Hyvä kolehtikirjeen lukija,
Laskiaissunnuntaina 3.3.2019 kerätään kolehti Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.
Tästä kirjeestä löydät kolehtikohteen esittelyn, esirukouksen ja kolehdin tilitysohjeet.
Kolehtikohteen esittely
Kun katastrofi iskee ja hätä on suurin, jokainen ymmärtää, että puhdasta vettä, ruokaa,
lääkkeitä ja suojaa tarvitaan nopeasti. Pienemmälle huomiolle jää se, että luonnonkatastrofit sekä ihmisten aiheuttamat kriisit, sodat ja selkkaukset katkaisevat monen
lapsen ja nuoren koulunkäynnin, usein vuosikausiksi. Kouluun pääsemättömät lapset ja
nuoret varttuvat ahdingon ja huolten keskellä ja jäävät vaille tulevaisuuden rakennuspuita.
Koulunkäynnin järjestäminen katastrofin ja sen jälkityön aikana suojaa ja vahvistaa lapsia
ja nuoria monella tapaa. Koulussa oppilaat saavat perusopetusta ja ammattikoulutusta,
oppivat rakentavia ongelmanratkaisukeinoja ja voimaantuvat näkemään elämässään
toivoa ja mahdollisuuksia.
Suomalainen koulutusosaaminen on taito, jolla on kysyntää ja arvostusta maailman
kriisialueilla. Tästä syystä Kirkon Ulkomaanapu tukee pakolaislasten ja -nuorten
koulunkäyntiä esimerkiksi Bangladeshissa, Ugandassa, Eritreassa ja Somaliassa.
KUA:n katastrofirahastoon kerätyllä kolehdilla autetaan tämän hetken lapsia ja nuoria
kasvamaan aikuisiksi, joilla on välineet ja tahto luoda rauhaa ja vakautta maailmaan.
Jumala siunatkoon lahjanne.
Kuvassa on 14-vuotias Kidich Ethcho, joka käy
koulua Etelä-Sudanin Piborissa. Levottomuuksista
kärsineessä Piborissa ei aiemmin ollut lainkaan
koulurakennuksia, mikä vaikeutti oppimista
erityisesti rankkasateiden ja helteiden aikana.
KUA rakensi Piboriin 12 luokkahuonetta ja koulutti
60 vapaaehtoista opettajaa. Lisäksi KUA on
toimittanut koulutusmateriaaleja ja tukenut
vanhempainyhdistystä. Kaikkiaan apu hyödyttää yli
4 000 lasta.
Kidichin lempiaine on matematiikka, ja hän
haaveilee taloustieteen opinnoista. Ennen vain
harvat tytöt pääsivät Piborissa kouluun, mutta
asenteet ovat muuttumassa ja uuden koulun oppilaista suuri osa on tyttöjä.
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Kolehtikohteen esirukous
Pyhä Jumala,
Sinä näet lapsen, jonka haave on oppia lukemaan ja laskemaan. Sinä näet nuoren, jonka
unelma on saada ammattikoulutus, joka johtaa työhön ja toimeentuloon. Sinä näet äidin ja
isän, joiden sydäntä jäytää huoli lasten pärjäämisestä. Sinä näet opettajat, jotka huokaavat
oppimateriaalien ja luokkahuoneiden puutetta.
Pyhä Jumala,
Sinä näet minut, avuttomana ja ahdistuneena: miten minä voisin muuttua avuksi
katastrofien keskellä eläville ihmisille. Sinä näet minut, joka haluaisi maailmasta reilumman
ja oikeudenmukaisemman paikan kaikille. Sinä näet minut, joka pyytää: muuta kolehtiin
antamamme rahat mahdollisuuksiksi ja toivoksi. Yhdistä sinä minut ja heidät, joiden
koulunkäynnin puolesta tänään rukoilemme.
Aamen.

Tilitysohjeet
Kolehdin tilitys tapahtuu vuodenvaiheessa seurakuntaanne lähetetyillä tili- ja
viitenumeroilla. Tilityksen voi tehdä myös tavallisena tilisiirtona, jolloin viestikenttään
merkitään ”kolehti laskiaissunnuntai 3.3.2019” ja seurakunnan nimi.
Tilinumerot ovat:

Nordea
Osuuspankki
Danske Bank

IBAN

BIC

FI33 1572 3000 5005 04
FI08 5723 0210 0215 51
FI02 8000 1800 2233 40

NDEAFIHH
OKOYFIHH
DABAFIHH
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