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Hyvä kolehtikirjeen lukija, 

 

Laskiaissunnuntaina 14.2.2021 kerätään jumalanpalveluskolehti Kirkon Ulkomaanavun 

katastrofirahastoon. 

Tästä kirjeestä löydät kolehtipuheen, esirukouksen, tilitystiedot sekä lahjoitusohjeet niitä 

seurakuntalaisia varten, jotka osallistuvat jumalanpalvelukseen verkon kautta. 

 

Kolehtipuhe (muokkaa tekstiä seurakuntasi jumalanpalveluskäytännön mukaiseksi, 

riippuen siitä, onko kolehdin kerääminen mahdollista vai onko mobiililahjoittaminen 

ainoa vaihtoehto) 

Keräämme tänään kolehdin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. 

Eri puolilla maailmaa luonnonmullistukset ja ihmisten aiheuttamat kriisit voivat romahduttaa 

ihmisten elämän yhtäkkiä, varoittamatta. Hätätilanne voi syntyä esimerkiksi kodin tuhoavasta 

tulvasta, koulurakennukset murskaavasta maanjäristyksestä tai ihmiset pakomatkalle sysäävästä 

väkivallasta. 

Katastrofirahaston ansiosta Kirkon Ulkomaanapu voi toimittaa hätäapua nopeasti sitä tarvitseville 

ja turvata ihmisille riittävän ravinnon, välttämättömät perustarvikkeet, terveydenhoidon, puhtaan 

veden ja majoituksen. Katastrofin iskiessä ihmisille pitää järjestää nopeasti myös käymälät, 

jätehuolto ja mahdollisuus peseytymiseen. Lisäksi lapsia ja nuoria tuetaan jatkamaan 

koulunkäyntiä mahdollisimman pian. 

Kolehdin lisäksi myös verkon välityksellä jumalanpalvelukseen osallistuvana voit tukea Kirkon 

Ulkomaanavun työtä. Katso lahjoitusvaihtoehdot KUA:n nettisivuilta tai kolehtivirren aikana 

näytettävästä lahjoituskuvasta. 

Jumala siunatkoon lahjasi. 

 

Esirukous 

Pyhä Jumala, 

Sinulle ei ole vierasta, miten monin tavoin ihmiskuntamme ja meitä ympäröivä luonto kärsii joka 

hetki. Katso puoleemme ja auta meitä. 

Anna meille anteeksi kaikki se tuho, jolla rikomme sinun luomaasi. Anna meille anteeksi, että 

väsymme loppumattomaan hätään ja katsomme lähimmäistemme ohi. 

Luo meihin uutta voimaa ja periksi antamatonta halua korjata ja rakentaa maailmaa, jossa 

kukaan ei jää yksin hädän keskellä. 

Pyydämme sinun siunaustasi kaikille katastrofien ja kriisien keskellä eläville ja heitä auttaville. 

Aamen. 
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Lahjoitusohjeet verkon kautta jumalanpalvelukseen osallistuville 

Lataa jumalanpalvelusstriimissä näytettävä lahjoitusohjekuva Kirkon Ulkomaanavun kuvapankista.  

 

Kuvassa on Ugandan Kyakan pakolaisasutusalueen 

oppilaita. Kun koulut jouduttiin vuonna 2020 sulkemaan 

koronapandemian vuoksi, Kirkon Ulkomaanapu toimitti 

lapsille ja nuorille radioita ja etäopetusmateriaaleja 

koulunkäynnin jatkamiseksi. 

 

Voit myös jakaa tekstittömän kuvan seurakuntasi 

sosiaalisen median kanavassa (tämäkin kuva löytyy 

KUA:n kuvapankista) ja kirjoittaa lahjoitusohjeet 

erikseen: 

 

Tue Kirkon Ulkomaanavun katastrofityötä, jossa annetaan nopeaa hätäapua ja turvataan lasten ja 

nuorten koulunkäynti kriisien keskellä. 

 

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

- Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 10224. 

- Lahjoita Kirkon Ulkomaanavun työhön: kua.fi/lahjoita. 

 

Kiitos. 

 

Keräysluvat:  

Manner-Suomi RA/2019/723, voimassa 1.1.2020-31.12.2024. 

Ahvenmaa ÅLR-2020/6339, voimassa 1.1.-31.12.2021. 

 

Tilitysohjeet 

Kolehtirahat tilitetään seurakuntaanne viime joulukuussa lähetetyillä viitenumeroilla, jotka 

löytyvät myös KUA:n nettisivuilta. Tilityksen voi tehdä myös tavallisena tilisiirtona, jolloin 

viestikenttään merkitään ”Kolehti laskiaissunnuntai 14.2.2021” ja seurakunnan nimi. 

Tilinumerot löytyvät Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuilta.  

 

Siunattua alkavaa paaston aikaa! 

 

 
Soili-Sisko Eskola  

yhteyspäällikkö 

soili-sisko.eskola@kua.fi 

p. 050 418 9132 

https://kirkonulkomaanapu.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/16792220/459233/fi
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/yhteystiedot/seurakunnille/kolehdit-ja-talousarviotuki/viitenumerot/
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/lahjoittajapalvelusta-neuvoja/lahjoitus-ja-tilinumerot/
mailto:soili-sisko.eskola@kua.fi

