Kirkkohallituksen yleiskirje nro 8/2022

1.3.2022

Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksi
Kirkkohallituksen täysistunto on 21.9.2021 pitämässään kokouksessa hyväksynyt
esityksen vuoden 2022 kolehdeista. Vuoden 2022 kolehtikohteita koskeva ohjeistus on
julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 24/2021.
Ukrainan ja kansainvälisen yhteisön ponnisteluista huolimatta Venäjä käynnisti 24.2.
laajamittaiset Ukrainaan kohdistuvat sotatoimet. Sotatoimet ovat aiheuttaneet suuren
inhimillisen hädän Ukrainan kansan keskuudessa. Ihmisten perusturvallisuus on
järkkynyt. Monet perheet ovat joutuneet jättämään kotinsa. Ruuasta, puhtaasta vedestä
ja perustarvikkeista on pulaa.
Vaikeassa tilanteessa Suomen evankelis-luterilainen kirkko haluaa osoittaa kaiken
tukensa avun tarpeessa oleville ukrainalaisille. Hätäavun vahvistamiseksi Kirkkohallitus
suosittaa, että seurakunnat keräävät maaliskuun aikana kolehdin tai kolehteja
ukrainalaisten tueksi kolehtisuunnitelmaansa sopivalla tavalla.
Suosituksena on, että kolehti kannetaan ukrainalaisten tueksi esimerkiksi 6.3. tai 20.3.,
jolloin ei ole muita Kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehtikohteita.

Alla listaus suosituskohteista, joiden kautta apu kanavoituu Ukrainaan:

Kirkon Ulkomaanapu: Ukrainan hätäapukeräys
Kirkon Ulkomaanapu on käynnistänyt hätäapukeräyksen Ukrainan sodasta kärsiville.
Kumppanijärjestömme HIA (Hungarian Interchurch Aid) on jo aloittanut hätäavun
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toimittamisen Länsi-Ukrainassa. HIA on myös valmistautunut tukemaan alueelta
pakenevia ihmisiä.
Kirkon Ulkomaanapu pyytää seurakuntia myöntämään talousarviotukia, keräämään
kolehteja sekä järjestämään lipaskeräyksiä, tukikonsertteja tai muita varainhankinnan
tapahtumia Ukrainan sodasta kärsiville.
Tilitysohjeet seurakunnille
KUA:n tilinumerot: https://www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/lahjoitustilit/
Tekstiviite: Ukraina ja seurakunnan nimi
Mobiililahjoittaminen + kuvat seurakunnan viestintään
Jos lahjoittajalla ei ole käteistä rahaa mukana, seurakunta voi tulostaa ja jakaa
mainoslehtisiä Ukraina-keräyksen mobiililahjoitusmahdollisuuksista. Kuvia voi myös
käyttää seurakunnan viestinnässä:
https://kirkonulkomaanapu.materialbank.net/ui/shares/w8106528/985976/fi/workspace
s/18106528

Sansa - Medialähetys Sanansaattajat
Ukrainan ja sen naapurimaiden luterilaisille kirkoille sotaa pakenevien ihmisten
vastaanottamiseksi ja avustamiseksi. Tuen välittämistä perille koordinoi Luterilainen
Maailmanliitto.
Viitenumerolla: 7111 92100, lahjoitustilille: FI 37 5062 0320 0320 18

Suomen Lähetysseura
Kolehti humanitääriseen apuun Ukrainassa Suomen Lähetysseuran kautta. Kolehdin
tuotolla tarjotaan suojaa, hätäapua sekä peruslääkinnällistä apua, psykososiaalista tukea
ja sielunhoitoa ukrainalaisille, jotka pakenevat kodeistaan ja etsivät suojaa. Suomen
Lähetysseura vie hätäavun perille Ukrainassa, Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja
Unkarissa toimivien paikallisseurakuntien kautta. Luterilaisen maailmanliiton
Maailmanpalvelu vastaa avun koordinaatiosta.
Seurakuntakohtaiset tilitysohjeet viite- ja tilitietoineen löytyvät Seurakuntapalvelusta,
www.seurakuntapalvelut.fi,

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Kansanlähetyksellä on käynnissä keräys hädänalaisten ukrainalaisten avuksi.
Kanavoimme tuen Puolassa ja Gagauziassa toimivien yhteistyöjärjestöjemme kautta.
Varoilla hankitaan avustustarpeita Ukrainasta tuleville pakolaisille. Ensimmäiset tilitykset
ovat lähdössä matkaan jo lähipäivinä, sillä avuntarvitsijoiden määrä kasvaa kovaa
vauhtia.
SEKL:n tilitiedot:
IBAN: FI83 2070 1800 0283 25
BIC: NDEAFIHH
Viite: 70195

Suomen Pipliaseura
Ukrainan Pipliaseura tukee kirkkojen raamattutyötä kriisin keskellä. Materiaalisen avun
lisäksi ihmiset kaipaavat lohdutuksen ja rohkaisun sanoja.
Tilinumero Danske Bank FI58 8000 1800 0557 83. Seurakuntakohtaiset viitenumerot
löytyvät osoitteesta https://www.piplia.fi/seurakunnille/taloustoimistolle/.
Lahjoita puhelimella 10 € tekstiviesti PIPLIA UKRAINA numeroon 16499 (huomaa väli
sanan PIPLIA jälkeen)
Mobile Pay: haluamasi summa lyhytnumeroon 92600. Kirjoita viestikenttään UKRAINA.

Lähetysyhdistys Kylväjä
Kylväjän paikallisten yhteistyökumppanien kautta vammaisille ihmisille toimitetaan
ruoka-apua ja lääkkeitä. Sodan takia pakoon lähteneille toimitetaan hätäapua.
Kylväjä on työskennellyt Odessassa vuodesta 2008 paikallisten järjestöjen ja
seurakuntien kanssa. Kumppanimme ovat pyytäneet meiltä taloudellista tukea
voidakseen vastata ihmisten avuntarpeisiin. Apu menee perille suoraan heidän kauttaan.
Kolehti tilitetään Kylväjän tilille FI57 4405 0010 0212 96 (ITELFIHH).Viitenumero
voidaan laskea viitenumerolaskurissa sivulla: www.kylvaja.fi/seurakunnille.
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