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HUOMIOITTEHAN, ETTÄ TILAISUUDESSA ESITETYT ASIAT VANHENEVAT NOPEASTI. 
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Yleistä keräykseen liittyen

• Nyt jo yli miljoonaa euroa yksityisiltä ihmisiltä, 

seurakunnista, yrityksiltä

• Odotettavissa suurin keräystulos KUA:n

historiassa

• Tällä viikolla seurakunnissa yhä enemmän 

tilaisuuksia ja keräyksiä

• TV-konsertti la 12.3. klo 18.15 yhdessä YLE:n, 

SPR:n ja UNICEFin kanssa
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Pakolaistilanne

• Ennuste: yli 4 miljoonaa  pakolaista 
Ukrainasta (Ukrainassa asukkaita 44 
miljoonaa)

• Nyt jo yli 1 miljoona ihmistä jättänyt 
Ukrainan, luvut kasvavat koko ajan 

• Pakolaisia Puolassa, Unkarissa, 
Slovakiassa, Romaniassa ja 
Moldovassa

• Valtava määrä ihmisiä pakosalla 
Ukrainan sisällä tai jääneet sodan 
keskelle koteihinsa 
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Kirkon Ulkomaanavun hätäapupäätös

• KUA on tehnyt hätäapupäätöksen, 500 000 

euroa, Ukrainaan ja Unkariin, työ yhdessä 

Unkarin kirkkojenvälisen avun kanssa 

(Hungarian Interchurch Aid)

➢Ruokaa, hygieniatarvikkeita, patjoja ja peittoja 

Ukrainaan

➢Pakolaisten tukeminen Unkarissa, rajan 

ylityspaikoissa ja vastaanottokeskuksissa

➢Henkilöapu
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KUA:n humanitaarinen apu jatkossa

• KUA tulee antamaan tukea ACT Allianssin 

anomuksen pohjalta myös muille 

järjestöille eri maissa, tarpeiden mukaan 

• Akuutti hätäapuvaihe tulee kestämään 

pitkään, lisäksi pitkäkestoiset 

humanitaarisen avun tarpeet

• KUA tulee tekemään työtä 

koulutussektorilla ja toimeentulossa
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Mitä KUA ei tee

• KUA ei koordinoi tai järjestä 

tavarakeräyksiä Suomessa tai järjestä 

niiden kuljetuksia Ukrainaan tai 

naapurimaihin  

• KUA ei ole mukana järjestämässä 

pakolaisten kuljetuksia Suomeen

Tarvittavat avustustarvikkeet hankitaan Ukrainan naapurimaista 
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Lipaskeräyksen aloittaminen

Nopean toiminnan joukoille

eli yli 170 seurakunnalla on 

ollut lippaat, luvat ja liivit jo 

valmiina. 

Näihin seurakuntiin

materiaali on lähetetty 2017 

ja lupatarrat loppuvuodesta

2019. 

Ne antavat valmiuden

aloittaa keräyksen million 

tahansa itsenäisesti

katastrofirahastoon.
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Lipaskeräyksen vastuuhenkilön muistilista

• Tarkista, että lippaissa on voimassaoleva

lupatarra ja sinetöi lippaat

• Tilaa keräysvälineitä yksilöidysti (mitä, kuinka paljon, 

mihin osoitteeseen): seurakunnat@kua.fi

• Varusta kerääjät riittävin tiedoin - lue

katastrofikeräysten ohjeet: kua.fi/keräysohje

• Ukrainan hätäapukeräykseen liittyvät ohjeet ja

materiaalit seurakunnille: kua.fi/lipaskeräys

• Tiliönti KUA:n tilille; 

tekstiviite Ukraina + seurakunnan nimi
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Seurakuntavarainhankinnan mobiililahjoitusnumerot
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Ylimääräiset talousarviotuet hätäapuna

• Lahjoituksen voi tilittää jollekin

lahjoitustileistämme

• Viesti: Ukraina ja srk:n nimi

• Mahdollisen päätöksen voi lähettää

sähköpostiosoitteeseen:

tuulia.kokkonen@kua.fi
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Järjestä tapahtuma, konsertti tai vaikka Flash Mob

• Ei tarvita keräyslipasta

• MobilePay ja tekstiviestinumeroa voi käyttää myös tapahtumissa

• Tilitykset kuten lipaskeräyksissä (Ukraina + Seurakunnan nimi)
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Yhteystiedot

Kaikki tiedustelut keräyksiin liittyen
seurakunnat@kua.fi

Juhana Malme
Seurakuntasuhteiden asiantuntija

juhana.malme@kua.fi
+358 50 477 9093
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