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Hyvä kolehtikirjeen lukija, 

 

Kuudes sunnuntai pääsiäisestä 24.5.2020 on Kirkon Ulkomaanavun 

kolehtipyhä. Korona-pandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi 

seurakuntalaiset eivät pysty osallistumaan kolehtiin jumalanpalveluksessa, 

mutta kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnat voivat kertoa kolehtia 

korvaavista järjestöjen varainhankintakeräyksistä. 

Tästä kirjeestä löydät tietoa Kirkon Ulkomaanavun Suvivirsi-keräyksestä, 

esirukouksen sekä lahjoitus- ja viestintäohjeet. Lisätietoa keräyksestä voit 

lukea myös Suvivirsi.fi- ja Koulu Ugandaan -sivuilta. 

 

Jumalanpalveluksessa luettava teksti  

Kolehdin sijaan voit osallistua Kirkon Ulkomaanavun Suvivirsi-keräykseen, jonka rahat ohjataan nuorten 

koulutuksen tukemiseen Ugandassa. Varoilla kunnostetaan Bidibidin pakolaisasutusalueella toimivaa 

Koro Highland Secondary -koulua. 

Jumala siunatkoon lahjasi. 

 

Esirukous jumalanpalvelukseen 

Pyhä Jumala, 

Me kiitämme luomastasi maailmasta, jossa on mahdollisuus käydä koulua ja oppia uutta. Me rukoilemme 

turvallisen koulunkäynnin ja laadukkaan opetuksen puolesta. 

Tuomme sinun eteesi lapset ja nuoret, joiden opiskelumahdollisuudet ovat rajoittuneet eri syistä. Sinä 

näet oppilaat, joiden koulutie on katkennut köyhyyden tai pakolaisuuden vuoksi ja jotka kurovat umpeen 

menetettyjä opintovuosia Kirkon Ulkomaanavun tukemissa kouluissa. Me rukoilemme koulujen opettajien 

puolesta, jotka yrittävät parhaansa vaatimattomissa olosuhteissa. Me pyydämme voimia ja luottamusta 

vanhemmille, joita huolettaa oma ja lastensa tulevaisuus. 

Me kiitämme luomastasi maailmasta, jota me ihmiskuntana voimme yhdessä rakentaa 

oikeudenmukaisemmaksi. Anna tarvittava viisaus ja rakkaus, jotta osaisimme suunnata tahtomme ja 

voimamme kaikkien ihmisten hyväksi, lähellä ja kaukana. 

Aamen. 

 

Jumalanpalvelusstriimissä tai –tallenteessa / seurakunnan verkkosivustolla / sosiaalisessa 

mediassa kerrottavat lahjoitustavat ja keräyslupatiedot  

Lahjoita KUA:n Suvivirsi-keräykseen 

 

- tekstiviestillä: APU10 numeroon 16499 (10 €) 

- MobilePay:llä: 75151 (lahjoittajan valitsema summa) 

- KUA:n lahjoitussivun kautta: kua.fi/suvivirsi 

- tilisiirrolla Kirkon Ulkomaanavun tilille: Nordea FI33 1572 3000 5005 04. Saaja: Kirkon Ulkomaanapu, 

viestikenttään ”Suvivirsi”. 

 

http://suvivirsi.fi/
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/yhteystiedot/seurakunnille/kolehdit-ja-talousarviotuki/koulu-ugandaan/
http://kua.fi/suvivirsi
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Rahankeräyksen järjestäjä: Kirkon Ulkomaanapu sr 

Keräyksellä kerättävien varojen käyttötarkoitus: Nuorten koulutuksen tukeminen Ugandassa 

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

Ahvenanmaata lukuunottamatta, myöntänyt Poliisihallitus.  

 

Suvivirsi-keräyksestä viestiminen 

Esimerkkiteksti 1 + kuva seurakunnan Facebook-sivulle: 

 

Auta kunnostamaan koulu Ugandassa. Lähetä tekstiviesti 

APU10 numeroon 16499 (10 €) tai maksa valitsemasi summa 

MobilePay:llä numeroon 75151 tai lahjoita kua.fi/suvivirsi. 

 

 

 

 

Esimerkkiteksti 2 + kuva seurakunnan Facebook-sivulle: 

Epistä. Nuoret eivät pääse kouluun, koska sitä ei ole tai se on niin 

räsä ja tupaten täynnä. 

Auta nuoret takaisin koulutielle Ugandassa. Lähetä tekstiviesti 

APU10 numeroon 16499 (10 €) tai maksa valitsemasi summa 

MobilePay:llä numeroon 75151 tai lahjoita kua.fi/suvivirsi. 

 

 

Kuvat ja Suvivirsi-logot suomeksi ja ruotsiksi löydät täältä: 

https://kirkonulkomaanapu.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/16387459/50364/fi 

 

Jos viittaat kolehtia korvaavaan keräykseen, mainitse myös rahankeräyksen lupatiedot (ks. yllä). 

 

Sosiaalisessa mediassa jaettavaksi sopii hyvin Koro-koulun oppilaan Sophien video. 

 

Jaa seurakunnan Suvivirsi-video Suvivirren Facebook-sivulla 

Lähetä linkki seurakuntasi Suvivirsi-videoon tai muuhun julkaistuun Suvivirsi-aiheiseen sisältöön 

osoitteeseen suvivirsi@kua.fi, niin jaamme sen Suvivirren Facebook-sivulla.  

 
Siunattua Suvivirren aikaa! 
 

 
Soili-Sisko Eskola  
yhteyspäällikkö  
soili-sisko.eskola@kua.fi 
p. 0407052195 

http://kua.fi/suvivirsi
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/yhteystiedot/seurakunnille/kolehdit-ja-talousarviotuki/suvivirsi/suvivirsi-kerays/
https://kirkonulkomaanapu.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/16387459/50364/fi
https://www.youtube.com/watch?v=ObMxSizpSDs&feature=youtu.be
mailto:suvivirsi@kua.fi
https://www.facebook.com/suvivirsi
mailto:soili-sisko.eskola@kua.fi

