
  
 
 
 
 
Hyvä vastaanottaja, 
 
Marian ilmestyspäivänä 18.3.2018 kerätään kolehti naisten toimeentulon parantamiseksi 
kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
 
Esimerkkinä KUA:n työstä voit kolehtipuheessasi kertoa nepalilaisesta Kalawatista,  
joka kuuluu entisten maaorjien väestöön. Kalawati sai Kirkon Ulkomaanavun tuella 
ompelijakoulutuksen ja siten mahdollisuuden itsenäiseen toimeentuloon. 
 
Kirjeen lopusta löytyvät myös esirukousehdotus ja kolehdin tilitysohjeet. 
 
Siunattua paastonaikaa! 
 
Soili-Sisko Eskola 
Yhteyspäällikkö 
p. 0407052195  
 
 
 
Kolehtikohteen esittely 
 

”Osaan työni ja pystyn siihen. Pärjään, 
vaikka tulisi vaikeaa. En anna periksi.” 
 
Näin sanoo 21-vuotias nepalilainen 
Kalawati, joka opiskeli ompelijaksi 
Kirkon Ulkomaanavun tuella. Nyt 
Kalawati pitää omaa ompelimoa ja 
kouluttaa yhteisönsä nuoria naisia. 
 
Kalawati kuuluu haliya-väestöön, 
kymmenen vuotta sitten vapautettuihin 
maaorjiin. Suomeksi sana haliya 
tarkoittaa ”hän, joka kyntää”. 

Varakkaammat perheet pitivät haliya-ihmisiä maataloustyön tekijöinä maillaan, 
käytännössä orjan asemassa. Orjuus perustui aikanaan annettuihin lainoihin, joita ei 
koskaan pystynyt maksamaan takaisin maatyöstä maksetulla korvauksella. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Vaikka Nepalin valtio on julistanut kaikki maaorjiin kuuluneet väestöryhmät vapaiksi, 
entisten maaorjien tilanne ei ole helppo. Harva omistaa maata, ja jos omistaakin, se on 
huonosti viljelyyn soveltuvaa jyrkkää vuorenrinnettä, joen viertä tai muuta joutomaata. 
Asuinalueet kärsivät lisäksi vuosittaisista tulvista, maanvyöryistä ja metsäpaloista. 
Ihmisten koulutustaso on huono ja työnsaanti vaikeaa. 
 
Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa vapautuneille maaorjille ihmisoikeustietoa ja 
ammattikoulutusta. Työssä huomioidaan erityisesti nuoret tytöt ja pojat, jotka eivät 
koskaan ole päässeet virallisen koulutuksen piiriin. 
 
Jumala siunatkoon lahjanne. 
 
 
Kolehtikohteeseen liittyvä esirukous 
 
Pyhä Jumala. Sinä olet luonut ihmiset tasavertaisiksi ja antanut jokaiselle 
luovuttamattoman ihmisarvon, joka ei ole kauppatavaraa. Silti meidän ihmisten 
pystyttämät ja vaalimat rakenteet syrjivät, alistavat ja riistävät. 
 
Jumala, anna minulle rohkeutta taistella paremman maailman puolesta. Avaa silmäni 
näkemään maailmassa se, mistä en vielä tiedä. Käännä katseeni sinne, minkä pelkojeni 
tai neuvottomuuteni vuoksi ohitan. Pehmitä sydämeni jakamaan omastani lähimmäiselleni, 
jolta puuttuvat edellytykset ihmisarvoiseen elämään. 
 
Tuomme eteesi kehitysmaiden ihmiset, jotka tarvitsevat apuamme. Siunaa työtä, jota 
tehdään rauhan, ihmisoikeuksien, koulutuksen ja toimeentulon hyväksi. Auta meitä 
pitämään kiinni uskosta, toivosta ja rakkaudesta, niin ettemme lannistu emmekä anna 
periksi vastoinkäymisissä. Sävyttäköön ilo ja myötätunto kaikkea, missä olemme mukana. 
 
 
Tilitysohjeet 
 
Kolehdin tilitys tapahtuu vuodenvaiheessa seurakuntaanne lähetetyillä tili- ja 
viitenumeroilla. Tilityksen voi tehdä myös tavallisena tilisiirtona, jolloin viestikenttään 
merkitään ”Marian ilmestyspäivä kolehti” ja seurakunnan nimi. 
 
Tilinumerot ovat:   
  

IBAN   BIC 
Nordea  FI33 1572 3000 5005 04 NDEAFIHH   
Osuuspankki FI08 5723 0210 0215 51 OKOYFIHH   
Danske Bank FI02 8000 1800 2233 40 DABAFIHH 
 
 

PL 210 (Eteläranta 8) 
00131 Helsinki 
020 787 1200 
kua.fi	


