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Kirkkolain 22 luvun 2 §:n 10 kohdan mukaan kirkkohallituksen tehtävänä on
määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja kannetaan päiväjumalanpalveluksissa. Kirkkohallitus on yleensä tehnyt kolehteja koskevan päätöksen syyskuussa. Tänä vuonna päätöksenteko on siirtynyt 20.10.2020 pidettävään kokoukseen.
Kirkkohallituksesta saadun ennakkotiedon mukaan päätösesitys seuraa edellisten vuosien esityksiä siten, että suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapituleille annetaan oikeus määrätä kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.
Seurakuntien tulee laatia suunnitelma vuosittain kannettavista kolehdeista ottaen huomioon kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit. On
tärkeää, että seurakunnilla on tiedossaan kaikki määrätyt kolehtikohteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Siksi tuomiokapitulin on tarkoituksenmukaista päättää kolehtikohteista, vaikka niiden ajankohtaa ei vielä pystytä määrittelemään.
Hiippakunnalliset kolehtikohteet Lapuan hiippakunnassa vuonna 2021:
1. Lapuan hiippakunnan yhteistyöhiippakunnan tukemiseen Etiopian Mekane Yesus -kirkossa
Koronapandemia on heikentänyt voimakkaasti Lapuan hiippakunnan kumppanin Jimma Bethel -synodin taloustilannetta Etiopiassa. Kirkon talous perustuu
pääosin kolehtituottoihin. Seurakuntalaisten tulot ovat pienentyneet pandemian vuoksi. Monet seurakuntalaiset eivät ole uskaltaneet tulla kokoontumisiin tartuntavaaran vuoksi. Näistä syistä johtuen tuloja kertyy huomattavasti
vähemmän kuin normaalisti.
Kolehdilla tuetaan kumppanuussynodin seurakuntien taloutta ja erityisesti diakoniaa Jimman kaupungin monikulttuurisessa ympäristössä.

2. Heikoissa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten tukemiseen Lapuan hiippakunnan alueella
Taloudesta johtuva huoli vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Seurakuntien
diakoniatyön kautta autetaan ihmisiä myös taloudellisessa ahdingossa. Erityisesti tämä tarve on korostunut koronapandemian aikana. Yhteiskunnan toipuminen kriisistä kestää pitkään. Lapuan hiippakunnan alueella on eri kokoisia
seurakuntia, joissa diakonian kautta jaettavat avustusmäärärahat vaihtelevat
suuresti.

Kerättävällä kolehdilla avustetaan hiippakunnan alueella asuvia heikoissa taloudellisessa asemassa olevia ihmisiä paikallisen seurakunnan diakoniatyön
kautta. Avustus voidaan myöntää akuutissa aineellisessa hätätilanteessa oleville perheille tai yksinäisille ihmisille niissä seurakunnissa, joissa taloudellisen
avustamisen mahdollisuudet ovat vähäiset.

Esitys

Tuomiokapituli päättää
1. määrätä vuoden 2021 hiippakunnalliset kolehdit kerättäväksi perusteluosassa mainittuihin kohteisiin;
2. valtuuttaa hiippakuntadekaanin sijoittamaan hiippakunnalliset kolehdit sopiviin ajankohtiin sen jälkeen, kun kirkkohallitus on tehnyt päätöksen vuoden 2021 kirkkokolehdeista.
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