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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. Koros-
tamme evankeliumin muuttumattomuutta ja tunnustamme Raamatun erehtymättömänä Jumalan Sanana. Evankeliumin viestinnässä 
käytämme kaikkia nykytekniikan tuomia mahdollisuuksia. Patmos Lähetyssäätiö toimii Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Pohjois- ja Ete-
lä-Amerikassa. Internet-sivut osoitteessa www.patmos.fi 

Lähi-idän massat ovat liikkeellä. Eurooppa natisee liitoksissaan. Itä ja Länsi ovat ajautumassa kylmän 
sodan aikakauteen. Isis ja muut julmat terroristit kylvävät kauhua ja kuolemaa. Onko maailmassa 
enää kauniita asioita?

    Pysähdyin lehtemme kansikuvan äärelle. Lapsen ja hänen isoäitinsä kädessä on kiitoskukkia heidän 
pelastajilleen. Katse on vilpitön, kuin kysyvä: annatteko meille toivoa ja tulevaisuutta.
    Kaikki eivät pääse turvaan. Tämän sivun kuva kertoo Syyriasta taisteluita Turkin puolelle paennutta 
perhettä. Kauhu näkyy heidän kasvoistaan. Demoniset ihmiset ovat vallanneet heidän asuinsijansa. Mitä 
niin monet sodankyliin jäljelle jääneet joutuvatkaan kohtaamaan.
    Maailma ei kuule. Länsimaitten johtajat eivät nouse huutamaan ääneen elämää Syyrialle, sen sisäisille 
pakolaisille. Puolustuspuheet eivät kuulu kansanmurhan kohteena olevien Lähi-idän kristittyjen puolesta. 
Mitä tämän kaiken keskellä tekee Jeesus?
    ”Menkää ja tehkää”, Hän sanoo ja antaa lupauksen rauhastansa, joka vallitsee meidän sydämissämme.
    Työkenttänämme ovat Israel ja kansat. Lapset ja saavuttamattomat. Yhdellä sanalla: koko maailma.
   Kootessani Lähetyksen vuosi -raporttilehteä, tunnen syvää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Hän on anta-
nut Patmoksen työn syntyä ja laajeta. Hän on johdattanut näkijät ja tekijät, myös esirukoilijat ja uhraajat. 
Syvä kiitollisuus sinulle, että olet valinnut Patmoksen lähetysrakkautesi kanavoimiseen. 
     Rakkaat, syvästi lähetyksen alttarille elämänsä antaneet lähettimme kentillä: kiitos sydämestä. Uskolliset 
työn tukijat ja esirukoilijat ja vapaaehtoiset: ilman teitä työtämme ei olisi. Viisaat veljet ja sisaret hallituk-
sessamme: johtakaa edelleen viisaasti Jumalan voimassa. Motivoituneet ja ihanat työtoverit  kotimaan 
työssä: olen teistä jokaisesta hyvin kiitollinen. 
    Työtä riittää. Kiitos Jumalalle, että saamme tehdä työtä yhdessä.

Pirkko Säilä  toiminnanjohtaja  pirkko.saila@patmos.fi

SANOIKSI JA KUVIKSI TEHTY KIITOS SINULLE
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Patmosystävien lahjoittama MICU-tehohoitoyksikkö luovutettiin pohjoiseen Israeliin.

Patmosystävät ovat vuosien mittaan lahjoittaneet useita kymmeniä  
ambulansseja Israelin Punaiselle Daavidin Kilvelle, joka vastaa ambulanssi-  
ja veripankkipalveluista koko Israelissa.

Heikki ja Riitta Talo ovat patmosystäviä, joiden sydän sykkii Israelille. Tou-
kokuussa 2015 saimme tehdä historiaa Patmos-työssä, kun ensimmäi-
nen yhden perheen kokonaan lahjoittama ambulanssi luovutettiin Israe-
lin Punaiselle Daavidin Kilvelle. Liikkuva tehohoitoyksikkö MICU palvelee 
Israelin pohjoisella rajalla, Safedissa, josta on vain joitakin kilometreja Israelin  
pohjoisrajalle. 

Yhdessä Magen David Adomin kanssa kiitämme Talon perhettä ja kaikkia Israel- 
avullemme lahjoittaneita ystäviä rakkaudesta Israeliin.

Patmos Lähetyssäätiö

ELÄMÄNAPU  ISRAEL
AMBULANSSILAHJOITUS MDA

2015



 PATMOS SUOMESSA 2015
Patmos Lähetyssäätiön hallitus  
vieraili Helsingin juutalaisen 
seurakunnan synagogassa 
26.5.2015.

Patmoskokouksissa useimmin 
puhujana oli Leo Meller. Hänen 
lisäkseen Juha Ahvio, Pasi Turunen 
ja Markku Vuorinen sekä vierailijoita 
Suomesta ja ulkomailta. Patmos-
kokouksia pidettiin vuoden 2015 
aikana yhteensä 116, joista 77 
omassa Savenvalajan Paja -
kokousauditoriossa. Oman 
kokoustilan ulkopuolisia 
tilaisuuksia pidettiin 39. 
Muurinvartijat-rukousryhmä 
kokoontui Savenvalajan Pajan 
tiloissa 42 kertaa.

Israel/Exodusavun juhla Astoria-salissa 
Helsingissä järjestettiin 15.3.2015, jossa 
luovutettiin Keren Hayesod -järjestölle 
150 000 euron suuruinen lahja Ukrainan 
juutalaisten alijaan (exodustyöhön). 
Em. tilaisuudessa puhujana oli 
useammankin kerran vuoden aikana 
vieraanamme ollut Israelin suurlähettiläs 
Dan Ashbel ja Keren Hayesodin Euroopan 
työn johtaja Jakov Snir Israelista sekä 
Maxim Lurjeh Ukrainasta. Suomen Keren 
Hayesodia edusti Suomen osaston, 
Magbitin, puheenjohtaja 
Leo-Dan Bensky.

Operaatio Joulun Lapsi -työn 
tukikonsertissa Temppeliaukion kirkossa 
28.11.2015 esiintyi Major Big Band,  
Ilkka Salmensaaren johdolla.
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   MEDIATYÖKOTIMAA 2015

V uosi 2015 painottui kotimaan mediatyössä radio-
työhön. Radio Patmos kuului loka-joulukuussa 21 
paikkakunnalla. Ohjelmat tuotettiin omalla studiolla, 

jossa työskenteli viisi vakinaista ja kolme osa-aikaista työn-
tekijää toimittajien (kaikki oto) lisäksi.

Seuraavat ohjelmat kuultiin Radio Dein taajuudella, jossa 
ohjelmaa oli noin viisi tuntia viikoittain. Ohjelmat kuultiin 
myös Radio Patmoksen FM-taajuudella sen toiminta-aikana, 
sekä nettiradiossa osoitteessa: www.patmos.fi

Taivaan ja maan väliltä (2 h 30 min), Kaksin käsin maailmaan 
(27.30 min), Raamatturadio (15 min), Radiokirkko (15 min),  
Radio Come Home (60 min), Median myllyssä (27.30 min).

Taivas TV7:ssä nähtiin Patmos Lähetyssäätiön koulu- ja 
nuorisotyön tuottamia Come Home ja Come Home Kids 
-ohjelmia 48 jaksoa. Riku Rinteen juontamia Taivas kuulee 
-rukousohjelmia lähetettiin suora-
na neljä. 

Kotimaan mediatyön  
päätoimittajana toimi Leo Meller.  
Studiopäällikkönä toimi  
Timo Uuspelto.

IHAN UUSI ELÄMYS

Helsinki 89,7 MHz
Hyvinkää  92,7 MHz
Hämeenlinna 101,3 MHz
Joensuu 95,4 MHz
Jyväskylä 95,9 MHz
Kokkola 91,8 MHz
Kouvola  95,2 MHz
Kristiinankaupunki  106,9 MHz
Kuopio 88,8 MHz
Lahti 101 MHz
Lappeenranta  107,1 MHz

Mikkeli 93,4 MHz
Oulu 98,1 MHz
Pihtipudas 89,3 MHz
Pori 91,3 MHz
Porvoo 89,2 MHz
Seinäjoki 91,8 MHz
Tampere 101,6 MHz 
Turku 95,9 MHz
Rovaniemi 100,4 MHz
Vaasa 92,5 MHz

Kuuntele netissä: www.patmos.fi

Kuuluvuusalueet 
ja taajuudet 1.10. alkaen

TULEE TAAS
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  COME HOMEKOULU- JA NUORISOTYÖ 2015

Vuoden 2015 aikana tapahtui valtavasti 
asioita Koulu- ja nuorisotyössä. Kouluvie-
railuilla kohdattiin kymmenillä paikka-
kunnilla tuhansia lapsia ja nuoria sekä 
opiskelijoita ammattikorkeakouluissa ja 
teknillisissä yliopistoissa. Vanhempainil-
lat ja koulutusluennot eri ammattikun-
nille olivat erittäin onnistuneita, ja erilai-
sia iltatilaisuuksia pidettiin kymmenillä 
paikkakunnilla Suomessa. 

Come Home Kids -leirejä, järjestettiin 7–12-vuotiaille lapsille Karmel-kodilla. 
Helmikuussa leiri kantoi nimeä ”Matka maailman ympäri”, jonka aiheena 
oli lähetystyö. Syyskuun leirin nimi oli ”Jumalan suunnitelma”, joka käsitteli 

Joosefin elämää. Nämä leirit kuvattiin ja niistä tehtiin molemmista  yli kymmenen 
lasten Come Home Kids TV-ohjelmaa.

TV-ohjelmia tehtiin TV7:lle niin paljon, että Come Home ja Come Home Kids -jak-
soja kertyi kaikkiaan 46 uutta ohjelmaa. Taivas kuulee -rukousohjelman suoria 
lähetyksiä oli neljä ohjelmaa. Radio Come Home pyöri tuttuun tapaan joka keski-
viikko. Radio-ohjelmia tehtiin 52 kappaletta, joissa soitettiin noin 250 kappaletta.

Riku Rinteen Facebook -ystävien määrä pysyi 5000 kaverin rajalla. Rikun perus-
tama YouTube-kanava jatkoi menestystään, ja uusia musiikkivideoita julkaistiin 
vuoden 2015 aikana 12 kappaletta. Ehdoton suosikki musavideoiden joukossa on 
ollut  ”Sun elämä on arvokas” -räp-biisi, jota on katsottu YouTubessa yli 10 000 
kertaa. Kaikkiaan Rikun musiikkivideoita on yhteensä katsottu melkein 50 000 
kertaa. Uuden musiikin tuottaminen YouTubeen on erittäin keskeinen evankeli-
oinnin muoto. Oppilaat käyvät kouluvierailun jälkeen katsomassa musiikkivideoita.

Kirjajakelun kautta tapahtuvaa evankeliointia tehtiin vuonna 2015 jälleen run-
saasti. Kymmeniä ja taas kymmeniä kirjoja lahjoitettiin oppilaille ja kouluille. Kirjat 
”KK – Kuolemankauppias” ja ”Käärmeen lumous” olivat erittäin haluttuja.
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Come Home News -sähköpostikirjeitä lähetettiin joka maanantai eli 52 kirjettä vuoden aikana. Postin 
kautta lähetettiin työmme ystäville neljä RR-raporttia. 

Keväällä 2015 julkaistiin ilmainen ”Kadonneet sankarit” -nettikirja, jota vuoden loppuun mennessä 
oli ladattu lähes 2 000 kertaa työn kotisivulta. Tämä kirja on erittäin vahva evankeliumin apuväline.

Rikun kuusi levyä julkaistiin loppusyksystä kaikissa yleisimmissä musiikkipalveluissa, kuten Apple mu-
sic, Spotify, Google play ja Deezer. Tämä on suuri edistysaskel muusiikin saralla. Nyt jokainen oppilas 
voi kuunnella omalla kännykällä, tabletilla tai tietokoneella Rikun hengellistä musiikkia.

Rikun toinen kausi kirkolliskokousedustajana ja tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä oli tärkeä edustus-
tehtävä Kirkon korkeimmassa päättävässä tahossa.

Riku valittiin myös Kalevi Lehtisen aloittamien Evankelistapäivien työryhmän vetäjäksi, jonka tehtä-
vänä on järjestää Evankelistapäivät Mikkelissä vuonna 2016. Päivien otsikko on ”Tätä aikaa varten”.
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PLS
PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖN LÄHETIT

Anna Deikun – Juutalaistyö Yhdysvaltain itärannikolla  
juutalaisemigranttien keskuudessa.

Nimeh Louhivuori – Abu Joosefin talo Beit Jalassa  
Palestiinan itsehallintoalueella.

Helena ja Timo Keskitalo – Lähi-idässä kehittämässä  
yhteiskuntaa ja auttamassa ja antamassa toivoa.

Rami Fellemon – Arabievankelioimis- ja mediatyö  
Jerusalemista ja Betlehemistä käsin Israelissa ja  
Palestiinan itsehallintoalueilla.

L Ä H E T Y S S Ä Ä T I Ö
pa mos

8



Silja ja Ronaldo Lima – Brasilian Lastenapu –  
Fortalezan slummikeskus.

Rachel ja Efraim Naggari – Elämän puolesta -työ  
Jerusalemista käsin Israelissa (vuoden 2015 loppuun).

Hannu ja Hannele Suortti – Venäjän ja IVY-maiden ja 
Romanian juutalaistyö sekä Moldovan tubilasten kummityö.

Terhikki (29.11.2015 asti) ja Ayalew Taddese – Etiopian 
Lastenapu, Lokken koulu ja katulapsikodit – Sidamon alue.

Anneli Turja – Armenian Lastenapu, Vammaisten lasten 
päiväkeskus ja Harbertin lastenkoti – Jerevan.
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JUUTALAISTYÖ
2015

Messiaanisen Israelin ääni (VIM) – Beth Yeshoua

Euroopan pääkaupungin tuntumassa sijaitseva Beth Yeshoua messiaani-
nen seurakunta palvelee Belgian ja sieltä käsin laajemman ranskankie-
lisen juutalaisen yhteisön tarpeita, todistaen heille Israelin Messiaasta 

Jeshuasta, seisten heidän rinnallaan antisemiittisten hyökkäysten lisääntyessä 
ja kannustaen heitä palaamaan kotiin Israeliin. Beth Yeshoua toimii myös lä-
heisesti erilaisten juutalaisjärjestöjen – kuten KKL (Keren Kayemeth LeIsrael -  
Jewish National Fund) – kanssa tukien heidän työtään Euroopassa ja Israelissa.

Viime aikoina Bryssel on tullut tunnetuksi jihadistien värväys-, koulutus- ja varus-
tamispaikkana. Belgian lisääntyvästi radikaaliin suuntaan kehittyvän muslimiyh-
teisön lukumäärä on jo 26-kertainen juutalaisen yhteisön määrään, joka tätä 
nykyä on n. 30 000, jakautuen suurimmaksi osaksi Brysselin ja Antwerpenin 
kesken. 

RANSKANKIELINEN EUROOPPA

Rabbi Lorenzo Greco ja poikansa Joel kalliin toorakäärön kanssa.
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Yläkuvassa vietetään hanukkaa Waterloon synagogassa. Keskellä Lucas 
antaa parasha-opetusta, joka välitetään myös netin kautta. Alla Simhat 
tora – Tooran juhla. Sana on juhlimisen arvoinen!

Beth Yeshoua tarjoaa kokoustoiminnan lisäksi pa-
rasha-opetusta ja raamatullisen heprean kielen 
kursseja, joihin kaikkiin voi myös osallistua netin 
kautta. Osallistujajoukko on kasvussa yhä useam-
man löytäessä sivut ja kiinnostuessa opetuksesta. 
Sapatin parasha-opetusta seuraa keskimäärin run-
saat sata kuuntelijaa ja jotakin rabbi Lorenzo Gre-
con opetusta on kuunneltu yli 7 500 kertaa. 

Seurakunnan tarjotessa apua köyhille monet ovat 
löytäneet todistuksen Messiaasta ruoka- ja vaatea-
vun kautta. Vanhoihin juutalaisiin pidetään henki-
lökohtaisesti yhteyttä. Seurakunnan jäsenet osallis-
tuvat juutalaisyhteisöjen kutsumina monenlaisiin 
tapahtumiin, kuten Milanon maailmannäyttelyyn 
2015, jossa KKL:llä oli osastonsa, kirjamessuihin Is-
rael-osaston tukena - kun BDS-liike oli ilmoittanut 
hyökkäävänsä sinne, juutalaisen yhteisön uskon-
nollisiin ja yksityisiin juhliin ja juutalaisjärjestöjen 
ystävyysiltoihin. 

Beth Yeshoua järjestää itse juutalaisten juhlien 
vieton, mihin monet juutalaiset osallistuvat sekä 
itse on mukana panoksellaan muitten kristittyjen 
järjestämissä Israelia tukevissa tapahtumissa, ku-
ten vuosittaisessa Brysselin Shalom festivaalissa. 
Yhteistyötä tehdään myös muitten juutalaisten pa-
rissa tekevien kristillisten järjestöjen kanssa, kuten 
Berger d’Israel, Chosen People Ministries, Juutalai-
set Jeesukselle. Rabbi Lorenzo saa runsaasti kutsu-
ja eri Euroopan maihin (Ranska, Sveitsi, Romania, 
Italia) ja Euroopan ulkopuolelle (Afrikka, Väli-Ame-
rikka), missä kiinnostus messiaanisiin juutalaisiin ja 
kristillisen uskon juutalaisiin juuriin on suuri. 

Rabbi Lorenzo joutui suuren osan viime vuotta elä-
mään eristyksissä vaikean äkillisen munuaissairau-
den hoidossa, mutta on toipumassa ja jatkaa työtä 
myös vastaten enemmän kutsuihin. Seurakunnas-
sa nuoremmalla polvella on vakaa ote opetukseen 
ja toiminnan jatkamiseen. Jo pitempään kypsymäs-
sä olleena näkynä on tehokkaampi Italian juutalais-
ten tavoittaminen. Uusi kielialue ei ole ongelma, 
kun osalla Belgian messiaanisia juutalaisia on juu-
ret Italian juutalaisyhteisössä.  
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”Israel, siunauksen lähde kaikille kansoille” (ranskankielinen), on rabbi Lorenzo Grecon opetuksista koottu kirja, 
jota voi lukea netissä tai sen voi hankkia painettuna: www.bethyeshoua.org.



ROMANIA2015

K iitos Jumalalle Hänen suuresta armostaan, jota olemme saaneet kokea 
työssämme Romaniassa jo 19 vuoden ajan!

Työntekijätiimimme on säilynyt ennallaan, veljet Batausu ja Vasile ja sisaremme 
Dorina ja Sonja muodostavat hyvän tiimin.  Mukana on lisäksi sisar Olga, eläk-
keellä oleva juutalainen opettaja, joka kokee tehtäväkseen evankelioida kaduilla 
ja puistoissa, etsien juutalaisia ja kertoen heille Messiaasta ja jakaen hengellistä 
kirjallisuutta. Palava sisar!

Sonja postittaa kirjallisuutta ja hoitaa kirjeenvaihtoa eri puolille Romaniaa oman 
juutalaisen kansansa keskuudessa. Vuoden 2015 lopulla saimme uuden kirjan 
käännettyä romanian kielelle: ”12 juutalaista löysi Messiaan”. Oikein hyvä kirja 
varsinkin evankelioimistyössä, venäjänkielisenä tämä kirja on ollut meillä käytös-
sä jo ainakin 20 vuotta, mutta romaniaksi otimme nyt ensimmäisen painoksen, 
3 000 kappaletta.

JUUTALAISTYÖ – BUKAREST

Venäjän ja IVY-maiden ja Romanian työmme paikalliset vastuunkantajat kenttäjohtaja Hannele Suortin (eturivissä toinen  
vasemmalla) kanssa. Romanian työntekijät Dorina Iacob (Hannelen vieressä vasemmalla ) ja pastori Dimitriu Batausu eturivissä 
oikealla. Moskovan työn vastaava Nonna Borisova Hannelen vieressä oikealla. Takarivissä vasemmalta: Transnistrian pastori 
Mihail Slobotshikov, Kishinevin seurakuntamme pastori Jura Majevski, pastori Viktor Lapatsin Valko-Venäjältä, pastori Mihail 
Borovets Benderistä ja Moldovan työntekijämme Sergei Solotkin.
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Jumalan siunaus on ollut tänäkin vuonna työn yllä! Seurakuntamme jäsenmäärä on kas-
vanut 40 uudella uskoon tulleella juutalaisella! Heistä 25 on tullut uskoon kokouksissa ja 15 
kotityössä. Vuoden 2014 lopussa juutalaisia oli yhteensä 280, nyt heitä on 320. Näistä 280 
on tehnyt uskonratkaisun Messiaan puoleen. 105 on käynyt kasteella. Vuoden mittaan on 
lähtenyt Taivaskotiin kuusi juutalaista. 

Miten sitten tämä määrä jakautuu? 15 lasta, 10 nuorta ja 120 aikuista, jotka pystyvät käymään 
kokouksissa ja loput 175 ovat kotityön varassa.

Bukarestin juutalaiset rakastavat kokouksiaan. Kokoukset 
ovat täällä hyvin paavalilaisia: ”Kun tulette yhteen, on teillä 
jokaisella jotakin annettavaa.” Kuka lausuu runon, kuka lau-
laa. Musiikilla yleensäkin on tärkeä osa kokouksissa. Musiikki 
on reipasta, erilaista kuin slaavilaisella puolella, esimerkiksi 
naapurimaassa Moldovassa. Raamattutunneilla käy keski-
määrin 40 ystävää, sapattikokouksissa 60 ja juhlissa ainakin 
90. On hyvä asia, että rukoushuoneemme sijaitsee ensim-
mäisessä kerroksessa ja näin salia voidaan jatkaa – varsin-
kin lämpimään aikaan – ottamalla aidattua pihamaata käyt-
töön.

Koska kotipotilaiden määrä on 175 ja aina on niitä, jotka tar-
vitsevat erityisapua, eivät työntekijämme ehdi kuukaudessa 
käydä jokaisen luona. Mutta silti yhtään juutalaista ei jätetä 
eikä unohdeta, puhelimella ollaan yhteydessä silloin kun ei 
muuten ehditä. Juutalaiset itse myös soittavat ja pyytävät 
apua.

Bukarestissa kaupungin viralliseksi juutalaisten määräksi  on 
ilmoitettu 11.000. Käytännössä määrä on aina huomattavas-
ti suurempi, jopa kaksi-kolminkertainen. Viralliseen määrään 
lasketaan yleensä vain synagogan ilmoittamat juutalaiset. 
Kysymykseeni, kuinka monta uutta juutalaista he saavut-
tivat 2015 suullisesti tai kirjallisesti Hyvällä Sanomalla, sain 
vastaukseksi noin 140. Näistä 30 alkoi käydä kokouksissa 
säännöllisesti. Hienoa!

Bukarestin messiaaninen seurakuntamme pitää hyvin yh-
teyttä kaupungin kahteen muuhun messiaaniseen seura-
kuntaan ja kristillisiin seurakuntiin. Järjestetään yhteisiä teemakokouksia ja evankelioimisko-
kouksia, rukoillaan yhdessä. 

Juhlakirjettä, jota edelleen kirjoitamme – en minä kuten aina aiemmin, jo muutaman vuoden 
ajan olen pyytänyt juutalaisia työntekijöitämme kirjoittamaan kirjeen, itse vain autan siinä 
missä apua tarvitsevat – jaetaan Bukarestissa kaksi kertaa vuodessa, Pesahina ja Rosh haSa-
naan juhlana noin 1800 kirjettä kerrallaan postitse juutalaisille. Tämä tarkoittaa käytännössä 
suurta osaa Bukarestin juutalaisista. Hieno asia!

Kaiken kaikkiaan hyvä työ, josta sydän kiittää Jumalaa! Saakoon Jumalamme armo ja siunaus 
aina vain jatkua tämän työn yllä monien Bukarestin ja Romanian juutalaisten ikuiseksi elä-
mäksi Messiaassaan!
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2015

Diasporajuutalaistyömme suurin seurakunta toimii Moldovan pääkaupun-
gissa Kishinjevissa, jossa työ aloitettiin vuonna 1992.

Seurakuntaa johtaa pastori Jura Majevski, itsekin juutalainen. Hänen lisäkseen 8 
vakinaista työntekijää. 

Seurakunnassa on 567 juutalaista.  Juutalaisten määrän suhteen tämä seura-
kunta on ensimmäisellä tai toisella paikalla Euroopassa suuruuden mukaan. 
Ikärakenteen mukaan voidaan nämä rakkaat juutalaisemme jakaa seuraavasti: 
Lapsia ja nuoria 130, kotipotilaita 147 ja muita 290.

Pastori Majevskin mukaan yli 90 % kaikista juutalaisista on tehnyt uskonratkai-
sun, joka tarkoittaa käytännössä ainakin 510 ystävää.
 
Kokouksia on kolme kertaa viikossa: Tiistain raamattupiiri, perjantain sapattiru-
kous ja lauantain sapattikokous. Ystävät käyvät oikein hyvin kokouksissa! Keski-

VENÄJÄN ja IVY-MAIDEN

JUUTALAISTYÖMOLDOVA – KISHINEV

Kishinevin seurakuntamme kokoontuu kesällä temppelin pihalla ylistämään Jumalaa.
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määrin sapattikokouksessa on paikalla noin 170 
henkeä. Heidän lisäkseen on useita kymmeniä 
lapsia ja nuoria alakerrassa omissa kokouksissaan. 
Juhlissa lasten, nuorten ja aikuisten määrä voi hy-
vinkin nousta yli 300:n.

Koska kotipotilaita on 147 ja tavallista on, että monet 
heistä tarvitsevat terveydentilansa tähden intensii-
vistä huomiointia, eivät veljet ehdi joka kuukausi 
käydä jokaisen luona. Valitettavasti! Yleinen käynti-
määrä on noin 120 kuukaudessa. Tämän lisäksi on 
aina sairaalakäyntejä, kuljetuksia sairaalaan ja po-
liklinikoille, ehtoolliskäyntejä ja hautajaisia jne. Koti-
potilaat saavat aina kotikäynnin yhteydessä pienen 
ruoka-avustuksen, jonka arvo on noin 3–4 euroa. 

Ihmisten köyhyys maassa – ja myös omiemme – on 
surullisen syvää. Kirjanpitoja tarkastaessani pysäh-
dyn usein tositteen kohdalle, jonka selityksenä on: 
”leipärahaa juutalaiselle.” Joillakin iäkkäillä omil-
lamme ei eläke ole edes tuota alta 50 euroa, vaan 
vain 20 euroa kuukaudessa. Juutalaisjärjestö Hes-
sed antaa jonkun verran ruoka-apua, mutta kaikki 
juutalaiset eivät sitä syystä tai toisesta saa. 

Patmos kustansi vuoden 2015 aikana Hanukka-juh-
lien ruoka-avun, mittavan remontin temppelille ja 
hankki käytetyn uuden auton työn tarpeisiin. Kir-
ja ”12 juutalaista löysi Messiaan” ladottiin uudelleen ja painettiin suuremmassa koossa  
3 000 kpl painoksena. 

Viimeisten tilastotietojen mukaan Kishinevissa asuu tänä päivänä yli 18 000 juutalaista! 
Nämä ovat sellaisia juutalaisia, joilla on ilman muuta – ilman lisäselvityksiä – oikeus 
muuttaa vaikka heti Israeliin. Määrä olisi kuitenkin huomattavasti suurempi, jos siihen 
laskettaisiin mukaan kaikki neuvostoaikana nimensä vainojen takia vaihtaneet, heidän 
lapsensa, seka-avioliitossa olevat juutalaiset ja monet muut.

Moldovan tilanne on vuoden 2015 päättyessä monin tavoin vaikea, maassa on poliittinen 
ja  taloudellinen kriisitilanne. Kansan keskuudessa on pelkoa ja toivottomuutta. Kansa on 
väsynyt jatkuvaan valehteluun, varastamiseen ja valtavaan korruptioon johdon taholta. 
Kymmenin tuhansin köyhä kansaa on pitkin syksyä kerääntynyt osoittamaan mieltään ja 
vaatimaan hallituksen eroa Kishinevin keskustassa. Monet pelkäävät naapurimaan Ukrai-
nan tilanteiden toistoa Kishinevissa. Ei voi muuta kuin lyhyesti sanoa: Jumala armahda 
Moldovaa ja myös naapurialuetta Transnistriaa, jossa ei ole yhtään helpompaa!

Jura Majevski lähettää omissa ja koko työn nimissä suuret kiitokset Patmokselle kaikesta 
taloudellisesta suuresta tuesta kuluneena vuotena ja kiittää myös kaikkia esirukoilijoita, 
jotka antautuen ovat uskollisesti kantaneet työtämme ja kantavat eteenkinpäin esiru-
kouksin. Meidän kaikkien yhteinen rukous ja halu on, että enemmän ja enemmän juuta-
laisia kuulisi Hyvän Sanoman ja ottaisi vastaan Jeesuksen, Messiaansa!

Yläkuvassa Eleonora 
Lvovna Goldenberg, joka 
pelastui holokaustista, 
mutta menetti miehensä 
traagisesti: Goldenbergien 
asunto paloi ja mies kuoli 
palon seurauksena. 
Eleonora jäi yksin ja 
ilman mitään omaisuutta.  
Kuvassa Kostja- 
kotityöntekijämme 
keskustelee Eleonoran 
kanssa yhteisestä uskosta 
Jeesus-Messiaaseen, joka 
on rakkaan ystävämme 
parhain tuki ja turva elä-
mässä. Alla kuva
seurakuntamme
sisätiloista.
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TRANSNISTRIA2015

T ransnistria sijaitsee Moldovan 
ja Ukrainan välissä ja on Moldo-
vasta yksipuolisesti itsenäistynyt 

alue, jossa asuu noin 500 000 ihmistä. 
Hannele Suortin johtamaa Patmoksen 
juutalaistyötä alueella on ollut yli 15 
vuoden ajan.

Bender

Benderin työ alkoi vuonna 1999. Alusta 
alkaen työn vastuussa on paikallisesti 
ollut Mihail Slobodshikov. Mihail-pasto-
rin lisäksi meillä on viisi työntekijää. Työ 
alkoi yhdestä ainoasta juutalaisesta 
miehestä, joka tuli ilmoituksen houkut-
telemana kokoukseen 17 vuotta sitten. 
Jumalan siunaus on ollut valtavana tä-
mänkin työn yllä. Tänään seurakunnan 
ja työn yhteydessä on 300 juutalaista! 
Kun koko Benderin juutalaisten määrä 
on noin 800, niin mittava osa heistä to-
della on työmme yhteydessä. Selkeän 
uskonratkaisun on tehnyt 95, lapsia on 
83, nuoria 10 ja kotityön piirissä 102.

Kuluneena vuonna käyttöön otettu 
uusi rukoushuoneen lisärakennus, joka 
saatiin valmiiksi ja rekisteröityä vaikeuk-
sista huolimatta, on ollut hyvässä käy-
tössä.

Dnestrovsk

Tämä Transnistrian eteläsopukassa 
Ukrainan rajan lähistöllä sijaitseva pik-

kukaupunki on ollut vuodesta 2001 työmme kohteena. Täälläkin, kuten monissa koko alueen kau-
pungeissa, on aikoinaan ollut vahva juutalaisyhteisö; jopa puolet asukkaista on ollut juutalaisia. Tällä 
hetkellä heitä on kaupungissa enää noin 40. He ovat miltei kaikki työmme yhteydessä, vakituisesti 
heistä käy kokouksissamme 29 ja uskossa Messiaseen on 20. Työn vastaavana palvelee edelleen 
Sergei Slabodtshikov. 

Aikoinaan tämä pienin messiaaninen seurakuntamme oli huomattavasti suurempi, sillä useita kym-
meniä on muuttanut uskossa Jeesukseen Israeliin eikä niin kovinkaan pieni määrä Venäjälle.

Kaupungin sijainti aivan Ukrainan rajamaastossa on Ukrainan tilanteen huomioon ottaen hyvin vai-
kea, ihmiset pelkäävät ja kärsivät puutetta. Työpaikkoja ei ole riittävästi, monet omista juutalaisistam-
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me ovat työttöminä. Kun ei ole työtä, ei ole myöskään 
ruokaa. Mitään sosiaaliavustuksia ei makseta.

Joulupaketit ja kaikki se pienikin avustus, jota Patmos on 
pystynyt antamaan vuoden aikana, on ollut hyvin suu-
reksi avuksi ja saanut aikaan suurta kiitosta Jumalalle. 
Kevään ruoka-apu ja syksyn hanukka-apu ylettyi tänne-
kin, josta suuret kiitokset kaikilta rakkailtamme.

Rybnitsa ja Rezina

Moldovan ja Transnistrian rajaseudulla sijaitseva Rybnit-
sa jää Transnistrian puolelle ja Rezina Moldovan puo-
lelle. Dnestr-joki virtaa näiden kahden kaupungin halki 
jättäen kaupungit näköetäisyydelle toisistaan. Kummat-
kin ovat vanhoja juutalaiskaupunkeja, joissa juutalaisten 
osuus väestöstä on ollut niinkin paljon kuin 70 %. Rezina 
on ollut Bessarabian aikaan aivan juutalaisen sivistyksen 
keskus.  Myös molemmissa kaupungeissa 2. maailman-
sota niitti erittäin veristä satoa ja suurin osa juutalaisista 
murhattiin.

Työn vastaavana on toiminut työn alusta, vuodesta 
2002, asti Mihail Borovets yhdessä vaimonsa ja  neljän 
työntekijän kanssa, joista osa on vapaaehtoisia.

Työn piirissä on 125 juutalaista. Heistä lapsia on 14, nuoria 
2, kotipotilaita 83 ja muita 25–30. Lasten ryhmä on jäl-
leen kasvanut ja siitä Mihail iloitsee; hänellä on aina ollut 
erityisesti lapset ja nuoret sydämellään. Nuorten ryhmän 
kanssa käy tavallisesti niin, että heitä kyllä tulee mukaan 
ja he käyvät vuoden tai kaksi, mutta sen jälkeen he teke-
vät alijan Israeliin tai muuttavat Venäjälle. 

Rybnitsan ja Rezinan kaupunkien ohella työ juutalaisten 
parissa on levinnyt useisiin ympäröiviin kyliin, jopa muuta-
mien kymmenien kilometrien säteellä. Kolbasnojen kylä, 
1 juut.; Kamenka, 4; Tsernoje 5; Bushovka 2; Papautsy 2; 
Sholdaneshty 1.

Mihail lähettää omasta, perheensä ja seurakunnan puo-
lesta suuret kiitokset Patmokseen kaikille esirukoilijoille ja 
uhraajille! Hän sanoo, että joka kokoontumisessa he ru-
koilevat kaikkien ystävien puolesta Suomessa ja kiittävät 
heistä Jumalaa. 

Tiraspol

Työ Transnistrian pääkaupungissa, Tiraspolissa, on alkanut vuonna 2000. Alusta alkaen työn vas-
taavana on palvellut insinööri, pastori Juri Ailer, vaimonsa kanssa. Lisäksi heillä on kaksi apulaista 
musiikissa ja sielunhoitotyössä. Työn piirissä on 43 juutalaista. 

Transnistrian poliittinen ja taloudellinen tilanne on hyvin vaikea. Monet ovat ilman töitä. Transnistrian 
lakien mukaan evankeliointi on kiellettyä. Kaiken hengellisen toiminnan pitää tapahtua rukoushuo-
neiden tiloissa. Minkäänlaista hengellistä kirjallisuutta ei Transnistriassa ole saatavilla.
 
Kaikki Transnistrian työntekijät lähettävät kiitolliset terveisensä Patmos-tukijoille.
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MOSKOVAVENÄJÄ 2015

K un toukokuun alussa vuonna 1990 Lev Tolstoi -juna toi matkaryhmämme 
silloisen Neuvostoliiton pääkaupunkiin Moskovaan, en suuremmissakaan 
unelmissani voinut kuvitella, miten laajan työn Jumala oli suunnitellut 

meidän suomalaisten suoritettavaksi suuren naapurimaamme juutalaisten kes-
kuudessa. 

Tällä ensimmäisellä aktio-matkalla Moskovan juutalaisten keskuuteen saimme 
jaettua heille 50 000 Raamattua, Lastenraamattua ja hengellistä kirjaa. Näim-
me ja koimme myös erittäin konkreettisesti juutalaisen kansan syvän hengelli-
sen hädän heidän kirjaimellisesti ”syöksyessään” päällemme saadakseen näitä 
kirjoja, joita vain hyvin harvat heistä olivat tätä ennen edes saaneet koskea, 
lukemisesta puhumattakaan.

Solmimme useita kontakteja, tutustuimme ja tunsimme Jumalan antaman rak-
kauden koskettavan näitä Israelin huoneen niin kauan kadoksissa olleita lampai-
ta. Kukaan ei ollut tätä ennen perustanut juutalaistyötä Moskovaan. Nyt se oli 
tehtävä! Oli alkanut Moskovan ja koko entisen Neuvostoliiton alueen juutalaisten 
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aika viimeinkin kuulla evankeliumi omasta Messiaastaan. 
Hyvin usein olen miettinyt, miksi ei aiemmin, miksi vasta 
nyt?

Paljon olen ihmetellen miettinyt myös suomalaisten kris-
tittyjen rakkautta tähän idän juutalaistyöhön. Yli kaikkien 
seurakuntarajojen uskovat ystävät lähtivät työn alussa 
mukaan painattamaan valtavin määrin Jumalan Sanaa 
ja kantamaan kaikkinaista vastuuta työn etenemisestä. 
Juutalaisille jaettiin ruoka – ja vaateapua, lääkärin, tuo-
marin ja lasten psykiatrin palveluksia. Ennen kaikkea 
Messiaan Ilosanomaa on pidetty esillä kaikin mahdollisin 
tavoin. Ja tämä kaikki jatkuu tänä päivänä!

Jumalan johdatus ja siunaus on kuljettanut työtä kaiken 
aikaa eteenpäin. Paljon on ollut kaikenlaista vastustusta, 
mitään ei ole saatu aikaan helposti, mutta teidän ystä-
vien esirukoukset ovat aina vieneet lopulta voittoon. Mi-
kään voitto ei ole sen kallisarvoisempaa kuin juutalaisten 
paluu oman Messiaansa tykö, johon koko työ on aina ja 
aina tähdännyt!

Moskovassa ovat työmme alkulähteet, siellä perustet-
tiin ensimmäinen juutalaiskristillinen seurakunta, sieltä 
työ alkoi levitä ympäri IVY-maita ja yli niiden rajojenkin. 
Moskovan ydinkeskustassa seisoo suomalaisten juutalais-
rakkauden konkreettisena osoituksena Pakrovkan eli Pik-
kuturvan temppeli, joka palvelee Jumalan siunauksessa 
hengellisenä kotina sadoille ja sadoille Moskovan juuta-
laisille.   Täällä paksujen, 160 vuotta vanhojen, muurien 
sisällä Moskovan juutalaiset ylistävät Herraansa ja Juma-
laansa ja saavat hengellistä ravintoa erittäin hyvän työtii-
min palvellessa heitä – ja myös ympäri suurta kaupunkia 
koteihinsa ikänsä ja sairauksiensa tähden sidottuja juuta-
laisia – Jumalan rakkauden täyttämin sydämin.

Hannele Suortti

Yläkuvassa Hannu Suortti juutalaisen vanhuksen luona  
kotikäynnillä. Alakuvissa Pakrovkan kokousväkeä ja  

juutalaisia muusikoita.
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VALKO-VENÄJÄ2015

A loitimme Valko-Venäjän juutalaistyön Bobruiskin vanhassa juutalaiskau-
pungissa vuonna 1993. Työ alkoi täällä niin kuin kaikkialla muuallakin 
juutalaisten etsimisellä. Sitä mukaa kuin löysimme heitä, annoimme 

heille lahjaksi Raamatun ja hengellistä kirjallisuutta ja kerroimme Jeesuksesta, 
Israelin Messiaasta.

Koska halusimme saavuttaa evankeliumilla mahdollisimman paljon juutalaisia, 
aloitimme kirjallisuuden postittamisen. Näin Jumalan Sana levisi ympäri Val-
ko-Venäjää tuhansiin eri koteihin. Tämä oli sitä aikaa, jolloin maastamuutto ei 
ollut vielä kaikkein kiivaimmillaan, vaikka monet juutalaiset olivatkin jo ehtineet 
muuttaa. Muistan usein Bobruiskin vanhoja juutalaiskujia kulkiessani kyselleeni 
Herralta, miksi vasta nyt, miksi kukaan ei tullut aiemmin kertomaan näille ihmi-
sille pelastuksen ilosanomaa?

Kylvetty Sana kantoi Jumalamme siunauksessa hedelmää ja pian pääsimme pe-
rustamaan kaupungin ja maan ensimmäisen juutalaisseurakunnan. Työn alusta 
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asti sen vastaavana työntekijänä on palvellut Viktor Lapatin ja hänen hyvänä apunaan koko perhe, isää ja veljeä 
myöten. 

Bobruiskin asukkaista oli aikoinaan, ennen toista maailmansotaa, ainakin 70 % juutalaisia. Tällä hetkellä heitä on 
enää reilu 300, jotka suurin piirtein kaikki ovat saaneet kuulla evankeliumin. Uskossa on noin 100. Vuosien mittaan 
monet uskoon tulleet ovat muuttaneet maasta, joko Israeliin tai muualle. Suuri on myös uskossa Taivaan kotiin 
lähteneiden määrä.

Koko maan kattavan kirjallisuustyön olemme jo 
saaneet päätökseen. Bobruiskin lisäksi teemme 
paikallistyötä Mogilovissa, jossa toimii juutalaisten 
rukousryhmä. 

Seurakunta on hyvin aktiivinen monella tapaa. 
Miltei joka päivä on jokin kokoontuminen. Lapset 
ja nuoret kokoontuvat omiin kokouksiinsa. Var-
haisnuoret käyvät omaa raamattukouluaan jo 
kolmatta vuotta. Rukouskokouksia pidetään seura-
kuntarakennuksen ohella kodeissa. Näiden lisäksi 
järjestetään usein ns. tehostettuja rukousjaksoja 
erilaisten teemojen ympärillä, kuten Pyhällä Hen-
gellä täyttyminen, parantuminen, evankelioimi-
nen, uskossa vaeltaminen arkielämässä jne. Juma-
lan edessä tällaisella rukouksella on suuri merkitys 
ja siksi seurakunta saa kokea runsaasti Jumalan 
voiman kosketusta. 

Bobruiskin seurakunta on harvinainen seurakun-
tiemme joukossa siinä mielessä, että noin puolet 
sen jäsenistä on lapsia ja nuoria. Heihin kiinnite-
tään erityistä huomiota. Sapattikoulujen ohella 
varhaisnuorten iässä oleville on perustettu oma 
raamattukoulunsa, johon halusi päästä opiskelemaan myös muutama seitsemänkymppinen juutalainen! Kesäisin 
lapset ja nuoret pääsevät leireille, joka on heille riemullista aikaa. Leireillä on kaiken leikin ja harrastamisen ohella 
vahva hengellinen ohjelma. Yhteinen aika muiden seurakuntien lasten ja nuorten kanssa synnyttää monia hyviä 
ystävyyssuhteita, jotka jatkuvat leirien jälkeenkin.

Seurakunta järjestää yhteisiä rukoustapahtumia Israelin puolesta, näihin kutsutaan toisia kristillisiä seurakuntia. 
Nykyisin niin Bobruiskin kuin koko Valko-Venäjän kristilliset seurakunnat ottavat juutalaistyön ja Israelin siunaamisen 
hyvin myönteisenä ja tärkeänä tehtävänään vastaan. Tilanne on täysin erilainen kuin työn alussa 90-luvulla, jolloin 
suhtautuminen kaikkeen juutalaisia koskevaan oli kauttaaltaan erittäin kielteistä ja välinpitämätöntä. 

Kaiken kaikkiaan tämä Bobruiskin seurakunta on hyvin elävä seurakunta, jossa tehdään paljon asioita yhdessä ja 
välitetään niin kokouksissa kävijöistä kuin kotona sairaina ja heikkoina kärsivistä vanhuksista. Yhdenkään ei anneta 
unohtua. Lapsityön ohella musiikkityö on voimallista. Kaikille annetaan sijaa kokouksissa, kuten kirjoitettu on: ”Kun 
te kokoonnutte yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa.”

Seurakunnan pastori Viktor Lapatin ja koko seurakunta lähettävät suuret kiitokset ja siunauksen toivotukset kaikille 
Patmos-ystäville, jotka jatkuvasti kantavat taloudellista vastuuta seurakunnan toiminnasta ja rukouksin ovat työssä 
mukana.

Hannele Suortti
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KESKI-AASIA2015

J umalan suuresta armosta voimme kaikkien vaikeuksien keskellä ja niistä huolimatta jatkaa vielä 
juutalaistyötä Keski-Aasiassa. 

Työntekijätiimimme on säilynyt samana.  Veli Petja vaimonsa ja uskovan sisaren kanssa ovat työn alusta, 
vuodesta 2001, muodostaneet oikein hyvän työtiimin. Vaimo auttaa työssä osa-aikaisena kotitöittensä 
ohella, kirjanpidon hoidossa ja kokouksissa tarjoilussa. Myös kylmään aikaan sisaret valmistavat lämpi-
män ruoan sairaille ja iäkkäille juutalaisille. Veli Petjalla on hyviä auttavia ihmisiä niin kotihoitotyössä 
kuin musiikissa ja sananjulistuksessa. He ovat oikein hyviä nuoria uskovia ihmisiä, kiitos Herralle heistä! 
Miltei kaikki muut työssä aktiivisesti auttaneet nuoret juutalaisemme ovat jo muuttaneet pois maasta, 
lähinnä Israeliin. Toisaalta menetys työlle, mutta toisaalta näin kuuluu ollakin, näin on Jumalamme tahto 
juutalaisten kohdalla. 

Kaupungissa, jossa teemme työtä messiaanisen seurakunnan ohella meillä on juutalaisryhmiä toisissa 
kaupungeissa  ja vuorilla. Juutalaistemme yhteismäärä on noin sata. Heistä lapsia tai nuoria 19. Miltei 
kaikki nämä omat juutalaisemme ovat jo uskossa Jeesukseen.

Kotityö on kaikki vuodet ollut hyvin aktiivista. Kun kokouksia on vaikea järjestää, välillä tarkastusten ja 
seurannan vuoksi aivan mahdotonta, on kotityö ainoa, jota on voitu salaa tehdä. Usein kuukausittaisten 
kotikäyntien määrä kohoaa jopa yli 200. Vanhukset tarvitsevat apua monessa asiassa, jollekin pitää 
käydä apteekissa ja torilla, toiselle hakea vettä ja pilkkoa puita, auttaa siivouksessa ja tuoda lämmintä 
ruokaa  Työntekijämme ovat hyvin sydämellisiä ja auliisti palvelevat ja auttavat. Näin he jaksavat vaino-
jen keskellä, pitäen huolta toinen toisistaan ja rakkaudessa palvellen.
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Varsinainen kokoustoiminta ei ole enää mahdollista. Kolme kertaa viikon mittaan kokoontuu pieni solu, 
kourallinen ystäviä, korkeintaan 8-10 yhteen ja pitävät kokouksen, julistavat Sanaa, lukevat sitä yhdessä, 
laulavat hiljaa ja rukoilevat. Välillä on ajanjaksoja, jolloin nämäkin pienet solut on vaiennettava.  Juuta-
laisten juhlien yhteydessä yritetään päästä johonkin ruokalaan tai kristillisen seurakunnan rakennukseen 
viettämään juhlaa. Yleensä aina jotain on järjestynyt, Jumala on ihanasti auttanut.

Ihailen näitä työntekijöitämme monella tapaa. Niin vaikeata kun onkin, he eivät tyydy vain pitämään 
huolta omista seurakuntalaisista, vaan aktiivisesti etsivät uusia juutalaisia. Ja Jumalan armosta löytävät. 
Vuoden 2015 aikana on löytynyt 15 juutalaista ja he ovat antaneet elämänsä Jeesus Messiaalle. Keski-Aa-
siassa uskoon tulleiden juutalaistemme määrä on noin 600, ehkä enemmänkin. 

Lapsityö ja nuorisotyö ovat tärkeitä, mutta erikoisesti niiden on pysyttävä salassa. Viranomaisetkin tajua-
vat, miten tärkeästä työstä on kysymys, kun puhutaan lapsista ja nuorista. Talviaikaan, joka onneksi on 
lyhyt – mutta saattaa olla ankara -20 asteen pakkasineen kuten kuluneena vuonna on jälleen ollut – 
näitä kokoontumisia järjestetään hiljaisesti ja salaa kodeissa. Juhlien aikaan kristilliset seurakunnat, joita 
on Samarkandissa enää muutama harva toiminnassa, antavat meidän kokoontua heidän tiloissaan. 
Kesäaikana mennään syvälle luonnon keskelle, kaukaisille vuorille, ja siellä lapset ja nuoret saavat olla 
yhdessä, laulaa ja soittaa ja kuunnella Jumalan Sanaa.

Viime kesänä saimme järjestää kolme kertaa pikkuleirin, 
johon osallistui kuusi – kahdeksan lasta ja 10–15 nuorta yh-
dellä kertaa. Myös perhekokoontumisia järjestettiin vuorilla. 
Uzbekistanin hyvin islamistisissa olosuhteissa, joissa kristityt 
ja juutalaiset ovat syrjinnän ja vainon kohteena, yhdessäolo 
toisten uskovien kanssa saa sanoinkuvaamattoman merki-
tyksen. Onneksi vielä löytyy jossain luonnon keskellä kolkkia, 
joista viranomaiset heikosti heidät löytävät, vaikka on tapah-
tunut, että kun baptistit pari vuotta sitten käyttivät tätä sa-
maa mahdollisuutta ja kokoontuivat vuorilla, niin heidät löy-
dettiin ja kaikki mukana ollut kalusto – tietokone, kamerat, 
puhelimet, hengellinen kirjallisuus jne. – takavarikoitiin.  Sen 
jälkeen viranomaiset laittoivat kaikkien mahdollisten vuorille 
vievien teiden ja polkujen varsille vartioinnin.

Muuttoliike lähinnä Israeliin on täältä ollut valtavaa koko 
työmme ajan, satoja omia juutalaisiamme on tehnyt alijan Israeliin, kymmeniä Venäjälle ja Amerikkaan 
kuluneina vuosina. Kuluneena vuonna 15 omaa juutalaistamme muutti pois ja he kaikki Israeliin, uskossa 
Jeesukseen.

Rakkaat työtoverimme kiittävät kaikesta tuesta kuluneen vuoden mittaan. Sen alussa Petja myöntää 
ajatelleensa, mitä tästä kaikesta tulee, miten yleensä voimme mitään tehdä työn puitteissa, kun vartija 
seisoi miltei jatkuvasti hänen talonsa kulmalla pitäen silmällä, minne mennään ja kuka menee ja kuka 
tulee. Nyt vuoden päätyttyä Petja toteaa, että kaiken keskellä on Jumala varjellut! 

Petjan rukouspyyntö on, että työ saisi vielä jatkua ja että Herra antaisi heille kaikille siihen voimia ja 
varjeluksensa.

Vielä lopuksi muutama sana alueen tilanteesta: Islamistien taholta  keskiaasialaista pääkaupunkia kut-
sutaan ”Islamin helmeksi”. Alueella on miliisipartioita, ulkonaliikkumiskielto  klo 23 jälkeen. Myös kau-
punkiin vievien teiden risteyksissä on luja vartiointi. Petja kertoo joutuneensa jo kolme kertaa tällaiseen 
miliisiratsiaan. Petja sanoo näiden tarkastusten olevan jo niin hankalia kaikkine täytettävine lomakkei-
neen, että kirjallisuutta, edes omaa Raamattua, ei voi ottaa mukaan. Kameran ja kaikkien dokumenttien 
kanssa on sama juttu. 

Kuitenkin uusia juutalaisia vielä löytyy näiltä seuduilta ja monet löytyvät hyvin heikoista olosuhteista, 
suuren köyhyyden keskeltä, niin suuren, että yksi leipä on ”suuri tuliainen”. Jumalan kansaa, Israelia! Siksi 
rukouksemme on vielä saada jatkaa työtä, jotta mahdollisimman monet juutalaiset voitaisiin löytää ja 
heille saataisiin kertoa Ilosanoma Vapahtajasta, Jeesuksesta. Anna Jumala armosi!  

Hannele Suortti
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ISRAEL2015

I sraelissa ennakoidaan seuraavan mittavan sodan purkautuvan pohjoisesta 
Libanonin ja Syyrian rajojen takaa. On todennäköistä, että rintamia on sa-
manaikaisesti useita, mutta pohjoinen alue on vaikein suojata. Hizbollahilla 

on mittavassa asearsenaalissaan mahdollisesti jo käytössään myös kemiallisia 
ja bioaseita. Sodasta selviytymiseen tarvitaan hyvin valmistautuneen IDF:n li-
säksi toimivat sairaalat, jossa ohjus- ym. muiden iskujen uhrit – sekä siviilit että 
sotilaat - saavat nopean ja tehokkaan avun. 

Vuoden 2015 aikana Patmos Lähetyssäätiö on kannustanut ystäviä liittymään 
”Pohjoinen pohjoisen puolesta” rintamaan kolmen strategisesti tärkeän pohjoi-
sen Israelin sairaalan varustamiseksi sotaan, joka on vaikeampi kuin mikään Is-
raelin tähän saakka kokema. Sairaalat ovat Haifan Bnai Zion, Naharian Galilean 
sairaala ja Safedin Ziv-sairaalassa. Jokaisessa näistä sairaaloista on ymmärretty 
suojattujen tilojen rakentamisen ja varustamisen tarve. 

Haifan Bnai Zion sairaala koki haavoittuvaisuutensa Libanonin v. 2006 so-
dan aikana. Haifaan satoi ohjuksia ja sairaalan kulmalle osui sodan viimeisenä 
päivänä. Sodan jälkeen tehtiin suunnitelmia sairaalan merenpuoleisen julkisi-

  ISRAELIN SAIRAALAT – 

  POHJOLA POHJOISEN PUOLESTA
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vun vahvistamisesta sekä osittain maanalaisen, täysin ohjusiskuilta, kemiallisilta ja bioaseilta sekä 
ydinsaasteelta suojatun ensiapusairaalan rakentamisesta. Projekti piti toteuttaa kolmen vuoden aika-
na, mutta se jouduttiin keskeyttämään varojen puutteessa. Patmoksen ottaessa yhteyttä sairaalaan 
kevättalvella 2015 pohjoisen sodan uusi tuntuva uhka oli pakottanut palaamaan suunnitelmiin, joiden 
tarkennukset sekä viimeiset rakennustyöhön oikeuttavat luvat oli hankittava ja varainkeräys uudelleen 
lasketun budjetin mukaan aloitettava. Tukemme kannusti ryhtymään hankkeeseen uudelleen. Vuo-
den mittaan lähes kaikki tarvittavat luvat saatiin ja suunnitelmat vahvistettiin. Valtio sitoutui ottamaan 
vastuulleen puolet n. 16,2 milj. USD lasketusta budjetista. 

Bnai Zion on nykyisellään 450-vuodepaikkainen, 65 erikoisalan yliopistollinen opetussairaala, moni-
puoliseen kuntoutukseen erikoistunut ja myös virallinen sotilassairaala. Se toimii koko kansan sai-
raalana Haifan alueella ja on toistuvasti äänestetty Israelin parhaaksi keskisuureksi sairaalaksi, mitä 
tulee potilastyytyväisyyteen. Bnai Zion kantaa perustajansa Hadassah järjestön juutalaisen sairaalan 
perinnettä, joskin se on nykyisin kaupungin ja valtion sairaala.  

Naharian Galilean sairaala, joka rajan läheisyydessä 
on vuosikymmenien mittaan kokenut tuhansia ohjusiskuja 
Libanonin rajan takaa, oli ensimmäinen Israelin sairaala, 
joka sai rakennettua täysin suojatut maanalaiset tilat krii-
siajan sairaalaksi. Tilat ovat suurelta osin käytössä jatkuvas-
ti. Osallistumme mm. henkilökunnan kouluttamiseen so-
dan varalta, että kukin osaisi toimia ihmishenkiä pelastaen 
ohjusten lentäessä ja myös tilanteissa, joissa käytettäisiin 
ei-tavanomaisia aseita.  

Galilean sairaala, jossa on 69 erikoisalaa edustettuna, 
palvelee ainoana sairaalana luoteisen Israelin moninaista 
väestöä, siviilien ohella sotilaita. Se on myös yliopistollinen 
opetussairaala. 

Safedissa sijaitseva Ziv-sairaala palvelee keskellä 
pohjoista Galileaa n. 250 000 asukasta. Pohjoisen sodissa 
se on saanut kantaa vastuun lukuisien vammautuneiden 
hoidosta. Se onkin pohjoisen Israelin johtava traumakeskus, 
samalla kun sairaala kattaa kaikki lääketieteen alueet. Ziv 
on myös IDF:n käyttämä sotilassairaala.

Tärkein hanke Ziv sairaalassa viime vuosina, myös seuraa-
vaa sotaa ajatellen, on ollut uuden, 2/3 täysin suojatun ne-
likerroksisen, osittain maanalaisen lasten sairaalan raken-
taminen. Keväällä 2015 hankkeen toteuttamisessa oltiin jo 
loppusuoralla, mitä varsinaisiin rakennuksiin tulee. Patmok-
sen apu otettiin täälläkin suurella kiitollisuudella vastaan. 
Erityispanostuksemme on ollut vastasyntyneiden lasten 
teho-osaston viimeistelyyn. 

Pohjola pohjoisen puolesta sairaalatukemme jatkuessa iloitsemme jo paremmasta pohjoisen Israelin 
varustautumisesta sotaan, jota rukouksin pyrimme viivyttämään, mutta jonka ymmärrämme tulevan. 
Asetumme Israelin Jumalan puolelle elämän puolesta Israelissa – ja uskomme Sanan mukaiseen siu-
naukseen myös oman pohjoisen kansamme kohdalla. 

Marja Rantanen
lähetyslääkäri
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 JERUSALEMIN SOPPAKEITTIÖ
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A jatus Suuren Kuninkaan soppakeittiöstä sai alkunsa Jerusalemissa sen jälkeen, 
kun yksi aiempi Patmoksen tukemista ruoka-apuohjelmista lopetti toimintansa. 
Kysyimme Jerusalemin King of Kings -seurakunnan johtavalta pastorilta, Veik-

ko Nuoraholta, voisiko heidän seurakuntansa aloittaa Jerusalemin köyhien perheiden 
ruokaohjelman.  Ajatuksesta päästiin tekoihin, kun hankkeelle löytyi lahjoittajia pat-
mosystävien piiristä.  King of Kings -seurakunnan sijainti on keskeinen, ja soppakeit-
tiön toiminta onkin osoittautunut monien ihmisten arjen selviytymisen kannalta to-
della tärkeäksi. Ruoka-apuohjelman nimeksi tuli Manna. Sekin on sopiva nimi, onhan 
tässäkin avustusohjelmassamme kyse siitä, miten kaikki hyvä anti on tullut Jumalalta. ”Kiitämme ensin 
Jumalaa ja sitten Patmosta”, viestitti Veikko Nuoraho Jerusalemista. ”Tämän toiminnan perusrahoi-
tus tulee patmosystäviltä Suomesta, ja ellei niin olisi, emme ehkä pystyisi jatkamaan toimintaamme  
Jerusalemin köyhien hyväksi soppakeittiön kautta”.

Aluksi lämmin ateria tarjottiin kolmena päivänä viikossa. Kävijät ovat pienituloisia eläkeläisiä, maahan-
muuttajia ja muita puutteessa eläviä ihmisiä, joilla ei ole tarpeeksi rahaa kaikkiin pakollisiin menoihinsa. 
”Soppakeittiömme merkitsee heille todella paljon”, kertoo Jerusalemin King of Kings -seurakunnan 
ruoka-apuohjelmasta vastaava Baruch Lieberman.

Kokonainen ateria sisältää alkuruokana erilaisia salaatteja, leipää ja keittoa, joka on tärkeä lisä varsinkin 
talviaikaan. Sitten on vuorossa pääruoka, joka sisältää tavallisesti kanaa riisin, perunoiden ja papujen 
kera. Lopuksi tarjotaan jälkiruoka, johon kuuluu esimerkiksi ananasta tai kakkupala, joiden lisukkeena 
on kahvia tai teetä.

Israelin asukkaista yli 1,5 miljoonaa elää alle köyhyysrajan, joukosta puolet on lapsia. Päivittäinen läm-
min ateria, mahdollisuus vaateapuun ja ruokapaketit juutalaisten juhlien aikaan ovat tärkeä siunauk-
sen kanava Israelissa.

Olemme kiitollisia patmosystäville, joiden sydämellä ovat Israelin köyhät. Toivomme, että ystävät jak-
savat jatkaa rukouksin ja rakkaudenteoin, niin että Jumalan maan asukkaat voivat kokea, että heistä 
huolehditaan ja heitä rakastetaan.

Manna soppa-
keittiöön voi tulla 
suoraan kadulta. 
Tämä säännöl-
lisesti ruokaile-
maan tullut mies 
kertoi olevansa 
hyvin kiitollinen 
lämpimästä 
ateriasta.

Yllä King of Kings 
-seurakunnan joh-
taja, pastori Wayne 
Hilsden (oik) ja 
soppakeittiöstä 
vastaava Baruch  
Lieberman 
ruoka-apuvaras-
tossa, josta 
jaetaan ruoka- ja 
vaatepaketteja 
apua tarvitseville. 
Pastori Veikko 
Nuoraho lähti 
toteuttamaan 
soppakeittiötä 
Jerusalemiin, 
”kun Jumala 
antoi Patmokselle 
näyn – ja niin 
me toimimme ja 
Jumala johdatti”.



ISRAELAPU2015

HOLOKAUSTISTA SELVINNEET

A rmo ja Totuus -seurakunnan avustusohjelma tavoittaa holokaustista selvinneitä van-
huksia Patmos Lähetyssäätiön tukeman evankelistan Edi Golderin kautta eteläisessä 
Israelissa, Sderotissa, Ashkelonissa, Ashdodissa ja Rishon LeTsionissa. Ohjelma tavoittaa 

300 holokaustista selvinnyttä juutalaista, joita Edi kuljettaa retkille ja käy heitä katsomassa. 
Juutalaisten juhlien aikaan heille jaetaan ruokapaketteja ja joitakin kertoja he ovat vierailleet 
Armo ja Totuus -seurakunnassa, esim. Pesachin aikaan.

Kuvissa vuonna 2015 järjestetyssä juhlassa eteläisen Israelin holokaustivanhuksia Armo ja 
Totuus -seurakunnassa, jossa heidät vastaanotti pastori David Zadok ja evankelistamme Edi 
Golder. Sydämet ovat olleet avoimia näissä kohtaamisissa, josta iloitsemme. 
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JEO 2015 – siunausten ja kasvun vuosi

V uonna 2015 JEO vietti 25-vuotisjuhliaan. Jumalan siunaukset ja huolenpito ovat seuranneet 
työtämme kaikkien näiden vuosien ajan yrittäessämme tavoittaa arabeja Kristukselle. Tulin 
mukaan toimintaan 16 vuotta sitten ja vuodesta 2005 lähtien olen toiminut työn johtajana. 

Työssäni ja sen suunnittelussa olen käyttänyt hyväksi myös arkeologista osaamistani. Olen myös 
pyrkinyt hyödyntämään erilaisia medioita. Patmos Lähetyssäätiö on rohkaissut ja tukenut meitä ja 
antanut meille keinot missiomme täyttämiseen.

Arabimuslimien ja kristittyjen parissa tehtävä palvelutyö on haastavaa, mutta samalla hedelmällistä. 
Kaikista vaikeuksista ja jatkuvista Lähi-idän konflikteista huolimatta Jumala on tehnyt työtään paikal-
listen asukkaiden elämässä. Olen saanut mahdollisuuden johtaa mitä erilaisimpia projekteja kristil-
lisessä mediatuotannossa, jakelussa, eri yhteisöjen tavoittamisessa, avustustyössä ja evankelioivien 
matkojen järjestämisessä arabeille. 

Vierailut köyhien, vanhusten ja orpojen luona 

Jaoimme vuoden aikana lähes 1 600 ruokapakettia Palestiinan itsehallintoalueella asuville köyhille. 
Nämä paketit riittävät viisihenkiselle perheelle kahdeksi viikoksi. Talven varalle jaoimme Länsirannalla 
asuville vanhuksille ja leskille 300 kuumavesipulloa suojaksi kylmyyttä vastaan.

Perheille ja yksityisille ihmisille jaetut ruokapaketit koostuvat perustarvikkeista. Paketit sisältävät sel-
laisia ruokatarvikkeita, joihin köyhillä ei tavallisesti ole varaa, esimerkiksi lihasäilykkeitä ja purkitettua 
tonnikalaa. Yli 90 % kohdehenkilöistä elää köyhyysrajan alapuolella, eivätkä he saa minkäänlaista 
apua muilta humanitaarisilta järjestöiltä tai valtion virastoilta. Kaikki perheet, joiden luona JEO:n hä-
täaputiimi vierailee, arvostavat näitä Jeesuksen nimessä annettuja rakkaudenlahjoja. 

ISRAEL ARABITYÖ
JERUSALEMIN KRISTILLINEN LÄHETYS, JEO
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Avustus ja opetusmatkat

Avustustoimintamme ja opetuksemme kautta kohtaam-
me monia evankeliumin sanomalle vastaanottavaisia 
ihmisiä. Esimerkiksi hätäapuprojekti jatkaa toimintaansa 
50 kylässä ja kaupungissa. 

Vuoden 2015 aikana JEO järjesti 15 evankelioivaa mat-
kaa Raamatusta tutuille historiallisille paikoille. Näille 
matkoille otti osaa noin 600 henkilöä, joista valtaosa oli 
muslimeja. Jokaisen matkan tarkoituksena on paljastaa 
muinaisten tapahtumien hengellinen merkitys. Opetus 
ja raamatunhistoria tekevät aina syvän vaikutuksen. Näin 
opitaan tuntemaan oma asuinalue ja rohkaistutaan 
vaeltamaan Jeesuksen jalanjäljissä. 

Kristillinen mediatuotanto ja jakelu

Viime vuonna tuotimme ja jakelimme yli 50 000 kap-
paletta evankelioivia kirjoja, kirjasia, traktaatteja, CD- ja 
DVD-levyjä, Ääniraamattuja, Raamattuja ja muuta mate-
riaalia. Sisältönä on saarnoja, lauluja, rukouksia ja muita 
tekstejä, jotka käsittelevät naisten, nuorten ja perheiden 
kohtaamia ja yhteiskunnassa yleensä esiintyviä ongel-
mia.  Materiaalimme leviää kouluihin, seurakuntiin sekä 
julkisiin ja yksityisiin tilaisuuksiin. Jakelun piiriin kuuluu 

muslimeja, kristittyjä ja pieni määrä juutalaisia. Suunnitelmissa on ottaa mukaan lisää jakelupisteitä 
saavuttaaksemme uusia paikkoja palestiinalaisalueilla ja Israelissa. Haluamme myös lisätä jaettavan 
materiaalin määrää.

Opetuslapseus- ja seurantatyö

Jumala on avannut seurantatiimillemme ihmeellisiä mahdollisuuksia kaikkialla palestiinalaisalueella. 
Tiimi on todella kiireinen levittäessään Sanaa eri puolilla aluetta. Näkymme siitä, että arabit tulevat 
Kristuksen luokse, on käynyt toteen vuonna 2015. 

Yhteyskahvila ja monitoimitalo

Tämä menestyksekäs Betlehemissä sijaitseva keskus ostettiin patmosystävien lahjalla vuonna 2015 ja 
kunnostustyöt on saatu valmiiksi ja keskus on täydessä toiminnassa.  Toivomme ja rukoilemme, että 
kahvila ja keskus saisivat toimia näinä päivinä paikalliselle yhteisölle kristillisenä todistuksena kaikkien 
siellä tarjoamiemme palveluiden kautta. Käytämme tiloja myös leskille suunnattujen kokousten jär-
jestämiseen ja heidän evankelioimiseensa. Lisäksi suunnitteilla on uusi ei-uskoville tarkoitettu, usean 
viikon käsittävä kristillinen ihmissuhdekurssi. Myös englannin kurssin järjestämistä pidämme tärkeänä 
suhteiden luomisen kannalta. 

Kiitämme Patmos Lähetyssäätiötä, sen ystäviä, esirukoilijoita ja tukijoita avustanne! Jumala teitä kaik-
kia rikkaasti siunatkoon!

Rami Fellemon
JEO-työn johtaja
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POHJOIS-AFRIKKA2015

P ohjois-Afrikan ja laajemmin islamilaisen Afrikan lähe-
tystyö on kokenut mullistuksia sitten Pohjois-Afrikan 
kansannousujen ja islamistien verkostojen levittäy-

tymisen suureen osaan työkohteina olevia maita. Marok-
koon pääsy on ollut vielä kielletty työstä vastaavalle veli 
Petrukselle, vaikka hänen joutumisensa ”mustalle listalle” 
on osoitettu laittomaksi. Asian selvittely jatkuu. Petruksen 
vaimolla on kuitenkin vapaa pääsy Marokkoon, jossa hän 
käyttää aikaa etelämarokkolaisen paikallisen seurakunnan 
kanssa ja pitää mm. naisille alfakurssia. Veli Petrus on yllä-
pitänyt kontakteja Algeriaan, joka myös asettaa rajoituksia 
ulkomaalaisten maassa ololle islamistien tähden. Sekä ber-
berit että arabikristityt ovat avoimia ja pyytävät raamattu- 
opetusta. Algeriassa ja Marokossa kristityt pyrkivät tulemaan 
tunnustetuksi osaksi yhteiskuntaa muslimien rinnalla. Kris-
tillistä kasvatusta ja kristillisiä kouluja, joissa maailmankuva 
perustuu Raamatun sanomaan eikä islamilaisiin traditioihin 

LÄHETYSTYÖ 

Lasten on tärkeä oppia taivaallisesta Isästä ja Hänen teistään.

Jumalan hyvyys on vanhankin ilo.
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sen enempää kuin Koraaniinkaan, ollaan juurruttamassa paikallisten kristittyjen 
kautta Afrikan islamilaisiin maihin. Pohjois-Afrikan lisäksi koulutusta tähän on 
pyydetty – ja veli Petrus on pyyntöihin vastannut – Länsi-Afrikassa, Malissa ja 
viime vuonna erityisesti Norsunluurannikolla ja Madagaskarilla. Kristillisten kou-
lujen juurruttamista ja opettajien kouluttamista varten on Ranskassa perustettu 
Mathurin Cordier protestanttinen instituutti, jossa veli Petrus yhtenä perustajajä-
senistä käy myös säännöllisesti opettamassa. Hänen ohjelmaansa kuuluu myös 
kokoaikaiseen lähetystyöhön valmistautuvien nuorten intensiivinen koulutus eri-
tyisesti YWAM:n ja Master’s Commission kouluissa Ranskassa ja muissa maissa. 
Ranskankielisessä Euroopassa veli Petrus pitää yhteyttä seurakuntiin, joissa hän 
opettaa mm. lähetystyöstä ja kristillisen koulun periaatteista. Viime vuoden ajan 
myös veli Petruksen teologian maisterin tutkintoon tähtäävät opinnot ovat jatku-
neet Jean Calvin Instituutissa Aix-en-Provencessa, tosin pääsääntöisesti etäopis-
keluna. Kun veli Petrus ja vaimonsa ovat yhdessä kotona, he pitävät alfakursseja, 
joihin osallistuu myös pohjoisafrikkalaisen taustan omaavia henkilöitä. 

Pohjois-Afrikassa kaivataan veli Petruksen raamattuopetuksia ja tukea seurakun-
nille. Sydämen halu veljellämme on vastata Pohjois-Afrikan moniin kutsuihin, 
myös hyvin suljetuilta alueilta, kunhan ovet avautuvat. Kylvö- ja koulutustyötä 
tehdään kuitenkin näinäkin aikoina ja paikallisia kristittyjä voidaan opettaa ja 
rohkaista työhön, vaikka lähettien pääsy joillekin alueille on estetty. Iloitsemme 
työtoverimme panoksesta lukuisien muiden koulutukseen lähetystyöhön ja myös 
hänen omasta mahdollisuudestaan paneutua syvemmin Jumalan sanaan, jos-
ta ammentaa janoaville. Pohjois-Afrikan ja laajemmin islamilaisen Afrikan suuri 
elonkorjuu on valmistumassa. 

Vasemmalla 

marokkolaista 

torielämää 

Marrakeshin 

vanhankaupungin 

Jamal Efnan 

aukiolla.

Oikealla 

Marokon 

berberejä. 
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”Kuunnelkaa, taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun suuni sanat. 
Sateena pisaroikoon opetukseni, kasteena valukoon puheeni niin kuin pisarat ruohikolle,  
kuin sadekuurot nurmikolle, sillä minä julistan HERRAN nimeä.  
Ylistäkää meidän Jumalamme suuruutta!”
5 MOOSES 32:1-3 (RK)



KOULUTUSTUKI2015

MOSES LUBA LOLI

Sudanilaisen Moses Luban lääkäriksi opiskelu pääsi uuteen vaiheeseen, kun 
hänet hyväksyttiin St James yliopistoon Anguillan saarelle syksyllä 2014. 
Opiskelu ei kuitenkaan sujunut täydellä menestyksellä, kun mukana oleva 

perhe, vaimo Dina, 2-vuotias Daniel ja saarella syntynyt Nataniel vaativat aikan-
sa. Syksystä 2015 alkaen perhe on Yhdysvalloissa ja Moses on jatkanut opintoja 
Curacaossa CMU:ssa (Caribbean Medical University), joka tarjoaa korkean tason 
koulutuksen ja kampusmajoituksen. 

CMU:ssa Moses on keskittynyt opintoihin jättäen lähes kaiken muun. Kampuk-
sella toimivan kristillisen ryhmän työssä hän on ollut mukana tavoittamassa eri 
kansallisista ja uskonnollisista taustoista tulevia opiskelijoita. Syyslukukauden 
tentit menivät hyvin. Opinnot tulevat aina kiinnostavammiksi ja mielekkäämmik-
si perusaineiden oppimisen jälkeen. 

CMU ottaa opiskelijat varhaisessa vaiheessa mukaan potilastyöhön. Käytännön 
työstä Moseksella on toki kokemusta ei vain Etelä-Sudanin sairaalatyön vaan 
myös Creightonin EMS (Emergency Medical Services – laajan ensiapukoulutuksen) 
antamien mahdollisuuksien tähden. Autettavat ihmiset ovatkin aina Moseksen 
mielessä ja kannustimena Etelä-Sudaniin palaamisessa. Niin kuin Moru-kansan 
evankelista, lääkäri ja koulujen perustaja tri Fraser 1920-luvulla, Moseskin tähtää 
koko ihmisen auttamiseen Etelä-Sudanissa: ruumiin – sairaala, mielen – koulu, 
hengen – seurakunta. Jumalan avulla ja ystävien tuella päämäärä lähestyy askel 
askeleelta.

Moses, Dina, Daniel ja Nataniel.
Moseksen lääketieteen opinnot 
jatkuvat CMU:ssa syksystä 2015 
lähtien.
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KOULUTUSTUKI2015

Jumala näki Bobin – pojan, jonka vanhemmat hylkäsivät

B obi Balla on lapsena valtion orpokotiin joutunut romanilapsi, joka oli hylätty lapsi. Hänen lap-
suusmuistonsa ovat synkät kolkosta valtion orpokodista, jossa ruoka oli huonoa ”vettä ja lei-
pää” ja kasvatus pelolla ja lyönneillä sävytettyä.

Ollessaan 7-vuotias Bobi pääsi Oradean Patmoskotiin, jota ylläpiti People to People -järjestö. Hän sai 
ensimmäisen Joulun Lapsi -pakettinsa ja ryhmäkodissa hyviä ystäviä. Vuodet kuluivat ja Bobille löytyi 
kasvatusäiti, baptistiseurakuntaan kuuluva Maria, joka antoi Bobille kodin.

Koulun päätyttyä Bobi pääsi Oradean yliopistoon opiskelemaan. Oppilasvaihdon kautta hän opiskeli 
vuoden Helsingin yliopistossa ja tämän jälkeen suoritti kandidaatin tutkinnon kasvatustieteessä Ro-
maniassa. Maisteriopinnot alkavat Oulun yliopistossa syksyllä 2016. 

Jumala on hyvä. Hän on nähnyt pojan, jota kukaan ei huolinut. Rukouksin ja rakkaudenlahjoin tah-
domme Patmoksessa tukea Bobin opintoja ja nähdä, miten vain Jumala hyvyydessään voi muuttaa 
ihmisten hylkäämään elämän palvelemaan taivaallisia tarkoituksia.

Bobin tarinan ja hänen kiitollisuutensa suomalaisia tukijoitaan kohtaan voi katsoa osoitteessa:

http://www.joulunlapsi.fi/bobin-tarina

BOBI BALLA

Pikku-Bobi tutkii innokkaasti suomalaisten lähettämän Joulun Lapsi -paketin 
sisältöä. Yläkuvassa Oradean Patmoskodin lapsia ja henkilökuntaa ja vasem-
malla kasvatustieteiden kandidaatti, joka tähyää kohden Suomea ja opintoja 
Oulussa.
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2015 SAAVUTTAMATTOMAT

Raamatunkäännöstyön tukeminen

Patmoksen pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Raamatunkäännösinstituutin (IBT) Venäjällä rekis-
teröity osasto vietti v. 2015 kaksikymmenvuotisjuhliaan. Merkittävinä saavutuksina juhlavuodelle 
olivat ensimmäisen koskaan käännetyn tataarinkielisen koko Raamatun ja baskiirinkielisen Uu-

den testamentin valmistuminen. Juhlavuoden muihin saavutuksiin kuului kaikkiaan 12 uuden kirjan 
ja 8 äänitteen valmistuminen. Moskovan IBT:n alaisuudessa toiminnassa oli 43 projektia ja Raama-
tun käännöstyö jatkui 40 kielellä. Vaikka työn tähtäin on säilynyt vuosien mittaan samana (tuottaa 
selkeitä, tarkkoja, ymmärrettäviä Raamatun käännöksiä entisen Neuvostoliiton eri kansoille heidän 
äidinkielellään), työn tekemisen puitteet ja tavat ovat muuttuneet. UBS:n ja SIL:n valmistama Raama-
tun käännösohjelma (Paratext) helpottaa ja nopeuttaa työtä. Aiemmin tekstit julkaistiin painettuina 
kirjoina, nyt niiden lisäksi ovat tulleet äänitteet. Internetin ja teknisten sovellusten mahdollisuuksia 
Sanan levittämiseen käytetään lisääntyvästi. Yhteistyötä tehdään eri järjestöjen ja kouluttajien kans-
sa (kuten UBS – Yhdistyneet Raamattuseurat, SIL International, Raamatunkääntäjien koti Israelissa). 
Kahden vuosikymmenen työn tuloksena Venäjän IBT on kääntänyt ja julkaissut kaksi koko Raamattua 
(kielillä, joilla Raamattua ei koskaan aikaisemmin ollut), 19 Uutta testamenttia, 15 Lastenraamattua, 
5 Viiden Mooseksen kirjan kokonaisuutta, 7 Psalmien kirjaa ja monia muita pienempiä Raamatun 
kirjoja, etenkin evankeliumeja. Äänitteitä Raamatun teksteistä on tehty 38 kielellä. Neljä täysin uutta 
koko Raamattua on valmistumassa vuonna 2016. 

Tämä tiimi käänsi Raamatun tuvan kielelle. Vitaly Voinov, 
Venäjän IBT:n nykyinen johtaja kuvassa oikealla.

Nenetsinkielinen Raamatun käännöstyö menossa. Tuvalaiset iloitsevat koko Raamatusta omalla kielellään.

Kalmukinkielinen Raamatun äänitys käynnissä.

IBT-RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ
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Patmos Lähetyssäätiö on näinä Venäjän IBT:n työntäy-
teisinä vuosina ollut kustantamassa kokonaan burjatian-
kielisen Uuden testamentin käännöstyön (valmistui n. 12 
vuoden työn tuloksena v. 2010). Sen ohella ja sen jälkeen 
olemme tukeneet kalmukinkielistä Raamatun käännös- ja 
levitystyötä, tuvankielistä Raamatun käännöstyötä ja ää-
nitteiden valmistamista sekä osallistuneet nenetsinkieli-
seen Raamatun käännöstyöhön. Samalla olemme olleet 
mukana painattamassa ja levittämässä evankeliumeja, 
Lastenraamattuja, Uusia testamentteja ja Psalmien kirjaa 
näillä ja muilla entisen NL:n alueen kielillä. Patmos on 
myös panostanut IBT:n koulutustoimintaan. 

Kalmukinkielisellä työsaralla vuoden 2015 saavutuksena 
viimeisteltiin Raamatun kertomuksista kirja, joka myös äänitettiin. Käännöstyö jatkui Saarnaajan, 
Jobin ja Esterin kirjojen merkeissä. Kalmukin kielellä on valmiina mm. Uusi testamentti (2002), 
siitä äänitetty versio (2009), Psalmien kirja (2006), Genesis ja Ruutin kirja (2005). 

Tuvan kielellä on julkaistu koko Raamattu (2012). Lastenraamattua on korjattu ja siitä on tehty 
ääniversio. Nyt yhtenä tärkeänä projektina on ollut tuvankielisten kristittyjen kouluttaminen käyt-
tämään olemassa olevia tuvankielisiä kirjoituksia ja kristillisiä kirjoja sekä äänitteitä. Sitä varten 
IBT järjesti seminaarin Pyhien kirjoitusten käytöstä, mihin osallistui tuvalaisten ohella edustajia 
muistakin alkuperäiskansoista, myös Kalmukiasta. Tulokset ovat lupaavia. Mittavin vuoden 2015 
projekti tuvankielisellä sektorilla oli Psalmien kirjan äänittäminen sitä varten sävelletyllä tuvalai-
sella musiikkitaustalla. Tämän työn valmistuttua vuoden 2016 aikana tarkoitus on siirtyä koko 
Vanhan testamentin äänittämiseen yhteistyössä Hosanna/FCBH järjestön kanssa. Tuvalaiset ovat 
myös opettelemassa omien tuvankielisten nettisivujen tekoa, jotta tuvankielinen kristillinen sano-
ma saadaan laajempaan levikkiin. 

Nenetsit ovat Arktisen Venäjän suurin alkuperäiskansa, luvultaan n. 44 000. Raamatunkäännös-
työ on hyvin juurrutettu heidän keskuuteensa. Kolme evankeliumia – Luukkaan, Markuksen ja 
Johanneksen – on julkaistu ja Markuksen ja Johanneksen evankeliumeista on tehty äänitteet. 
Kertomuksia Jeesuksesta on myös julkaistu ja äänitetty. Työ jatkuu Uuden testamentin tekstien 
parissa. Matteuksen evankeliumi, Apostolien teot ja useat Paavalin kirjeistä ovat valmistumassa. 
Myös Vanhan testamentin kirjoja on työn alla, kuten Ruut ja Joona. Nenetsinkieliset kansallista 
ja kristillistä aineistoa tarjoavat nettisivut ovat valmistumassa. Työn alla on myös Matteuksen 
evankeliumin äänittäminen, kunhan se saadaan valmiiksi. Tundran karuissa oloissa paimentolai-
sina eläville nenetseille äänitteet ovat lähes ainoa keino kuulla evankeliumi. Kaupunkilaistuneet 
ja kouluja käyneet nenetsit taas ovat innokkaita seuraamaan uusia teknisiä virtauksia. Omalla 
kielellä kerrottu evankeliumi puhuttelee syvästi. 

Mikä on ollut pysyvää IBT:n työssä muutosten pyyhkiessä kansojen ja elinolojen yli? Venäjän IBT:n 
johtajan Vitaly Voinovin sanoin: Tärkein pysyvä tekijä kautta vuosien on ollut Jumalan varjelus 
ja miten Hän on IBT:n työtä johtanut, sekä Hänen armonsa Hänen salliessaan meidän olevan 
työtovereitaan tässä äärimmäisen haastavassa tehtävässä saada kaikki kansat kuulemaan ja ym-
märtämään Hänen Sanansa. 

Meillä Patmos Lähetyssäätiössä on etuoikeus seistä tällaisen työn tukena, rukouksin ja annein. 

Nenetsilapset 

oppivat 

Jeesuksesta 

omankielisistä 

”Raamatun 

kertomuksia ”- 

kirjasta.
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IRAKPAKOLAISAPU 2015

Suomalaiset lähetit jakoivat apuamme  
sisäisessä pakolaisuudessa oleville

P atmoksella oli vuoden 2015 aikana kehitysyhteistyötä 
Irakissa. Patmoksen työntekijät palvelivat kehittäen 
valtiollista koulutusjärjestelmää monella tasolla. 

Pakolaisleireillä jaettiin koulutarvikkeita UNHCR:n ylläpitä-
mällä koululla. Lapset kokoontuivat leirin teltoissa opiske-
lemaan perusasioita, kuten äidinkieltä, lukutaitoa ja lasku-
taitoa suurissa luokissa ilman opetusvälineitä. Koululaisille 
jaettiin kyniä, kumeja, penaaleja ja vihkoja. Opettajille jaet-
tiin tusseja käytettäväksi valkotauluilla.
 
Yliopistolla Patmoksen työntekijät opettivat opiskelijoita Ira-
kin perusteollisuuden taidoissa ja kielitaidossa. Opettajia 
koulutettiin kielitaidossa ja tieteen opettamisen taidoissa. 
Lisäksi yliopistolle rakennettiin kansainvälisiä yhteyksiä ope-
tuksen kehittämiseksi.

Koulutusjärjestelmän tukemisen lisäksi Patmos teki myös 
humanitaarista työtä pakolaisten parissa jakaen peittoja ja 
kerosiinia talven varalle.

Irakin lapset ja
perheet joutuvat 
elämään maan
sisäisessä 
pakolaisuudessa, 
leiriolosuhteissa, 
joissa elämä on 
haastavaa.
Oppiminen ja
koulutehtävät 
väliaikaisissakin 
tiloissa tuovat 
toivoa tulevai-
suudesta.
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SYYRIANAPU2015
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S yyriassa on meneillään mittava vaino kristittyjä kohtaan, mutta 
maailma on hiljaa.

”ISIS mestaa kristittyjä ”kuoleman kouluissa” ja myy tyttöjä seksiorjiksi”, 
kertoi Christian Post -verkkolehden artikkeli (8.10.2015) viitaten videoon, 
jolla eloonjääneet kertovat kokemuksistaan. 

ISIS järjestön terroria hengissä pakoon päässeet kristityt silminnäkijät 
ovat videolla kertoneet jihadistien kuljettaneen kaapattuja miehiä ja 
lapsia niin kutsuttuihin ”kuoleman kouluihin”, joissa heitä on mestattu 
ja nuoria tyttöjä myyty orjamarkkinoilla. 

Syyrian kristityt ovat joutuneet kansanmurhan kohteeksi. Isis ja muut 
islamistiset ryhmät ovat ajaneet kristittyjä pakoon omista kaupungeis-
taan, kidnapanneet, raiskanneet, kiduttaneet ja surmanneet ristiinnau-
litsemalla tai katkaisemalla heidän kaulansa.

”Mitä kauheuksia ISIS:in pitää oikein tehdä ennen kuin maailma ryhtyy 
suurempiin toimiin näiden murhaajien pysyttämiseksi?” Jeanbart kysyi. 
”Syyrian kristityt ovat kuolemanvaarassa ja saattavat kadota pian koko-
naan.” 

Patmos Lähetyssäätiön Syyrianavun avustuskohde on ollut Aleppon 
Baptistiseurakunnan kautta jaettua ruoka-apua maan sisäisille pakolai-
sille. Leskiä ja orpoja on avustettu myös tämän seurakunnan kautta. 
Vuonna 2015 avustusohjelmamme yhteistyöjärjestönä toimi Barnabas 
Fund Englannissa.

HUMANITAARINEN APU ALEPPOSSA



ARMENIAPAKOLAISAPU 2015

Viidettä vuotta jatkunut Syyrian sota on tuottanut paljon 
sekä maan sisäisiä pakolaisia ja että heitä, jotka pakene-
vat ulkomaille. Vuonna 2015 pakolaisia oli jo miljoonia. 
Armeniaan on paennut 15 000 perhettä. Syyriassa kris-
tittyjen elämä on uhattuna, heitä on surmattu, heidän 
kirkkojaan on poltettu ja perheitä hajotettu. Pakolaiset 
tulevat Armeniaan saadakseen Armenian valtiolta avun 
ja tuen vaikeassa elämäntilanteessaan. Tosiasiassa Ar-
menian valtio antaa vain kansalaisoikeudet, mutta ei 
lainkaan taloudellista tai käytännön apua. Monet kirkot 
ja avustusjärjestöt pyrkivätkin auttamaan hädänalaisia, 
niin myös Patmos Lähetyssäätiö.

P atmos-ystävien rakkaudenlahjana saimme järjestää 
yhdessä paikallisseurakuntani kanssa pakolaisnuorille 
leirin, jonka vaikutus ulottui moniin pakolaisperheisiin 

ja heidän yhteisöönsä.

Kesäleirimme pidettiin kauniin Sevan-järven rannalla, ja 
leirille osallistujia oli lähes sata. Ohjelma oli monipuolinen. 
Aamu aloitettiin rukouksella ja ylistyksellä, iltapäivällä jat-
kettiin Raamatun tutkistelulla. Nuoret saivat myös harrastaa 
liikuntaa, urheilua, uimista ja yhteistä tekemistä. Joka ilta 
järjestettiin hengellinen tilaisuus, johon nuoret osallistuivat 
herkällä mielellä. Monet nuorista olivat janoisia Jumalan 
puoleen. He saivat kuulla, että Jumala haluaa pitää heistä 
huolta.

Anneli Turja

SYYRIALAISLASTEN JA NUORTEN  LEIRIT
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FEBA  RADIO2015

RADIO PATMOS INTERNATIONAL
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R unsaan vuosikymmenen Patmos on tukenut FEBA radion erikielisiä – dari, pashtu, ha-
zaragi, uzbekki – kristinuskon sanomaa välittäviä radiolähetyksiä Afganistaniin. Radio 
on edelleen tehokas keino saavuttaa tiukan islamilaisen lain alla eläviä afgaaneja. Tu-

kemamme FEBAn ohjelmat suunnattiin v. 2015 keskipitkillä aalloilla koko Afganistanin ja Poh-
jois-Pakistanin alueelle kahdella Afganistanin pääkielellä. Palaute on ollut rohkaisevaa. FEBA 
radiolla on oma seurantatiimi ja yhteistyötä tehdään myös muiden kanssa. Ohjelmia kehite-
tään kuulijoiden tarpeiden mukaan. ”Kirkko kodissasi”, Jeesus-filmin pohjalta tehty ”Tosi tarina”  
radiosarja, ”Rauha ja todellinen vapaus” sekä erityisesti naisille suunnatut ohjelmat tietoiskui-
neen mm. terveydestä ovat olleet suosittuja. Ohjelmien valmistajat ovat Afganistanin eri kansal-
lisuuksia edustavia kristittyjä, jotka vaarantavat henkensä evankeliumin eteenpäin viemiseksi. 
Monen islamiin ja sekasortoon pettyneen afgaanin totuuden etsintä rohkaisee jatkamaan. Ra-
diotyöhön liittyvät tätä nykyä luonnollisesti monien afgaanienkin ulottuvilla olevat nykytekniikan 
mahdollisuudet kuten osallistuminen Facebook-ryhmiin, joissa käsitellään kristinuskoon liittyviä 
kysymyksiä tai myös mahdollisuudet ladata Jumalaan Sanaa älypuhelimiin Afganistanin pääkie-
lillä. Verkkoja kuitenkin heitetään edelleen radioaaltojen avulla, minkä kautta monet syrjäisilläkin 
seuduilla asuvat saavat kuulla evankeliumin Jeesuksesta.
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Maailmanlaajuinen ihmiskauppa on kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto, 
jonka uhreiksi joutuvat useimmiten naiset ja lapset, mutta ihmissalakuljetuksen li-
sääntymisen myötä aikamme orjakauppa koskettaa kaikenikäisiä ja myös miehiä. 

Patmos Lähetyssäätiön tukemat järjestöt tekevät työtä Intiassa, Bangladeshissa, Tadzikis-
tanissa, Espanjassa, Moldovassa ja Romaniassa. 

Vuonna 2015 tukemme kohteena olivat Project Rescue Foundation, Christian Solidarity In-
ternational sekä People to People, joka sai ihmiskaupan vastaiseen työhön Romaniassa 
säännöllistä tukeamme.  People to People auttaa ihmiskaupan uhreja ja on perustanut 
turvakoteja ja auttaa ihmiskaupan uhreja oikeudenkäynneissä heidän yrittäessään va-
pautua ihmiskauppiaitten otteesta. 

Romaniassa ihmiskauppiaitten saaliiksi joutuu helposti esimerkiksi 18-vuoden iän saa-
vutettuaan valtion orpokodista päässyt nuori, joka päätyy kadulle ja prostituutioon ja 
huumeidenkäyttäjien keskuuteen. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme tavanneet 
noin satakunta ihmistä, jotka ovat palanneet Romaniaan näistä olosuhteista Länsi-Eu-
roopasta. Olemme ainoa työmuoto Luoteis-Romaniassa, jolla on myös yhteistyötä viran-
omaisten kanssa. Romanian kansallinen ihmiskaupan virasto ohjaa ihmiskaupan uhreja 
People to People -järjestön asiakkaiksi. Avustustiimissä on psykologeja, juristeja sekä lää-
käreitä. Salaisessa paikassa toimivassa turvakodissa, joka on jatkuvassa poliisin suojeluk-
sessa, asuu 5–6 avuntarvitsijaa kerralla. Patmoksen lahjoitusten kautta heille tarjotaan 
suojaa ja lääkärintarkastuksia. Osa heistä palaa takaisin opiskelemaan ja saavat myös 
kristillistä sielunhoito-ja terapia-apua.

IHMISKAUPAN VASTAINEN TYÖ
KANSAINVÄLINEN2015

Nicu Gal johtaa 
People to People-
järjestöä, joka auttaa 
ihmiskaupan uhreja.



ARMENIA

Harbertin lastenkoti on kokenut suuria muutoksia 

Kun katselen vuosia taaksepäin aikaan, jolloin ensimmäisen kerran tulin val-
tion ylläpitämään ns. Harbertin ”lastenkotiin”, jossa lapsia oli lähes 300, ei 
todellakaan voitu puhua lastenkodista, vaan säilytyspaikasta. Lapset ma-

kasivat likaisilla patjoillaan ilman vaatteita. Joillakin lapsilla ei ollut edes nimiä, 
puhumattakaan, että heitä olisi kosketettu tai syleilty. Osa lapsista menehtyi kyl-
myyden ja hoidon puutteen vuoksi.

Sain sanan Jumalalta ennen lähtöäni Armeniaan, Ps. 33:13: ”Herra katsoo alas 
taivaasta, näkee kaikki ihmislapset, asumuksestaan valtaistuimeltaan hän kat-
selee kaikkia maan asukkaita.” Tämä sananpaikka piti minut asemapaikassani 
ja kutsumuksessani. Tiesin, että Herra tulee tekemään jotakin suurta näiden hy-
lättyjen lasten elämässä. Lapset puettiin, ruokittiin (Matt. 25:40) ja heidät kun-
toutettiin. Minulla oli tukena paikalliset avustajat, joita ohjasin kuntouttamaan 
lapsia. Myös Harbertin lastenkodin henkilökuntaa ohjattiin ja opetettiin käsittele-
mään lapsia. Ystävät Suomessa rukoilivat, ja Jumalan siunaava käsi oli työmme 
yllä. Mikä tärkeintä, kaikki lapset saivat kuulla rakastavasta Taivaan Isästä, joka 
pitää heistä huolen ja rakastaa.

HARBERTIN  LASTENKOTI

KÄÄNNÄ
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IHMISKAUPAN VASTAINEN TYÖ
2015



Tänään Harbertin lastenkoti on ympäristöltään lapsiystä-
vällinen ja kuntoutusohjelmamme toimii edelleen. Meillä 
on kaksi kokopäiväistä Patmos-työntekijää, jotka tekevät 
hengellistä työtä ja järjestävät muulle henkilökunnalle se-
minaareja. Koskettavinta lastenkodissa ovat lapset, jotka 
jakavat sanomaa Jeesuksesta sanoin ja lauluin ja todistavat 
ihmeistä, joita ovat saaneet itse kokea. Olemme järjestä-
neet lastenkodissa tapahtumia, joissa lapset ovat esittäneet 
Raamatun kuvaelmia ja joissa on ollut esillä sanoma pelas-
tuksesta. Monet ulkopuoliset ovat vastaanottaneet Jeesuk-
sen.

Tänä syksynä 70 Harbertin nuorta siirtyy uuteen asuinym-
päristöön, jossa tuetaan heidän itsenäistymistään ja jossa 
heillä on mahdollisuus oppia erilaisia taitoja eri työpajojen 
avulla. Muistetaan näitä nuoria rukouksin, sillä työ on haas-
teellista sekä nuorille että ohjaajille. Tuemme näitä nuoria 
vierailemalla Patmos-tiimini kanssa säännöllisesti tulevassa 
keskuksessa.

Nyt Harbertiin on tullut 30 uutta lasta, jotka kaikki ovat 
näkövammaisia. Olemme juuri Haikin ja Karinen (patmos-
laiset) kanssa suunnittelemassa kuntoutusohjelmaa tälle 
lapsiryhmälle. Ohjelmamme koostuu sensomotorisista har-
joitteista, musiikkiterapiasta, päivittäisten taitojen harjoitte-
lusta ja ennen kaikkea hengellisistä hetkistä, joissa välitäm-
me Jumalan rakkauden kosketuksen lasten elämään. Ps. 
34:19: ”Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän 
pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.”

Harbertin lapset ja nuoret ja koko henkilökuntamme ovat 
kanssani kiitollisia katkeamattomasta patmosavusta.

Anneli Turja 

42

”Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, 
sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. 

–  GALATALAISKIRJE 6:9



ARMENIALASTENAPU 2015

Vammaisten lasten päiväkuntoutuskeskus

U lkoministeriön tukeman kolmivuotisen hankkeen toisena vuotena vakiin-
nutettiin tuki- ja kuntoutuskeskuksen toimintaa kouluikäisille kehitysvam-
maisille lapsille Jerevanissa. Hankkeessa toimii projektipäällikön lisäksi 

kuntoutuslääkäri, kaksi fysioterapeuttia, hydroterapeutti, musiikkiterapeutti, puhe-
terapeutti, erityiskasvattaja ja autonkuljettaja. 

Tuki- ja kuntoutuskeskus on tarjonnut moniammatillista kuntoutusta ja konsul-
tointia yhteensä 380 lapselle vuosina 2014–2015 (6–10-vuotiaita); 220 lapselle 
vuonna 2015 ja 160 lapselle vuonna 2014. Kuntoutus koostuu yksilökäynneistä ja 
ryhmätoiminnoista. Kuntoutuskeskuksessa on viikoittain 120 yksilökäyntiä, ja noin 
90 %:lla lapsista on ollut kontakti kouluun. 

Hanke on tehnyt kouluvierailuja viikoittain vuoden aikana yhteensä 35 kouluun. 
Kuntoutusasiantuntijat ovat antaneet konsultointia kouluihin, jossa on kohdattu 

KÄÄNNÄ

KEHITYSYHTEISTYÖHANKE
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noin 40 lasta viikoittain. Kuntoutetuista lapsista 10 %:lla on 
ollut vaikea kehitysvamma ja integroituminen kouluympä-
ristöön ei ole ollut mahdollista. Nämä lapset ovat saaneet 
kotiopetusta opettajilta. 

Hanke on palvellut kahta erillistä lapsiryhmää vuoden aika-
na. Useimmiten lapset saivat kuntoutusta kahdesti viikossa 
lasten kuntoutussuunnitelmien mukaisesti. Viikoittain on 
toiminut neljä erillistä ryhmää. 

Hanke on järjestänyt kahdeksan erillistä koulutusta sekä 
mentorointia työtiimille ammattitaidon lisäämiseksi. Lisäksi 
on järjestetty kahdesti kuukaudessa tiedotustilaisuuksia ja 
käytännönohjausta lasten kuntoutuksesta vanhemmille.

Hankkeen aikana on havaittu vesiterapian suuri tarve, ja 
vuonna 2016 tarkoituksena on lisätä hydroterapiakäyntejä 
lapsille. Vesiliikuntaterapian avulla ollaan saatu hyviä tulok-
sia lasten toimintakyvyn edistämisessä. 

Vuonna 2015 kartoitettiin yhteistyössä UNICEFin kanssa 
opettajien koulutuksen lähtötasoa ja tarvetta lisäkoulutuk-
sille sekä tehtiin alustavia suunnitelmia koulutuksien järjes-
tämiseksi.

Hankkeen sosiaalinen ja kulttuuriympäristö on vahvasti ar-
menialainen. Kulttuurinen ja sosiaalinen hoivaympäristö on 
hyvin naisvaltainen, mutta hanke on onnistunut osallista-
maan myös isiä ohjelmaan.  

Institutionaalinen toimintaympäristö on muutoksessa, sillä 
hallitus on sitoutunut sulkemaan useita maan lastenkoteja 
(yhteistyössä UNICEFin ja muiden tahojen kanssa) ja perus-
tamaan tilalle lasten ja perheiden tukipalveluita ja siten 
edesauttamaan myös kehitysvammaisten lasten parempaa 
integroitumista yhteiskuntaan. Prosessi on kuitenkin hidas, 
ja siksi vaikutuksia ei ole vielä näkynyt käytännöntyössä. 

Armenian ja Azerbaidzanin jäätynyt konflikti Vuoristo-Kara-
bahin alueella on aktivoitunut jälleen, ja vuonna 2015 oli 
useita yhteydenottoja.

Anneli Turja
fysioterapeutti, hankkeen projektipäällikkö
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BRASILIALASTENAPU 2015

Slummikeskus Taivas avasi ovensa ensi kertaa 2006 syksyllä. Paljon on muuttunut kymmenessä vuodessa, työ on kehittynyt ja 
uudistunut käytännössä. Mutta nyt on tullut aika rukoilla ja pohtia uusia lähestymistapoja ja keinoja lasten ja perheiden tavoit-
tamiseksi ja projektin tehostamiseksi. Olemme kuitenkin luottavaisin mielin, sillä uskomme Herran kehottavan meitä jatkamaan 
rohkeasti eteenpäin ja antamaan kaikkemme näiden lasten ja perheiden auttamiseksi tässä poliittisesti hyvin epävakaassa 
tilanteessa. 

V uonna 2015 Slummikeskus Taivas -projektissa lapsia oli kirjoilla 140. Heistä noin 
100 kävi säännöllisesti eri toiminnoissa 3–4 kertaa viikossa ja loput 1–2 kertaa. 
Joulu-, pääsiäis-, kesäloma- ja lastenpäivätapahtumat ovat hyvin suosittuja ja 

niihin osallistuu aina enemmän lapsia. 

Keskus on auki tiistaista lauantaihin, ja lapset käyvät aamu- ja iltapäiväryhmissä koulu-
vuorostaan riippuen (Brasiliassa lapset käyvät koulussa joko aamuisin tai iltapäivisin). 

Slummikeskus Taivaassa on kaksi luokkahuonetta, joista toisessa on pieni keittonurk-
kaus, kokoussali ja vessa. Yhteensä keskus on suuruudeltaan 220m2. Keskus on meidän 
eikä vuokratila. 

Jangurussussa asuu kaikkiaan lähes 50 000 asukasta, mutta keskuksen tavoitealu-
eeksi laskemme jokeen ja valtatiehen rajautuvan slummialueen, jossa asuu noin 200 
perhettä. Slummissa suurin osa perheistä elää joko yhden aikuisen tienaamalla mini-
mipalkalla tai valtion avustuksilla. Monissa perheissä myös lapset ja nuoret vastaavat 
osaltaan perheen toimeentulosta joko kerjäämällä tai keräämällä roskaa vanhempien-
sa kanssa. Kodeissa on yleensä yksi tai kaksi huonetta, parhaimmissa myös sisävessa. 
Nykyään jo suurella osalla perheistä on jääkaappi, mutta ei suinkaan kaikilla. 

Vasemmalla lähettimme  

Brasilian slummityössä: 

Silja ja Ronaldo Lima 

ja lapset Thomas ja 

Rebeca.

KÄÄNNÄ
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Slummia leimaavat huumeet ja rikollisuus, ja 
suurella osalla lapsista on ainakin yksi per-
heenjäsen vankilassa tai mukana huumepii-
reissä. Monet nuoret tytöt tulevat ensimmäisen 
kerran äideiksi jo 14-vuotiaina, ja vain kolman-
nes pojista saa peruskoulun lopputodistuksen 
ja oppii kunnolla lukemaan. 

Brasiliassa on keltakuumehyttysten levittämä  
zika-virus – hyttysen piston aiheuttamien den-
guekuumeen ja chikungunya-kuumetaudin 
lisäksi. Maassa on muutaman kuukauden si-
sällä todettu vastasyntyneissä yli 600 mikro-
kefalia-tapausta (pienipäisyyttä ja kehityksessä 
jälkeenjääneisyyttä), joiden uskotaan olevan 
zika-viruksen aiheuttamia. Jangurussussa ei 
ole viemäröintiä, vaan kaikki jätevesi kulkee 
kaduilla avoimissa ojissa. Aedes aegypti- eli 
keltakuumehyttynen lisääntyy kuitenkin puh-
taassakin seisovassa vedessä, joten nyt pa-
himmaksi haasteeksi ovat nousseet avointen 
viemärien lisäksi kaikkialla lojuva roska, vanhat 
autonrenkaat, muovipussit, pullot jne. Hyttysil-
tä on vaikea suojautua, varsinkin jos asuu joen 
rannalla ja taloissa, joissa ei ole ikkunoita tai 
muutakaan eristystä. 

Jangurussussa puhutaan taas alueen puh-
distamisesta ja perheiden siirtämisestä muil-
le asuinalueille. Joen saastumista yritetään 
suunnitelman mukaan hidastaa laajentamalla 
reuna-alueita ja poistamalla asutusta näiltä 
alueilta. Samaa on kuitenkin puhuttu vuosi-
kausia, emmekä ole vieläkään saaneet mitään 
konkreettista tietoa. Kaupunginjohtajan vaali 
lähestyy taas, ja siitäkin johtuen kaikki on eri-
tyisen epävarmaa.

Silja ja Ronaldo Lima
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”Rakkaus ei koskaan häviä” 

– 1 KORINTTOLAISKIRJE 13:8



EGYPTILASTENAPU 2015

Mokattam on Jumalan ihme. Ja te suomalaiset olette saaneet olla ihmeiden välikappaleina jo yli 25 vuoden ajan. 
Kaikki alkoi koulukeskuksen ja sairaalan rakentamisesta yli 25 vuotta sitten ja jatkuu yhä tänään siunattuna ohjelma-
na, jossa autamme lapsia, ruokimme nälkäisiä, hoidamme sairaita. Olemme silminnäkijöitä Jumalan ihmeissä, joita 
Jumala tekee Patmos Lähetyssäätiön säännöllisen avun kautta.

KÄÄNNÄ

Tässä kaikessa olemme yhteistyössä:

Lasten kummiohjelma

Tässä ohjelmassa ovat lapset, jotka opiskelevat 1–3 luokilla. Teiltä saamamme 
avustus jaetaan tasapuolisesti koululaisten tarpeisiin. Puolet menee ruokatarvik-
keisiin ja toinen puoli käytetään koulumaksuihin ja kirjoihin. Rouva Soad Hana ja 
rouva Soso Wiliam johtavat tarkasti projektia.
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Vauvojen ravintoprojekti 

Tästä projektista hyötyy 300 vauvaa ja lasta, iältään 
0–7-vuotiaita. Ennen projektin piiriin pääsyä monet heistä 
ovat kärsineet aliravitsemuksesta ja anemiasta. Mutta nyt 
he kaikki – Patmoksen lastenlääkärin Esam Fawzyn valvon-
nassa – ovat täysin terveitä. Tohtori Fawzy tutkii heidät kaik-
ki kerran kuukaudessa. Viikoittain jaettavan maidon lisäksi 
he saavat vitamiineja ja muuta tarvittavaa hoitoa. Lääkärin-
tarkastuksen yhteydessä myös heidän elinolojaan kartoite-
taan. Toivomme teidän jatkavan tätä tärkeää projektia.

Patmoksen ammattikoulutuskeskus

Päiväkotia käy 250 lasta, ja 55 nuorta saa ammattikoulu-
tusta eri osastoilla. Aina kuuden kuukauden välein järjes-
tämme valmistujaisjuhlat. Keskuksen johtajana toimii rouva 
Awatef. Keskuksen tavoitteena on valmistaa lapsia virallisiin 
kouluihin ja auttaa nuoria naisia saamaan uusi työpaikka 
jätteiden keräämisen sijaan.

Pyhän Simonin Patmossairaala

Viime vuonna hoidimme 31 000 potilasta sairaalan eri kli-
nikoilla. Tämän lisäksi suoritimme 2 100 leikkausta köyhille 
jätteidenkerääjille. Olen lähettänyt tästä teille kuukausittai-
sia – joskus viikoittaisia – raportteja. Isä Simon ja minä joh-
damme kaikkia projekteja sekä sairaalaa. 

Näiden köyhien ihmisten nimissä kiitän teitä ja kaikkia lah-
joittajia.

Tri Samuel Maher
johtaja

Pyhän Simonin Patmossairaala   
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”Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille:  
’Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette  
tehneet yhdelle minun vähimmistä veljistäni,  

sen te olette tehneet minulle’.”

– MATTEUS 25:40



ETIOPIALASTENAPU 2015

Lokken kristillinen koulu 

L okken kylän kristillinen koulu sijaitsee maaseudulla noin 12 kilometrin päässä 
Awassan kaupungista, joka on Etelä-Etiopian hallintokaupunki. Väestö on pääasias-
sa muslimeita. He ovat kuitenkin laittaneet lapsensa kristilliseen kouluumme, sillä 

alueella ei ole juuri vaihtoehtoja ja lisäksi koulumme on korkeatasoisin laajalla alueella. 
Koulua käy vuosittain lähes kaksisataa oppilasta. Koulussa on esikoulu, joka on kolmi-
vuotinen ja jonne lapset tulevat jo 3–4 vuotiaina. Esikoulusta valmistutaan valmistu-
jaisseremonioin peruskouluun, jota koulussamme voidaan käydä kuudenteen luokkaan 
asti. Esikoulun päättäneet lapset osaavat jo lukea ja kirjoittaa ja ovat myös oppineet 
maan pääkielen, amharan, joka on koulumme opetuskieli. Sen lisäksi opetamme myös 
englannin alkeita. 

Kaikkien lasten kotikieli on alueen heimokieli sidamo, jota vanhemmatkin yleensä pu-
huvat; suurin osa vanhemmista on kuitenkin lukutaidottomia. Vanhemmat ovat hyvin 
motivoituneita laittamaan lapsensa kouluumme, sillä amharan ja englannin kieli avaa-
vat lapsille jatkomahdollisuudet maan ylempiasteisiin kouluihin. Tulijoita kouluumme 
olisi enemmän kuin pystymme ottamaan. 

Kaikki kymmenkunta opettajaamme ovat kristittyjä, ja opetuksessamme tuleekin esille 
kristillinen etiikka, vaikka valtion sääntöjen mukaan emme saa oppitunneilla opettaa 
suoraan Raamattua. Aamuhartaudet sekä joulu- ja pääsiäisjuhlat ovatkin sitten täynnä 
evankeliumin sanomaa, sillä juhlien viettoon ei ole rajoituksia. Myös muslimivanhem-
mat osallistuvat juhliimme.

KÄÄNNÄ

LOKKEN KYLÄKOULUTYÖ

Terhikki Taddese perusti yhdessä miehensä Ayalewin kanssa Lokken koulun ja johti sitä yli 10 vuotta.
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Koulumme erikoisuus on, poiketen muista maan kouluis-
ta, että oppilaamme saavat välipalaruoan neljästi viikossa. 
Etiopiassa ei tunneta kouluruokailua, vaan lasten täytyy 
tuoda omat eväät. Huomasimme, että suurimmalla osalla 
lapsista ei ollut kotoa eväitä, vaan he olivat syömättä koko 
päivän. Perheet ovat joko niin köyhiä, ettei heillä ollut va-
raa lastensa eväisiin, tai sitten vanhemmat eivät välitä ja 
laittavat vasta illalla jotain syötävää. Suurin osa lapsista ei 
ollut syönyt myöskään aamulla mitään, mikä näkyi yleise-
nä väsymyksenä. Ruokailupäivien alettua lasten virkeystaso 
nousi merkittävästi. 

Opettajien lisäksi meillä on avustavaa henkilökuntaa, joka 
vastaa lasten ruokailusta ja siivoaa, lisäksi vartijat vartioivat 
koulumme aluetta öin ja päivin. 
 
Vuosi 2015 oli koulumme toiminnassa yhdestoista vuosi. 
Olemme saaneet vuosien varrella lisää pieniä rakennuksia 
opetuksen tehostamiseksi, vesijohdon, jalkapallokentän, 
pienen minibussi-kouluauton ja joka vuosi vähän lisää ope-
tusvälineitä. Oppilaat saavat vuosittain myös uudet koulu-
puvut sekä vihot ja kynät. Avustamme myös kolme parasta 
oppilasta kuudennen luokan jälkeen Awassan kaupunkiin 
yläasteelle, ja näitä nuoria meillä on jo 12. Sitä kautta he 
saavat väylän jatkaa pidemmälle, mikä maaseudun köyhille 
lapsille on yleensä lähes mahdotonta. 

Tästä kaikesta kiitämme suuresti kaikkia koulumme patmos-
kummeja ja esirukoilijoita, jotka ovat työmme mahdollista-
neet. 

Lähettimme Terhikki Taddesen taivaskutsun jälkeen 
(27.11.2015) työtä johtaa Terhikin puoliso Ayalew Taddese, 
joka on perustanut koulun yhdessä Terhikin kanssa.
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Yläkuvassa Lokken koulun opettajat, eturivissä oikealla  
Ayalew Taddese. Keskellä oppilaiden vanhempia vierailulla 
koululla. Alakuvassa Terhikki palkitsemassa oppilasta  
hyvästä suorituksesta.

”Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa ja ne,  
jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti”. 

– DANIEL 12:3



ETIOPIALASTENAPU 2015

Etiopian katulapsikodit ja köyhien perheiden auttaminen

Vuosi 2015 oli jännittävä vuosi katulapsi- ja perhetyössämme (Bethel Street Children and Family 
Aid – BSCFA), erityisesti siksi, että lahjoittajat tukivat meitä uskollisesti. Tämä paransi huomat-
tavasti kaikkein haavoittuvampien lasten samoin kuin köyhien perheiden asemaa. Olemme 

käyttäneet varat parantaaksemme lasten terveyttä oikeanlaisella ravinnolla, varmistaneet heidän 
pääsynsä kouluun ja ammatilliseen koulutukseen. Myös köyhien perheiden – erityisesti niiden per-
heiden, joissa äiti on yksinhuoltajana – hyvinvointia olemme pyrkineet edistämään tukemalla heidän 
tulonhankintamahdollisuuksiaan. 

Olemme nöyrän kiitollisia kaikesta luottamuksesta, jota työmme katulasten ja köyhien perheiden 
auttamiseksi on eri järjestöjen ja yksityisten taholla saanut osakseen. Tukijamme ovat työmme ydin, 
heiltä saamme jatkuvaa ohjausta, joka muovaa erilaisia projektejamme ja lähestymistapojamme. 

Keitä me olemme

Katulapsi- ja perheapu -järjestömme on paikallinen ja voittoa tavoittelematon. Se perustettiin ke-
säkuussa 2008, on rekisteröity alueellisessa oikeusistuimessa ja noudattaa vuonna 2013 annettuja 
valtiollisia avustus- ja yhteisöjulistuksia. 

BSCFA:n näkynä on lievittää lasten kärsimystä yhdistetyssä siirtymä- ja laitoshoidossa sekä perhekes-
keisessä sosioekonomisessa hoidossa perusihmisoikeuksien toteuttamiseksi. Tämä kaikki tapahtuu 
myötätunnon ja inhimillisyyden hengessä. Hoidon kohteena ovat seuraavat ryhmät: kaikkein haa-
voittuvimmat lapset, kuten orvot ja katulapset, sekä köyhät perheet. Strategia painottaa ryhmäkodin 
kuntoutuspalveluja tai siirtymävaiheen suojaa tarjoamalla peruspalveluja, kuten ruokaa, vaatteita, 
koulutusta ja taitojen kartuttamista ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen kautta.

Koska olemme pieni järjestö ja meillä on vain vähäiset resurssit, toimintamme kohteena olevissa 
pienryhmissä keskeisenä on eritasoinen kuntoutus ryhmäkodeissamme. Tarjoamme ryhmäkotipalve-
luja kadulla eläville hylätyille lapsille päästrategiamme kohdistuessa ennaltaehkäisevästi perheisiin. 

KÄÄNNÄ

KATULAPSIKODIT
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Tällä hetkellä meillä on 156 suoran avun saajaa. Apua saivat ryhmäkodin 24 lasta ja 62 perheessä elävää lasta. 
Kouluttautumisohjelmassa oli 15 nuorta, ja avustusta pienyritysten perustamiseen sai 55 köyhää yksinhuoltaja-
äitiä. Sponsoreina ovat toimineet Patmos Lähetyssäätiö, kansalaisyhteisöryhmä RCCSGA/CSSP ja kaksi yksityistä 
Yhdysvaltain kansalaista. Jälkimmäiset lopettivat tukensa elokuussa ja joulukuussa, ja nyt vain Patmos on tu-
kenamme. 

Vuoden tärkeimmät saavutukset

Ohjelmassamme pyrittiin tavoittamaan kaikkein haavoittuvimmat ja köyhimmät perheet ja vaikuttamaan 
myönteisesti heidän elämäänsä, esimerkiksi tukemalla lasten ja nuorten asumista ryhmäkodissa, avustamalla 
perheitä, kouluttamalla naisia ja kasvattamalla sitä kautta heidän taloudellista päätösvaltaansa ja vaikutusmah-
dollisuuksiaan. 

Olemme viime vuoden aikana tukeneet 24 (14 poikaa ja 10 tyttöä) katulasta ryhmäkodissa huolehtien heidän 
perustarpeistaan eli ravintorikkaasta ruoasta, vaatetuksesta, majoituksesta, koulutuksesta, terveydenhoidosta, 
henkilökohtaisen hygienian opettamisesta ja psykososiaalisista tukipalveluista. Ryhmäkoteja on kaksi, toinen 
pojille (14) ja toinen tytöille (10). 

Viime vuonna kaikki ryhmäkotien koulua käyvät lapset 
ja nuoret osallistuivat tavalliseen luokkaopetukseen yk-
sityiskouluissa, joissa opetus on laadukkaampaa kuin 
valtionkouluissa ja joissa oppivälineet ja kouluasu ovat 
ilmaisia. Ryhmäkodeissa järjestetään myös tukiopetusta 
oppimisvaikeuksista kärsiville. Vuonna 2015 kaikki lapset 
pääsivät seuraavalle luokalle hyvin arvosanoin. 

Terveydenhoito ja psykososiaalinen tuki

Sosiaalityöntekijämme opettavat ryhmäkotien lapsia ja 
nuoria huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan 
tautien ehkäisemiseksi. Viime vuonna 18 lapsella esiintyi 
vain kylmettymistä ja muuta lievempää sairautta. Olem-
mekin keskittyneet ehkäisemään sairauksia ennalta, 
mikä on vähentänyt vakavampien sairauksien leviämistä 
ryhmäkodeissa. 

Opetamme lapsille ja nuorille myös ihmissuhde- ja elämäntaitoja, joita tarvitaan normaalissa kanssakäymisessä 
ja itsenäisessä elämässä. Sielunhoito on olennainen osa hengellistä ja psykologista tukea. Lapsille opetetaan 
elämää, jota ohjaa Jumalan sana, jota he kuuntelevat mielellään raamattutunneilla.

Ammatillinen koulutus

Tuemme 15 nuoren (alin ikäraja 14) ravitsemisalan ammatillista koulutusta. Nämä nuoret eivät ole menestyneet 
koulussa ja ovat enemmän kiinnostuneita tämäntyyppisestä käytännön työstä. He saavat meiltä ruoka- ja mat-
karahat maineikkaaseen, saksalaisten ja sveitsiläisten tukemaan oppilaitokseen. Koulutuksen jälkeen heidän 
odotetaan sijoittuvan hyvin työelämään. RCCSGA/CSSP on tukenut tätä 2-vuotista koulutusta, ja se on muutta-
nut suuresti koulutukseen osallistuneiden nuorten elämää.

Lasten tukemista perheissä – sponsoriohjelma

Tärkeintä on mielestämme tukea lasta kotioloissa. Annamme kuukausittaista rahallista apua kaikkein köyhim-
mille, etupäässä yksinhuoltajaäitien perheille. Näin pyrimme ennaltaehkäisemään lasten joutumisen kadulle. 
Raha-apu kattaa esimerkiksi koulukulut, jotta lapsi ei lopeta koulunkäyntiä oppimateriaalin puuttumisen takia. 
Rahaa on lupa käyttää myös kriisitilanteissa, esimerkiksi äkillisissä sairaustapauksissa. Ohjelmamme piirissä oli 
viime vuonna 62 lasta, ja jokainen lapsi sai 336 birriä (n. 15 euroa) kuukaudessa, ja jokainen lapsi kävi myös 
säännöllisesti koulua kuluneen vuoden aikana.

Avustanne hyvin kiitollisena
Getachew Tikke
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ISRAELLASTENAPU 2015

Kummiohjelman Limanin koulussa Israelissa

Jokin aika sitten Lodin kaupungin pormestari vieraili koulussamme tutustuen 
lapsiin ja tekemäämme työhön. Tämä vierailu osoitti, kuinka tärkeä asema 
koululla on kuntamme päättäjien silmissä. Myös opetusministeriö on tietoinen 

Limanin koulun tärkeydestä ja siksi jatkaa tukeaan.

Uuden kouluvuoden alettua syyskuussa 2015 lapsia oli kaikkiaan 51. Yksi luokka 
täytyi jakaa kahtia lasten suuren määrän vuoksi. Vuonna 2014 Limanin koulusta 
”valmistui” 16 lasta. Kaksi heistä lähti erityiskouluun Lodiin ja Rishon LeTsioniin 
ja yksi etiopialaistyttö Holonin kehitysvammaisten kouluun. Lisäksi kaksi lapsista 
hyväksyttiin lievästi kehitysvammaisten kouluun, koska Limanissa vietetty aika oli 
parantanut heidän suoritustasoaan merkittävästi.

Koulussa järjestettiin opettajien ja vanhempien tapaaminen, joka osoittautui he-
delmälliseksi. Israelilaiset, venäläiset, etiopialaiset ja arabivanhemmat kokoontui-
vat yhteen auttaakseen toisiaan kohtaamissaan ongelmissa. He laativat suunnitel-
mia ja alkoivat tehdä tiivistä yhteistyötä.

KÄÄNNÄ

L I M A N I N  K O U L U
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Kerran viikossa läheisen yläasteen ja lukion 
oppilaat tekevät vapaaehtoistyötä Limanin 
koululle. Tällainen kanssakäyminen pienten 
lastemme ja heitä vanhempien terveiden las-
ten välillä on hyvä asia, koska terveet lapset 
näkevät näin omin silmin, millaisia vaikeuksia 
lapsillamme on ja miten paljon he tarvitsevat 
apua. Koulu suo heille hyvän tilaisuuden aut-
taa ja myötäelää toisten vaikeuksissa.

Gleb on ukrainalainen pikkupoika, joka pakeni 
äitinsä kanssa sodan keskeltä. Glebin äiti on 
yksinhuoltaja, ja he saapuivat maahan kah-
destaan. Heillä ei ole Israelissa ainuttakaan 
sukulaista tai ystävää. Tästä syystä Limanin 
koulu teki poikkeuksen Ukrainassa kehitys-
vammaiseksi diagnosoidun Glebin kohdalla ja 
otti hänet oppilaaksi välittömästi. Vammansa 
vuoksi hän ei ollut koskaan päässyt mihinkään 
kouluun tai laitokseen. Pojan äiti tarvitsee 
paljon tukea, koska hän opettelee edelleen 
hepreaa sopeutuakseen tähän hänelle täysin 
uuteen kulttuurin.

Olemme hyvin kiitollisia Patmos Lähetyssää-
tiölle ja suomalaisille ystävillemme kaikesta 
saamastamme avusta. Olette tukeneet meitä 
uskollisesti kaikkina näinä vuosina ja mahdol-
listaneet entistäkin paremman paikan näille 
lapsille.

David Zadok
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Limanin kummikohteemme Isaelissa toimii yhteis-
työssä Armo ja Totuus -seurakunnan kanssa. Vuo-
sien aikana seurakunnan ja Limanin lasten välille 
on syntynyt kaunis ystävyys, ja seurakunnnan nuo-
ret käyvät leikkimässä lasten kanssa ja auttamas-
sakin aika ajoin. Kanavoimme taloudellisen tukem-
me Limaniin seurakunnan kautta.

”Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä 
tulee minulle apu? Apu minulle tulee 

Herralta, joka on tehnyt 
taivaan ja maan”.

– PSALMI 121:1-2



LIBANONLASTENAPU 2015

Sadonkorjuun koti

Sadonkorjuun kodin lapset ja henkilökunta ovat kiitollisia Patmos Lähetyssää- 
tiön Lastenavun tuesta, joka kertoo meille teidän rakkaudestanne Jeesuk-
seen ja Hänen kauttaan ja kanssaan lapsiimme täällä Libanonissa. 

Kiitollisuudella kerromme kesäisestä päivästä

Retkikohteemme oli ikivanha foinikialainen Bybloksen kaupunki. Bybloksen 
seurakunnan nuoret ja naiset olivat kutsuneet kotimme lapset ja hoitajat luok-
seen. Keskiviikkona 23. heinäkuuta me kaikki suuntasimme kohti Byblosta, missä 
osin sisällä ja osin ulkona pidettävät jännittävät leiriaktiviteetit odottivat meitä.  
Bybloksen seurakuntanuoret johtivat toimintaa. Heillä oli piirroksia, lauluja ja pe-
lejä PowerPoint-esityksinä, joihin kaikki lapsemme osallistuivat innolla. Tämän 
jälkeen seurakunnan naiset valmistivat meille lounaan seurakunnan tiloissa en-
nen kuin lähdimme paluumatkalle ja jätimme taaksemme Bybloksen kuuluisan 
linnoituksen ja sataman. 

Lapsemme ehtivät vielä kuljeskella muinaisen, hienosti restauroidun basaarin 
(soukh) kujilla ja näkivät merenrannalla sijaitsevan kauniin teatterin, joka on saa

KÄÄNNÄ
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nut todistaa monia kesäjuhlia ja toimia monien kansainvä-
listen ja paikallisten tanssiryhmien, näytelmien ja laulajien 
näyttämönä.

Uudenaikaisessa kahvilassa nautitun herkullisen arabialai-
sen jäätelöannoksen jälkeen vuorossa oli matkan huipen-
nus: veneretki, joka sai lapset viimeisen päälle haltioitu-
maan.

Kiitos rakkaat ystävät, että teille ihmisen elämä, sekä fyysi-
nen että hengellinen, on niin arvokas. Rukoilen Herraamme 
siunaamaan teitä kaikkia ja palkitsemaan anteliaisuuten-
ne. Rohkaistukaamme ja vahvistukaamme Herrassamme 
tietäen, ”ettei yksikään, joka Häntä etsii, etsi turhaan”, ku-
ten Matthew Henry, kuuluisa 1600–1700 lukujen taiteessa 
elänyt teologi ja Raamatun kommentaarien tekijä, on sa-
nonut.  

Kiitollisuudella Lina Bitar ja lapset 
sekä henkilökunta

Toisenlainen päivä Etelä-Libanonissa

Hizbollah teki tänään 28.01.15 ohjusiskun israelilaiseen soti-
lassaattueeseen Shebaan farmien alueella, missä Israelin, 
Syyrian ja Libanonin rajat kohtaavat. Iskuissa sai surmansa 
kaksi israelilaista sotilasta ja seitsemän haavoittui. Rajan yli 
tuli myös kranaatteja ja Israelin sotilasasemia Hermonilla 
tulitettiin. Israel vastasi iskuihin tykkitulella. Tiettävästi ku-
kaan ei Libanonin rajakylissä ole tämän tulituksen tähden 
kuollut tai haavoittunut. 
 
Libanonissa muistetaan sotaa kesällä 2006… pelolla, että 
Hizbollah jälleen vetää sodan maahan. Patmoksen tuke-
malta Sadonkorjuun lastenkodilta Burg el Malukista on 
kymmenkunta kilometriä Shebaan raja-alueelle. Lasten-
kodin johtaja on pyytänyt lasten vanhempia tai huoltajia 
hakemaan lapset kotiin. Koulut on alueella suljettu. Ystä-
vämme pyytävät rukoustukea.  

Beirutin eteläisillä alueilla, missä Hisbollahin tuki on vahva, 
shiiamuslimit ovat juhlineet Hizbollahin kostoiskua ja myös 
valmistaneet evakkoon lähtöä siltä varalta, että sota leimah-
taisi. 

Marja Rantanen
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MOLDOVALASTENAPU 2015

Moldovan tubisairaalatyö

A loitimme työn remontoimalla tämän neljännen kerroksen lattiasta kat-
toon. Lapset saivat uudet värikkäät huoneet, sängyt, vuodevaatteet, la-
vuaarit, joihin tuli lämmin vesi, mutta joita tarvittiin enää vain käsien-

pesuun, sillä osasto varustettiin toimivilla kylpyhuoneilla. Patterit toivat lämpöä 
huoneisiin. Toimenpidetilat uusittiin, samoin suuri keittiö, siis yhdellä sanalla: 
”kaikki”. Samalla muuttui koko osaston ilmapiiri. Hoitohenkilökunta alkoi kirjai-
mellisesti hymyillä. Lapsille aloitettiin omat hengelliset tilaisuutensa säännölli-
sesti, he saivat Lasten Raamattuja, he oppivat laulamaan hengellisiä lasten lau-
luja, jotka alkoivat kaikua kokousten välilläkin osaston käytävällä. Ruoka-avusta 
tuli jokapäiväinen päivän kohokohta, jota hyvin karuihin elämän olosuhteisiin 
tottuneet lapset hartaasti odottivat. Aloitimme lasten ruoka-avun samanaikai-
sesti myös sairaalan muilla kahdella lasten osastolla. Siihen aikaan lasten luku-

KÄÄNNÄ

Aloitimme Patmos-kummiavun Kishinevin kaupungin tubisairaalassa jo 
vuonna 1998. Sairaalassa ei ollut lämmitystä, hoitohenkilökunta teki työtään 
paksut toppatakit päällään, lapset värjöttelivät kylmissä huoneissaan, joi-
den yhdessä kulmassa törrötti ruosteinen rikkinäinen lavuaari. Se oli lasten 
iltapesujen paikka ja hanasta tietysti tuli vain kylmää vettä. Vuodevaatteet, 
sängyt, yöpöydät – kenellä sellainen oli – kaikki muistutti enemmän kaa-
topaikkaa kuin hyvin vaikeasti sairaiden tubilasten päähoitolaitosta tässä 
Euroopan köyhimmässä maassa.
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määrä lähenteli sataa, nykyisin se on keskimäärin 70. Lapset al-
koivat saada erilaisia hedelmiä, maitotuotteita, iltapalaa. 

Ruoka-avun lisäksi sairaala tarvitsee apuamme monien lasten 
lääkkeiden, pesuaineiden, hygieniatuotteiden, lasten vaatteiden 
ja kenkien jne. hankinnassa. Viime vuoden ajalta yksi projekteis-
tamme oli lääketieteellisen toimenpidehuoneen täysi remontoi-
minen, jonka kaupungin viranomaiset panivat ehdoksi sairaalan 
toiminnan jatkumiselle. Tästä hoitohuoneen kehnosta kunnosta 
tehtiin uhkakysymys koko sairaalan siirtämiselle jonnekin kaupun-
gin laitamille tai totaaliselle sulkemiselle. Itse kaupunki ei ollut 
halukas antamaan varoja korjaukseen. Lääkärit joutuivat kään-
tymään hädissään Patmoksen puoleen. Näin vähän merkitsevät 
tässä EU:hun kovasti nyt haikailevassa maassa omien lasten asiat.

Anatoli Gutjum on toiminut 14 vuoden ajan Patmoksen kum-
miavun palkkaamana sairaalatyöntekijänä niin Kishinevin kuin 
Tyrnovonkin tubilaitoksissa. Anatolista näkee, että hän rakastaa 
näitä lapsia, hänellä on Jumalan voitelun antamat avaimet hei-
dät sydämiinsä, hän osaa puhua heidän kielellään ja heidän tar-
peistaan lähtien, itse kuljettuaan saman tien. 

Olemme hyvin kiitollisia kaikille teille, rakkaat Patmoskummit, jot-
ka rukouksin ja kummikannatuksin teette tämän työn mahdolli-
seksi. Jumala teitä jokaista runsaasti siunatkoon! Olemme myös 
kiitollisia sairaalan johdolle, joka on antavat meille vapaat kädet 
tehdä tätä avustamistyötä ja kertoa lapsille Jeesuksen rakkaudes-
ta, pitää lasten kokouksia ja kuljettaa lapsia heidän halutessaan 
paikallisiin seurakuntiin. Sairaalan johdon sydämet ovat vuosien 
mittaan auenneet meille, Jumala on tehnyt meistä ystäviä, ja on 
ollut aikoja, jolloin ylilääkäri Maria Iljinitshna on, paljon mittavam-
mankin aineellisen avun ollessa ehdolla vaakakupissa, kuitenkin 
valinnut yhteistyön meidän kanssamme, arvostaen taholtamme 
kokeneensa uskollisuuden kaikkea aineellisia arvoja korkeammal-
le.

Toinen tuberkuloosilasten kummiohjelma toimii Tyrnovon lai-
toksessa, lähellä Ukrainan rajaa. Hoidossa olevia lapsia on 180, 
koululomien aikana määrä 150 ja koulujen alettua jopa 200. Las-
ten hoitoaika vaihtelee aina muutamasta kuukaudesta useisiin 
vuosiin. Lapset tulevat hyvin vaikeista perhetaustoista eri puolel-
ta Moldovaa. Monet ovat täysin orpoja. Vaikka perhettä olisikin, 
asuinolosuhteet ovat hyvin heikot. Tätäkin kohdettamme hoitaa 
työntekijänämme Anatoli Gutjum, joka välittää Patmosystävien 
kummiavun perille.

Patmos Lähetyssäätiö on ainoa järjestö, joka on uskollisesti ja 
jatkuvasti ottanut kantaakseen Moldovan tubilaitosten lapsia 
ja avustanut näitä laitoksia ruoka-, pesuaine-, vaate-, jopa kor- 
jaustarpeissa. Molempien laitosten lääkärit ovat tästä avustanne 
hyvin kiitollisia.

Antakoon Jumala armonsa meidän jatkossakin säilyä uskollisina 
siinä, mitä Hän on meille tehtäväksi antanut!

Hannele Suortti
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Arabilasten kummiohjelma Abu Joosefin talossa

Vuosikaudet Patmos Lähetyssäätiö on toiminut rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kaikkialla Lä-
hi-idässä etsien avun tarpeessa olevia ja tukien hädänalaisia suoraan tai kansainvälisten kristil-
listen järjestöjen kautta. Lähi-itähän on historiallisesti kristinuskon synnyinseutu ja muslimien 
vallattua sen 600-luvulla jKr. pienet kirkkokunnat ovat eläneet islamin varjossa vaihtelevissa 
olosuhteissa. Syyrian kristityt ovat ”vanhinta kerrosta”, samoin Irakin ja Egyptin, jossa kopteilla 
on merkittävä rooli. Kaikkien näiden pariin suomalaisten kristittyjen esirukoukset ja lahjat ovat 
vuosien mittaan saapuneet Jumalan hyvyyden airueina. Tähän samaan kuvioon kristityt islamin 
keskellä kuuluu myös Abu Joosefin keskus Beetlehemin seudulla.

N yt tilanne on kääntynyt yllättäen aivan toisenlaiseksi. Suomalaiset kristityt kohtaavat islamin 
omassa kotimaassaan ja asiat, jotka ovat olleet vain teoriaa, ovatkin nyt arkitodellisuutta. Musli-
miperheitä monine lapsineen, nuoria miehiä työnhaussa, ja monille aivan outo uskonto, jonka 

ytimenä on usko yhteen Jumalaan ja sen kieltäminen, että tällä olisi poika. Hurauksessa lähetys-
kenttä tuli 5 000 km lähemmäksi Syyrian ja Irakin valtioiden karmean sortumisen aiheuttaman 
pakolaisvirran myötä!

KÄÄNNÄ
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Abu Joosefin Keskus

Abu Joosefin keskuksen työ paikallisten kristittyjen perheiden tukemisessa on saanut jatkua tuttuun tapaan, ja 
olemme kiitollisia Herran hyvästä varjelusta. Aamuisin vanhemmat tuovat pienet lapsukaisensa hoitoon ja oven ylä-
puolella heitä tervehtii paikallisen kuvanveistäjän tekemä Jeesuksen kasvokuva ja Raamatun sanat ”kaikki yhdessä 
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat”.

Hoitajien ja auttajien määrä on vakiintunut ja ne, jotka ovat vauhdissa pysyneet, ovat omaksuneet talon tavat ja 
perustavan periaatteen: Nimehin toivomus on, että lapset saavat päivittäin hyvän hoidon, henkilökohtaisen tuen ja 
heille sopivan kasvattavan ohjelman myötä kokea Jumalan rakkautta, kokea olonsa turvallisiksi ja välittää myös ko-
tiin sanomaa siitä, niin että vanhemmat voivat keskittyä työhönsä arjessa. Näin lasten kautta apua voidaan ulottaa 
koteihin ja auttaa niitä monissa lasten kasvatusta koskevissa asioissa.

Kun henkilökunta havaitsee vaikeuksia lapsen kehi-
tyksessä tai käytöksessä, siihen puututaan hienova-
raisesti vanhempien kanssa ja näin on saatu monet 
ongelmat ratkaistua ilman suuria eleitä. Joissakin ta-
pauksissa on etsitty asiantuntijan apua, kun kyseessä 
on vaikeampi tapaus. Lasten tunne-elämän normaa-
li kasvu, oppiminen leikkimisen kautta, sosiaalisten 
taitojen löytyminen ja kehittyminen ja kristillisten 
laulujen, sanojen ja tapojen mukanaolo leimaavat 
keskuksen toimintaa. Erityistä huolenpitoa on taas 
kiinnitetty puhtauteen sekä lasten henkilökohtaiseen 
siisteyteen, ravintoon ja keskuksen tilojen huolelliseen 
päivittäiseen puhdistamiseen lasten lähdettyä kotei-
hinsa. 

Koko keskukselle vuoden 2015 suuri edistysaskel on 
ollut tilojen laajentaminen lisäämällä runsaasti tilaa 
liikkumiselle ja leikkimiselle. Tämä on ihme silmissäm-
me ja sen toteuttaminen on ollut mahdollista suoma-
laisen kummipariskunnan huomaavaisuuden ja rak-
kauden kautta. Kävi niin hyvin, että laajennetut tilat 
saatiin avata lahjoittajien – ystäväpariskunta, Heikki 
ja Riitta Talo, jotka ovat Patmoksen tukijoita – läsnä 
ollessa, ja kuinka riemullista oli nähdä heidän yhteis-
leikkinsä riemuitsevien lasten kanssa ja nopeasti syn-
tyneet läheiset yhteydet etenkin kehitysvammaisten 

pienten kanssa – kauan ei siinä katseltu, kun oltiin jo tädin sylissä sedän työntäessä polkuautoa käytävää pitkin. 
Nämä tilat ovat olleet keväästä alkaen jatkuvassa käytössä ja ovat siunauksena ja ilona keskukselle.

Kiitoksemme ja siunauksen toivotuksemme

Teidän kummien esirukoukset ovat niin tärkeitä ja tulevaisuudessa ehkä entistäkin merkittävämpiä, jos näilläkin 
seuduilla tapahtuu välien kiristymistä. Tällä hetkellä siltä ei näytä ja väestö elää rauhallisesti keskenään musli- 
mienemmistön hoitaessa tärkeimpiä hallinnon tehtäviä Beetlehemissä, jossa pormestari tosin on edelleen sopi-
muksen mukaan kristitty. Abu Joosefin keskus on keskinäisen kunnioituksen ja rauhan paikka, ja näkymättömät 
enkelit varjelevat sitä ja sinne päivittäin tulevia pienokaisia.

Herraa tästä työn mahdollisuudesta kiittäen ja myös teitä tukijoitamme kiittäen

Nimeh ja Mikko Louhivuori
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ROMANIALASTENAPU 2015

R omania hyväksyttiin Euroopan unionin jäsenvaltioksi 
vuonna 2007, mutta yhä vielä Romaniassa elää väes-
tönosa, yli kaksi miljoonaa romania, joiden elinolot 

eivät ole jäsenyyden myötä parantuneet. Monien perheiden 
ainoa tulonlähde on valtiolta tuleva pieni lapsilisä. Roma-
niasutukset ovat kaupunkien ja kylien laitamilla.

Urvindin kylän asukkaat oli häädetty omasta hökkeliky-
lästään suuren sadevesialtaan rakentamisen tieltä Ceauses-
cun diktatuurin loppuvaiheissa. Kyläläisille osoitettiin pieni 
maa-alue altaan toiselta laidalta, Urvindin kylästä. Rakenta-
miseen heillä ei ollut varaa. Saapuessamme kylään Operaa-
tio Joulun Lapsi -pakettien kanssa, meitä kohtasi lohduton 
näky: isoisä asui lapsenlapsensa kanssa pressun alla. Toise-
na seinänä oli lunta. Pakkasta oli yli 10 astetta. Vuonna 1998 
veimme kylään 20 konttitaloa, jotka ovat vieläkin perheiden 
asuttamia. Lapsille perustettiin pieni kyläkoulu, jossa anne-
taan tukiopetusta ja järjestetään hengellistä ohjelmaa. 

KÄÄNNÄ

  KYLÄKOULUT
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Talvikuukausina perheet ovat tarvinneet humanitaaris-
ta apua. Kylän yli sataa lasta on tuettu kummiohjelman 
kautta. Suunnitelmissa on siirtää kummityö uusille alueille 
Romaniassa, kyliin, joissa ei ole autettu ja tarve on suuri. 
Työ Urvindissa jatkuu vielä opettajan palkkauksen ja tarvit-
taessa humanitaarisen avun kautta.

Alparean kyläkoulu on ollut myös kummiohjelmam-
me kohteena. Itsekin kylässä asuva pastori Iosif on saa-
nut merkittävää muutosta aikaan kylässä, joka sijaitsee 
Oradean kaupungin laitamilla. Kummiohjelman kautta 
tuetaan 120 lasta. Kummiapumme on jatkunut opettajan 
palkkauksella ja talvikuukausien humanitaarisen avun ja-
kamisen kautta.

Tinca on 7 000 romanin kylä, joka sijaitsee Bihorin läänis-
sä. Köyhää kylää on Patmoksen kummityön kautta avustet-
tu yli 10 vuotta. Työn nykyvaiheessa tuetaan 200 oppilaan 
koulua, jossa lastentarhaluokkien lisäksi on neljä luokkaa. 
People to People -järjestön ylläpitämää koulua tuetaan 
kummiohjelman kautta. Romanian valtiolta on anottu tu-
kea opettajien palkkoihin. Suomalaisten kummien apu on 
vielä luovuttamattoman tärkeää tälle kyläyhteisölle, jotta 
koulua voidaan kehittää ja saada kaikki kylän lapset kou-
luun.

Romania-Suomi -koulu on niin ikään patmoskum-
mien tuen kohteena. Koulussa valtaosa oppilaista on 
romanialaisten perheiden lapsia, joiden koulunkäynnin 
vanhemmat kustantavat. Kummitukemme avulla kouluun 
pääsee yksinhuoltajaperheiden lapsia ja romanilapsia. Bu-
karestin katulapsiongelma on suuri ja ongelmaperheiden 
lasten pääseminen kouluun ennaltaehkäisee lasten jou-
tumista kadulle ja ihmiskaupan uhreiksi. Koulua ylläpitää 
Bukarestin kristillinen keskus.

Medgidian kaupunki sijaitsee 35 km päässä Mustan 
meren rannikolta sisämaahan. Alueella on paljon musli-
miasukkaita, jotka ovat turkkilaistataarien jälkeläisiä.  Jotkut 
perheet asuvat yhden huoneen savimökeissä joutomaalla, 
joka on aikoinaan ollut hautausmaa. Ympäröivä yhteis-
kunta vieroksuu heitä ja alueella on paljon sosiaalisia on-
gelmia, kuten alkoholismia ja prostituutiota. Avoimet ovet 
(Fundatia Porti Deschise) -järjestön kanssa yhteistyössä 
Patmos Lähetyssäätiö on auttanut kummiohjelman kaut-
ta lapsia vuodesta 2006 lähtien. Sosiaalista apua jaetaan 
Medgidian kaupungin ympäröivissä kylissä köyhille perheil-
le ja lapsia tuetaan koulunkäynnissä, mm. järjestämällä 

heille kouluruokailua.

Kaikissa Romanian kyläkohteissa kummiohjelmaan kuuluu 
hengellinen työ pyhäkoulun tai kerhojen ja leirien muo-
dossa. Patmoskummit ovat 25 vuoden aikana pelastaneet 
lukemattoman määrän lapsia joutumasta ihmiskauppiait-
ten käsiin. Tätä työtä on syytä jatkaa, uusissa kylissä, jotka 
odottavat apua.

Romanian kummiohjelmamme toimii viidellä alueella  
Romaniassa, siunaten romanilapsia, jotka elävät köyhyyden 
ja sosiaalisten ongelmien keskellä.
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LASTENAPU 2015

Operaatio Joulun Lapsi kasvoi kaikilla mittareilla mitattuna vuonna 2015. Olemme kiitollisia 32 631 joululahjasta ja 
pakettimäärän 15,7 % kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Euroopan köyhimmät lapset tavoitettiin joulun aikaan 
evankeliumilla ja laadukkailla lahjoilla, kiitos tuhansien suomalaisten, satojen seurakuntien ja lukuisten muiden 
yhteisöjen, koulujen ja yritysten!

KÄÄNNÄ

V uoden aikana merkittävimpiä asioita onnistuneen kampanjan takana olivat laajentunut nä-
kyvyys radion, tv:n, lehtien, postitusten ja sosiaalisen median välityksellä. Radio Patmos ja 
Radio Dei toimivat pääasiallisina tiedotuskanavina, mutta uudenlaisen lisän toi Facebook-nä-

kyvyys, joka kasvoi radikaalisti lisääntyneen panostuksen myötä. Toinen PHD-mainostoimisto auttoi 
lisäämään Facebook-näkyvyyttä huomattavasti: Sivumme tykkääjämäärä nousi noin 7 000:stä yli  
12 000:een. Pelkästään yhtä videoistamme (Cristi saa lahjan) katsottiin somessa 63 000 kertaa ja sen 
jakoivat omissa kanavissaan noin 1 000 ihmistä. 
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Uusien seurakuntien ja yhteisöjen lisääntynyt halukkuus 
osallistua projektiin vauhditti myös kasvua: virallisia kerä-
yspisteitä oli kampanjan päätyttyä yli 200, yli 50 pistettä 
enemmän kuin edellisenä vuotena. Eniten paketteja kerät-
tiin Tornion vanhalla linja-autoasemalla, 1620 kappaletta. 
Toisena oli niukasti Seinäjoen helluntaiseurakunta 1594:llä 
paketilla.

Vapaaehtoisia palveli vuoden aikana lukuisissa eri tehtävis-
sä menestyksekkäästi. Projektin parissa toimivat koulutetut 
30 ympärivuotista vapaaehtoista. He hoitivat maakunnissa 
uusien yhteisöjen sitouttamisen ja tukemisen, sekä logis-
tiset tehtävät. Keräyspisteiden 200 yhteyshenkilöä järjes-
tivät keräyksen oman yhteisönsä sisällä ja Joulun Lapsen 
varastolla palveli syksyn aikana 141 vapaaehtoista pakettien 
tarkastustehtävissä. Operaatio Joulun Lapsi tarvitsee laajan 
vapaaehtoisjoukon onnistuakseen, sen logistisen ja käytän-
nöllisen luonteen vuoksi. Olemme kiitollisia, että niin monet 
vapaaehtoiset ovat sitoutuneet projektin toteuttamiseen 
omalla paikkakunnallaan.

Operaatio Joulun Lapsen varainkeruun voidaan kat-
soa myös onnistuneen, sillä lahjoituksia projektille tuli  
534 000 euroa, joka oli hieman edellisvuotta enemmän. 
Tällä summalla muun muassa täydennettiin saatuja lahjoja 
ja tehtiin myös täysin valmiita paketteja, hoidettiin paket-
tien kuljetukset Suomessa ja vastaanottajamaissa, rahoi-
tettiin Suuri Seikkailu opetuslapseuskouluja. Kenkälaatikko-
lahjojen lähettämisen jälkeen samoille alueille toimitettiin 
myös humanitaarista avustusta.

Kenkälaatikkolahjoja jaettiin kohdemaissa yhdessä pai-
kallisten seurakuntien kanssa joulun alla onnistuneesti. 
Romaniassa suomalaisten paketit menivät ensisijaisesti ro-
manilapsille Salajin ja Tele-Ormanin lääneissä ja Moldovas-
sa pääkaupungin Kishinevin ympäristöön, sekä Moldovan 
pohjoisosiin muun muassa tubilapsille, sekä juutalaislapsil-
le. Useat seurakunnat kutsuivat lapsia myös kevään Suuri 
Seikkailu -opetuslapseuskouluihin, joita järjestetään laajasti 
molemmissa maissa.

Projektin parissa työskentelivät ensisijaisesti Ilkka Kujala 
(projektikoordinaattori) ja Antti Kaikkonen (vapaaehtoistyön 
koordinaattori), jotka jatkavat myös tehtävissään. Vuoden 
2016 tavoitteena on lisätä kerättyjen pakettien määrää  
37 000:een ja vahvistaa olemassa olevaa yhteistyötä kan-
sallisten toimijoiden, kuten Halpa-Halli -kauppaketjun, sekä 
kirkkokuntien kanssa.

Ilkka Kujala
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LEIRITYÖ
LASTENAPU 2015 KANSAINVÄLINEN

Leirityössä Idän rintamalla 

”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkau-
den ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme äläkä 
häpeä minua, joka olen hänen takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa 
evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta. Hän on meidät pelastanut 
ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella vaan oman 
päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille 
antamalla meille Kristuksen Jeesuksen” (2 Tim. 1:7–9).

Tadžikistan
Elokuussa 2015 Tadžikistanin vuoristokylän toinen leiri pysähtyi heti alkuunsa. 
Ensimmäisen leirin saimme pitää koulun tiloissa, kuten edellisenäkin vuonna. 
Nyt paikalle ilmestyi kuin tyhjästä maakunnan tarkastuskomitea, joka pelästytti 
rehtorin, eikä hän antanut lupaa jatkaa koulun tiloissa. Leirityön pastorimme 
tuli majapaikkaamme, jonne jäin aamulla valmistelemaan aloitusta. Hämmen-
tyneenä hän kyseli, mitä teemme. 

Leirityön etuihin kuuluvat yllätykset missä tahansa olemmekin. Lasten nimilistat 
ja kaikki oppitunnit olivat valmiina, mutta leiripaikkaa ei ollut. Olimme majoit-
tuneet ryhmän kanssa yksityiskotiin, jossa oli rakenteilla lisähuoneita. Saimme 
valmisteltua kaksi luokkahuonetta helposti. Emännän keittiö oli parempi kuin 
koululla. Vettä oli kaivossa. Ratkaisu oli nenämme edessä. Ostimme kaksi isoa 
pressua luokkatilojen lattialle ja 36 lasta tuli leirille. Näillä kahdella leirillä oli 
reilusti yli 80 lasta. 

KÄÄNNÄ
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Palasin Suomeen Tadžikistanin toiseksi suurimman kaupungin Khujandin kautta, joka on ollut yksi silkki-
tien pääkaupunkeja 2 700 vuoden takaa. Tapasin seurakunnan pastorin, jonka kanssa teimme suunnitel-
man avata lasten leirityö kahdella leirillä kahdessa eri paikassa vuonna 2016. Kiitos Jeesukselle!

Udmurtia/Venäjä

Erään Udmurtian pääkaupungin Izhevskin seurakuntaryhmän kanssa järjestimme kolme evankelioivaa las-
tenleiriä kolmessa eri paikassa. Kaikissa kolmessa leirikylässä oli oma seurakuntansa, mutta sen toiminta oli 
joko vaivalloista tai kokonaan pysähdyksissä. Linga-niminen kylä on tyyppiesimerkki. Siellä seurakunnan oli 
vaikea saada kontaktia kyläläisiin. Asenne oli torjuva. Leirin ensimmäisenä päivänä vieraaksemme tuli milii-
si, mikä on pikemminkin vakio uuden kylän ollessa kyseessä. Leiriryhmän vetäjä meni kokemattomuuttaan 
paniikkiin. Seurakunta oli kuitenkin toimittanut ilmoituksen leiristä kylän hallinnolle ja lupapaperit lasten 
vanhempien allekirjoituksella olivat valmiina. Kaikki oli siis kunnossa, kuten lopulta todettiin. Leirin jälkeen 
seurakunnassa alkoi käydä lapsia ja pelko haihtui. Lapsia näillä kolmella leirillä oli yhteensä noin 80.

  
Leireillä oli mukana avustamassa pastoripa-
ri Oleg ja Lena, joiden kanssa olimme kesän 
alussa Mongoliassa ja elokuussa Tadžikistanis-
sa. Ilman heidän mukanaoloaan Udmurtian 
leirit olisivat jääneet pitämättä.

Vladivostokin alue
Alueen ryhmä työskenteli itsenäisesti kolman-
nen leirikesänsä. He pitivät kuudessa kylässä 6 
leiriä, joissa tavoitettiin noin 240 lasta ja 150 
aikuista, joista monet jättäytyivät Jeesukselle. 
Sydämet ovat siellä avoinna. Kyläläiset oikein 
odottavat ryhmän tuloa. Kesän päätteeksi työ-
ryhmältä tuli pyyntö saada jakautua kahdeksi 
ryhmäksi tätä kesää varten. Tähän vastasin kyl-
lä. Toisen ryhmän valmistelimme talven aikana 
tarvittavilla materiaaleilla – penaaleilla, kynillä, 
kumeilla, saksilla, askartelutarvikkeilla, peleillä, 
opetusmateriaalilla, kirjallisuudella jne. 

Permin alue
Sukukansamme komi-permjakkien alueella oli 
liikkeellä 2 ryhmää ja leirejä pidettiin 9, osa iso-
na tapahtumana ja suuri osa uusissa kylissä. 
Lapsia oli noin 760 (vuosi 2014/610 lasta). Heil-
lä on myös tarve jakautua useampiin ryhmiin.

Jumala on kutsunut meidät ruokkimaan karit-
soita ulkoisista vaikeuksista huolimatta. Monien 
talous on koetuksella. Riittävätkö varat vai pi-

tääkö lisätä pettua? Uskollisuus punnitaan koetuksissa. Kiitos rukoustuesta ja avusta tässä työssä. Jumala 
teitä kaikessa siunatkoon!

Kari Halonen
PLS:n ja seurakuntien tukema yhteislähetti
Salon helluntaiseurakunta
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Terhikki Raila Taddese 14.9.1949–29.11.2015
Patmos Lähetyssäätiön Etiopianavun lähetti
Rakas työtoverimme

Terhikki Raila
TADDESE
s. 14.9.1949

Ylennettiin taivaallisen työnantajansa luokse  Awasassa, Etiopiassa,   
adventtisunnuntaina 29.11.2015.

”Tulkaa, te isäni siunatut  Kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä 
minun vähimmistä, sen olette tehneet minulle” (Matt. 25).

Suuressa kiitollisuudessa, Terhikin muistoa siunaten

PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖ

Terveydenhoitaja Terhikki Taddese  
työskenteli vuodesta 2000 lähtien  
lähettinämme Etiopiassa. Hän jakoi  
Etiopian lapsille Elämän leipää kertoessaan 
heille Jeesuksesta. Terhikin työtä jää  
jatkamaan hänen puolisonsa  
Ayalew.

Suljemme rukouksiin myös Jonathan- 
pojan, että hän saa kasvaa hyvän  
Jeesuksen huolenpidossa.
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Terhikki Taddese teki merkittävän elämäntyön 

Etiopian lasten auttajana. Hän ehti toimia 15 vuotta 

patmoslähettinä, ensin Kointähti-Patmoskodissa

sen kansallistamisvaiheissa ja sitten Sidamon alueen 

koulu- ja katulapsityössä. 

Patmoslähetti Terhikki Etiopian lasten auttajana

Viimeisimmässä 

puhelussaan 

Suomeen 

Terhikki 

pyysi:

”Ettehän unohda 

Etiopian lapsia, 

saahan työ 

jatkua”.
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Työkohteiden 
ylläpitokulut

1 311 704 € = 
22 %

Lähetetyt raha-
avustukset

2 941 532 € = 51%

Tavaraostot kohteisiiin
210 276 €= 4%

Työkenttien kannatukset
1 339 310 € = 

23 %

LÄHETETYT AVUSTUKSET

Israelapu/Juutalaisapu/
Exodustyö

Evankelioimistyö, srk-työ,
exodustyö, elämänapu,
Euroopan juutalaistyö,

Yhdysvallat
(venäjänkielinen

työ), lähetit
2 250 374 € = 36 %

Arabiapu
Afrikan islamilaiset maat,

Palestiina, Libanon, 
Arabiavun

koulutuskeskus, lähetit
252 697 € = 4 %

Lastenapu
Armenia, Brasilia, Egypti,
Etiopia, Israel, Moldova,

Palestiina, Libanon, 
Romania.

lastenleirit, lähetit,
Operaatio Joulun Lapsi
1 825 908 € = 29 %

Elämänapu
Etiopia, koulutus,
katastrofit, lähetit
446 072 € = 7 %

Evankelioimisapu
Afganistan, 

Albania, Burjatia, 
Etiopia…

Suomiapu
Sisälähetys, Kristillinen
mediakeskus, Internet, 

mediatyö (Radio-Patmos 
ja muu radio- ja tv-työ), 

Koulu- ja
nuorisotyö (mediatyö,

kirjallisuustyö)
1 036 922 € = 17 %

LÄHETETYT RAHAVARAT

LÄHETYKSEN VUOSI 2015 



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), Baptist Church in Syria,  

Barnabas Fund, Bead Chaim, Beth Yeshoua, Bethel Street children and family aid organization,  

Biserica Baptista Maghiara Urvind, Bnai Zion Hospital Haifa, 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,  Karmey Chesed 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,  

Western Galilee Medical Center, World Evangelical Alliance,  

World Medical Mission, Wycliffe Raamatunkääntäjät,  

Ziv Medical Center Safed.

Kotimaisia yhteistyökumppaneitamme:

Kotimaassa Patmos Lähetyssäätiö on Suomen Lähetysneuvoston jäsen ja sen koulutustyöryhmän jäsen,  

Suomen Evankelisen Allianssin jäsen ja hallitustyössä mukana, Kristittyjen ihmisoikeusryhmässä KRIO:n perus-

tajajäsen, Vastuullinen lahjoittaminen VaLa ry:n perustajajäsen ja sen työryhmissä mukana, sekä Lausannen 

liikkeen juutalaisevankelioimisen Suomen työryhmän, JUSTin perustajajäsen.  Muita yhteistyötahoja: Helsingin 

juutalainen seurakunta, Hengen Uudistus kirkossamme (OJL-työ), Magbit, Keren Hayesod -järjestön Suomen 

osasto, Salon helluntaiseurakunta (kansainvälinen leirityö). Seinäjoen helluntaiseurakunta (seurakuntatyö  

Espanjassa ja evankelioimistyö Kuubassa). Ulkoministeriö (Armenian vammaiskuntoutusprojekti).

Kotimaan kristillisessä mediassa yhteistyö Radio Dein ja Taivas TV7:n kanssa.
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PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖ  
Vastaava PIRKKO SÄILÄ

PL 86  00381 HELSINKI  Puh. 09-8567 4988
patmos@patmos.fi  www.patmos.fi

L Ä H E T Y S S Ä Ä T I Ö
pa mos

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan tälle äidille ja hänen lapselleen?  
Iloa vai uutta tragediaa. Mikä on kuva, jonka heistä seuraavaksi näemme?

Rajad on 19-vuotias nuori äiti, jonka lapsi on 42 päivän ikäinen.  
Rautatiekiskot ovat symboli eteenpäin kulkevasta elämästä.  

Rajadille ja hänen lapselleen takana on Syyrian sota 
 raakuuksineen ja menetyksineen. 

Patmos Lähetyssäätiö tahtoo kulkea kaksin käsin kaikkeen maailmaan 
vieden evankeliumia ja apua viidellä mantereella.

Auttamalla ja siunaamalla Israelissa ja kansojen keskuudessa 
vaikutamme maailmankaikkeuksiin.

Kiitos rukouksesta ja tuesta  
Patmos Lähetyssäätiön maailmanlaajuiseen työhön.

MIKÄ ON HEIDÄN TOIVONSA
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