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Tämä maailma tarvitsee rakkautta
Tämä maailma tarvitsee joulun
että synkistä synkinkin yö
Vois nähdä sen ikuisen valon
joka kaipuuna sydäntä syö
Jos me onnistumme kaiken kauniin
toisiltamme piilottamaan
Tämä maailma tarvitsee joulun
meidän rakkauden paljastamaan

Hyvää Joulua, ystävämme!
Tässä ystäväkirjeessä kerromme vuoden 2021
kuulumiset Casa Albergue ry:n avustustyöstä EteläAmerikassa ja Afrikassa.
Koronapandemia on muuttanut maailmaa parin
viime vuoden aikana. Emme ole voineet nähdä
toisiamme ja kokoontua kuten ennen. Monessa
kodissa, ja varsinkin köyhissä maissa, toimeentulo on
vaakalaudalla ja koetaan yksinäisyyttä. Rukoillaan,
että ”joulun hyvä tahto” saisi vallata sydämemme
Suvi Teräsniskan laulaman joululaulun sanoin:
”Tämä maailma tarvitsee rakkautta!”
ESPERANZA-projektimme Boliviassa naisten ja
heidän perheidensä auttamiseksi jatkuu edelleen.
Koronan tuomat rajoitukset ovat muuttaneet FESsäätiön toimintasuunnitelmia koulutuksista ja
kokoontumisista perheiden auttamiseen. Meidän on
hyvä muistaa nyt Bolivian tilannetta rukouksin, sillä
siellä eletään todella vaikeita aikoja.
Etiopian lapsityön tukeminen jatkuu avustamalla
uuden työntekijämme, Hirud Chakan, koulutusta
psykososiaaliseen työhön.
Keniassa olemme jatkaneet Ruth Suren koulutuskustannusten tukemista. Ruth tekee työtä
sorrettujen ihmisten parissa. Anne ja Ari Joensuu
pääsivät juhliin mukaan, kun Ruth Sure valmistui
yliopistosta
yhteisökehityksen
kandidaatiksi
marraskuussa 2021 (kuva oikealla).
Casa Albergue ry:n tekemä avustustyö ei tavoittele
voittoa, vaan kaikki jäsenmaksut ja lahjoitukset
käytetään kohteidemme tukemiseen. Muistetaan
toisella puolella maapalloa olevia ystäviemme ja
rukoillaan rakkautta ja joulumieltä meille jokaiselle!
Virve Puttonen, puheenjohtaja

Mitä vikaa on rauhassa ihmisten kesken
Mitä vikaa on rukouksessa
Joka jouluna kaikuu yli kaupunkien
Mitä vikaa on rakkaudessa
Tämä maailma tarvitsee rakkautta
niin kuin pimeys pimeyden alla tarvitsee valoa
Turha väittää muuta, turha vastaan sanoa
Tämä maailma tarvitsee rakkautta
Onko kaikilla lapsilla ruokaa
Onko aseet jo vaienneet
Hyvä tahto ihmisten kesken
Onko haaveemme toteutuneet
Jos niin on voidaan kaikesta kiittää
Silloin maailma valmis jo on
Muuta tarvitse ei, se riittää
Silloin joulu on tarpeeton
Tämä maailma tarvitsee rakkautta
niin kuin pimeys pimeyden alla tarvitsee valoa
Turha väittää muuta, turha vastaan sanoa
Tämä maailma tarvitsee rakkautta
Tämä maailma tarvitsee joulun
että synkistä synkinkin yö
Vois nähdä sen ikuisen valon
joka kaipuuna sydäntä syö
Leskinen – Kiiskinen – Tähkä

Kenia

Ruth Sure valmistui
yhteisökehityksen
kandidaatiksi
marraskuussa 2021.

Psykososiaalisen
tukityön opettajat
kokoontuivat
koulutukseen
Nairobissa.

Lämpimät terveiset Nairobista teille kaikille!
Ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, että olette sponsoroineet opiskelujani vuosina 2018-21. Olen nyt suorittanut
Community Development -kandidaatin tutkinnon St. Paulin yliopistossa. Tämä tutkinto merkitsee minulle todella
paljon. Saan tietoa ja taitoja työhöni sekä vapaaehtoistyöhön.
Ammatillinen koulutus ja työkokemus mahdollistavat kehitysyhteistyön tekemisen täällä Keniassa. Ilmoittauduin
Development Studies -maisteriohjelmaan syyskuussa 2021, ja tämä yliopistokoulutus kestää vuoden 2023
syyskuuhun asti.
Kiitos vielä kerran anteliaisuudestanne ja tuestanne, jota olette luvanneet jatkossakin antaa. Esittelen teille
valokuvien kautta sitä psykososiaalista työtä, jota olen ollut järjestämässä. Koulutan tiimejä eri puolilla Keniaa
traumojen kohtaamiseen ja hätätilanteissa toimimiseen. Työskentelen myös yhteistyössä seurakuntien kanssa.
Lisäksi olen mukana perhetyössä ja teemme toisinaan myös kouluvierailuja.
Vielä kerran paljon kiitoksia kaikesta! Siunatkoon Jumala teitä kaikkia runsaasti!
Ystävällisin terveisin, Ruth Sure

Yllä: Kampanjoimme
naisten ja tyttöjen
puolesta seksuaali- ja
lisääntymisterveyteen
liittyvissä oikeuksissa.

Yllä: Vammaisten lasten
puolustaminen on osa
työtämme.
Vieressä: Koulutamme ja
ohjaamme yhteisöjä, joilla on
vaarallisia kulttuurikäytäntöjä,
kuten riitti naisten sukuelinten
silpomisesta.

Mujeres con Esperanza! Naisia, joilla on toivoa!

FES - Esperanza-hanke - Bolivia
Bolivian Cochabambassa järjestetään Casa Albergue ry:n tuella henkisen ja fyysisen väkivallan
uhreiksi joutuneille naisille ja heidän perheilleen monenlaista tukitoimintaa. Koronapandemian
aikana näitä normaaleja työmuotoja ei ole voitu rajoitusten takia järjestää. Painopiste on
siirtynyt ruokapakettien toimittamiseen puutteessa oleville naisille ja heidän perheilleen.
Toivottavasti ensi vuonna FES voi taas järjestää:







KOULUTUKSIA koskien seksuaalista hyväksikäyttöä, perheväkivaltaa, lastensuojelua, itsetuntoa ja
anteeksiantamista (osallistujina monia Casa Alberguen turvakodin entisiä tyttöjä)
OPETUSKESKUSTELUJA mm. itsensä arvostamisesta, naisten oikeuksista ja rasistisesta kohtelusta
HARTAUS- ja RUKOUSTILAISUUKSIA, HENGELLISTÄ OHJAUSTA, KESKUSTELUJA PSYKOLOGIN
KANSSA, AMMATILLISTA OHJAUSTA ja KOULUTUKSEEN OHJAAMISTA
KURSSEJA KÄDENTAIDOISSA (käsityöpajoja, ruoka- ja leivontakursseja)
SEURANTATYÖTÄ: tuetaan nuoria naisia ja entisiä Casa Alberguen tyttöjä
sopeutumisessa elämään (tukihenkilöinä Florentino, Zaida ja Tomasina)
YHTEISIÄ TAPAAMISIA, JUHLIA & LOUNAITA

Rakkaat ystävämme Suomessa,
Sydämelliset terveiset ja kiitokset siitä tuesta, jota
olette antaneet meille jo usean vuoden ajan.
Tukenne FES-järjestölle on ollut erityisen tärkeää
koronapandemian aikana, koska täällä Boliviassa
lääkintä-, sairaala- ja henkilöstöresurssit eivät ole
olleet riittäviä taistelussa koronaa vastaan.
Loppukesästä Covid-19-pandemia ei ollut täällä enää
pahimmillaan, mutta olemme edelleen eristyksissä.
30 % väestöstä ei ole saanut rokotuksia. Tämä
tarkoittaa, että tartunnat jatkuvat ja tilanne voi
edelleen pahentua. Olemme joutuneet laatimaan
projekteissamme uusia sääntöjä FES:n henkilöstön ja
asiakkaiden terveyden suojelemiseksi. Ryhmäkokoontumiset ovat sallittuja vain pienillä
osallistujamäärillä ja tarkkoja hygieniaohjeita
noudattaen.
Useat ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa, ja nyt
monilla perheillä ei ole toimeentuloa. Nämä
tilanteet vaikeuttavat parisuhteita ja perheiden
vakautta. Uskomme, että pienilläkin avustuksilla
pystymme lievittämään heidän tilanteitaan. Apua
tarvitaan erityisesti monilapsisissa perheissä.
Uusien tapahtumien valossa jouduimme kesällä
pohtimaan työtämme "Toivoa naisille -projektissa"
(= Esperanza-projekti Casa Albergue ry:n kanssa).
FES oli tehnyt keväällä 2021 toimintasuunnitelman
yhteistyössä
vapaaehtoisten
työntekijöiden
Florentinon, Zaidan ja Tomasinan kanssa.

Kesällä totesimme, että emme pysty toteuttamaan
suunnitelmaamme sellaisenaan koronapandemian
takia. Kokoontumisrajoitukset pakottivat meidät
muokkaamaan avustustyötämme, ja jouduimme
pyytämään lupaanne muutoksiin.
Uuden suunnitelmamme mukaan toimitamme naisille
ja heidän perheilleen ruokapaketteja kahdessa erässä.
Ensimmäiset paketit jaettiin elokuussa ja toiset
jaetaan joulukuussa 2021. Avustuspaketit sisältävät
välttämättömiä
perusruokia
perheille
sekä
hygieniatarvikkeita
koronavirusta
vastaan.
Noudatamme toimituksissa FES-säätiön yleisiä
ohjeistuksia avustustoiminnasta.
Olemme
pystyneet
järjestämään
Esperanzaprojektissa vain muutamia virtuaalikokouksia. Ne
eivät vaadi paljon resursseja. Ongelmana on kuitenkin
se, että köyhässä Boliviassa useimmilla apua
tarvitsevilla ihmisillä on erittäin vaikeaa päästä
internettiin taloudellisten resurssien vuoksi. Myös
puhelimista ja tietokoneista on pulaa.
Olemme erittäin kiitollisia teille, että saamme
mahdollisuuden jatkaa perheiden tukemista näillä
uusilla tavoilla.
Isaías Andia
johtaja, FES
Florentino Gorena, Zaida Orko ja Tomasina Choque
FES:n tukihenkilöstö

Florentino Gorena - Bolivia
Olemme pystyneet auttamaan naisia ja perheitä
ruokalähetyksillä. Joillakin heistä on erittäin vaikea
taloudellinen tilanne. Olemme tukeneet myös
heidän lapsiaan, koska monet ovat joutuneet
koronan takia keskeyttämään koulunsa. Eräs
kuusihenkinen perhe on ollut erityisen tuen
tarpeessa, koska isä hylkäsi perheensä ja jätti äidin
ja lapset taloudelliseen ahdinkoon.

Terveiset Cochabambasta!
Lämmin kiitos Suomen Casa Albergue ry:lle tukiavustuksista, joiden avulla auttamistoimintamme on
ollut mahdollista.
Boliviassa riehuu edelleen koronaepidemia, joka
tartuttaa nyt alle 12-vuotiaita lapsia. Tartuntojen
pelossa naisilla ja perheillä on elatusvaikeuksia,
vaikka rajoitukset eivät ole enää voimassa. Täällä on
monia ihmisiä, jotka tarvitsevat taloudellista tukea,
ruokaa ja rinnalla kulkemista ongelmien keskellä.
Kerron teille muutamista naisista, joita olemme
auttaneet.
Deisy on eräs tukeamme saanut nainen, jolle
löysimme työpaikan taksipalvelusta. Rukoillaan
hänelle siunausta tässä uudessa työssä.

Työtä on vielä paljon tekemättä. Onneksi voimme
auttaa naisia ja heidän perheitään Casa Albergue
ry:n tuen avulla. Tekemäämme työtä tukee myös
paikallinen kirkko. Seurakunnassa monet naiset
saavat hengellistä opetusta ja ystävien tukea.
Terveisiä ja siunausta teille kaikille täältä Bolivian
Cochabambasta!
Florentino Gorena

Paola meni naimisiin jokin aika sitten. Hän asuu
miehensä kanssa pikkukaupungissa, jossa heillä on
pieni makeiskauppa. Lisäksi pariskunta työskentelee
Quillacollon bussilinjan palveluksessa. Vierailun
aikana annoimme heille käytännön opastusta ja
parisuhdeneuvontaa.
Wara (kuvassa) oli kuukausia sairaana hampaistaan ja
hänelle määrättiin vain kipulääkkeitä. Häntä ei otettu
sairaaloihin HIV-ongelman takia. Löysin kaksi
kristittyä
hammaslääkäriä,
jotka
suostuivat
hoitamaan Waraa välittämättä hänen sairaudestaan.
Työ oli kuitenkin erittäin kallista, ja hoidot kestivät
kolme kuukautta. Wara oli tarkkailussa, koska sai
komplikaatioita. Niiden seurauksena Waran
näkökyky heikkeni, hän sai infektioita ja kehon
verisuonia vaurioitui. Wara määrättiin lepoon, koska
sairaus etenee ja kunto heikkenee. Isoäiti Matilde on
joutunut
huolehtimaan
nuoren
Wara-äidin
pikkutytöstä (kuva).

Waran sairaus etenee. Muistetaan nuorta
äitiä ja hänen perhettään rukouksin.

Etiopia

Terveisiä Etiopiasta!

Hirut Chaka
opettamassa ja
kertomassa
omasta työstään
Etiopiassa.

Etiopian Guenet -kirkko on keskittynyt lapsityöhön jo vuosien ajan. Olemme olleet avustamassa heidän
työtään mm. lasten hyväksikäytön torjumiseksi. Työalueeseen kuuluu noin 20 eri asuinaluetta ja noin 600
kirkkoa ympäri Etiopiaa. Kirkon vaikutuspiirissä on noin 100 000 lasta. Arvion mukaan siellä työskentelee
noin 5000 vapaaehtoista lapsityöntekijää.
Viime vuosina Casa Albergue ry on tukenut lapsityöntekijöiden kouluttajaa, Mengistu Betelaa, joka on nyt
siirtynyt uusiin työtehtäviin. Hänen tilalleen on suunniteltu Hirut Chakaa, jonka kouluttaminen
psykososiaalisiin tehtäviin on alkanut tuellamme lokakuussa 2021. Koulutus järjestettiin Nairobissa. Hirut
Chakalla oli silloin mahdollisuus tutustua muihin työntekijöihin, jotka tekevät lapsi- ja nuorisotyötä eri
Afrikan maissa.
Hirut on toiminut jo usean vuoden ajan vapaaehtoisena lasten ja nuorten auttamistyössä. Hän kertoi
koordinaattorillemme Anne Joensuulle, että hänellä on kutsumus ja intoa tehdä tätä työtä. Hirutin toiveena
on kouluttautua lisää, sillä Etiopiassa avun tarve on suuri ja osaavia työntekijöitä tarvitaan.
Saajan
tilinumero

Nordea
FI60 1037 3000 2068 12
Casa Albergue ry

Maksaja

KUUKAUSILAHJOITUS

Vain 10 € /kk
TUKIJÄSENMAKSU 120 € /vuosi. Maksun voi
suorittaa kerralla tai useammassa erässä (viite 1012)
VUOSIJÄSENMAKSU 30 €/vuosi (viite 1012)

YHTEISÖ-/YRITYSJÄSENMAKSU
Allekirjoitus

120 € /vuosi (viite 1012)
LAHJOITUKSET (viite 2008)
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