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Hyvä kolehtikirjeen lukija, 

 

toisena sunnuntaina helluntaista 6.6.2021 kerätään jumalanpalveluskolehti koulutuksen 

mahdollistamiseen ja tukemiseen 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 koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa 

Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Me Suomessa olemme vuosikymmenten ajan tottuneet siihen, että koulunkäynti, laadukas 

lähiopetus ja kouluruokailu ovat itsestäänselvyyksiä. Koronavuosi on paljastanut toisen 

todellisuuden: mahdollisuus käydä koulua ja kuulua kouluyhteisöön ovat etuoikeuksia. 

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä niiden maailman lasten ja nuorten hyväksi, joiden 

koulunkäynti on katkennut köyhyyden, sodan tai pakolaisuuden vuoksi. KUA rakentaa 

kouluja, palkkaa opettajia, tarjoaa ammatillista ja yrittäjyyskoulutusta sekä opintojen 

ohjausta ja kehittää toimintamaidensa opetusjärjestelmiä paikallisten opetusministeriöiden 

kanssa. Myös katastrofitilanteissa lapsille pyritään järjestämään mahdollisimman nopea 

paluu kouluun, jotta arvokkaita oppimisvuosia ei menetettäisi. Koronapandemia on 

vaikeuttanut lasten ja nuorten koulunkäyntiä monissa maissa entisestään, ja heille KUA on 

järjestänyt etäopiskelumahdollisuuksia. 

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. 
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Esirukous 

 

Pyhä Jumala, 

tuomme sinun eteesi lapset ja nuoret, joiden unelma on päästä kouluun, oppia lukemaan ja 

laskemaan, saada peruskoulun päästötodistus ja ammattitutkinto. Tuomme sinun eteesi äidit 

ja isät, joiden sydän on huolia täynnä lastensa tulevaisuuden vuoksi, kun koulunkäynti on 

syystä tai toisesta vaikeaa tai kokonaan keskeytynyt. Auta meitä sinnikkäästi rakentamaan 

maailmaa, jossa jokaisella on mahdollisuus opiskella, oppia, kehittyä ja kasvaa, tuntea 

elämänsä merkitykselliseksi ja saada lahjansa käyttöön. Siunaa työ, jota Kirkon 

Ulkomaanapu tekee koulujen, oppilaiden, opettajien ja kouluyhteisöjen jäsenten kanssa ja 

hyväksi. 

Aamen. 

 

Lahjoitusohjeet verkon kautta jumalanpalvelukseen osallistuville 

 

 

 
Jumalanpalvelukseen verkon kautta osallistuville voi jakaa seuraavan lahjoituspyynnön: 
 

Osallistu seurakuntien omaan keräykseen. Tue pakolaisnuorten koulunkäyntiä Ugandassa. 

Lähetä tekstiviesti KOULU10 (10 €) numeroon 16499. 

Lahjoita MobilePayllä numeroon 13074 tai tilille FI33 1572 3000 5005 04 (tekstiviite: Koulu 

srk). 

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. Kuva kannattaa jakaa myös seurakunnan sosiaalisen median 

kanavissa. 

https://kirkonulkomaanapu.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/17082953/927285/fi
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Lue lisää KUA:n työstä koulutuksen hyväksi 

Koulu Ugandaan -keräys 

Koulutus digitalisoituu myös kehitysyhteistyössä 

Ugandan kouluissa kasvaa eteläsudanilainen sukupolvi, joka tähtää korkealle 

 

Tilitysohjeet 

Kolehtirahat tilitetään seurakuntaanne joulukuussa 2020 lähetetyillä viitenumeroilla, jotka löytyvät 

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

merkitään ”Kolehti 2. sunnuntai helluntaista 6.6.2021” ja seurakunnan nimi. 

Tilinumerot löytyvät Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuilta. 

 

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

yksittäisten seurakuntalaisten lahjoituskäyttöön. 

 

Siunattua Suvivirren aikaa! 

 

 
Soili-Sisko Eskola  

yhteyspäällikkö 

soili-sisko.eskola@kua.fi 

p. 050 418 9132 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/yhteystiedot/seurakunnille/kolehdit-ja-talousarviotuki/koulu-ugandaan/
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/artikkelit/koulutus-digitalisoituu-myos-kehitysyhteistyossa/
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/artikkelit/ugandan-kouluissa-kasvaa-etelasudanilainen-sukupolvi-joka-tahtaa-korkealle/
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
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