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Palmusunnuntain basaari
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa järjestetään palmusunnuntaina 9.
huhtikuuta perinteinen Caritas-basaari. Luvassa arpajaiset, kirpputori, kahvia, leivonnaisia
sekä ruokaa. Tervetuloa ostamaan myös luostarisuklaata ja kortteja pääsiäistä varten!
Vapaaehtoisia tarvitaan basaarin valmisteluihin
lauantaina 8. huhtikuuta sekä sunnuntaina
myyntihommiin.
Kaipaamme
myös
tavaralahjoituksia
arpajaisia
varten.
Lahjoituksia voi tuoda toimistollemme
Kuusitiellä arkipäivisin klo 10-17 välillä tai
sovittuun aikaan 7.4. asti. Periaatteessa
useimmat käyttämättömät tavarat kelpaavat, tai
vaikka konvehtirasiat ym. (mutta ei kiitos
kirjoja). Ota yhteys Sara Nevalaiseen jos
haluat tulla vapaaehtoiseksi basaariin!
(sara.nevalainen@caritas.fi, puh. 0469614019)
Palmusunnuntain basaari Pyhän Henrikin seurakuntasalissa 9. huhtikuuta klo 10.30-14.00.
Tervetuloa!
Caritaskahvila Kuusitiellä taas 19. huhtikuuta
Suomen Caritaksen uusi toiminto, Ystävyyden
kahvila, on avoinna toimistossamme Kuusitiellä
kerran kuussa keskiviikkoisin. Silloin Caritaksen
vapaaehtoiset tarjoavat kahvia ja syötävää. Ota
yhteyttä etukäteen, jos haluat leipoa jotakin tai
tuoda voileipätarpeita, tai jos sinulla on aikaa
auttaa kahvinkeitossa – muussa tapauksessa
riittää, että merkkaat päivät kalenteriin ja tulet
käymään: Tervetuloa!
Kevään 2017 aikana Ystävyyden kahvila on
avoinna klo 15–17 keskiviikkoina 19. huhtikuuta,
17. toukokuuta ja 14. kesäkuuta.
Caritaksen vapaaehtoiset keittävät kahvit kerran kuussa. Tervetuloa!
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Vuosikokous 25. huhtikuuta klo 16.30
Suomen Caritas ry:n vuosikokous pidetään 25.
huhtikuuta klo 16.30 Pyhän Marian seurakuntasalissa
osoitteessa Mäntytie 2.
Vuosikokouksen vieraana on Suomen Ekumeenisen
Neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. Hän pitää
meille alustuksen ajankohtaisista ekumeenisista
kysymyksistä ja puhuu mm. uskonnonvapaudesta.
Kahvitarjoilu.
Mari-Anna Pöntinen Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksessa 2016

Paastokeräys tukee naisia Intian Tamil Nadussa
Suomen Caritaksen paastokeräys auttaa naisia eteläisessä Intiassa. Varoilla tuetaan naisten ryhmien
toimintaa ja luomuviljelykoulutusta naisille viidessä kylässä Tamil Nadun maaseudulla. Naisten
pienryhmät antavat edullisia luottoja sekä koulutusta mm. lukutaidossa, terveydessä, taloudenpidossa
ja demokraattisessa päätöksenteossa. Caritaksen tuella naiset pääsevät osallistumaan
luomuviljelytyöpajoihin, joissa opetetaan muun muassa luomulannoitteiden valmistusta ja
luonnonmukaista tuholaistorjuntaa, ja heitä tuetaan myös perustamaan omia luomuviljelmiä. Se
tarkoittaa, ettei naisten tarvitse enää käyttää niin
paljon
rahaa
maatalouskemikaaleihin.
Luomutuotteista he saavat myös paremman
hinnan. Sinäkin voit auttaa näitä naisia ja heidän
perheitään
saamaan
kestävämmän
ja
terveellisemmän elinkeinon!
UM:n hankematkalla: Suomen Caritaksen
vapaaehtoiset Sara Nevalainen ja Pertti Ylinen
olivat viime vuonna hankematkalla Intian Tamil
Nadussa. Matkan blogi-tekstejä voit edelleen
lukea osoitteessa www.caritas.fi/intia-blogi2016

Caritaksen keräystili: Danske Bank FI73 8000
1270 1545 04 ja paastokeräyksen viite on 2257.
Lisätietoja paastokeräyksestä: www.caritas.fi/paasto
Keräyslupa: POL-2015-1542
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Tule ekumeenisen Vastuuviikon lähettilääksi!
Oletko
maahanmuuttaja
tai
ulkomaalaistaustainen suomalainen? Pidätkö
naisten ja tyttöjen oikeuksia tärkeinä? Haluatko
kertoa omista kokemuksistasi ja edistää
kulttuurien välistä ymmärrystä? Tervetuloa
Ekumeenisen vastuuviikon lähettilääksi!
Vastuuviikko on Suomen kaikkien kirkkojen ja
monien
kristillisten
järjestöjen
ihmisoikeuskampanja. Vuonna 2017 kampanjan
teema on Omalla äänellä. Kampanjan tavoite on
kertoa sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeydestä ja tehdä naisten ja tyttöjen äänet kuuluviksi.
Lähettilästoiminnan tavoite on lisätä suomalaisten ymmärrystä naisten ja tyttöjen asemasta kehitysja konfliktimaissa sekä niistä haasteista, joita maahanmuuttajanaiset kohtaavat Suomessa.
Lähettilästoiminta mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen ja molemminpuolisen oppimisen
lähettiläiden ja yleisön välillä.
Lähettiläät koulutetaan vierailuja varten loppukeväästä 2017 ja Vastuuviikon koordinaattori tukee
heitä tehtävässään. Lähettiläänä toimimisesta ei makseta palkkiota, mutta Suomen Ekumeeninen
Neuvosto maksaa vierailuista aiheutuvat kulut.
Kiinnostuitko? Lue lisää täältä ja ota yhteyttä Vastuuviikon koordinaattoriin. Vastuuviikon
lähettiläskutsu pdf-muodossa löytyy täältä.

Jäsenmaksu vuodelle 2017
On taas aika maksaa myös Suomen Caritaksen jäsenmaksu: Caritaksen jäsenmaksu on 20 €/vuosi ja
se maksetaan Caritaksen tilille FI73 8000 1270 1545 04 käyttäen viitettä 2215.
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Maksaja
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FI73 8000 1270 1545 04

TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.
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