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Hyvä kolehtikirjeen lukija, 

 

Pääsiäissunnuntaina 12.4.2020 oli tarkoitus kerätä kolehti Kirkon Ulkomaanavulle. Korona-pandemian 

vuoksi seurakuntalaisten ei ole mahdollista osallistua kolehtiin jumalanpalveluksissa, mutta 

kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnat voivat kertoa kolehtia korvaavasta järjestön 

varainhankintakeräyksestä. 

Tästä kirjeestä löydät tietoa Kirkon Ulkomaanavun koronakeräyksestä, esirukouksen sekä lahjoitus- ja 

viestintäohjeet. 

 

Koronakeräys 

 

 
 

Kirkon Ulkomaanapu on aloittanut työn koronaviruksen leviämisen estämiseksi toimintamaissaan. 

Erityisen vaikea tilanne on pakolaisten keskuudessa, sillä puutteelliset hygieniaolosuhteet, korkea 

asumistiheys, eristämismahdollisuuksien vaikeus ja riittämätön terveydenhuolto voivat aiheuttaa 

suurta inhimillistä kärsimystä. 

 

Kirkon Ulkomaanapu tukee muun muassa Ugandan ja Kenian pakolaisasutusalueiden lapsia ja 

nuoria, joiden koululuokissa voi olla jopa 200 oppilasta. Hygienian parantaminen näissä olosuhteissa 

on siis välttämätöntä. Koronakeräyksen varoilla KUA järjestää hygieniakoulutusta oppilaille, opettajille 

ja hyvinvointikomiteoille, lisää kouluihin ja yhteisöihin käsienpesupisteitä ja hankkii käsidesiä, 

saippuaa ja desinfiointiaineita sekä painaa koronavirukseen lii ttyviä infolehtisiä ja tiedottaa radion 

kautta hygienian tärkeydestä. Lisäksi Kirkon ulkomaanapu tukee vaihtoehtoisen koulutuksen 

järjestämistä maissa, joissa koulut on suljettu sekä turvallista paluuta kouluun koulujen avatessa 

jälleen ovensa. 

 

Jumala siunatkoon lahjasi. 
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Lue lisää koronakriisin vaikutuksista Kirkon Ulkomaanavun toimintamaissa 

 

Koronavirus vie toimeentulon myös kehittyvissä maissa 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/blogi/koronavirus-vie-toimeetulon-myos-kehittyvissa-

maissa/ 

 

Lasten ja nuorten koulunkäynti on tärkeää myös koronakriisin aikana 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/blogi/lasten-koulunkaynti-on-tarkeaa-myos-kriisien-

keskella/ 

 

Saippua ja sosiaalinen eristäytyminen ovat luksustuotteita – Pakolaiset erityisen haavoittuvia 

koronaviruksen vaikutuksille 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/artikkelit/saippua-ja-sosiaalinen-eristaytyminen-ovat-

luksustuotteita-pakolaiset-erityisen-haavoittuvia-koronaviruksen-vaikutuksille/ 

 

Seuraa KUA:n koronatilanteen viestintää: https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/ 

 

Esirukous 

 

Pyhä Jumala, 

 

samalla kun koronavirus levittää huolta ja kärsimystä omassa tai lähipiirimme elämässä, se ajaa ahtaalle 

lähimmäisemme myös ulkomailla. Avaa silmämme ja sydämemme näkemään, että maailma on yhteinen 

ja jokaisen ihmisen elämä arvokas. 

 

Rukoilemme hauraissa valtioissa ja haavoittuvassa asemassa elävien ihmisten puolesta. Rukoilemme 

pakolaisten puolesta, jotka ovat joutuneet luopumaan kodistaan ja toimeentulostaan ja ovat toisten 

ihmisten avun varassa.  

 

Rukoilemme lasten ja nuorten puolesta, joiden mahdollisuus käydä koulua on monien esteiden takana. 

Rukoilemme yrittäjinä toimivien naisten puolesta, jotta he jaksaisivat sitkeästi vastoinkäymisistä 

huolimatta. Rukoilemme perheenisien, vanhusten sekä yksinelävien puolesta – luo sinä koteihin ja 

yhteisöihin rakkautta ja huolenpitoa. 

 

Me huokaamme puoleesi, Jumala. Sinä näet luomasi maailman ja meidät sen osana. Auta ja ohjaa, jotta 

voisimme tehdä parhaamme, kukin omilla kyvyillämme lähimmäistemme hyväksi, lähellä ja kaukana. 

 

Aamen. 

 

Lahjoitustavat 

- koronakeräyksen lahjoitussivu: kua.fi/korona 

- tilisiirto Kirkon Ulkomaanavun tilille: Nordea, IBAN FI33 1572 3000 5005 04 käyttäen tekstiviitettä 

”12.4.2020 koronakeräys” 

- tekstiviesti APU20 numeroon 16499 (20 €) tai APU10 numeroon 16499 (10 €) 

- MobilePay 10257 (lahjoittajan valitsema summa) 
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Keräystiedot striimauksiin 

Poliisihallituksen ohje poikkeusajan jumalanpalvelusten striimauksiin: 

 

”Mikäli jumalanpalveluksessa viitataan ainoastaan mahdollisuuteen lahjoittaa suoraan järjestön 

rahankeräystilille esimerkiksi järjestön nettisivujen kautta, rahankeräyksen lupanumeroa ei ole 

välttämätöntä ilmoittaa. 

 

Mikäli striimauksessa mainitaan tilinumero tai muu yksilöity maksumahdollisuus on aina ilmoitettava 

myös: 1) rahankeräyksen järjestäjä, 2) keräyksellä kerättävien varojen käyttötarkoitus sekä 3) 

lupanumero tai pienkeräysnumero. Nämä tiedot on oltava näkyvillä myös seurakunnan kotisivuilla, mikäli 

lahjoitusmahdollisuutta tarjotaan siellä.” 

 

KUA:n koronakeräykseen liittyvät tiedot: 

1) Rahankeräyksen järjestäjä: Kirkon Ulkomaanapu sr 

 

2) Keräyksellä kerättävien varojen käyttötarkoitus: Koronaviruksen leviämistä estävät toimet  

 

3) Keräyslupanumero: Keräyslupa RA/2019/723, voimassa 1.1.2020-31.12.2024, koko Suomen 

alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta,  myöntänyt Poliisihallitus.  

(Ahvenanmaalla: Keräyslupa ÅLR 2019/6485, voimassa 1.1.-31.12.2020, Ahvenanmaa, myöntänyt 

Ålands Landskapsregering.) 

 

Koronakeräyksen viestintämateriaalit 

Koronakeräyksen verkkosivubannerin ja somekuvan löydät Kirkon Ulkomaanavun materiaalipankista. 

Selaamalla sivun alaosaan voit ladata Lukkari-julkaisujärjestelmään tehdyt kuvat ja Facebook-jakoon 

sopivan kuvan suomeksi ja ruotsiksi. 

 

Verkkosivubannerista voi tehdä ohjauksen tälle koronakeräyksen lahjoitussivulle: 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/korona/?utm_source=SRK20&utm_medium=banner&utm_ca

mpaign=korona%2020. (Muussa viestinnässä kannattaa käyttää keräyssivun lyhytosoitetta 

kua.fi/korona.) 

 

Siunattua poikkeusajan pääsiäistä! 

 
Soili-Sisko Eskola 

yhteyspäällikkö,  

soili-sisko.eskola@kua.fi  

p. 0407052195 
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