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Secretary General’s Greeting [English version to follow]
Suomen Caritaksessa toteutettiin ns. organisaatiomuutos reilut vuosi sitten ja tämän seurauksena uusittiin
sääntöjä vastaamaan paremmin Caritas-verkoston yhdenmukaisuusvaatimuksia maailmalla. Ympäri
Eurooppaa tehdään näitä sääntömuutosprosesseja ja järjestöjen paikkaa hiippakunnissa on tarkistettu ja
tarkennettu ja tämä on nyt tehty siis myös Suomessa.
Ehkä näkyvin seuraus tästä on ollut, että hallitustyöskentely on erotettu operatiivisesta toiminnasta. Hallitus
on panostanut strategiatyöhön ja päätöksiin, jota toimeenpanee Caritaksen toimisto pääsihteerin kantaessa
päivittäisen vastuun.
Tällä hetkellä Suomen Caritaksen hallituksessa istuu puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo SCJ,
varapuheenjohtaja Elie El-Khouri, rahastonhoitaja Steve Arnold sekä jäsenet Meisa Dano, Jhoser Buitrago,
Laura Järvilehto, Gloria Lapitan, Mari Malm, Janne Marno ja isä Ryszard Mis SCJ. Pääsihteerinä toimii
Larissa Franz-Koivisto ja järjestökoordinaattorina Adriana Saarialho. Sara Torvalds on viestintävastaava.
Syksyn alusta Caritakseen saadaan palkattua myös Sara Nevalainen projektikoordinaattoriksi. Hänen
tehtäväalueena tulee olemaan kansainväliset keräykset, kv-hankesuunnitelmat sekä hankeseurannat.
Tässä muutosprosessissa Suomen Caritas on saanut ja saa myös tälle ja seuraavalle vuodelle taloudellista tukea
Caritas-verkostosta eli isommat Caritakset auttavat pienempiä toteuttamaan muutosprosessin. Suomen
tärkeimmät kumppanit ja isoimmat rahoittajat ovat tänä vuonna Sveitsin Caritas, Tanskan Caritas ja Cafod 1.
Tuki ei ole pelkästään taloudellista vaan myös neuvoanatavaa hyvin konkreettisella tasolla.
Lähivuosina ulkopuolisen rahoituksen kääntäminen omarahoitukseksi on monien järjestöjen tapaan myös
Suomen Caritaksen suurin haaste. Upeaa on se, että jäsenmäärät ovat kasvussa, lahjoitusten osuus on nousut
ja myös erilaisten projektirahoitukset ovat kasvussa, mikä mahdollistaa yhä useamman auttamisen niin
Suomessa kuin ulkomailla ja tästä kiitos kuuluu kaikille teille!
Tänä kesänä Suomen Caritas on avustanut 30 vähävaraista lasta ja nuorta kesäleireille ja auttanut eri
maahanmuuttajataustaisia ryhmittymiä omien tapahtumien järjestämisessä. Tämän lisäksi kevään ajan on
pyörinyt Caritaksen ystävyyden kahvila kerran kuussa, joissa on käynyt 10–20 henkilöä. Tätä työtä jatketaan
syksyllä. Tällaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen on nyt mahdollista uusissa tiloissamme
Kuusitiellä, jotka jaamme Katekeettisen keskuksen kanssa vuoden alusta saakka.
Tervetuloa eri tilaisuuksiin tai poikkea vain muuten käymään! Toimistossa työskentelee päivittäin kaksi
henkilöä, Adrina ja Sara N. Pääsihteeri toimii ainakin toistaiseksi osa-aikaisena ja minut tavoittaa parhaiten
joko sähköpositse tai puhelimitse. Samoin viesivastaavamme Sara T. toimii etänä. Seuraa tapahtumia myös
kotisivujen, Twitterin ja Facebookin kautta. Caritaksen kotisivuja tullaan selkeyttämään ja ajantasaistamaan
nyt kesän aikana eli syksyllä olemme täydessä valmiudessa jäsenistöllemme!
Hyvää ja virkistävää kesää toivottaen,
Larissa
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CAFOD eli Catholic Agency For Overseas Development on Englannin ja Walesin Caritas-järjestö, joka keskittyy
ulkomaanapuun.
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Paastokeräys tuotti runsaat 11.000 euroa
Suomen Caritaksen paastokeräyksen tuotto oli
11.481,54 euroa. Kiitos kaikille, jotka
osallistuivat keräykseen. Varoilla tuetaan mm.
luomuviljelykoulutusta
naisille
viidessä
kylässä Tamil Nadun osavaltiossa Intiassa.
Taulukossa
eritellään
seurakuntien
keräysjakauma.

Suomen Caritaksen paastokeräys
Pyhän Marian srk

3 165,23

Pyhän Henrikin srk

2 233,21

Pyhän Ristin srk

1 913,85

Pyhän Birgitan srk

802,50

Pyhän Olavin srk

550,95

Pyhän Ursulan srk

418,80

Nasaretin pyhän perheen srk

305,00

Pyhän Joosefin srk

255,00

Suorat lahjoitukset

1 837,00

Yhteensä, €

11 481,54

Kiitos vapaaehtoisille!
Toukokuun lopulla Tampereella järjestettiin Mahdollisuuksien tori ja Helsingissä Maailma kylässä
-festivaali. Suurkiitos kaikille Caritas-vapaaehtoisille, jotka mahdollistivat osallistumisemme
tapahtumiin sekä Caritaksen ystävyyden kahvilan toiminnan!

Caritas kesätauolla 20.6.–31.7.
Suomen Caritaksen toimisto on suljettu kesälomien takia 20.6.–31.7. Palaamme uusin voimin jälkeen
elokuun alussa!

Jäsenkirje jatkossa sähköisenä? Kyllä, kiitos!
Ilmoita s-postiosoitteesi osoitteeseen caritas@caritas.fi niin saat jäsenkirjeen jatkossa sähköisenä.
S-postiversio säästää paperia, aikaa ja rahaa. Paperinen jäsenkirje on pikkuhiljaa jäämässä historiaan eikä sitä
lähetetä jatkossa yhtä usein kuin sähköistä versiota. Sähköinen versio on sitä paitsi kolmikielinen: saat
tärkeimmät Caritas-uutiset s-postilaatikkoosi myös ruotsiksi ja englanniksi! Pdf-muotoinen jäsenkirje löytyy
osoitteesta www.caritas.fi/jasenkirje.

Caritas News på svenska

Caritas News in English

Caritas på semester 20.6–31.7

Summer Break from June 20 to July 31

Caritas Finlands byrå på Granvägen i
Helsingfors håller sommarstängt 20.6–31.7.
Med förnyade krafter återupptar vi arbetet igen
från och med början av augusti.

Caritas Finland’s office in Helsinki will be closed
from Tuesday, June 20, until the end of July.
Refreshed from our summer holidays we will be
back with renewed energy in August!
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