Tiedotepohja seurakunnille. Muuntele ainakin punaiset kohdat ja lähetä alueesi medioille.  
TIEDOTE xx.x.2022
Julkaisuvapaa heti
XXXX seurakunta kerää apua Ukrainaan. 

Ukrainan kansan hartaista pyynnöistä ja kansainvälisen yhteisön ponnisteluista huolimatta Venäjä aloitti sotatoimet Ukrainassa. Kirkolle keskeistä on viestittää sovituksen ja sovinnon sanomaa maailmassa. Olemme huolestuneita maailman väkivaltaisuudesta ja haluamme toimia lähimmäistemme auttamiseksi lähellä ja kaukana. Kristityn tehtävänä on kulkea kärsivien rinnalla ja niiden, jotka elävät pelossa ja ahdistuksessa. 
Olemme päättäneet aloittaa keräyksen Ukrainan sodasta kärsivien perheiden auttamiseksi. Apu toimitetaan sitä eniten tarvitseville Kirkon Ulkomaanavun kautta. Käytännössä apu on esimerkiksi ruoka-apua, lämmikkeitä ja muita perustarvikkeita. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset sekä seurakunnan työntekijät tulevat keräämään varoja Kirkon Ulkomaanavun lippaisiin sekä tarjoamaan sähköisiä lahjoitusvaihtoehtoja [aikaväli] [paikat]
Seurakunta ottaa myös uusia vapaaehtoisia mukaan kerääjiksi. Keräystoimintaa seurakunnassa koordinoiva [nimi] kertoo, että ihmisten auttamishalu on korkealla, ja moni haluaa nyt osallistua muutenkin kuin lahjoittamalla itse rahaa. Se onnistuu hyvin ryhtymällä kerääjäksi.
Seurakunnassa järjestetään myös rukoushetkiä sekä [päivämäärä] messu, joissa kerätään kolehti Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon/Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseksi.
Seurakunnan työntekijät ovat valmiina myös keskustelemaan kaikkien ihmisten kanssa heidän huolistaan ja ahdistuksesta sotaan liittyen. 

Lisää oman paikkakuntasi tietoja, esim:
Miten ja missä keräykseen voi osallistua?
	Miten pääsee kerääjäksi
	Miten seurakuntanne osallistuu muuten Ukrainan auttamiseen? 
	Miten seurakunnan toiminnassa näkyy Ukrainan tilanne? (esim. rukoushetket, kellojen soitot…)
**************
Jutun yhteyteen kannattaa toimitukselle ehdottaa lahjoitusvetoomusta. Esim. seurakuntien MobilePay-lahjoitusnumero, Tekstiviestilahjoitus sekä tilisiirto

Ukrainan sodasta kärsiville voit lahjoittaa monin tavoin
	 Lähetä tekstiviesti AUTA10 (10 €) numeroon 16499.
	 Lahjoita MobilePayllä numeroon 44533.
	 Tee tilisiirto KUA:n tilille FI33 1572 3000 5005 04, tekstiviite: Ukraina, srk nimi.


Keräysluvat:
Manner-Suomi RA/2019/723, voimassa 1.1.2020–31.12.2024.
Ahvenanmaa ÅLR-2021/7856, voimassa 1.1.–31.12.2022.

**************
Vuonna 1947 perustettu Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. KUA on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja kirkkojen kansainvälisen avustusverkoston ACT-allianssin perustajajäsen sekä osa laajaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa.
Kuvat:
Vapaasti ladattavissa olevia kuva-aineistoja ja logoja löytyy xxxxxx [KUA:n kuvapankista]
Lisäksi seurakunta voi lähettää kuvan omista joukoistaan lippaiden kanssa KUA:n liivit päällä

LISÄTIEDOT: Lisää tähän yhteystietoja varten oma tai muu yhteystieto (vain median käyttöön) 


