KAKSI ERILAISTA MAATA – YHTEINEN AVUNTARVE
Millainen mielikuva sinulle herää sadan vuoden takaisesta Suomesta? Tilastot kertovat maatalouden
olleen tuolloin Suomessa pääelinkeino. Lähes 70 % kansalaisista sai elantonsa maataloudesta ja
nekin 30 %, jotka työskentelivät palveluiden ja teollisuuden parissa, kuten nykyään sanoisimme,
olivat usein vahvasti kytköksissä maatalouteen.
Tästä huolimatta Suomi ei ollut leipäviljan suhteen omavarainen. Sitä täytyi tuoda ulkomailta.
Tuolloin Suomessa eli lukuisia ihmisiä, jotka olivat omin silmin nähneet ihmisten kuolevan
nälkään. Sata vuotta sitten tilanne ei onneksi enää ollut näin onneton. Joka tapauksessa elämä oli
meidän mittapuullamme erittäin kovaa.
Esimerkiksi koulua monilla ei käytännössä ollut mahdollisuutta käydä muutamaa luokkaa
pidempään. Koulunkäynnin sijasta oli lähdettävä töihin, jotta saattoi hankkia elantoa itselleen ja
auttaa perhettään. Tämän olen oppinut niissä lukemattomissa keskusteluissa, joita olen käynyt tuon
ajan eläneiden ihmisten ja heidän omaistensa kanssa.
Kun ajattelemme tätä taustaa vasten tämän päivän Suomea, joka on monilla mittareilla hyvinvoiva
ja kehittynyt maa, tuntuu oudolta, ettei koulutukseen tuolloin panostettu enempää. Koulutus on ollut
keskeinen tekijä siinä, että Suomesta on sadassa vuodessa kehittynyt nykyisenkaltainen, moderni
tietoyhteiskunta, koulutus on avannut tien valoisampaan tulevaisuuteen sekä maallemme että
yksittäisille kansalaisille.
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen ulkomaisena kohteena on lasten koulunkäynnin tukeminen
Haitissa koulurakennuksia rakentamalla ja opetusta kehittämällä. Haiti on maailman köyhimpiä
maita, jossa koulun aloittaa lähes 80 % lapsista, mutta yläkouluun jatkaa enää neljännes. Kuitenkin
koulutus luo toivon paremmasta tulevaisuudesta ja avaa näköalan eteenpäin niin yksittäiselle
ihmiselle kuin koko maalle.
Vaikka omassa maassamme ei kärsitä samanlaisesta äärimmäisestä köyhyydestä, kuin Haitissa,
myös Suomessa on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat apua elämässään. Tämä avuntarve voi johtua
esimerkiksi yksinäisyydestä, sairaudesta tai taloudellisista vaikeuksista.
Vaikka ongelmat Haitissa ja Suomessa ovat erilaisia, yhteistä ihmisen hädälle on se, että se johtaa
ennen pitkää epätoivoon. Maailmasta katoavat valonsäteet ja usko parempaan huomiseen on
mennyt. Tällaisessa tilanteesta ei voi rakentaa parempaa tulevaisuutta.
Kotimaassa Yhteisvastuukeräyksen tuotolla rakennetaan Suurella sydämellä -vapaaehtoisverkostoa,
jonka välityksellä annetaan apua sitä tarvitseville. Aivan kuten Haitissa, kotimaassakin apumme on
luomassa toivoa hädässä oleville, tuomassa valonsäteen toivottomuuden keskelle. Nämä
valonpilkahdukset voivat tulla ihmiselämään esimerkiksi koulunkäyntimahdollisuuden, kuuntelevan
korvan tai taloudellisen avun kautta. Yhtä kaikki, ne tuovat viestin valoisammasta tulevaisuudesta,
niin Suomessa kuin Haitissa.
Lähde siksi mukaan Yhteisvastuukeräykseen. Lahjoita keräykseen, tule itse kerääjäksi, osallistu
yhteisvastuutapahtumiin tai osta yhteisvastuutuotteita. Lisätietoja mahdollisuuksista saat omasta
kotiseurakunnastasi. Näin tuot toivonsäteen jonkun ihmisen elämään!
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