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Hyvä kolehtikirjeen lukija, 
 
Jumalanpalveluskolehti kerätään 30.10.2022 (21. su helluntaista) köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä 
maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
 
Tästä kirjeestä löydät kolehtipuheen, esirukouksen, tilitystiedot sekä lahjoitusohjeet.  
 
Kolehtipuhe  
 
Tänään kolehti kerätään köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
 
Köyhyys ja eriarvoisuus ovat esteitä kaikelle kehitykselle. Jokaisella ihmisellä on oikeus riittävään 
toimeentuloon, jolla huolehtia omasta ja perheensä elannosta ja rakentaa tulevaisuutta paremman 
ravinnon, koulutuksen ja terveyden avulla. Kirkon Ulkomaanapu kumppaneineen tekee työtä kehittyvien 
maiden ihmisten ravitsemus- ja toimeentuloedellytysten parantamiseksi. 
 
Jumala siunatkoon lahjasi. 
 
Esirukous  
 
Pyhä Jumala, 
 
 
Siunaa tänään Kirkon Ulkomaanavun työhön kerätty kolehti. Sinä annat meille sen, mitä me voimme 
antaa eteenpäin.  
 
Auta meitä sinnikkäästi rakentamaan maailmaa, jossa jokaisella on oikeus toimeentuloon, jonka avulla 
hän pystyy elättämään itsensä ja perheensä, lisäämään omaa hyvinvointiaan ja osallistumaan 
yhteisönsä sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen tilanteen kehittämiseen.  Anna meille uskoa 
pitää kiinni hyvästä ja voimia luottaa parempaan huomiseen. 
 
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, joka parantaa kehittyvien maiden ihmisten ravitsemus- ja 
toimeentuloedellytyksiä.  
 
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.  
 
Mikäli messussa on käsiohjelma, siihen voi lisätä lahjoitustiedot (esim. Mobilepay-numero) ja 
keräysluvan. Muistathan, että Mobilepay- numeron ja keärysluvan voi mainita myös kolehtipuheessa. 
Voimassa oleva keräyslupa mahdollistaa myös lahjoituksen kolehdin lisäksi. 
 
 
Tilitysohjeet  
 
Kolehtirahat tilitetään viitenumeroilla, jotka ovat KUA:n nettisivuilta. Tilityksen voi tehdä myös tavallisena 
tilisiirtona, jolloin viestikenttään merkitään ”Kolehti 21. sunnuntai helluntaista” ja seurakunnan nimi. 

https://kirkonulkomaanapu.contenthub.fi/ui/shares/w19051944/563648/en/workspaces/19051944
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/yhteystiedot/seurakunnille/kolehdit-ja-talousarviotuki/viitenumerot/
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Tilinumerot löytyvät Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuilta.  
 
Siunausta toivottaen, 
 

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

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/lahjoitustilit/
mailto:ulla.oinonen@kua.fi

