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Keymedian Haifan taid-
ekeskuksessa on syksyn aja 
käynnissä kolme eri taide 
kurssia eri ikäisille lapsille.   

Yksi kurssi on 3 vuotiaille, toinen 
5-6 vuotiaille ja kolmas kurssi 
7-10 vuotiaille. Kurssit alkoivat 
syyskuussa ja ne kestää jouluun 
asti. Voit toki tukea  lapsia osal-
listumaan.
Tavoitteena on saada  kymmenel-
le lapselle tuki kurssikuluihin 
aide kurssit autta lapsia sopeutu-
maan ja vähentää kriisi tilanteita, 
helpottaa keskittymään ja piristää 
niitä kiireellistä arkea. 
Kurssi maksaa meille 350e yh-
delle lapselle, siihen sisältyy 
materiaalit, värit, opetustunnit, ja 
näyttely.
Maahanmuutto Israeliin on jat-
kunut koko Ukrainan sodan ajan. 
Korona-aalto on myös yhä koetel-
lut Israelia, mutta kaiken läpi on 
selvitty. Kiitos kaikesta avusta, 
voit antaa joulahjan 2023 suoraan 
lapsityöllemme. 
Israel-viite: 110
PYSY RUKOUKSESSA JA 
AVUNANNOSSA!

  

Lämmin kiitos kuluneesta vuodes-
ta!  Tapahtumarikas vuosi lähestyy 
loppuaan. Maailma kuohuu ja uuti-
set ovat kovin haasteellisia ja surul-
lisia. Voimme kuitenkin rukoilla 
siunattua Joulun aikaa kaikkialle. 
Rukoillaan iloa, toivoa ja rauhaa 
tulevaan Uuteen Vuoteen! Kiitos 
teille tämän vuoden aikana teh-
dystä avustustyöstä, toivottavasti 
saamme jatkaa yhä joulun aikana 
ja vuonna 2023. 
Reijo Pulkkinen, puheenjohtaja. 

Tule mukaan tukemaan työtä Israelissa ja Pyhällä Maalla!



Sota-ajan avustustyö on jatku-
nut Kiovan alueella. 
Olemme kuljettaneet paljon 
ruokaa, ihmisiä ja tarvikkeita. 
Samalla olemme suunnitelleet 
kodittomien asuntoloiden turval-
lista sijainita.  Ensiverailut Kiovan 
pohjoispuolella ja muualla rinta-
ma-alueella  olivat hirvittäviä, 
kodittomien määrä on suuri. 
Olemme saaneet aikaiseksi 
majoitustalon rakennusprojek-
tin. Tarkoitus on tehdä 120m2 
asutonla. Pyrimme rakentamaan 
myös kappelin ja laajentamaan 
palvelupaikkojamme. 
Olemme tyytyväisiä kun Ukraina 
sai vallattua takaisin Harkovan 
alueen. Kaupunki on raunioina ja 
yhä pommitusten alla. Olemme 
ottaneet 12 uutta koditonta ka-
duilta ja palvelemme myös heitä. 
Kokonaisuutena kodittomien 
määrä on kaduilla  kasvanut
Pakolaiset ovat myös löytäneet 
tiensä seurakuntaan. Meidän 
tarvitsee kouluttaa uusia dia-
koneja ja pastoreita. Aloitamme 
säännöllisen työn pakolaisten 
parissa. Siihen tarvitaan eri tilat 

Vinnitsa:   Teemme työtä monilla 
alueilla, kuten Valko-Venäjän 
rajalla. Siellä on kärsitty pa-
jon kevään hyökkäyksestä. Nyt 
aloitimme työn myös Zapritzhian 
alueella. Vierailemme Nikola-
jivin alueella etulinjojen lähellä. 
Monet sotilaat kärsivät puutetta 
ja jokaisella kylässä yleensä löyty 
30-50 siviiliä. He eivät pääse 
alueelta pois, eikä yleensä kukaan 
käy heidän luonaa. Kuljetamme 
sinne ruokaa, hygieniatarvikkeita 
ja lääkkeitä. 
Saimme lainaan siellä paket-
tiauton, mutta nyt se on muussa 
käytössä. Isoilla autoilla ei kanna-
ta ajaa, sillä ne ovat liian näkyviä. 
Tarvitsisimme kipeästi rahoistus-
ta autoon ruokakuljetuksia var-
ten. Ehkä voitte kohdistaa apunne 
avustuskuljetuksia varten!
Anatoli, nuorisopastori 

kuin kodittomien työssä. Tähän 
olemme keränneet varoja. 
Lopuksi: Kiovassa on ihmislllä 
ahdistusta koska ihmiset ovat 
peloissaan puheista ydinhyök-

käyksestä. Rukoiemme niin kov-
asti, että tämä kaikki jo loppuisi. 
 Igor Shemihon, Pyhän Martinuk-
sen seurakunta.

Vinnitsa



Odessa: Olemme Jumalan ar-
mosta säästynyt suurilta sotato-
imilta. Ihmeen kaupalla rannik-
komme on säästynyt ja joitakin 
viljalaivojakin on saanut kulkea 
maailmalle. Olemme ruokkineet 
viikoittain yli tuhat ihmistä, sekä 
kuljettaneet avustuskuormia eri 
puolille kriisialueita. Avustus-
tarvikkeet joudumme kuitenkin 
kuljettamaan Saksasta. Syksyllä 
aloimme rkanetamaan pa-
kolaiskeskusta. Odessassa on nyt 
yli 60 000 pakolaista. Asunto-
loidemme asukasmäärä on noise-
massa jo nyt yli 500:n Meidän 
tontillemme mahtuisi lisää noin 
800 henkeä parakkiasuntohin 
. Pyrimme rakentamaan kont-
titaloja sen mukaan kun saamme 
varoja tähän projektiin Kiitämme 

GEORGIA
Georgiassa ystävä pastorimme 
aloitti ensin kokoukset intialaisten 
opiskelijoiden parissa. Hän avasi 
myös rukouskyselyn georialaisille 
ja rukous- ja kontaktipyyntöjä 
alkoi tulla. Ruokajakelu ja rukous 
ova pehmittäneet georgialaisten 
sydämet. Maassa on vuosisatojen 
ajan ajateltu, että vanha kristillinen 

Georgia

Odessa

kulttuuri pelastaa ihmiset, mutta 
tämän vuoden vaikeudet ovat 
pehmittäneet kansan evankeliu-
mille
Pastori kirjoittaa: Rukoilime kol-
men ihmisen puolesta Abashan 
kaupungissa. He olivat pakolaisia 
Venäjän miehittämästä Abkha-
ziasta. Georgiassa on monia al-
ueita, missä ei ole protestanttisia 

seurakuntia, rukoilemme siellä 
ihmisten puolesta. On syntynyt 
pieniä kotiryhmiä. Ystäväpastorin 
kanssa pidämme yllä nätä ryhmiä. 
Ihmisillä ei ole luettavaa äidinkiele-
llään. Olemme yrittäneet kääntää 
luterilaista kirjallisuutta. Painat-
tamiseen pitäisi saada varoja. 
Yleisviite: 123

jo ystäviä lännessä saamastamme 
avusta. 
Fedor Gerasimov, pastori

UKRAINAN YHTEISVIITE  3117
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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 rauhankasvatuskursseja. Varoilla tuetaan myös taidekeskuksen uudisrakennuksen loppuun ra-
kentamista Haifan alueen Isifyan kylässä Karmel-vuorella.
Lisäksi varoja käytetään Ukrainassa kodittomien asuntoloiden kunnostamis- ja ylläpitokuluihin, sekä sosiaaliseen avustustyöhön Ukrainassa Global Christian Support -järjestön kautta. 
Varoja käytetään myös Israelia ja Lähi-ltää koskevaan tiedotustyöhön, evankeliointityöhön Suomessa sekä lasten- ja pakolaisten avun  järjestämiseen Ukrainassa ja Suomessa yhteistyössä 
Global Christian Support -järjestön kanssa (www.gcshelp.org). 

KESKI-AASIA: 
Kirgiisian uskollinen pastori An-
ton on ylläpitänyt lastenkotia ja 
samalla pyrkinyt auttamaan täysi-
ikäiseksi varttuvia nuoria oman 
elämän alkuun Kesällä hän saattoi 
viedä 40 lasta ja nuorta kristil-
lisille kesäleireille. Tämä on suuri 
saavutus Keski-Aasian muslimi-
maassa. Apu on kohdannut niiin 
orpoja, kriisiperheitä kuin nuoria.  
Inflaatio on koetellut myös siellä 

taloutta ja ruokatarvikkeista ja 
energiasta on pulaa. 
Toisessa Keski-Aasian maassa 
Intian naapurissa on tehty pit-
kään WatsUp raamattutunteja 
ja pyhäkoulujua. Paikalliset 
kristityt ovat rohkeita opetuslap-
seuttamaan halukkaita, koulut-
tamaan lapsia ja järjestämään 
kristillisiä missiotapahtumia 
suljettujen ovien takana. Lokaku-
un alussa pidetyssä yli 1000 hen-
gen missiopäivässä päätti moni 
lähteä uskon tielle ja alkoi valmis-
tautua kastepäivään. Kaste pidet-

Keski-Aasia 

tiin jo seuraavana sunnuntaina. 
Työ on jatkunut herkeämättä 
tässä muslimimaassa. 


