OHJE RIPPIKOULUN OHJAAJILLE:
Viimeisen tehtävän kilpailun suhteen toivoisin, että jokaisen riparin ohjaaja/ohjaajat valitsisivat kolme
parasta tuotosta ja lähettäisivät ne minulle riparilaisen yhteystietojen kera. Valitsen sitten näistä itse voittajat.
Kiitos!

HEI!
Seurakunnan toimintaan liittyy olennaisena osana Suomen vanhin valtakunnallinen keräys,
Yhteisvastuu, joka täyttää tänä vuonna 70 vuotta.
Seuraavalla sivulla on muutama tehtävä kyseisestä aiheesta.
Viimeisin tehtävistä vaatii luovuutta, joten odotan mielenkiinnolla, millaisia tuotoksia saatte
aikaiseksi.
Kolme parasta palkitaan n. 1 kg herkkupaketilla, joten kannattaa ideoida vapaasti ja tehdä huolellista
jälkeä!
Vastuulleni kuuluu Järvenpäässä Yhteisvastuun keräyspäällikön tehtävät ja vastaan mielelläni
kysymyksiin, joten otathan yhteyttä, jos sinulle tulee jotain kysyttävää.
Me diakoniatyöntekijät olemme muutenkin mielellämme käytettävissä, jos kaipaat esimerkiksi
ihmistä, jonka kanssa voisit keskustella luottamuksellisesti.
Tsemppiä tehtävien tekoon ja tähän poikkeusaikaan muutenkin!
Nita Laine, nita.laine@evl.fi, 050 377 2903

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN ETÄTEHTÄVÄT

1. Tutustu Yhteisvastuukeräykseen virallisten internetsivujen kautta
www.yhteisvastuu.fi ja vastaa kysymyksiin:
a) Keräyksen avasi tänäkin vuonna presidentti Niinistö. Lue hänen puheensa ja kirjoita
vähintään kolme tärkeää asiaa, jotka hän nostaa puheessaan esiin.
Puheen löydät:
https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niinistonyhteisvastuukerayksen-avauspuhe-2-2-2020/
b) Mitä ajattelet vuoden 2020 kampanjasta? Kerro mielipiteesi sen teemasta, onko
valinta mielestäsi hyvä? Perustele mielipiteesi.
2. Katso tämän vuoden Yhteisvastuu-lyhytvideoista vähintään kolme ja kirjoita sen jälkeen
ajatuksiasi jokaisesta videosta. Katso vähintään yksi kotimaisen kohteen ja vähintään yksi
ulkomaisen kohteen video.
Mitä mieleesi jäi päällimmäiseksi?
Osaatko kuvitella itsesi vastaavanlaiseen tilanteeseen kuin videoiden päähenkilöt?
•
•
•
•
•

Piispan tietoisku 2020
Kotimaisen kohteen video 1 / Nadian tarina
Kotimaisen kohteen video 2 / Villen tarina
Ulkomaisen kohteen video 1 / Khincha Lal Pahari, Nepal
Ulkomaisen kohteen video 2 / Dil Maya Syantang, Nepal
3. Koronavirustilanteen vuoksi Yhteisvastuukeräyksen esillä pitäminen somessa on korostunut
entisestään. Tee lyhyt (max. 1,5 minuutin) video tai muu vastaava tuotos, jonka kautta ihmiset
voisivat tutustua keräykseen ja saada mahdollisuuden lahjoittaa siihen. Video voi olla myös
esimerkiksi animaatio.
Jos haluat osallistua herkkupakettikilpailuun, niin pyydän sinua antamaan luvan videon tms.
julkaisemiseen Yhteisvastuukeräyksen markkinoimiseksi. Otan kolmeen voittajaan yhteyttä
henkilökohtaisesti.
Liitäthän tuotokseesi tekstin, jossa näkyy keräyksen perustietoja, esimerkki alla. Tekstiä voit
muokata.
”Yhteisvastuu 2020 tukee perheitä Suomessa ja katastrofialueilla.
Voit halutessasi lahjoittaa valitsemasi summan tilisiirtona tai MobilePayn kautta:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola-Pankki FI14 5000 0120 2362 28
Viite: 308155
(käyttämällä viitettä 20% summasta käytetään järvenpääläisten perheiden tukemiseksi)
MobilePay-lahjoitusnumero:
38708”

