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PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖN VUOSI 2014

TUNNUSTUKSEMME Patmos Lähetyssäätiö on vuonna 1971 perustettu kristillinen lähetys- ja avustusjärjestö. Työskentelemme 
ulkomaisilla lähetyskentillä yli 25 maassa ja Suomessa (koulu-, nuoriso- ja mediatyö). Tahdomme kulkea sinnekin, mihin muut eivät 
ole kulkeneet - sodan, luonnonkatastrofien tai saavuttamattomien kansanryhmien alueelle vieden evankeliumia ja ajallista apua. 
Patmos Lähetyssäätiö työskentelee kansallisten ja paikallisten kristillisten ryhmien kanssa tukien Kristuksen ruumiin ykseyttä ja 
yhteyttä. Korostamme evankeliumin muuttumattomuutta ja tunnustamme Raamatun erehtymättömänä Jumalan Sanana. Tahdomme 
julistaa Jeesusta! Evankeliumin viestinnässä käytämme kaikkia nykytekniikan mahdollisuuksia. Patmos Lähetyssäätiö toimii Aasiassa, 
Afrikassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Internet-sivut osoitteessa www.patmos.fi 

TYÖ SUOMESSA  Kuva ja Sana Kirjallisuustyö. Mediaevankelioiminen Radio-ohjelmat: Taivaan ja maan väliltä, Kaksin käsin 
maailmaan, Raamatturadio, Radiokirkko, Ristitulta -ohjelmat Radio Dein taajuuksilla maanlaajuisesti sekä Radio Patmoksen taajuuksilla 
kevät- ja syyskausi 2014. Televisio-ohjelmat Leo Meller ja Ystävät, kevätkausi 2014, Come Home ja Come Home Kids -ohjelmat 
kristillisellä Taivas TV7 kanavalla. Evankelioimistyö Mediatyön monitoimikeskus Kristillinen Mediakeskus/Studio 24 toimii radio- 
ja tv-studiona sekä Savenvalajan Paja -kokousauditoriona ja lähetyskahviona. Julistustyö maanlaajuisesti. Nuorisotyö Riku Rinteen 
johtama Come Home -koulu- ja nuorisotyö sekä leiritoiminta.

TYÖ ULKOKENTILLÄ  Israelapu/Juutalaisapu/Exodusapu Evankelioimis-, seurakunta-, kirjallisuus- ja humanitaarinen työ 
Israelissa, Latviassa, Venäjällä, Moldovassa, Valko-Venäjällä, Keski-Aasiassa, Romaniassa, Euroopan ranskankielisen juutalaisväestön 
keskuudessa Belgiassa ja venäjänkielisen väestön keskuudessa Yhdysvalloissa sekä exodusapu Israeliin. Lähetit: Hannele ja Hannu 
Suortti Venäjän ja IVY-maiden juutalaistyö, Anna Deikun venäjänkielinen emigranttityö Yhdysvalloissa, Rachel ja Efraim Naggari 
Elämän puolesta -työ Israelissa, Teresa ja Lorenzo Greco ranskankielinen juutalaistyö Belgiassa. 

Arabiapu Mediaevankelioimis- ja diakoniatyö Israelissa, Länsirannalla ja Gazassa, raamattukoulu- ja seurakuntatyö Libanonissa, 
arabievankelioimisen koulutuskeskus Ranskassa suuntautuen Afrikan islamilaisiin maihin Ranskassa. Lähetit: Veli Petrus perheineen 
Pohjois-Afrikan alueella, Rami Fellemon media- ja evankelioimistyö Israelissa ja Palestiinan itsehallintoalueella sekä Nimeh Louhivuori 
lastentyö Palestiinan itsehallintoalueella.

Lastenapu Kummiohjelmat ja Lastenavun kohteet: lastenkotityö ja vammaisten lasten päiväkeskuksen toiminta Armeniassa, slummityö 
Brasiliassa, jätekaupungin lasten sairaala-, terveydenhoito- ja ammattikurssikeskus ja ruokintaohjelmat Egyptissä, lastenkoti- ja 
kristillinen koulutyö sekä katulapsityö Etiopiassa, vammaisten lasten esikoulutyö Israelissa, lasten kristillinen keskus Palestiinan 
itsehallintoalueella, lastenkotityö Libanonissa, lasten tubisairaalat Moldovassa, koulu- ja kylänkehittämistyökohteet Romaniassa. Lasten 
leiritoiminta eri maissa. Lähetit: Anneli Turja vammaisten lasten keskuudessa Armeniassa, Terhikki ja Ayalew Taddese Lastenavun 
kohteissa Etiopiassa sekä Silja ja Ronaldo Lima slummityössä Brasiliassa.  Operaatio Joulun Lapsi Romaniassa ja Moldovassa. 
Kansainvälisessä lastenleirityössä yhteislähetti Kari Halonen.

Elämänapu Humanitaarisen avun ohjelmat Etiopiassa, Irakissa, Sudanissa ja Syyriassa. Katastrofiapu ja koulutustuki eri maista 
tuleville opiskelijoille. 

Evankelioimisapu Evankelioimis- ja kirjallisuustyö sekä mediatyö Afganistanissa, Albaniassa, Burjatiassa, Etiopiassa, Israelissa, 
Palestiinan itsehallintoalueella sekä Romaniassa.



Työtoveruudessa
lähetyskentillä ja Suomessa

Kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme:

Alfa Omega TV, Alliance Church in Lebanon, Asociata Centrul Crestin Bucuresti, Assemblies 
of God, Association for Christian Retail (CBA), Barnabas Fund, Bead Chaim, Beth Yeshoua, 
Bethel Street children and family aid organization, Biserica Baptista Maghiara Urvind, 
Christian Alliance Institute of Theology, Christian Broadcasting Network (CBN), Christian 
Witness to Israel, Creighton University, Eden Association, The Coptic Church of Egypt, 
FEBA International, Fellowship of European Broadcasters, Friends of Itamar, Fundatia Porti 
Deschise,  Grace and Truth, Hands of Mercy, Institute for Bible Translation, ICRS (International 
Christian Retail Show), International Christian Visual Media (ICVM), International 
Christian Zionist Center, International Crisis Relief, International Justice Mission, 
Jerusalem Evangelistic Outreach,  Keren Hayesod, King of Kings, Lausanne Consultation on 
Jewish Evangelism (LCJE), Magen David Adom, Life Outreach Intl., Missao Vida em Foco, 
Moldovan tuberkuloosilaitokset, Most Druzby, National Religious Broadcasters (NRB), 
Operation Blessing International, Patmos Ararat Charitable Foundation, People to People, 
Podul Prieteniei, Rīgas Slīmnīcas Bikur Holim, Samaritan’s Purse,  Transformation Africa, 
Transcarpathian Zhyttya, Uji I Jetes Divjake Albania, WEC International, World Evangelical 
Alliance, Wycliffe Raamatunkääntäjät.

Kotimaisia yhteistyökumppaneitamme:

Kotimaassa Patmos Lähetyssäätiö on Suomen Lähetysneuvoston jäsen ja sen 
koulutustyöryhmän jäsen, Suomen Evankelisen Allianssin jäsen ja hallitustyössä mukana, 
Kristittyjen ihmisoikeusryhmässä KRIO:n perustajajäsen, Vastuullinen lahjoittaminen VaLa 
ry:n perustajajäsen sekä Lausannen liikkeen juutalaisevankelioimisen Suomen työryhmän, 
JUSTin perustajajäsen.  Yhteistyöseurakuntia: Salon helluntaiseurakunta (kansainvälinen 
leirityö). Seinäjoen helluntaiseurakunta (työ Espanjassa ja Kuubassa).

Kotimaan kristillisessä mediassa yhteistyö Radio Dein ja Taivas TV7:n kanssa.



”Sentähden kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa 
Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä koh-
taan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun 
muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä,  antaisi teille 
viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja 
valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte mikä on se 
toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen pe-
rintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja minkä hänen voimansa 
ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme – sen 
hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän 
vaikutti Kristuksessa…”.  – Efesolaiskirje 1:15-19

VUONNA 2014 VEIMME APUA  

JEESUKSEN NIMESSÄ PATMOSKENTILLE

Vuotta 2014 leimasivat maailmalla sotilaalliset konfliktit. Ukrainassa, Maidanin aukion mie-
lenosoitukset johtivat presidentti Janykovitshin syrjäyttämiseen. Presidentti Putin valtasi 
Krimin ja liitti sen osaksi Venäjää. Lähi-idässä Syyrian sisällissota jatkui. Isis-terroristijärjes-
tö perusti Syyriasta Irakiin ulottuvalle alueelle islamilaisen Kalifaatin ja kaappasi ja teloitti 
länsimaisia panttivankeja. Israel koki syyskesällä kuusi viikkoa kestävän sodan puolustaes-
saan kansalaisiaan Gazasta raketteja ja ohjuksia ampuvan Hamasin terroria vastaan. Afrikan 
mantereelle syntyi uusi valtio, kun nälästä ja köyhyydestä sekä pitkällisestä sodasta kärsinyt 
Etelä-Sudan itsenäistyi. 

TULEVAISUUDEN HAASTE KRISTILLISELLE TYÖLLE

Yhä sekasortoisemmaksi käyvän maailmanmenon keskellä Jumalan antama vakuutus voi-

Patmos Lähetyssäätiön hallituksen vuosikokoukselle 2015

APUA JEESUKSEN NIMESSÄ 



maannuttaa meitä palvelemaan Lähettäjäämme, täyttämään Hänen tahtoaan viedessämme 
evankeliumia sinne, missä Jeesuksen nimeä ei enää (tai vielä) tunneta. Kristinusko on vie-
lä suurin uskonto maailmassa, mutta muslimien määrän odotetaan kasvavan kaksi kertaa 
nopeammin kuin maailman väkiluku kasvaa, kertoi Maailman uskontojen tulevaisuus  (The 
Future of World Religions) -raportin tekemiseen osallistunut tutkija Conrad Hackert vierail-
lessaan helluntaiviikolla 2015 Helsingissä. Raportti kertoo myös kristinuskon kasvamisesta, 
erityisesti Afrikassa, jossa vuonna 2050 odotetaan  elävän 40 % maailman kristityistä.

KIITOSAIHEITA TYÖN MENESTYMISESTÄ

Vuosi 2014 Patmos Lähetyssäätiön työssä oli auttamisen merkittävä vuosi: numeroissa mitat-
tuna vuosi 2014 oli ennätyksellinen, 6,7 miljoonaa euroa työhön, jotta ihmiset saisivat avun ja 
kuulisivat evankeliumin, ennen kaikkea lähetyskentillämme ulkomailla, mutta myös media-, 
koulu- ja nuorisotyön kautta Suomessa. Kunnia ja kiitos Jumalalle! Saimme kokea historiam-
me aikana ainutlaatuisimman tilanteen, kun yhden yksittäisen lahjoittajatahon kautta olem-
me vuoden 2014 aikana saaneet 858 000 euroa lahjoituksia työmme eri kentille. Olemme 
suuresti kiitollisia ja siunaamme näitä yksittäisiä lahjoittajia. Kiitollisuutemme on suuri myös 
jokaista esirukoilijaa ja lahjoittajaa kohtaan. Te olette mahdollistaneet lähetystyön suuren 
menestyksen ja näin mittavat tulokset. Taivas yksin tietää ja kerran todistaa, miten monet 
ovat kuulleet evankeliumin patmosystävien kautta. Niin ikään olemme kiitollisia jokaiselle 
työtoverillemme: säätiön hallitukselle, kotimaan toimipisteissä ja lähetyskentillämme työs-
kenteleville läheteille ja paikallisille työntekijöille. Kaikki yhdessä, yhden yhteisen päämäärän 
puolesta, Jumalan siunauksen alla. 
 

TYÖNÄKYMME: ISRAEL JA KANSAT

Alusta alkaen patmostyön ytimessä on ollut Israel. Teemme työtä sekä Israelissa että diaspo-
rassa elävien keskuudessa. Vuoden 2014 teimme yhteistyötä seurakuntien kanssa Israelissa, 
ylläpidimme seurakuntia Venäjällä ja IVY-maissa, Romaniassa ja Belgiassa. Humanitaarista 
apua jaettiin tuhansille. Ukrainan juutalaisten exodukseen lähdimme mukaan välittömästi 
Ukrainan tapahtumien puhjettua avoimeksi kriisiksi ja Ukrainan juutalaisten kohdattua anti-
semitismiä asuinalueillaan. Dramaattisimmat hetket koettiin Simferopolin lentokentällä, jon-
ka Venäjä sulki ja aloitti lennot ainoastaan Moskovasta. Kiovan kautta Israeliin Alija-matkaa 
tekeville juutalaisille jouduttiin etsimään kokonaan uusi suunnitelma, uusi reititys ja uudet 
liput.



PATMOSLÄHETTIEN TYÖ KANTAA HEDELMÄÄ

FYSIOTERAPEUTTI ANNELI TURJA JOHTAA VAMMAISTEN LASTEN  
KUNTOUTUSPROJEKTISSA ARMENIASSA 

Jerevanissa toimiva päiväkuntoutuskeskus on ainoa projekti, johon olemme anoneet ja saaneet 
Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroja. Ohjelma on kolmivuotinen (2014–2016) ja kohdistuu 
kodeissa asuvien kouluikäisten vammaisten lasten kuntouttamiseen ja heidän vanhempiensa 
auttamiseen, jotta he voisivat selvitä paremmin vammaisen lapsensa kanssa kotioloissa. Edel-
linen kuntoutusohjelma, jossa autettiin alle kouluikäisiä, kodeissa asuvia vammaisia lapsia, on 
kansallistettu vuoden 2014 alussa. Valtionavun omarahoitusosuus katetaan kummiohjelman 
kautta.

Toinenkin työkohteemme Armeniassa on vammaisten lasten auttamiseksi. Paikallisen Patmos 
Ararat -järjestön työtiimi auttaa Harbertin lastenkodin lapsia päivittäisissä toimissa ja hengel-
lisen ohjelman kautta. Anneli Turja valvoo myös tätä Lastenavun kummiohjelmaa.

SILJA JA RONALDO LIMA TYÖSKENTELEVÄT  
BRASILIASSA, FORTALEZASSA, JANGURUSSUN SLUMMISSA

Brasilian slummien lapsilla on suuri vaara joutua ihmiskaupan uhreiksi jo nuorella iällä. Väki-
valta ja prostituutio ovat jatkuva ongelma. Slummin perheet saavat apua, ja toiminnalla este-
tään uutta sukupolvea joutumasta kadulle ja ihmiskaupan uhreiksi. Työn painotus on hengel-
lisessä ohjelmassa, mutta sosiaalinen auttaminen kulkee rinnalla. 

TERHIKKI JA AYALEW TADDESE TYÖSKENTELEVÄT  
ETIOPIAN KATULAPSI- JA KOULUPROJEKTISSA  

(Ks. erillinen raportti katulapsityöstä.) 

Terhikki Taddese raportoi koulutyöstä Sidamon läänissä Awassassa. 

Lokken kylän kristillinen koulu sijaitsee noin 12 km Awassan kaupungista, joka on Etelä-Etio-
pian hallintokaupunki. Koulu on maaseudulla, jossa väestö on pääasiassa muslimeita. He ovat 
kuitenkin laittaneet lapsensa meidän kristilliseen kouluumme, koska alueella ei ole juuri vaih-
toehtoja ja koulumme on korkeatasoisin laajalla alueella. Koulussa on vuosittain lähes kaksi-



sataa oppilasta. Se on kolmivuotinen esikoulu, jonne lapset tulevat jo 3–4-vuotiaina. Esikou-
lusta valmistutaan valmistujaisseremonioin peruskouluun, joka jatkuu kuudenteen luokkaan. 
Esikoulun päättäneet lapset osaavat jo lukea ja kirjoittaa ja ovat oppineet maan pääkielen am-
haran, joka on koulumme opetuskieli, sekä alkeita myös englannista. Kaikkien lasten kotikieli 
on alueen heimokieli sidamo, ja yleensä vanhemmatkin, joista suurin osa on lukutaidottomia, 
puhuvat vain sitä. Vanhemmat ovat hyvin motivoituneita laittamaan lapsensa kouluumme, sil-
lä amharan ja englannin kieli avaavat lapsille jatkomahdollisuudet maan ylempiasteisiin kou-
luihin. Tulijoita kouluumme olisi enemmän kuin pystymme ottamaan.

Kaikki kymmenkunta opettajaamme ovat kristittyjä, ja myös opetuksessamme tulee esille 
kristillinen etiikka, vaikka valtion sääntöjen mukaan emme oppitunneilla saakaan opettaa 
suoraan Raamattua. Aamuhartaudet, joulu- ja pääsiäisjuhlat ovat sitten täynnä evankeliumin 
sanomaa, sillä ne ovat meille vapaat. Myös muslimivanhemmat osallistuvat aina juhliimme.

Toisin kuin muissa maan kouluissa oppilaamme saavat välipalaruoan neljästi viikossa. Etio-
piassa ei tunneta kouluruokailua, kouluun pitää tulla omien eväitten kanssa. Me huomasimme, 
että vain hyvin pienellä osalla lapsista oli kotoa eväät ja muut olivat syömättä koko päivän. 
Perheet ovat niin köyhiä tai sitten vanhemmat eivät välitä, vaan laittavat vasta illalla jotain 
syötävää. Suurin osa lapsista ei ollut syönyt myöskään aamulla mitään, mikä näkyi yleisenä 
väsymyksenä. Ruokailupäivien alettua lasten virkeystaso kasvoi huimasti. Opettajien lisäksi 
meillä on avustavaa henkilökuntaa, joka vastaa lasten ruokailusta ja siivoaa. Lisäksi vartijat 
vartioivat koulumme aluetta öin ja päivin.  

Vuonna 2014 koulumme oli toiminut kymmenen vuotta. Olemme saaneet vuosien aikana lisää 
pieniä rakennuksia opetuksen tehostamiseksi, vesijohdon, jalkapallokentän, pienen minibus-
si-kouluauton sekä joka vuosi vähän lisää opetusvälineitä. Oppilaat saavat myös uudet koulu-
puvut vuosittain sekä vihot ja kynät. Avustamme myös kolmea parasta oppilasta kuudennen 
luokan jälkeen Awassan kaupunkiin yläasteelle. Näitä nuoria meillä on jo 12, ja tätä kautta he 
saavat väylän jatkaa pidemmälle, mikä maaseudun köyhille lapsille on yleensä lähes mahdo-
tonta. 

Tästä kaikesta suuresti kiittäen kaikkia koulumme kummeja, jotka ovat työmme mahdollista-
neet.  – Terhikki Taddese

RACHEL JA EFRAIM NAGGARI –  
ELÄMÄN PUOLESTA -TYÖ ISRAELISSA

Rachel ja Efraim Naggari työskentelevät Bead Chaim -järjestön työyhteydessä Israelissa. Bead 
Chaim on Jerusalemista käsin Elämän puolesta -työtä tekevä järjestö, jonka tavoitteena on aut-



taa kriisiraskautta kokevia odottavia äitejä ja rohkaista heitä synnyttämään lapsi, sen sijaan 
että he tekisivät abortin. Rachel Naggari toimii sielunhoitajana ja kohtaa näitä äitejä kotivie-
railujen kautta ja puhelimitse. Efraim Naggari toimii Elämän Puutarhan, Ganei Chaimin koor-
dinaattorina ja vie ryhmiä vierailulle Latrunissa sijaitsevaan puutarhaan. 

NIMEH LOUHIVUORI JOHTAA ABU JOOSEFIN TALOA  
BEIT JALASSA, PALESTIINASSA 

Abu Joosefin keskukseen tulevat lapset ovat iältään 2–3-vuotiaita. Työn kautta autetaan alueen 
äitejä pääsemän työhön mahdollistamalla heidän lapsilleen ohjattu päiväkotipaikka. Keskukses-
sa on myös erityislapsia, jotka tarvitsevat jatkuvaa seurantaa muun muassa autismin tähden. 

Rami Fellemon johtaa Jerusalem Evangelistic Outreach (JEO) -työtä. Tämä Jerusalemin Kristil-
linen Lähetys tekee työtä Israelin arabien, Länsirannan palestiinalaisten ja Gazan palestiina-
laisten keskuudessa mediaevankelioinnin ja humanitaarisen avun kautta. 
    

ANNA DEIKUN ON PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖN  
PITKÄAIKAISIN LÄHETTI

Anna Deikun on tehnyt pitkän päivätyön puolisonsa Alexin kanssa Venäjän juutalaisten kes-
kuudessa, ensin Italiassa 1990-luvulla ja sittemmin New Yorkissa. Anna on jatkanut puolison-
sa Alexin vuonna 2013 tapahtuneen taivaskutsun jälkeen työtä venäjänkielisen emigranttivä-
estön keskuudessa Yhdysvaltojen itärannikolla. 
    

HANNELE JA HANNU SUORTTI VENÄJÄN, IVY-MAIDEN JA  
ROMANIAN JUUTALAISTYÖSSÄ  

(Ks. erillinen raportti.)

Hannele ja Hannu Suortti  ovat niin ikään pitkäaikaisia patmoslähettejä, joiden työalueena 
on Venäjän ja IVY-maiden työ juutalaisten keskuudessa. Venäjän, Valko-Venäjän, Keski-Aasian, 
Moldovan ja Transnistrian työn lisäksi Hannele johtaa myös Romanian juutalaistyötämme. 
Hannun työalueena on vierailla Moskovan Most Druzhby -juutalaisseurakunnan iäkkäiden ja 
sairastavien juutalaisten luona heidän kodeissaan sekä palveleminen seurakunnassa.  



PATMOSLÄHETIT 2014

Anna Deikun toimii lähettinä venä-
jänkielisessä juutalaistyössä Yh-
dysvaltojen Itärannikolla. Kuvassa 
myös lapsenlapsi Luukas.

Rami Fellemon johtaa mediaevan-
kelioimis- ja humanitaarista työtä 
Israelin arabien ja Länsirannan 
palestiinalaisten keskuudessa.

Moses Loli on sudanilainen stipen-
diaattimme, joka opiskelee lääkä-
riksi Yhdysvalloissa. Valmistuttuaan 
Moses palaa perheensä kanssa 
takaisin Sudaniin.

Nimeh ja Mikko Louhivuori toimi-
vat Abu Joosefin lasten keskuksen 
isäntinä Palestiinassa.

Silja ja Ronaldo Lima tekevät slum-
mityötä Fortalezassa, Brasiliassa. 
Kuvassa myös lapset Thomas ja 
Rebeca.

Rachel ja Efraim Naggari tekevät 
Elämän puolesta -työtä Israelissa, 
jossa autetaan kriisiraskaudessa 
olevia äitejä. Kuvassa Rachel, Ef-
raim, Elnatan ja Eliel  Elämän Puu-
tarhassa, Ganei Chaimissa, jonka 
koordinaattorina Efraim toimii.

Hannele ja Hannu Suortti ovat juu-
talaistyön lähettejä. Hannele johtaa 
Venäjän ja IVY-maiden ja Romanian 
juutalaisevankelioimistyötä ja Han-
nu toimii Moskovan Most Druzhby 
-seurakunnan kotityössä.

Terhikki ja Ayalew Taddese johtavat 
kristillistä koulu- ja katulapsityötä 
Etiopiassa, kuvassa myös Jonat-
han-poika.

Anneli Turja työskentelee fysiotera-
peuttina Ulkoministeriön tukemassa 
päiväkeskushankkeessa Jerevanis-
sa ja vastaa myös  Harbertin lasten-
kodin kummiohjelmastamme.



COME HOME -KOULU- JA NUORISOTYÖ TAVOITTAA  
SUOMEN LAPSET JA NUORET

Vuoden 2014 aikana tapahtui valta-
vasti asioita Koulu- ja nuorisotyössä. 
Kouluvierailuilla kohdattiin kymme-
nillä paikkakunnilla tuhansia lapsia 
ja nuoria sekä opiskelijoita ammat-
tikorkeakouluissa ja teknillisissä yli-
opistoissa. Vanhempainillat ja koulu-
tusluennot eri ammattikunnille olivat 
erittäin onnistuneita. Porvoossa pi-
dettiin esimerkiksi luento kymmenil-
le lääkäreille ja psykiatreille. Erilaisia 
iltatilaisuuksia pidettiin kymmenillä 
paikkakunnilla Suomessa. 

Come Home Kids -leiri ”Aikamatkalla” järjestettiin 7–12-vuotiaille lapsille Karmel-kodilla. Tämä 
leiri kuvattiin, ja siitä tehtiin yli kymmenen lasten TV-ohjelmaa.

TV-ohjelmia tehtiin TV7:lle niin paljon, että Come Home ja Come Home Kids -jaksoja kertyi 
kaikkiaan 46 uutta ohjelmaa. Taivas kuulee -rukousohjelman suoria lähetyksiä oli kuusi ohjel-
maa. Radio Come Home pyöri tuttuun tapaan joka keskiviikko. Radio-ohjelmia tehtiin 52 kap-
paletta, joissa soitettiin noin 250 kappaletta.

Riku Rinteen Facebook-ystävien määrä ylitti 5 000 kaverin rajan. Ennätystykkääjien suurin 
huippu oli erääseen kirjoitukseen huikeat 1 407 tykkäystä ja 143 kommenttia.

Riku perusti Youtube-kanavan, ja uusia musiikkivideoita julkaistiin vuoden 2014 aikana noin 
kymmenen. Ehdoton suosikki oli ”Sun elämä on arvokas” -rap-biisi, jota on katsottu Youtubessa 
yli 6 000 kertaa. Kaikkiaan Rikun musiikkivideoita on yhteensä katsottu 25 000 kertaa. Uuden 
musiikin tuottaminen Youtubeen on erittäin keskeinen evankelioinnin muoto. Oppilaat käyvät 
kouluvierailun jälkeen katsomassa musiikkivideoita.

Kirjajakelun kautta tapahtuvaa evankeliointia tehtiin vuonna 2014 jälleen runsaasti. Kymme-
niä kirjoja lahjoitettiin oppilaille ja kouluille. Myös kymmeniä CD-levyjä jaettiin vierailujen yh-
teydessä.

Come Home News -sähköpostikirjeitä lähettiin joka maanantai eli 52 kirjettä vuoden aikana. 
Postin kautta lähetettiin työmme ystäville neljä RR-raporttia. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Bene Rodrigues siirtyi Koulu- ja nuorisotyöstä opiske-
lemaan puusepän ammattiin syksyllä 2014. – Riku Rinne



Operaatio Joulun Lapselle vuosi 2014 oli onnistunut. Projektia vuodesta 1996 lähtien kipparoi-
nut Juhani Säilä jäi eläkkeelle, ja vastuu siirtyi nuoremmille onnistuneesti. Ilkka Kujala jatkoi 
Juhanin tekemää työtä projektikoordinaattorina, ja hänen rinnalleen palkattiin assistentiksi 
Antti Kaikkonen, jonka nimike on 2015 alkaen verkostokoordinaattori. Työ jatkoi kasvua edel-
lisvuosien tapaan, ja joulun alla saatiin iloita 28 197 lahjasta ja evankeliointimahdollisuudesta 
Euroopan köyhimmille lapsille Romaniassa ja Moldovassa. Viime vuoteen verrattuna kasvua 
tapahtui 4 757 paketin ja 20,3 % verran. Siitä suuri kiitos jokaiselle lahjansa pakanneelle suo-
malaiselle!

Jokasyksyinen keräys ja sen organisointi on iso urakka, joka ei olisi mahdollista ilman sato-
ja sitoutuneita vapaaehtoisia eri puolilla Suomea. Keräyspisteitä oli keräyksen aikana (1.10.–

OPERAATIO JOULUN LAPSI  VUONNA 2014

(Ks. erillinen raportti koulutyöstä Romaniassa.)

Operaatio Joulun Lapsi mahdollistaa Euroo-
pan köyhimpien alueiden lapsille ainakin yh-
den lahjan heidän elämänsä aikana. Iloiset 
ilmeet kertovat kaiken!



10.11.) 137, näistä 73 seurakuntia. Jokaisella keräyspisteellä oli oma vastuuhenkilönsä, joka 
oli yhteydessä alueen ympärivuotisiin vapaaehtoisiin ja projektin työntekijöihin. Yhteensä 56 
ympärivuotista vapaaehtoista organisoivat oman alueensa keräystä pitämällä yhteyttä seura-
kuntiin ja yhteisöihin ja järjestelemällä kuljetuksia alueensa sisällä. Pakettien tarkastus hoi-
dettiin talkookapteeni Päivi Perkolan johdolla Helsingin Pitäjänmäellä, missä yli 100 vapaaeh-
toista palveli syksyn aikana pakettien vastaanotto-, tarkastus- ja lähetystehtävissä.

Jo useana vuonna Radio Dei on ollut vahvana kanavana Operaatio Joulun Lapsen markki-
noinnissa, niin myös 2014. Tämän rinnalle tullut Patmoksen oma radiokanava, Radio Patmos, 
toimi kampanjan aikana erinomaisesti tiedon välityksessä. Kuuluvuusalue peitti lähes koko 
maan, ja netin välityksellä ohjelmia kuunneltiin myös maamme rajojen ulkopuolella. Operaa-
tio Joulun Lapsi oli esillä koko kampanjan ajan jokaisena arkipäivänä lähetettyjen 5-minuut-
tisten Joulun Lapsi tänään -ohjelmien, päivittäisten mainosten sekä pidempien Kaksin käsin 
maailmaan -ohjelmien kautta. Myös muutamia muita erikoisohjelmia järjestettiin, esimerkiksi 
Joulun Lapsi spesiaali -ohjelma, jossa laajemmin kerrottiin projektista ja jossa ihmisillä oli 
mahdollisuus lahjoittaa Operaatio Joulun Lapsi -työhön. Hyvänä mediakanavana toimi myös 
Joulun Lapsen Facebook-sivu, jolla on lähes 8 000 seuraajaa.

Erilaiset tempaukset, tapahtumat ja konsertit värittivät syksyn kampanjaa eri puolilla Suo-
mea. Näistä yhtenä esimerkkinä Helsingissä järjestetty joulukonsertti Alppilan kirkossa ke-
räsi noin 300 ihmistä kuulemaan joululauluja ja lauluesityksiä tunnetuilta gospel-artisteilta

Ainutlaatuisen Operaatio Joulun Lapsesta tekee se, että jokainen voi osallistua siihen omal-
la persoonallisella tavallaan täyttämällä pakettinsa valitsemillaan lahjoilla. Jokainen lahja on 
antajansa näköinen, eikä kahta samanlaista ole. Kuitenkin on selvää, että ilman taloudellista 
tukea työtä olisi mahdoton tehdä. Ihmisten lahjoittamilla 530 795 eurolla kampanjan onnistu-
nut läpivieminen mahdollistui, samoin korkealaatuisten pakettien lähettäminen Romaniaan 
ja Moldovaan.

Vuosi 2014 huipentui pakettien jakelumatkaan Romaniaan, joka toteutettiin yhteistyössä 
paikallisten seurakuntien ja vapaaehtoisten kanssa Mara Muresin ja Vasluin läänissä, mihin 
vajaat 20 000 lahjaa lähetettiin, loppujen mennessä Moldovaan. Jakelumatkalla mukana oli-
vat salibandyn Suomen mestarit Tommy Koponen ja Ville Kuusela Seinäjoelta sekä kuvaajat 
Lauri Laukkanen ja Kaisu Ojansivu. Tommyn ja Villen palattua Suomeen saimme täydennystä 
ryhmäämme Pasi Turusen ja Markku Vuorisen muodossa. Myöhemmin 2015 tammikuussa 
paketteja jaettiin Moldovassa yhdessä suomalaisten vapaaehtoisten kanssa muun muassa Pat-
moksen tukemissa tuberkuloosisairaaloissa. Jakelumatkoista on nähtävillä videoita ja blogi-
kirjoituksia osoitteessa www.joulunlapsi.fi, mistä löytyy kattavat tiedot keräyksestä ja siitä 
kuinka voi olla mukana myös jatkossa. – Ilkka Kujala



KIITOLLISENA JUMALAN HYVYYDESTÄ JA  

HÄNEN USKOLLISUUDESTAAN

Lähetyksen vuosi 2014 jää historiaan Patmos Lähetyssäätiön 43. toimintavuotena. Kuiten-
kin työmme juuret kulkevat aina vuoteen 1942, kun Ensio Lehtonen perusti Kuvan ja Sanan. 
1960-luvun lopulla Leo Meller (joka oli tehnyt jo nuoresta asti työtä Ensio Lehtosen kans-
sa) aloitti ystäväjoukon kanssa konkreettisen Patmos-työn, joka aloitti Patmos-yhdistyksenä 
1970-luvun alussa. Todellisuudessa olemme jo juhlavuodessa, kun vuoden 2015 vuosikoko-
uksen aikaan saamme kiitollisuudella juhlia Patmos-työn 45-vuotista historiaa. 

Kiitän sydämestäni Jumalaa Hänen hyvyydestään ja uskollisuudestaan, joka on ollut osanam-
me jo sukupolvien ajan. 

Kiitän menneistä näkijöistä ja tekijöistä, joita ilman työmme ei olisi mitä se on. Ensio Lehtos-
esta se alkoi. Leo Meller aloitti Patmos-työn ja on yhä luovuttamattoman tärkeällä panoksella 
työssämme varainhankinnan vastaavana, mediatyömme päätoimittajana ja Raamatun opetta-
jana ja julistajana. 

Kiitän jokaista rakasta työtoveria lähetyksen vuodesta 2014. Suuri kiitos arvoisalle ja näyn 
takana seisovalle hallituksellemme. Kiitos uskolliset lähettimme kentillä. Kiitos teille jokaisel-
le, työmme esirukoilijat ja uhraajat. Kiitos uutterille vapaaehtoisillemme. Yhdessä me kaikki 
voimme tehdä enemmän, kun autamme Jeesuksen nimessä. 

”Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä,  
hän valistakoon kasvonsa meille,  
että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi”.  
– Psalmi 67:2–3

Helluntaisunnuntaina 24.5.2015

Pirkko Säilä
toiminnanjohtaja

 



PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖ NUMEROIDEN VALOSSA

2012 2013 2014

TUOTOT

Lahjoitustuotot 4 013 000 4 380 979 4 558 791

Lähettäjäperhetuotot 684 132 685 744 658 961

Kolehtituotot 119 401 102 765 113 241

Lastenaputuotot 714 062 901 968 818 589

Kummikannatustuotot 537 967 579 290 566 155

Testamenttituotot 293 169 18 033 305 010

Kirjapöytä- ja kahviotuotot 49 323 35 686 39 754

Muut  tuotot 120 192 116 507 235 560

Lahjoitustuotot yhteensä 6 531 246 6 820 972 7 296 061

./. Keräyskulut 472 858 480 671 454 827

Keräyksen puhdas tuotto 6 058 388 6 340 301 6 841 234

RAHAVAROJEN KÄYTTÖ

LÄHETETYT AVUSTUKSET

 - Lähetetyt raha-avustukset 2 214 769 2 432 500 3 366 939

 - Tavaraostot kohteisiin 147 433 160 826 206 165

 - Työkenttien kannatukset 1 368 971 1 407 630 1 457 978

 - Työkohteiden ylläpitokulut 1 309 388 1 326 195 1 424 506

Hallinto 360 539 391 498 252 104

Rahavarojen käyttö yhteensä 5 401 100 5 718 649 6 707 692 #VIITTAUS!



Lähetetyt 
avustukset 

6 455 588 € = 90 % 

Keräyskulut 
454 827 €  = 6 % 

Hallinto 
252 104 € = 4 % 

RAHAVAROJEN KÄYTTÖ LAJEITTAIN 

Työkohteiden 
ylläpitokulut 

1 424 506 € = 21 % 

Lähetetyt raha-
avustukset 

3 366 939 € = 53 % 

Tavaraostot 
kohteisiiin 

206 165 € = 3 % 
Työkenttien 
kannatukset 

1 457 978 € = 23 % 

LÄHETETYT AVUSTUKSET 



PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖ
PL 86, 00381 Helsinki

Pajuniityntie 1   00320  Helsinki
Puhelin  09-8567 4988
 patmos@patmos.fi

www.patmos.fi
https://www.facebook.com/patmoslahetyssaatio?fref=ts
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