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Hyvä kolehtikirjeen lukija, 
 
Ensimmäisenä adventtina 27.11.2022 kerätään jumalanpalveluskolehti pakolaisten auttamiseen 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, voivatko 
seurakuntalaiset jumalanpalvelukseen vain paikan päällä kirkossa vai myös verkon välityksellä) 
 
Tänään kolehti kerätään pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
 
Kymmenet miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa eri syistä, usein poliittisten 
levottomuuksien, väkivallan, sodan tai luonnononnettomuuksien vuoksi. Yhä useammin näihin syihin 
linkittyvät myös ilmastonmuutoksen seuraukset. 
 
Pakolaiset joutuvat etsimään uuden asuinpaikan joko oman kotimaansa sisältä tai ulkomailta. 
Pakolaisuuden kestoa on hankala ennustaa, ja valitettavan usein ihmiset eivät enää pääse palaamaan 
koteihinsa. Maan sisällä siirtyneisiin ihmisiin ja pakolaisiin kohdistuu monenlaista syrjintää. Erityisen 
suuressa vaarassa ovat lapset ja nuoret, joilla on riski ajautua lapsisotilaiksi tai terroristijärjestöjen 
värväämiksi. 
 
Kirkon Ulkomaanapu pyrkii parantamaan pakolaisten elinolosuhteita ja edistämään heidän 
oikeudenmukaista kohteluaan muun muassa toimeentulon ja koulunkäynnin tukemisen kautta. Työssä 
otetaan myös huomioon ilmastonmuutoksesta nousevat tarpeet. 
 
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, joka auttaa ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa väkivallan, 
sodan tai luonnonmullistusten vuoksi. 
 
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 keräysluvan voi mainita myös kolehtipuheessa. 
Voimassa oleva keräyslupa mahdollistaa myös mobillilahjoituksen käteiskolehdin lisäksi. 
 
 
Tilitysohjeet  
 
Kolehtirahat tilitetään seurakuntaanne joulukuussa 2021 lähetetyillä viitenumeroilla, jotka löytyvät myös 
KUA:n nettisivuilta. Tilityksen voi tehdä myös tavallisena tilisiirtona, jolloin viestikenttään merkitään 
”Kolehti 1.adventti” ja seurakunnan nimi. Tilinumerot löytyvät Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuilta.  
 
 
Siunausta toivottaen, 
 
 
Ulla Oinonen 
seurakuntavarainhankinnan ja viestinnän asiantuntija  
ulla.oinonen@kua.fi 
p. 050 418 9132 
Kirkon Ulkomaanapu  

https://kirkonulkomaanapu.contenthub.fi/ui/shares/w19051944/563648/en/workspaces/19051944
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mailto:ulla.oinonen@kua.fi

