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Ateria Afrikkaan 

Nälkäpäivä 26.ll. l981 • 

I 

Siskon päivän keräys käynnissä Pälkäneellä. 

SPR järjestää Siskon päi 
vänä 26.11. valtakunnalli 
sen nälkäpäivän. Tarkoi 
tus on, että suomalaiset 
tänä 'päivänä tinkisivät 
ruokamenoistaan ja Iah 
joittaisivat säästön SPR:n 
katastorifrahastoon. 

että paastoaminen ei saisi kosket 
taa lapsia eikä sellaisia aikuisia 
kaan, joille siitä voisi olla tervey 
dellistä haittaa. 

Ajatus sai hyvän vastaanoton 
myös paikallisen Lions-klubin ko 
kouksessa ja jäsenet veivät sitten 
tietoa eteenpäin muihin järjestöi 
hin. 

Valmistelu 
Kerätyt varat käytetään Osaston puheenjohtaja laati luet- 
Afrikassa Siellä kuivuus, luona telon kaikista Pälkäneen alueen· 
nonkatastrofit sekä soda~_ja levo~- järjestöistä ja yhdistyksistä sekä 
tomuudet ovat synnyttäneet t1- niiden päättävistä henkilöistä. 
lanteita, joissa kansainvälinen apu Heihin •otettiin sitten henkilökoh- 
on välttämätön. Afrikassa si- taisesti yhteyttä, ja _kaikkien kiin- 
jaitsee suurin osa ~ ~- · nostuneiden järjestöjen edustaj~t 
kein köyhimmistä valtioista, yksin kutsuttiin yhteiseen neuvottelu- Ja 
niiden voimavarat eivät riitä on- kahvitilaisuuteen. 
gelmien ratkaisuun. . Tilaisuuteen saapui runsaasti 

Suomessa asiat ovat hyvin, osanottajia ja nälkäpäivä-ajatus 
Mutta meidän - ei tule välin- sai erittäin myönteisen vastaano- 
pitämättöminä jäädä se~~ ton. Moni järjestö lupasi apuaan, 
kurjuutta muualla Afrikan nälkä ·Joten· -Järjestäjistä alkoi tuntua 
koskettaa meitäkin. siltä, että edellytykset kampanjan 

Punainen Risti halu~ olla_ m~- onnistumiselle oli luotu. .. . 
kana auttamassa. Punaise~ ~~ · Osasto otti myös yhteyttä pm- 
työn tekevät mahdolliseksi kaikki kallislehteen, jonka päätoimittaja 
ne ihmiset, jotka ovat val~~- an- lupasi luovuttaa kampanjaa var- 
tamaan oman panoksensa hädäna- ten lehden keskiaukeaman. Pals- 
laisten auttamiseen .. S~_.V?it tatilan käytöstä laadittiin suun- 
varmasti tehdä jotain, pientäkin: nitelma, joka sisälsi vetoomuksen 
Ja pienistä puroista Jasvaa suun Siskon päivän vietosta sekä to- 
virta. teuttamisohjeet, selvityksen 1tä- 

Siksi on tärkeää, että mahdol- Afrikan nälänhädästä, . tietoa 
lisimman moni suomalainen on Punaisen Ristin avustustoimin- 
mukana nälkäpäi"!inä. ~- )'.hte!.~ nasta, esityksen ylensyönnin vaa- 
osastoosi: -v01t järjestää roista sekä kuva-aineistoa. Kam- 
keräyks~n t):'~P_aikall3:5i,.~uttaa ~i- · panjan aikaan sattunut le~til~o 
laisuuksien järjestelyissä, osallis- esti sitten näiden suunrutelmien 
tua katukeräyksiin tai ain~ ' toteutumisen. 
viedä tietoa eteenpäin. Ja jos toi- Pälkäneen kunnan kunnanhalli- 
mit muissa järjestöissä tai yhdis- tus saatiin mukaan kampanjaan ja 
tyksissä ehdota, että ne osallistu- _ se lahjoitti keräyksen pohjasum 
vat keräykseen. maksi 500 markkaa. Myös kaik 

kien poliittisten puolueiden pai 
kalliset osastot ilmoittivat ole 
vansa hankkeen takana, arvokas 
asia kampanjalle ja samalla tun 
nustus Punaisen Ristin työlle. 

Keräyksen tiedotusta tehostet- 

Onnistunut kokeilu 
Pälkäneellä 26.11.1980 

. .Pälkäneellä nälkä päivää kokeiltiin 
hyvällä menestyksellä jo viime 
vuonna. Siellä nälkäpäivään osal 
listui !J 700 asukkaasta noin puo 
let. .Tuotto nousi 12 000 mark 
kaan. Hämeen piirin nyt jo elä 
kepäiviään viettävä toiminnan 
johtaja Erkki Korkarna oli muka- . 
na päivän suunnittelussa ja kirjasi 
tärkeimmät tapahtumat opiksi· 
muillekin. Näin hän kertoo: 

... 
tiin monistamalla päivää koskeva 
vetoomus, joka jaettiin koululais 
ten mukana pälkäneläisiin kotei 
hin. 

Liikkeellelähtö 
Alkuperäinen idea "paas 
topäivästä" syntyi Hämeen piiri 
toimistossa ja esitettiin Pälkäneen 
osaston puheenjohtajalle Mailis 
Korhoselle, joka suhtautui asiaan 
innostuneesti. Samalla todettiin, 

Toteutus 
Siskon päivän aamuna pälkä 
neläiset pankkien konttorit ja seu 
rakunnan rakennukset liputtivat 
Punaisen Ristin lipuin. 

Pankkien konttoreissa oli 
SPR: n edustajia, jotka ottivat 
vastaan rahalahjoituksst. He ja 
koivat SPR-lehteä ja merkitsivät 
katastrofirahaston keräyslistoihin 
lahjoittajan nimen ja sen, kuinka 
monen perheenjäsenen osalta 
"paastomarkat" luovutettiin. 
Keräys jatkui koko päivän. Pank-, 
kien sulkeuduttua saattoi lahjoi 
tuksensa luovuttaa Yhtyneiden. 
Paperitehtaiden Pälkäneen kes 
kustan toimitiloissa. 

~ 
Niille, joilla Siskon päivänä ei 

ollut mahdollisuutta antaa lahjoi 
tustaan, varattiin .tilaisuus tehdä 
se seuraavina päivinä. Pankit 
suostuivat hoitamaan· tämän 
omalla henkilökunnallaan. 
Varsinainen . keräystoiminta 

päättyi klo 18 mennessä, jolloin · 
kirkossa järjestettiin musiikki- 

. ilta, jossa tuotiin esille Siskon 
päivän kaunis ajatus. 

Osasto keräsi noin 3-4 päivän 
kuluttua pankeista kertyneet 

· rahat ja tilitti ne piirin kautta 
SPR:n katastrofirahaston tilille. 

l\Iitä muuta 
Pälkäneellä tapahtui 

Kouluissa ja seurakuntatalolla 
järjestettiin Siskon päivän aikana 
tilaisuuksia, joissa kerrottiin 
Punaisen Ristin toiminnasta ja 
esitettiin kansainväliseen avus- 

t.epset ovat aliravitsemuksen ensimmäisiä uhreja. 

Täällä raha käytettiin. Sairaanhoitaja Aulikki Merisalo avustus 
työssä Etiopiassa. 

tustoimintaan liittyviä filmejä. 
Kutakin lahjoittanutta_ ruoka 

kuntaa kohden jaettiin "katastro 
fikynttilä", joka kehoitettiin sy 
tyttämään illansuussa. · Mielen 
kiinnon herättämiseksi valaistiin 
samoilla kynttilöillä päätien var 
ressa oleva kahvio. 

Keräyspäivänä kävivät piirin ja 
osaston edustajat tervehdyskäyn 
nillä Pälkäneen kunnanjohtajan 
luona ja 'lahjoittivat kunnalle 
Punaisen Ristin viirin. 

Keräyksen tiedotusta häiritsi 
samaan aikaan sattunut lehtilak 
ko. Tilannetta korjattiin sitten ja 
kamalla lakon päätyttyä piiritoi 
mistosta asiaa koskeva tiedote ja 
kuvamateriaalia. 

SPR:n filmejä. 
lainaavat 
SPR:n FILMEJÄ LAINAAVAT 
Filmservice, R-iihipellonkuja . 3, 
00390" Helsinki 39, puh. 90-544451 
ja Taloudellisen Tiedotustoimis 
ton AV-Keskus, Eteläranta 8, 
00130 Helsinki 13, puh. 90-174511, 
joista saa tilata myös filmiluette 
loita. 
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PUSEROT JA VERKKARIT. VAPAA-AIKAAN 
Kotimainen 
1 00 -% puuvillaa tietysti kuin 
silloin ennen. 
AIKUISTEN PUSERO 
malli: Lontoo 
väri: sini/valko tai valko/sini 
HJNTA: 119,- 
teKsti i samettipainatus 
HOUSUT: siniset 
HINTA: 75,- 
koot: xs s M L XI XXL 
naiset 34 36 38-4( 140-4, 4< 
miehet 46 48 50 52 54-5€ 

toimitustapa: postiennakko + posti 
maksu 

Maksoitko? 
Olethan maksanut jäsenmaksusi? 

Syyskauden karhut tulevat 
syyskuun aikana. Hoidathan asian 
pikaisesti. 

LASTEN PUSERO 
kotimainen 
1 00 % puuvillaa 
teksti: samettipainatus 
väri: sini/valko tai valko/sini 

HINNAT: pusero housut 
90,100,110,120 65,- 57,- 
130, 140 69,- 62,- , _ 15~ 1:0 75.- 69.- 
Pohjolankatu 25 

. 87100 KAJAANI 1.0 
puh. 986-27400 

986-39138 


