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Kyrkostyrelsens cirkulär nr 8/2022   3.3.2022 

Rekommendation om kollektinsamling för ukrainarna 

Kyrkostyrelsens plenum har vid sitt sammanträde den 21 september 2021 godkänt 

framställningen om kollekterna år 2022. Anvisningarna om kollektmålen för 2022 har 

publicerats i Kyrkostyrelsens cirkulär 24/2021. 

Trots Ukrainas och det internationella samfundets ansträngningar inledde Ryssland den 

24 februari omfattande krigshandlingar riktade mot Ukraina. Krigshandlingarna har 

orsakat stor humanitär nöd bland det ukrainska folket. Människornas grundtrygghet har 

rubbats. Många familjer har blivit tvungna att lämna sina hem. Det råder brist på mat, 

rent vatten och basförnödenheter.   

I denna svåra situation vill Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland visa sitt helhjärtade 

stöd för hjälpbehövande ukrainare. För att stärka nödhjälpen rekommenderar 

Kyrkostyrelsen att församlingarna under mars samlar in en eller flera kollekter till stöd 

för ukrainarna på det sätt som passar in i deras kollektplan.  

Vi rekommenderar att kollekt för Ukraina samlas in t.ex. den 6 mars eller den 20 mars, 

då inga andra kollektmål har fastslagits av Kyrkostyrelsen eller domkapitlen. 

Nedan en förteckning över rekommenderade aktörer som kanaliserar hjälp till 

Ukraina: 

Kyrkans Utlandshjälp: Nödhjälpsinsamling för Ukraina  

Kyrkans Utlandshjälp har inlett en nödhjälpsinsamling för dem som lider till följd av 

kriget i Ukraina. Vår samarbetsorganisation HIA (Hungarian Interchurch Aid) har redan 
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börjat distribuera nödhjälp i västra Ukraina. HIA har också förberett sig för att stödja de 

människor som flytt från området.  

Kyrkans Utlandshjälp ber församlingarna att bevilja budgetunderstöd, samla in kollekt 

samt ordna bössinsamlingar, stödkonserter eller andra evenemang för att samla in 

medel till dem som lider till följd av kriget i Ukraina.  

Redovisningsanvisningar för församlingarna 

KUH:s kontonummer: https://www.kirkonulkomaanapu.fi/sv/ge-en-gava/gavonummer-

och-kontonummer/  

Text i meddelandefältet: Ukraina och församlingens namn  

Mobildonationer + bilder för församlingens kommunikation  

Om en givare inte har kontanter på sig kan församlingen skriva ut och dela ut 

reklamblad om möjligheten att donera till insamlingen för Ukraina via mobilen. Bilderna 

kan också användas i församlingens kommunikation.  

https://kirkonulkomaanapu.materialbank.net/ui/shares/w8106528/985976/fi/workspace

s/18106528  

Sansa - Mediamission Budbärarna 

Till kyrkorna i Ukraina och dess grannländer för att ta emot och hjälpa människor på 

flykt undan kriget. Lutherska världsförbundet samordnar och ser till att stödet kommer 

fram. 

Med referensnummer: 7111 92100, till donationskonto: FI 37 5062 0320 0320 18 

Finska Missionssällskapet 

Kollekt för humanitär hjälp i Ukraina via Finska Missionssällskapet. Med hjälp av 

kollektintäkterna erbjuds skydd, nödhjälp samt grundläggande medicinsk hjälp, 

psykosocialt stöd och själavård för ukrainare som flyr från sina hem och söker skydd. 

Finska Missionssällskapet ser till att nödhjälpen når fram via lokalförsamlingar i Ukraina, 

Polen, Slovakien, Rumänien och Ungern. Lutherska världsförbundets Tjänst för världen 

ansvarar för att samordna hjälpen.  

Församlingsvisa redovisningsanvisningar med referens- och kontouppgifter finns på 

www.seurakuntapalvelut.fi, 
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Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission 

Folkmissionen har inlett en insamling för att hjälpa nödställda ukrainare. Vi kanaliserar 

stödet via våra samarbetsorganisationer i Polen och Gagauzien. Medlen används för att 

skaffa hjälpförnödenheter för flyktingar från Ukraina. De första insamlade medlen är på 

väg redan inom de närmaste dagarna, eftersom antalet hjälpbehövande ökar i snabb 

takt. 

Finlands Evangelisk-lutherska Folkmissions kontouppgifter: 

IBAN: FI83 2070 1800 0283 25  

BIC: NDEAFIHH  

Referens: 70195 

Finska Bibelsällskapet 

Ukrainska Bibelsällskapet stöder kyrkornas bibelarbete mitt under krisen. Utöver 

materiell hjälp är människorna i behov av tröst och uppmuntrande ord.  

Kontonummer Danske Bank FI58 8000 1800 0557 83. Församlingsvisa referensnummer 

finns på adressen https://www.piplia.fi/seurakunnille/taloustoimistolle/. 

Via telefon kan du donera 10 € genom att skicka ett sms med texten PIPLIA UKRAINA till 

numret 16499 (Observera: mellanslag efter ordet PIPLIA) 

Mobile Pay: donera valfri summa till kortnumret 92600. Skriv UKRAINA i 

meddelandefältet. 

Missionsföreningen Såningsmannen 

Via Såningsmannens lokala samarbetspartner levereras mathjälp och mediciner till 

personer med funktionsnedsättning. Nödhjälp levereras till dem som är på flykt undan 

kriget. 

Såningsmannen har sedan 2008 arbetat med lokala organisationer och församlingar i 

Odessa. Våra samarbetspartner har bett oss om ekonomiskt stöd för att kunna svara 

mot människornas hjälpbehov. Hjälpen når fram direkt via dem. 
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Kollekten redovisas till Såningsmannens konto FI57 4405 0010 0212 96 (ITELFIHH). 

Referensnumret kan fås fram med hjälp av referenskalkylatorn på: 

www.kylvaja.fi/seurakunnille. 

Närmare information: Kanslichefens specialmedarbetare Markus Ylimaa, tfn 050 5931 

592, markus.ylimaa@evl.fi  

Kirkkohallitus 

Pekka Huokuna   Juha Tuohimäki  

kanslichef    ecklesiastikråd 
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