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Hyvä vastaanottaja, 

 

Pääsiäispäivänä 1.4.2018 kerätään kolehti koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen 

kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Tästä kirjeestä löydät kolehtikohteen 

esittelyn, esirukouksen ja kolehdin tilitysohjeet. 

 

Kolehtikohteen esittely 

Koulutus on kallista, mutta vielä kalliimpaa 

on kouluttamattomuus. 

Pääsiäispäivän kolehti kerätään 

koulutuksen mahdollistamiseen ja 

tukemiseen kehitysmaissa Kirkon 

Ulkomaanavun kautta. 

Maailmanpankin raportin mukaan 260 

miljoonaa lasta ei käy koulua. Köyhyys on 

yksi suurimmista esteistä. Koulutuksen 

ulkopuolelle tippuvat ne, joilla on 

muutenkin heikko yhteiskunnallinen asema sukupuolen, vamman, kastin tai tiettyyn 

etniseen ryhmään kuulumisen vuoksi. 

Ilman koulua ei opi lukemaan ja laskemaan, eikä synny valmiuksia selviytyä myöhemmistä 

ammattiopinnoista. Ammattitaidon puuttuessa riski jäädä vaille työtä ja toimeentuloa 

kasvaa suuresti. Toivottomuus ja osattomuus ruokkivat houkutusta hankkia elanto 

laittomin keinoin tai liittyä ääriliikkeisiin. 

Kirkon Ulkomaanapu tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä vaikeissa olosuhteissa. 

Kouluja rakennetaan ja kunnostetaan luonnonkatastrofien runnomille alueille. Opettajia 

koulutetaan ja luokkiin hankitaan opetusvälineitä ja koulutarvikkeita. Sotaa paenneet 

lapset pääsevät jatkamaan opintoja pakolaisleireillä. Nuorille aikuisille annetaan 

ammattikoulutusta ja tukea yritysten perustamiseen. 

Koulutus vakauttaa lasten ja nuorten elämää, luo luottamusta tulevaisuuteen ja rakentaa 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Koulutus pohjustaa tietä rauhaan ja yhteiskunnan 

kehittymiseen. 

Jumala siunatkoon lahjanne. 
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Kolehtikohteen esirukous 

Pyhä Jumala, rukoilemme vanhempien puolesta, jotka miettivät, lähettääkö lapsi kouluun 

vai ohjatako hänet jäämään kodin piiriin, ilman koulutusta. Rukoilemme viisautta, rohkeutta 

ja kykyä katsoa lapsen tulevaisuuteen ja raivata esteitä hänen koulunkäyntinsä edestä. 

Rukoilemme lasten puolesta, jotka kulkevat jalkaisin pitkiä koulumatkoja, yöpyvät, mihin 

saavat päänsä painettua ja joutuvat opiskelemaan nälkäisinä. Madalla kynnys 

koulunkäyntiin kaikille lapsille, tytöille ja pojille, köyhille, vammaisille, sairaille ja syrjittyyn 

väestönosaan syntyneille. 

Rukoilemme opettajien puolesta, jotka tekevät työtään niukkuuden keskellä. Auta meitä 

rakentamaan maailma, jossa kouluissa on ammattitaitoisia opettajia, turvalliset tilat 

oppilaille ja riittävät opetusvälineet. Luo kouluihin arvostuksen ja kannustuksen henki. 

Tuomme sinun eteesi lapset, joiden koulunkäynti on katkennut luonnonkatastrofien, sodan, 

pakolaisuuden tai köyhyyden vuoksi. Siunaa kaikki se työ, jota tehdään oppimisen ja 

koulutuksen eteen. Avaa silmämme näkemään kehitys ja saavutukset ja iloitsemaan niistä, 

jotta jaksamme olla mukana siinä, missä apuamme yhä tarvitaan.  

 

Tilitysohjeet 

Kolehdin tilitys tapahtuu vuodenvaiheessa seurakuntaanne lähetetyillä tili- ja 

viitenumeroilla. Tilityksen voi tehdä myös tavallisena tilisiirtona, jolloin viestikenttään 

merkitään ”Pääsiäispäivän 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 

 

 

Riemullista pääsiäistä! 

Soili-Sisko Eskola 

Yhteyspäällikkö 

p. 0407052195 


