yhteisvastuukeräys alkaa 7.2. Partiomaiseen tyyliin partiolaiset käynnistävät keräyksen hyvällä työllä ja järjestävät Yhteisvastuutempauksen. Tempauksen puitteissa huivikaulaiset partiolaiset ja seurakunnan toimijat kokoontuvat yhteen auttamaan apua
tarvitsevia.
Lippukuntamme järjestävät Yhteisvastuu-tempauksen
-

Lauantaina 13.2. yhteisvastuu lipaskeräys Kalevan Prismalla klo 10-18. Keräys toteutetaan pareittain tunnin vuoroissa yksi pari
Karhuista ja yksi Kasuista yhdessä seurakunnan toimijoiden kanssa.
Sunnuntaina 14.2. Kolehdin keräys klo 9.30 Kalevan kirkko
Sunnuntaina 24.4. Kolehdin keräys klo 9.30 Kalevan kirkko

Lauantaina 13.2. olevaan lipaskeräykseen ilmoittaudutaan viimeistään 10.2.2016 mennessä sähköpostilla tai tekstiviestillä oman
lippukunnan yhteyshenkilölle. (kts. tiedot alhaalla)
Lisää tietoa Yhteisvastuukeräyksestä löydät osoitteesta www.yhteivastuu.fi. Partion keräykseen liittyviä materiaaleja on kerätty
osoitteeseen www.partio.fi/yhteisvastuu . Sieltä löydät esimerkiksi lisätietoa Yhteisvastuu-merkistä.
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