
 

Kirkon Ulkomaanapu 
PL 210, Eteläranta 8 
00131 Helsinki 
kirkonulkomaanapu.fi 

 
       
 
                                                                   

   17.5.2022 
 
 
 
Hyvä kolehtikirjeen lukija, 
 
Kuudentena sunnuntaina pääsiäisestä 29.5.2022 kerätään jumalanpalveluskolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle. 
 
Tästä kirjeestä löydät kolehtipuheen, esirukouksen, tilitystiedot sekä lahjoitusohjeet niitä seurakuntalaisia 
varten, jotka osallistuvat jumalanpalvelukseen verkon kautta. 
 
 
Kolehtipuhe  
 
(muokkaa tekstiä seurakuntasi jumalanpalveluskäytännön mukaiseksi sen perusteella, voivatko 
seurakuntalaiset osallistua jumalanpalvelukseen vain paikan päällä kirkossa vai myös verkon 
välityksellä) 
 
Tänään kolehti kerätään koulutuksen mahdollistamiseen ja opetuksen laadun parantamiseen Kirkon 
Ulkomaanavun kautta 
 
Varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, luku- ja kirjoitustaito sekä ammatillinen koulutus 
ovat edellytyksiä sille, että nuoret ja nuoret aikuiset voivat itse ottaa vastuuta omasta elämästään ja 
hankkia elantonsa. Opetuksen laatua parannetaan vahvistamalla opettajien koulutusta ja oppilaiden ja 
opettajien hyvinvointia tuetaan katastrofitilanteissa ja pakolaisten parissa. 
 
Kolehdin ohella 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, 

 
Siunaa tänään Kirkon Ulkomaanavun työhön kerätty kolehti. Sinä annat meille sen, mitä me voimme 
antaa eteenpäin. 
 
Luo meihin toivoa ja periksiantamatonta 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 jumalanpalvelustriimissä näytettävä lahjoitusohjekuva Kirkon Ulkomaanavun kuvapankista tai jaa 
alla oleva teksti striimin kommenttikentässä: Tue Kirkon Ulkomaanavun työtä, jossa opetuksen laatua 
parannetaan vahvistamalla opettajien koulutusta sekä tuetaan oppilaiden ja opettajien hyvinvointia 
katastrofitilanteissa ja pakolaisten parissa. 
 
Lähetä tekstiviesti KUA10 (10 €) numeroon 16499. Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 
88051. Tee tilisiirto KUA:n tilille FI33 1572 3000 5005 04, tekstiviite: Tuki srk. 
 
Kiitos.  
 
Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2019/723, voimassa 1.1.2020-31.12.2024. Ahvenmaa ÅLR-2021/7856, 
voimassa 1.1.-31.12.2022.  
 
 
Tilitysohjeet  
 
Kolehtirahat tilitetään seurakuntaanne joulukuussa 2021 lähetetyillä viitenumeroilla, jotka löytyvät myös 
KUA:n nettisivuilta. Tilityksen voi tehdä myös tavallisena tilisiirtona, jolloin viestikenttään merkitään 
”Kolehti 6. sunnuntai pääsiäisestä” ja seurakunnan nimi. Tilinumerot löytyvät Kirkon Ulkomaanavun 
verkkosivuilta.  
 
Siunausta toivottaen, 
 

 
Ulla Oinonen 
seurakuntavarainhankinnan ja viestinnän asiantuntija  
ulla.oinonen@kua.fi 
p. 050 5991181 
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