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Hyvä kolehtikirjeen lukija, 

 

palmusunnuntaina 28.3.2021 kerätään jumalanpalveluskolehti köyhyyden vähentämiseen 

kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

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 köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun 

kautta. 

Köyhyys kutistaa vaihtoehdot vähiin. Nälkä kurnii vatsassa, eikä terveyttä ei ole varaa hoitaa. 

Töitä ei löydy tai palkalla ei tule toimeen. Huolet kasaantuvat ja voimavarat kuluvat päivittäiseen 

selviytymiseen. 

Kirkon Ulkomaanapu toimii maailman köyhimpien ihmisten parissa ja hyväksi. Jokaisella on 

oikeus riittävään ravintoon ja toimeentuloon. Kerätyllä kolehdilla autetaan ihmisiä, jotta he voisivat 

huolehtia itsestään ja perheestään.  

Myös verkon tai nettiradion välityksellä jumalanpalvelukseen osallistuvana voit tukea Kirkon 

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

näytettävästä lahjoituskuvasta. 

Jumala siunatkoon lahjasi. 

 

Esirukous 

Pyhä Jumala, 

tuomme sinun eteesi lähimmäisemme, jotka asuvat meistä kaukana ja joiden elämä on monista 

syistä hankalaa tai jopa umpikujassa. Sinä voit muuttaa maailmaa meidän kauttamme ─ me 

voimme muuttaa maailmaa sinun avullasi. Siunaa työ, jota Kirkon Ulkomaanapu tekee 

maailman köyhimpien ihmisten parissa ja hyväksi. 

Aamen.  
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Lahjoitusohjeet verkon kautta jumalanpalvelukseen osallistuville 
 

i  
 
Jumalanpalvelukseen verkon kautta osallistuville voi jakaa seuraavan lahjoituspyynnön: 
 

Osallistu seurakuntien omaan keräykseen. Tue pakolaisnuorten koulunkäyntiä Ugandassa. 

Lähetä tekstiviesti KOULU10 (10 €) numeroon 16499. 

Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 13074. 

Kiitos. 

 

Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2019/723, voimassa 1.1.2020-31.12.2024. Ahvenmaa ÅLR-

2020/6339, voimassa 1.1.-31.12.2021. 

 

Kolehtivirren aikana näytettävän kuvan voi ladata Kirkon Ulkomaanavun kuvapankista ja liittää 

jumalanpalvelusstriimiin. 

 

Tilitysohjeet 

Kolehtirahat tilitetään seurakuntaanne viime joulukuussa lähetetyillä viitenumeroilla, jotka 

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

viestikenttään merkitään ”Kolehti palmusunnuntai 28.3.2021” ja seurakunnan nimi. 

Tilinumerot löytyvät Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuilta. 

 

Huom! Seurakunnan kolehtiviitenumero on tarkoitettu vain kolehtien tilittämiseen – sitä ei tule 

jakaa yksittäisten seurakuntalaisten lahjoituskäyttöön.  

Siunattua palmunlehväsunnuntaita! 

 

 
Soili-Sisko Eskola  

yhteyspäällikkö 

soili-sisko.eskola@kua.fi 

p. 050 418 9132 
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