PYHÄN MAAN KRISTITYT ry
LÄHETYSTYÖN PROJEKTIT VUOSIRAPORTTI 2021 Lehti No: 17/B
_______________________________________________________________________________________________
SUOMEN TYÖ
Raatteen Kahvila:
Raatteen vartioasema (Raatteentie 183, Suomussalmi) oli auki 25.6 - 31.8. (sekä 8.9). Kävijöitä
piha-alueella ja museossa n. 5000 hlö, Kahvilassa n. 15-60hlö päivittäin. Yrjö Tyyskä oli kokkina
heinäkuun loppuun asti, sitten löytyi yksittäisiä
avustajia sekä Anttosten perhe matkalla
Kazakhstaniin ylläpiti kahvilaa 10 päivää.
Kahvilassa voi yöpyä viihtyisästi yli 20 henkilöä
Ukrainan suurlähetystyö tietää nyt kahvilasta.




Miestenpäivät oli lokakuulla , Timo
Soini ja Aki Miettinen vieraana, Vuokin
kirkossa oli koolla 140hlö
RAATTEESEEN VOI VARATA RYHMIÄ
PUH: 044-7384 301 (Timo), 044-5428050 (Aaro)

Enkelien talo: (Paltamontie 190, Puolanka, vanha
hoivakoti, ristikirkon näköinen vihreä talo)




Aaro ja Timo Mikkosen omistama talo, avattiin
turistikäyttöön. Taidenäyttelyn avajaiset oli 5.11.
paikalla 14 hlö. Hyvä turistien pysähtymispaikka
! ISRAEL- näyttely myös sekä lähetysnäyttelyjä
tulossa, tarjoilut lähetystyön hyväksi, paikka
avoinna loma-aikoina!
VARAA VIERAILU puh. 044-5428050 (Aaro)

UKRAINAN TYÖ:
LJUBNY (Poltavan alue): Vanhainkodin ja seurakuntatilan
lämpöeristys ulkopintaan nyt tekeillä, jätevesijärjestelmä
ja keskuslämmitys juuri tehty. Työt hyvässä vauhdissa,
seurakunta kokoontuu ja ruokaa jaetaan varattomille. Kuvia Ljubnyn rakennustyömaalta (seuraava
sivu):

SODAN UHKA SUURI UKRAINAN ALUEELLA – RUKOILETHAN
KAIKKIEN USKOVIEN JA KRISTILLISEN TYÖN PUOLESTA!
VUODENVAIHTEESSA 2021/2022

ODESSAN LAAJA TYÖ : Orpokoti on
parhaillaan rakenteilla loppuun saattaen,
vanhankodin ylläpito ja remontti
(yläkuvissa), lisäksi pienemmät Miestenkodit. Syyskuulla
2021 on rekisteröity Suomesta aiemmin viedyt autot 3kpl
Ukrainan rekisteriin Yläkuvat: Ruoanjakelua Odessan
esikaupungissa, sekä suuren vanhainkodin remontti
Vieressä: Upouusi lasten orpokoti rakenteilla
TÄRKEIN RUKOUSTARVE!

Monien lähteiden mukaan Venäjä on keskittänyt
Ukrainan lähelle raskasta aseistusta, tankkeja ja
taisteluvalmiita joukkoja.
Stoltenberg antoi lausuntonsa samana päivänä, kun Ukrainan presidentti Volodymyr
Zelenskyi kertoi saamistaan tiedustelu-tiedoista, joiden mukaan maassa suunnitellaan
vallankaappausta. Vallankaappausyritys toteutettaisiin Zelenskyin mukaan jo
lähipäivinä, jopa 1.-2.12. 2021

LASTENLEIRIT: Ukrainassa oli alkuvuodesta
kaksi leiriä, tammikuulla yksi Vinnistan
kaupungissa ja kesällä oli n. 180 lapsen leiri.
Tsirkassin kaupungissa. Jälkimmäinen leiri
kohdistettiin orvoille ja sota-alueen lapsille.
Näitä avustettiin myös Suomesta käsin.
Tammikuulla 2022 on tarkoitus järjestää
seuraava lastenleiri apua tarvitseville perheille
RIvnen kaupungissa Länsi-Ukrainassa. Leirille
saadaan
mukaan
orpoja,
sodan
koettelemuksista selvinneitä sekä apua
tarvitsevien
perheiden
lapsia.
Leirille
odotetaan 80 lasta ei-kristityistä perheistä.
Leiri keskittyy joulun ja sovituksen
sanomaan 11.-18.1. 2022. Leiriä voi tukea
avustuksin! Kiitos avustasi

ISRAEL:
LÄNSIRANTA:
Aboudin kylän tukiperheen isä oli joutumassa suureen
sydänleikkaukseen. Yhdistys tuki tätä projektia kesän aikana.
Tutkimusten jälkeen sydänleikkausta ei tarvinnut suorittaa.
Yksi perheenpojista meni kesällä naimisiin. He odottavat
turistiryhmiä ajallaan yhä Palestiinaan saapuvaksi.
Koronatilanne on erittäin epäselvä.
HAIFA:
Haifassa on ollut koronasulkuja pitkin vuotta. Kesä oli
helpompaa aikaa. Syksyllä oli jälleen koronasulku päällä,
neljäs korona-aalto läpäisi Israelin. Kaksi rokotusta ei
tuntunut juurikaan sitä estävän. Keymedian kurssit ovat
olleet pieniä oppitunteja lapsille. Kirkkorakennukseen on
laitettu sähkötöitä, eli kirkon rakentaminen edistyy
hiljalleen. Fady ja Howayda Dow vierailivat Kuhmossa
heinäkuulla. Fady on opiskellut nyt toista vuotta Jerusalemin
yliopistossa taiteellista suunnittelua.
Haifassa on järjestetty mielenkiintoisia näyttelyjä, mm valokuvanäyttely paikalliselle valokuvaajalle,
ja näin tulee uusia ihmisiä kuuntelemaan ja tutustumaan taidekeskukseen. Keymedia on järjestänyt
online kursseja kotonakaan aikana sekä etänäyttelyjä erilaisille taiteilijoille, jotka löytyvät
Keymedian sivuilta. Tämän syksyn taidekurssilla on 35 lasta Haifassa lähiopetuksessa, heille on
tarkoitus järjestää näyttely ja juhla joulun aikaan.

KIRGIISIAN LASTENKOTI
Karakolin kaupungissa oleva kristillinen lastenkoti sai uhkauksen sähkölämmityksen loppumisesta.
Keskuksessa on n. 40 lasta sekä keskus
auttaa monia kriisiperheitä. Kodilla tehtiin
nopeasti suunnitelma keskuslämmityksen
rakentamisesta. Pyhän Maan Kristityt ry on
avustanut
lastenkodin
lämmitysjärjestelmää kahvilatuotoilla 3000 e:n
verran. Suurempaankin apuun olisi
tarvetta. Alueella on tarkoitus käydä
vierailulla. Suomalainen lähettiperhe
Kazakhstanista on pitänyt heihin yhteyttä.
SUOMESSA HARJOITTELIJA
Yhdistyksen sihteeri, Timo Suutari opiskelee Kansanlähetysopistossa (Kansainvälisen työn linja ja
palvelutyön linja) vuoden 2022 ajan. Hänellä Mahdollisuus on suorittaa opintoja myös olemalla
Raatteen Vartion kesäisäntä sekä auttaa myös Puolangan Enkelten talossa. Päätehtävä on
suorittaa harjoittelu Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetyspiirissä. Yhdistyksellä on nyt mahdollisuus
kehittää toimintaa niin päivinä kun Timolla on siihen mahdollisuukisa.
TALOUSKATSAUS AVUSTUSKERÄYKSET
KERÄTTY
ISRAEL
2999,78e
ODESSA 5736,00e
LJUBNY 1752,00e
LAPSET 1916,75e
KIRGIISIA
yht.
n. 12 000e

1.1.-31.11. 2021

AVUSTETTU
3384,00e
9049,00e
4270,00e
1800,00e
3000,00e
n. 21 000 e Erotus on myyjäistuottoja.

APUSI ON NYT TÄRKEÄÄ!
TYÖTÄ VOIT TUKEA SEURAAVILLA VIITENUMEROILLA:
Pyhän Maan Kristityt ry Osuuspankki FI49 5177 0020 0849 98 /
Viite: 110 Israel, 3117 Ukrainan kodittomat, 178 Lastenleirit, 123 Yleiskannatus
Rahankeräyslupa RA/2021/303. Lupa on voimassa 12.3.2021 alkaen. Keräystavat: Yleisöön
vetoaminen seuraavien tapojen kautta: Internet, lehdet ja esitteet, tilaisuudet ja tapahtumat, sähköposti,
puhelinsoitot. Kerätyillä varoilla katetaan Israelin Haifassa kristillisen taide- ja kulttuurikeskuksen vuokra- ja
ylläpitokustannuksia sekä kurssimateriaaleihin liittyviä kustannuksia Keymedia Carmel -yhdistyksen
kautta (www.keymediacarmel.org). Keskuksessa järjestetään julkisia taide- ja rauhankasvatus-kursseja.
Varoilla tuetaan myös taidekeskuksen uudisrakennuksen loppuun rakentamista Haifan alueen Isifyan
kylässä Karmel-vuorella (www.keymediacarmel.org).
Lisäksi varoja käytetään Ukrainassa kodittomien asuntoloiden kunnostus- ja ylläpitokuluihin, sekä
sosiaaliseen avustustyöhön Ukrainassa Global Christian Support -järjestön kautta. Varoja käytetään myös
Israelia ja Lähi-ltää koskevaan tiedotustyöhön, evankeliointityöhön Suomessa sekä lastenleirien
järjestämiseen Ukrainassa ja Suomessa yhteistyössä Global Christian Support -järjestön kanssa
(www.gcshelp.org).

