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VUODEN 2022 KIRKKOKOLEHDIT

1. Päivään sidotut kolehdit
la 1.1.

Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä

su 2.1.

2. sunnuntai joulusta
Herran huoneessa

to 6.1.

Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Seurakuntatyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla
Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille.

su 9.1.

1. sunnuntai loppiaisesta
Kasteen lahja

su 16.1.

2. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa

ti 18.1.

Kristittyjen ykseyden rukouspäivä

ke 19.1.

Pyhän Henrikin muistopäivä
Piispa Henrik, uskon opettaja marttyyri

su 23.1.

3. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus herättää uskon
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.

su 30.1.

4. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus auttaa hädässä

su 6.2.

Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Koronapandemian seurauksista
kärsivien lasten ja nuorten auttaminen.

su 13.2.

3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo

ke 17.2.

Tuhkakeskiviikko

Katumus ja paasto
su 22.2.

2. sunnuntai ennen paastonaikaa
Jumalan sanan kylvö

su 27.2.

Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi.

ke 2.3.

Tuhkakeskiviikko
Katumus ja paasto

su 6.3.

1. paastonajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja

su 13.3.

2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko
Toivoa naisille -työlle Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa Medialähetys
Sanansaattajien kautta.

su 20.3.

3. paastonajan sunnuntai
Jeesus, pahan vallan voittaja

su 27.3.

Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
Seurakuntatyön tukemiseen turkinkielisen vähemmistön parissa Bulgariassa. Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry.

su 3.4.

5. paastonajan sunnuntai
Kärsimyksen sunnuntai

su 10.4.

Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan (Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania) 13
vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt.
Suomen pipliaseura

ma 11.4.

Hiljaisen viikon maanantai
Jeesus Getsemanessa

ti 12.4.

Hiljaisen viikon tiistai
Jeesus tutkittavana

ke 13.4.

Hiljaisen viikon keskiviikko
Jeesus tuomitaan

to 14.4.

Kiirastorstai

Pyhä ehtoollinen
pe 15.4.

Pitkäperjantai
Jumalan Karitsa

la 16.4.

Pääsiäisyö
Kristus on voittanut kuoleman

su 17.4.

Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut!
Naisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Naiset toivon
tiellä.

ma 18.4.

2. pääsiäispäivä
Ylösnousseen kohtaaminen

su 24.4.

1. sunnuntai pääsiäisestä
Ylösnousseen todistajia
Lähetysyhdistys Kylväjän ulkomaisten kumppanikirkkojen missionaalisuuden
vahvistamiseksi.

su 1.5.

2. sunnuntai pääsiäisestä
Hyvä Paimen

su 8.5.

3. sunnuntai pääsiäisestä
Jumalan kansan koti-ikävä

su 15.5.

4. sunnuntai pääsiäisestä
Taivaan kansalaisena maailmassa
Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

su 22.5.

5. sunnuntai pääsiäisestä
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Hengellisen elämän vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla
hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien
kanssa. Hiljaisuuden ystävät.

to 26.5.

Helatorstai
Korotettu Herra

su 29.5.

6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän hengen odottaminen
Koulutuksen mahdollistamiseen ja opetuksen laadun parantamiseen Kirkon Ulkomaanavun
kautta.

su 5.6.

Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen

Kirkon ja kristittyjen tukemiseen kohtaamaan uushenkisyydestä vastauksia hakevia ihmisiä
sekä välittämään heille evankeliumia. Hengen uudistus kirkossamme ry.

su 12.6.

Pyhän Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala

su 19.6.

2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.

la 25.6.

Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Tien raivaaja

su 26.6.

3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan

su 3.7.

4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja
opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen.

su 10.7.

5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Koulutus
on avain oman elämän hallintaan.

su 17.7.

Apostolien päivä
Herran palveluksessa

su 24.7.

7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki

su 31.7.

Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus

su 7.8.

9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha

su 14.8.

10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa

su 21.8.

11.sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja
Toivon sanoman välittämiseen internetissä, erityisesti Bible Toolbox -sivustan kautta.
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) r.y.

su 28.8.

12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen

su 4.9.

13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien
toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä
nuorten aikuisten toimintaan.

su 11.9.

14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa. Kirkon
diakoniarahasto.

su 18.9.

15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen
satamissa. Suomen Merimieskirkko ry.

su 25.9.

16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito

su 2.10.

Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat

su 9.10.

18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus
Ekumeeninen lähetyspyhä. Vapaasti kannettava kolehti yhdelle tai useammalla
seurakunnan tukemalle lähetysjärjestölle.

su 16.10.

19. sunnuntai helluntaista
Rakkauden kaksoiskäsky

su 23.10.

20. sunnuntai helluntaista
Usko ja epäusko
Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry.

su 30.10.

21. sunnuntai helluntaista
Jeesuksen lähettiläät
Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

la 5.11.

Pyhäinpäivä
Pyhien yhteys

su 6.11.

Uskonpuhdistuksenmuistopäivä
Uskon perustus
Ilmasto- ja ympäristötyön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Pidetään huolta
yhteisestä maapallosta.

su 13.11.

Valvomisen sunnuntai
Valvokaa!
Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.

su 20.11.

Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden Herra

su 27.11.

1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.

su 4.12.

2. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa

ti 6.12.

Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta
Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja
Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta.

su 11.12.

3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle
Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen lähetysseuran kautta teemalla Hyvän
elämän edellytykset.

su 18.12.

4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä

la 24.12.

Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät

su 24.12.

Jouluyö
Teille on syntynyt Vapahtaja!

su 25.12.

Jouluaamu
Nyt Betlehemiin!

su 25.12.

Joulupäivä
Sana tuli lihaksi

ma 26.12.

Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat

Nigeriassa tehtävän traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen Open Doors Finland ry:n
kautta.
ti 27.12.

Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)
Jumala on rakkaus

ti 28.12.

Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)
Jeesus pakolaisena

la 31.12.

Uudenvuodenaatto
Aikamme on Jumalan kädessä

2. Ajanjaksoon sidotut kolehdit
Tammi-maaliskuussa
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus.
Huhti-toukokuussa
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus.
Touko-syyskuu
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus.
Syys-marraskuu
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus.

3. Tuomiokapitulin kolehdit
Seurakuntien kolehtisuunnitelmiin sijoitetaan myös tuomiokapitulien määräämät kohteet.
Hiippakuntakolehdeista lähetetään viitenumeroluettelo.
4. Kolehtisuositukset
Kirkkohallitus ilmoittaa lisäksi seuraavat kohteet seurakunnissa harkittaviksi kolehtisuunnitelmia
varten.
Evankelisen lähetysyhdistyksen työn tukemiseen lähetystyössä ja kotimaassa.
Kidutettujen ja sodan traumatisoimien ihmisten kuntoutukseen. Helsingin Diakonissalaitoksen
säätiö sr.
Kaikille avoimen Raamatun opetuksen järjestämiseen Raamattukoulun kursseilla. Helsingin
Raamattukoulusäätiö
Herättäjä-Yhdistyksen musiikkityöhön vahvistamaan uudistettujen virsien käyttöä ja tunnettuutta.
Inkerin kirkon koulutustoimintaan Inkerin kirkon Teologisessa Instituutissa. Inkerin evankelisluterilainen kirkko.

Kristinuskon perusteet -kurssien järjestämiseen Inkerin kirkon rovastikunnissa ja seurakunnissa.
Inkerin evankelis-luterilainen kirkko.
Kansan Raamattuseuran Pietarin katulapsityölle katupartioiden tekemän sosiaalityön ja
päiväkeskuksessa ja perhekeskuksessa tehtävän työn tukemiseen.
Ruoka-aputoiminnan kehittämistä, koordinaatiota ja avun välittämistä seurakuntien kautta
jaettavaksi. Kirkkopalvelut ry.
Rauhan ja vakauden edistämiseen kehittyvissä maissa. Kirkon Ulkomaanapu.
Kuurojen koulujen tukemiseksi Tansaniassa ja Eritreassa. Kuurojen Lähetys - De Dövas Mission
r.y.
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.
Pakolaistaustaisten kristittyjen varustamiseen lähetystyöhön Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.
Pyhäkoulutyön vahvistamiseen Viron ev.lut. kirkon seurakunnissa Rauhan Sana ry:n kautta.
Medialähetys Sanansaattajien mediatyön tukemiseen Intiassa.
Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen
raamatunlukumateriaalien sekä muun raamattutyön kautta. Raamatunlukijain liitto.
Ennaltaehkäisevään nuorten kerhotoimintaan, ohjaamiseen hyvien harrastusten ja opintojen
pariin Romano Missio ry:n kautta.
Sininauhasäätiön kynnyksettömän päiväkeskus Illusian ja nuorten tukipiste Nuolen toiminnan
tukemiseen.
Mekane Yesus -kirkon Jimman koulutuskeskushankeen tukemiseen. Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry.
Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä
hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Chilessä. Suomen Gideonit
Gideoniterna i Finland ry.
Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton valtakunnallisen toiminnan vahvistamiseen.
Diakoniatyöhön Inkerin kirkossa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) r.y.
Suomen Lähetyslentäjät ry:n hengen pelastavien lentojen tukemiseen turvattomilla ja
vaikeakulkuisilla aluilla kehittyvissä maissa.
Sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden eteen tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran
kautta teemalla Olemme kaikki tasa-arvoisia.

Diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Teot kertovat Jumalan rakkaudesta.
Sovinnon ja rauhantyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Rauha rakennetaan pala
kerrallaan.
Vammaistyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Jumalan edessä saman arvoisia.
Ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden suomalaisten auttamiseksi. Suomen Merimieskirkko ry.
Raamatunkäännöstyölle Namibiassa. Suomen Pipliaseura.
Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry:n kehittää toimintamalleja, joissa lapset itse ovat aktiivisia
pyhäkoulutoiminnan järjestämisessä.
Suomen Raamattuopiston Säätiön etsivän ja evankelioivan työn kehittämiseen.
Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskonkäsityksen ja
identiteetin vahvistamiseen. Suomen teologinen instituutti ry.
Tuomasmessuverkoston vahvistamiseen sekä vapaaehtoisten koulutuksen kehittämiseen.

