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Hyvä kolehtikirjeen lukija, 

 

Ensimmäisenä adventtina 29.11.2020 kerätään jumalanpalveluskolehti pakolaisten 

auttamiseen muun muassa tukemalla toimeentulon hankkimista ja tarjoamalla lapsille 

mahdollisuuksia palata kouluun Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Tästä kirjeestä löydät tietoa kolehtikohteesta, esirukouksen ja tilitysohjeet. 

 

Jumalanpalveluksessa luettava teksti 

Keräämme tänään kolehdin pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Pakolaisuus on haava, joka hiertää ihmiskuntaa. Noin 80 miljoonaa ihmistä on joutunut 

jättämään kotinsa. Heistä vajaa puolet on lapsia. Yleisin syy pakolaisuuteen on aseellinen 

konflikti tai vaino. Myös ilmastonmuutoksesta johtuvat aavikoituminen, kuivuus, tulvat ja muut 

sään ääri-ilmiöt pakottavat ihmiset etsimään uusia, elinkelpoisia asuinalueita. 

Kirkon Ulkomaanapu tukee pakolaisia rakentamalla rauhaa ja toimeentulomahdollisuuksia 

sekä tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuden käydä koulua usein vuosia kestävän 

pakolaisuuden aikana. 

Myös verkon välityksellä jumalanpalvelukseen osallistuvana voit tukea Kirkon Ulkomaanavun 

työtä. Katso lahjoitusvaihtoehdot KUA:n nettisivuilta. 

Jumala siunatkoon lahjasi. 

 

Lue syyrialaisen Ruqayya Jawadin tarina ja kerro se seurakunnallesi 

26-vuotias syyrialainen Ruqayya Jawad joutui pakenemaan kolmen 

lapsensa kanssa keskellä yötä, kun ilmaiskut lähestyivät kotikylää. He 

liftasivat ja pääsivät auton perässä turvallisemmalle alueelle Koillis-

Syyriaan. Siellä heidät sijoitettiin kouluun, 

joka toimii turvapaikkana sotaa paenneille. 

Koulussa samaan huoneeseen sijoitettiin viisi perhettä, jotka joutuivat 

alkuun nukkumaan lattialla. ”Huoneen lattia oli jääkylmä. Laitoimme 

vaatteita lattialle, jotta voisimme nukkua paremmin”, Ruqayya kertoo. 

Pian hätäapua kuitenkin saatiin kouluun. ”Saimme alkuun 

vaahtomuovipatjoja, peittoja ja ensiapupakkauksen.” 

Huoneen jakaminen usean perheen kesken tarkoittaa, ettei yksityisyyttä ole. Kylpyhuoneen 

puute vaikeuttaa hygienian ylläpitämistä. Ruqayyalla on ikävä kotitaloon, jonka hän sai 

miehensä kanssa rakennettua neljä vuotta sitten. ”Kaikki työmme ja säästömme menivät taloon 

ja nyt menetimme sen. Mitä voimme tässä tilanteessa tehdä?” Terroristit varastivat jopa viljelyyn 

tarkoitetut siemenet ja veivät samalla perheen toimeentulon. 
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Ruqayyan kolmen lapsen koulutie on katkennut. ”Tyttäreni oli viime vuonna luokkansa paras 

oppilas. Nyt koulunkäynti jatkuu ympäri maailman, mutta ei tyttärelleni”, Ruqayya tuskailee. 

Nuorempi poika osallistui esikouluun ennen kuin he joutuivat pakenemaan kotoaan. ”Opetin 

häntä myös paljon itse, jotta hän olisi valmis ensimmäiselle luokalle. Tuntuu kuin kaikki nuo 

tunnit olisivat menneet hukkaan. Lapseni ovat menettäneet jo yhden kouluvuoden. Vuosi on 

pitkä aika lapsen elämässä”, Ruqayya toteaa. Epätietoisuus kalvaa äitiä. On mahdotonta 

ennustaa, milloin lapset voivat palata oppitunneille. ”Asumme koulussa, mutta se ei ole koulu, 

vaan vankila lasteni unelmille.” 

Sisällissodan aiheuttamassa kaaoksessa lapset ovat joutuneet sijaiskärsijöiksi. Ruqayyan 

lasten lisäksi koulun ulkopuolelle on joutunut ainakin kaksi miljoonaa kouluikäistä 

syyrialaislasta. Koulu tarjoaa lapsille kiinnekohdan elämään ja toivoa tulevasta. Kirkon 

Ulkomaanapu toimittaa syyrialaislapsille koulutarvikkeita, tukee vaurioituneiden koulujen 

kunnostusta sekä tarjoaa hätäapua kotoaan paenneille. 

 

Lue KUA:n artikkeli: Lisääkö kehitysyhteistyö pakolaisuutta? 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/artikkelit/kasvattaako-kehitysyhteistyo-

pakolaisten-maaraa/ 

 

Esirukous jumalanpalvelukseen 

Pyhä Jumala, 

Tuomme sinun eteesi ihmiset, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, ammattinsa ja 

toimeentulonsa, kylänsä, kaupunkinsa tai maansa. Tuomme sinun eteesi ihmiset, jotka 

pakenevat väkivaltaa tai sen uhkaa ja ovat lähteneet pakomatkalle, jonka suunnasta ja kestosta 

ei ole tietoa. Tuomme sinun eteesi lapset, jotka joutuvat keskeyttämään koulunkäynnin tärkeinä 

kasvun vuosinaan, vanhemmat, jotka miettivät, millä ruokkia perheen nälkäiset, vanhukset, jotka 

surevat ja pelkäävät. 

Tuomme sinun eteesi ihmiset, jotka tarjoavat ruokaa, juomaa ja suojaa pakolaisille; ihmiset, 

jotka rakentavat koteja ja kouluja tuhottujen tilalle, ihmiset, jotka tekevät rauhan tekoja, 

osoittavat hyvää tahtoa ja luovat maailmaan toivoa. 

Tuomme sinun eteesi itsemme, joita maailman kesto-ongelmat uuvuttavat tai kyynistävät. 

Näytä sinä, missä minä voin toimia sen sijaan, että seuraan sivusta. Vala sinä minuun 

luottamusta parempaan tulevaisuuteen, jotta minulla olisi antaa niille, joilta on viety kaikki. 

Tulemme sinun eteesi ja pyydämme: siunaa tätä maailmaa. 

Aamen. 
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Keräyslupatiedot 

Verkon kautta jumalanpalveluksiin osastuville voi tarjota lahjoitusmahdollisuutena 

- kua.fi/lahjoita 

- Lähetä tekstiviesti APU10 numeroon 16499. (10 euron tekstiviestilahjoitus) 

- Lähetä tekstiviesti APU20 numeroon 16499. (20 euron tekstiviestilahjoitus) 

 

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 viestiminen  

Jaa Ruqayyan kuva ja tarina sekä tieto kolehti- ja keräysmahdollisuuksista seurakuntasi 

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 ensimmäinen 

adventtisunnuntai 29.11.2020” 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 adventin aikaa! 

 

 
Soili-Sisko Eskola  

yhteyspäällikkö 

soili-sisko.eskola@kua.fi 

p. 050 418 9132 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/
https://kirkonulkomaanapu.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/16786160/845722/fi
mailto:soili-sisko.eskola@kua.fi

