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Hyvä kolehtikirjeen lukija, 

 

Kirkastussunnuntaina 26.7.2020 kerätään jumalanpalveluksissa kolehti köyhyyden ja 

perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Tästä kirjeestä löydät tietoa kolehtikohteesta, esirukouksen ja tilitysohjeet.  

 

Jumalanpalveluksessa luettava teksti  

Keräämme tänään kolehdin köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa Kirkon 

Ulkomaanavun kautta. 

Myös verkon välityksellä jumalanpalvelukseen osallistuvana voit tukea Kirkon Ulkomaanavun työtä. 

Katso lahjoitusvaihtoehdot KUA:n nettisivuilta. 

Jumala siunatkoon lahjasi.  

 

Lue, millaista tukea kambodžalainen Chhina sai KUA:lta 

50-vuotias Chhina muutti 

kambodžalaiseen Deum Pdeakin 

kylään parikymmentä vuotta 

sitten. Neljän lapsen äiti viljeli 

maapalstaansa ja elätti sen 

tuotteilla perhettään, kunnes viime 

vuonna rikas mies maan toiselta 

alueelta tuli ja väitti maan 

kuuluvan hänelle. 

Chhinalle paljastui, että sama 

vaatimus oli esitetty kuudelle 

muullekin perheelle. 

Maanomistusriidat ovat hyvin 

yleisiä Kambodžassa, sillä monilta perheiltä puuttuvat viralliset rekisteriotteet maapalstoistaan. Köyhillä 

ei ole varaa viedä asiaa oikeuteen ja turvata siten toimeentuloaan. 

Kirkon Ulkomaanapu tukee paikallista Life With Dignity -kansalaisjärjestöä, joka auttaa perheitä 

sopimaan maanomistusriidat kylissä, ilman oikeudenkäyntiä. Chhinalta viljelysaluetta takaisin vaatinut 

mies vetäytyi vaatimuksestaan ja maarekisteriviranomainen lupasi tulla merkitsemään seitsemän 

perheen tontin rajat. 

Nyt Chhina uskaltaa jälleen toivoa tulevaisuudelta hyvää. Hän voi jatkaa kookoksen ja mangon viljelyä 

palstallaan ja myydä hedelmiä paikallisen osuuskunnan kautta. Lisätuloja yksinhuoltajaäiti saa 

ompelemalla koulupukuja osuuskunnan ompelukoneilla. 

Tutustu KUA:n työhön Kambodžassa: https://www.kirkonulkomaanapu.fi/missa-

tyoskentelemme/kambodza/. 

 

 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/missa-tyoskentelemme/kambodza/
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Esirukous jumalanpalvelukseen 

Pyhä Jumala, 

Sinä olet luonut kaikki ihmiset tasa-arvoisiksi. Ahneus ja vallanhimo houkuttavat meitä rohmuamaan 

itsellemme sellaista, joka ei meille kuulu. Olemme itsekkäitä, emmekä aina kykene vastustamaan 

kiusausta, vaan käytämme hyväksi heikommassa asemassa olevien lähimmäistemme tilannetta. Auta 

meitä muuttamaan käytöstämme. 

Me tuomme sinun eteesi yhteisöjemme, yhteiskuntiemme ja koko maailman rakenteisiin pesiytyneen 

vääryyden, joka pitää ison osan ihmisistä köyhinä, osattomina, turvattomina ja nälkäisinä. Siunaa työ, 

jota Kirkon Ulkomaanapu tekee, jotta jokaisella ihmisellä olisi samat oikeudet ja mahdollisuudet 

luomassasi maailmassa. 

Aamen. 

 

Keräyslupatiedot 

Rahankeräyksen järjestäjä: Kirkon Ulkomaanapu sr 

Keräyksellä kerättävien varojen käyttötarkoitus: Keräysvarat käytetään vuosien 2020–2021 aikana 

Kirkon Ulkomaanavun avustustyöhön. 

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

Ahvenanmaata lukuunottamatta, myöntänyt Poliisihallitus.  

 

Kolehtikohteesta ja keräyksestä viestiminen  

Jaa Chhinan kuva ja tarina sekä tieto kolehti- ja keräysmahdollisuuksista seurakunnan verkkopalvelussa 

ja Facebook-sivulla. Kuvavaihtoehdot julkaisuusi löydät KUA:n kuvapankista. 

 

Tilitysohjeet 

Kolehtirahat tilitetään seurakuntaanne lähetetyillä tili- ja viitenumeroilla. Tilityksen voi tehdä myös 

tavallisena tilisiirtona, jolloin viestikenttään merkitään ”kolehti kirkastussunnuntai 26.7.2020” 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 

 

 

Siunattua keskikesää! 

 

 
Soili-Sisko Eskola  

yhteyspäällikkö  

soili-sisko.eskola@kua.fi 

p. 0407052195 

https://img.materialbank.net/NiboWEB/kirkonulkomaanapu/showCartPublicContent.do?uuid=14472296&random=724841&lang=fi
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