Casa Albergue ry 20 vuotta!
Toimintaa jo 25 vuoden ajan!

KEVÄTTIEDOTE
13.3.2022

JUHLAKIRJE

Casa Albergue ry -yhdistyksemme avustaa henkisen ja fyysisen väkivallan uhreiksi joutuneita naisia, jotta he
pääsisivät elämässään uuteen alkuun. Teemme avustustyötä Boliviassa, Keniassa ja Etiopiassa. Toimintamme
tavoitteena on antaa naisille ja heidän perheilleen enemmän toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.

Tulevia tapahtumia
Casa Albergue ry:n

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 27.3.2020
klo 17.00
TEAMS-kokouksena
Vuosikokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Ilmoittaudu
tekstiviestillä (040-5135233), johon liität
oman sähköpostiosoitteesi. Kokouslinkki
ja asialista lähetetään sähköpostissa.

Tervetuloa kokoukseen!

Iltajumalanpalvelus
Keskiviikkona 30.3. klo 18.00
Lahden Helluntaiseurakunta
Kiveriönkatu 1, Lahti
Etiopian Guenet-kirkkokunnan pastoripariskunta
Tamirat Tariku ja Hirut Chaka, Ari Joensuu, Kasper
Mäkinen, Musiikki: Mika Karjalainen

Jumalanpalvelus
sunnuntaina 3.4. klo 11.00
Lähetysseurakunta (+ YouTube-kanava)
Iso-Robertinkatu 24, Helsinki
Mukana Tamirat Tariku ja Hirut Chaka Etiopiasta

Hirut Chaka
ja naisten asema Afrikassa
Keskustelutilaisuus jumalanpalveluksen jälkeen

JUHLAVUOSI 2022
Casa Alberguen tukiryhmä 1996-2001
Casa Albergue ry 2002-22
TUKIRYHMÄSTÄ YHDISTYKSEKSI
KAIKKI ALKOI SIITÄ, KUN…
Bolivian yössä vuonna 1995 Anne Joensuu kuuli sisällään
kehotuksen perustaa tytöille turvakodin, jonka nimeksi
tulisi Casa Albergue. Anne otti kynän käteensä ja alkoi
kirjoittaa. Silmissä vilisivät Cochabamban kaduilla
vaeltavat nuoret naiset, jotka retuuttivat itkeviä lapsiaan
huumaavien aineiden vaikutuksen alaisina.
Ajatukset lensivät paperille… ”Turvakoti, jossa tytöt
saavat terveydenhoitoa, ruokaa, henkistä ja hengellistä
tukea, koulutusta… kaikkea sitä, mikä helpottaisi heidän
paluutaan takaisin yhteiskuntaan...” Kun kaikki asiat oli
kirjattu paperiin, Anne nukahti rauhalliseen uneen.
Aamulla Anne havahtui… Kuinka tämä lista voi olla näin
pitkä? Miten ikinä onnistuisimme saamaan varat tähän
toimintaan? Kuka lähtisi avustamaan minua?
Ensimmäinen tukija löytyi paikallisesta yhdistyksestä
”Cochabambas Women’s Club”, joka kuin ihmeen
kaupalla myönsi Casa Alberguen turvakodille 3000
dollarin starttirahan. Turvakoti sai myös monilta ystäviltä
lahjoituksia, joiden avulla saatiin hankittua turvakotiin
tärkeitä tarvikkeita ja materiaaleja.

Lahden helluntaiseurakunnassa perustettiin v. 1996
tukiryhmä, joka halusi tehdä lähetystyötä tukemalla
Anne Joensuun perustamaa turvakotihanketta.
Esirukousten lisäksi tukiryhmä alkoi lähettää
Boliviaan säännöllisiä rahallisia avustuksia, tavaroita,
vaatteita sekä myös suomalaiset kangaspuut.
Boliviasta tulleet uutiset koottiin tiedotteeksi
tukiryhmän jäsenille. Kannatusryhmä järjesti myös
hyväntekeväisyyskonsertteja sekä Boliviasta tulleiden
käsitöiden myyntitapahtumia.
Fida International ry lähti tukemaan taloudellisesti
Casa Alberguen tukiryhmän toimintaa v. 2000-03.
Turvakodin rahoitus oli siihen aikaan osa Suomen
ulkoministeriön kehitysapuohjelmaa.
Ajatus rekisteröidyn yhdistyksen perustamisesta tuli
ajankohtaiseksi. Vuoden 2001 aikana kokoonnuttiin
useaan kertaan viemään asiaa eteenpäin. Casa
Albergue ry hyväksyttiin yhdistysrekisteriin kesällä
14.6.2002, jonka jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä
alkoi kasvaa. Nyt 20 vuotta myöhemmin Casa
Alberguen toiminta on laajentunut Etelä-Amerikan
lisäksi myös Itä-Afrikkaan. Casa Albergue ry:n
vaiheista saadaan lukea lisää syksyllä 2022
ilmestyvästä juhlanumerosta.

Hirut Chaka ja lapsityö Etiopiassa
Hirut Chaka on Etiopian Guenet-kirkon johtajan ja pastorin vaimo. Hirut on
toiminut jo usean vuoden ajan vapaaehtoisena lasten ja nuorten
auttamistyössä. Hirut kertoi koordinaattorillemme Anne Joensuulle, että
hänellä on kutsumus ja intoa tehdä tätä työtä. Hänen toiveenaan on
kouluttautua lisää, sillä Etiopiassa avun tarve on suuri ja osaavia työntekijöitä
tarvitaan. Casa Albergue ry on lähtenyt tukemaan Hirutin koulutuksia ja
hänen tekemäänsä lapsityötä.

Etiopia, Addis Abeba

Fida International on kutsunut maalis-huhtikuun vaihteessa Etiopian
Guenet-kirkon johtajan ja pastorin Tamirat Tarikun ja hänen vaimonsa Hirut
Chakan Suomeen vierailulle. Toivotamme jäsenistömme mukaan
tilaisuuksiin, joissa on mukana myös koordinaattorimme Anne Joensuu.

FES - Esperanza-ohjelma 2016-21
Bolivia, Cochabamba

Olemme toteuttaneet Boliviassa FES-säätiön kanssa viiden vuoden ESPERANZA-projektin, joka päättyi vuoden 2021
lopussa. Apua on tarvittu naisten keskuudessa, joita on sorrettu ja jotka ovat kokeneet hylätyksi tulemisen. Osa heistä
on ollut insestin uhreja. Korona-aikana naiset, heidän lapsensa ja perheensä ovat saaneet taloudellisia avustuksia
ruokapaketteina, päivittäistarvikkeina, lääkkeinä ja lasten koulutarvikkeina.

Uusi WOMEN WITH HOPE -ohjelma alkaa Boliviassa
Aloitimme vuonna 2020 tukemaan Florentinon Gorenan organisoimaa
avustustyötä Cochabambassa. Kokemukset ovat olleet erittäin hyvät, joten
yhdistyksemme on päättänyt tehdä sopimuksen WOMEN WITH HOPE -ohjelmasta
näiden uusien yhteistyökumppaneiden kanssa:



EMPRESA DE CAPACITACIÓN PERSONAL S.R.L. (yritys)
IGLESIA CRISTIANA BETHESDA DE LA GRACIA (seurakunta)

WOMEN WITH HOPE -ohjelma (Esperanza con mujeres) jatkaa aiempaa koulutusja avustustoimintaa. Kohderyhmänä ovat edelleen naiset, jotka ovat läpikäyneet
CASA ALBERGUE RESTAURATION -turvakotiohjelman, ja myös niitä naisia, jotka
ovat psykososiaalisesti haavoittuvassa asemassa. Florentino Gorenan kanssa
yhteistyötä tekevät pastori Aldo Emilio Arraya sekä avustajat Tomasina ja Zaida.

Ruth Suren
koulutustuki ja
psykososiaalinen
työ jatkuu Keniassa

Jatkamme Ruth Suren koulutuskustannusten
tukemista ja sitä kautta psokososiaalisen työn
tekemistä Keniassa.
Ruth Sure valmistui tuellamme Nairobin
yliopistosta yhteisökehityksen kandidaatiksi
marraskuussa 2021. Hän jatkaa opintojaan
edelleen työnsä ohessa. Tukemme kohdistuu
vuonna 2022 hänen maisteritutkintoonsa.

Lähde sinäkin KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI

vain 10€/kk

Etiopia

Kenia

Autetaan yhdessä
heitä varjoista valoon!

Bolivia
Saajan
tilinumero

Nordea
FI60 1037 3000 2068 12

KUUKAUSILAHJOITUS

Vain 10 € /kk

Casa Albergue ry

TUKIJÄSENMAKSU 120 € /vuosi. Maksun voi

Maksaja

suorittaa kerralla tai useammassa erässä (viite 1012).

VUOSIJÄSENMAKSU 30 €/vuosi (viite 1012)
YHTEISÖ-/YRITYSJÄSENMAKSU 120 € /vuosi
(viite 1012)

LAHJOITUKSET (viite 2008)
Allekirjoitus

______________________________________________

Tililtä nro

Viitenumero
Eräpäivä

€

Puheenjohtaja: Virve Puttonen
casa.albergue.ry@gmail.com
Kymintie 11 as 4, 15140 Lahti
Puh. 040 5135233
Tili:
Casa Albergue ry
FI60 1037 3000 2068 12

Kotisivut:

www.casa-albergue.fi
Sähköpostiosoite:

casa.albergue.ry@gmail.com
Facebook:

Casa Albergue ry

