
 

#apumeneeperille – Kiitos Jumalalle!                 Keuruulla 7.10.2022 

Pieni tyttö kurkistelee äidin selän takaa Pasikan romanikylässä. Mummi neuvoo 

vieressä virkkaamisessa. On naisten käsityökerho ja opetellaan isoäidinneliöitä.  

Kylässä on tehty työtä pitkään. Nadja ja Radik Fontosh sekä Masha ja Igor Vudmaska 

ahertavat lasten parissa ja jakavat kuukausittain ruoka-avustuksia. Nadja ja Masha 

ovat mukana myös naistentyössä.   → → Paulina käsityökerhossa syyskuussa. 

Kuvan tyttö oli vielä pikkuruinen kolme vuotta sitten, kun aloitimme käsityökerhon. 

Fidasta tuli kuvaajia ja hänen äidistään tuli Toivon Kipinän-kampanjan 

”kansikuvatyttö”. Paljon pahoja asioita on tapahtunut, mutta elämä menee 

eteenpäin. Tärkeää on, että se ei ole vain sinnittelyä, vaan että tämäkin tyttö saa 

käydä koulua, oppia ja kehittää taitojaan. Äidistä on tullut taitava käsityöihminen ja 

mummi jopa myy tekemiään tuotteita. Apua on monenlaista ja kyllä, se menee perille.  

Naisten työ jatkuu. Ainut suru on se, että vielä ei ole kasvanut niitä ”vanhempia naisia”, 
jotka olisivat valmiita opettamaan nuorempiaan. Siitä syystä ryhmät menevät katkolle 
aina, kun olemme pois maasta. Tällä reissulla ehdin kokoamaan Pasikan naisia, mutta 
holmokilaiset jäivät odottamaan seuraavaa kertaa.   → → Paulina, talvella 2019 
            (Toivon Kipinä- keräys) 
 

Edellisessä kirjeessä kerroimme uutisia Karpaattien matkamme alkupuolesta. Pystyimme 

olemaan Ukrainassa neljä viikkoa, ja kylläpä oli kiireistä aikaa. Loppua kohden olimme jo 

todella väsyneitä, sillä emme pitäneet ainuttakaan vapaapäivää. Kiitos Jumalalle rukouksistanne ja tuestanne. 

Jokainen rukous tasoitti painetta useammalle hartialle. Jumalan valtakunnan työ on sotaa Vihollisen valtaa vastaan ja 

mitä suurempi armeija, sitä voimakkaampia olemme. 

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA 

 Iloitsimme Marinan, Janusin, Zaharin (4) ja 

Sulamitan (2) vierailusta Uzhgorodissa. He tulivat 

Pohjois-Ukrainasta, Shostkan kaupungista. Viikon 

ajan he olivat aktiivisesti mukana työssä, 

evankelioiden, pitäen pyhäkoulua ja vieraillen 

seurakunnissa.  

Tämä oli heidän toinen vierailu luonamme. Erittäin 

tarpeellinen myös sen vuoksi, että he saattoivat 

levätä hieman pommituksista, joita säännöllisesti ammutaan Venäjän puolelta alueelle. 

 

Hekkaloiden matkassa 



Tällä Ukrainan matkallamme loimme paljon uusia yhteyksiä ja vahvistimme 

vanhoja. Ehkä hauskin ja mieleen jäävin kohtaaminen oli Shalankyn 

romaniseurakunnassa, aivan Romanian rajan läheisyydessä.  

Seurakuntaa johtaa Karpaattien läänin helluntaiunionin piispan veli. Tunnelma 

kokouksessa oli kuin pyhäkoulussa. Yleisöstä suurin osa oli lapsia. Lauloimme 

iloisia lauluja, kyseltiin ja opeteltiin. Välillä piti laittaa levoton lapsi nurkkaan 

hiljentymään, mutta sitten taas jatkettiin.             

” kun Jumala on kanssamme,  «Снами Бог, кто будет против нас 

kun Jumala on kanssamme,  Апостол Павел нам сказал.» 

Kuka voi olla meitä vastaan.  

Näin sanoi apostoli Paavali.” 

 

Laulu osoittautui vanhaksi, tutuksi lauluksi, mutta kun sen lauloi reippaammalla 

rytmillä, niin kaikki olivat innolla mukana. Samalla tutut raamatun jakeet jäivät 

mieleen. 

Pastori kehui kirkkorakennusta: huono ei romanikirkko saanut olla. Ja kaunis se 

olikin, yhtä hienosti rakennettu kuin missä tahansa. Piha oli siististi laatoitettu ja 

vessatiloja tehtiin parasta aikaa.   

Saakoon Jumala siunata unkarinkielisellä alueella tehtävää työtä. Aivan lähellä on Mukachevon seurakunnan 

työpisteitä Nova Silon ja Tsorno Patokin kylissä ja yhteyksiä pidetään yllä myös Shalankyyn. Yhteistyössä on voimaa ja 

evankeliumi menee eteenpäin. 

KOTONA 

Nyt olemme olleet kotona Keuruulla jo pari viikkoa. Yhteydet Ukrainaan ovat päivittäiset.  

- Syksyn sateet ja ankeus on saavuttanut ystävämme. Viime päivinä olemme kuulleet 

monien heidän sairastuneen melkein kaikissa kylissä. Jopa pikkuinen 6-kk ikäinen 

Miran-poika joutui sairaalahoitoon. Hätä oli kova ja kohta puhelin soi Suomessa. 

Onneksi hän on nyt jo paremmassa kunnossa ja on kotona. 

 

- Ruokakasseja jaetaan edelleen neljään kylään. Sen lisäksi olemme aloittaneet 

hätävaraston tekemisen. Sinne laitetaan kuukauden ruoka-annos 30 perheelle. 

Varsinkin alkuvuodesta on vaara, että hätä  kasvaa tänä talvena katastrofiksi.  Nälkä 

on jo nyt syksyllä köyhimmissä kodeissa tuttu vieras. 

 

- Eilen uutisissa ilmoitettiin suuremmista kutsunnoista. Heti sen jälkeen ystävämme 

sai kutsuntapaperit. Kun olimme yhteyksissä illalla, kuulimme äänissä huolta, 

mutta myös luottamusta Jumalaan. Hän tietää, mitä tapahtuu! 

 

• Ruokakassin saajia Onnenkadulta, 

Radvankassa. (Ulitsa Tsasliva) 

 

 

- Radik kiertää autollaan kylissä viemässä ruokakasseja. 

(Tässä ollaan Tsaritsevon kylässä.) Rukoilethan, että 

auto pysyisi kasassa. Jotain vikaa kyllä on ja pitäisi 

päästä korjaamolle, mutta se on liian kallista. 



- Uuden oppiminen on tärkeää jopa mielenterveydelle. Siksi 

on tärkeää, että tällaisina vaikeina aikoina koulut ja 

iltapäiväkerhot toimivat.  

- Kaikki Nadjan iltapäiväkerholaiset eivät käy normaalia 

koulua. Mutta kerhossa he oppivat lukemaan, laskemaan ja 

paljon muita tärkeitä asioita. Näissä kuvissa harjoitellaan 

kynän käyttöä. 

- Masha opettaa teinitytöille käsityötaitoja. Viime viikkoina 

hänen kotinsa on muuttunut tyynytehtaaksi. Kävi niin, 

että jopa äidit ovat olleet onnellisia tyttöjen 

ompeluharrastuksesta. Perheillä ei ole kunnon tyynyjä, 

niinpä itsetehdyt on otettu kiitoksella vastaan. Ja lisää 

tyttöjä on tullut mukaan oppimaan tyynyn tekoa. 

- Mashan työ teinityttöjen kanssa on hyvin arvokasta, sillä 

monikaan heistä ei käy kouluaan loppuu ja saattaa jäädä 

luku- ja kirjoitustaidottomaksi. 

 

- Jos Jumala suo, aiomme lähteä taas liikkeelle marraskuussa. Rukoilethan kanssamme asian puolesta.  

 

SUOMEN KIERROS LOKAKUUSSA 

Lokakuun lopussa saamme vieraan tänne Suomeen Valkovenäjältä. Ystävämme ja työtoverimme Jura Juzepchuckin 

kanssa kierrämme seurakunnissa. Hän on syntyjään ukrainalainen ja edelleen Ukrainan kansalainen.  

Jura on pastori ja romanityön koordinaattori, erittäin arvostettu venäjänkielisessä maailmassa. 

23.10 sunnuntaina, klo 11 Jyväskylän helluntaiseurakunta  

23.10. klo 16 Jämsän helluntaiseurakunta 

25.10. tiistai, klo 19 Viitasaaren helluntaiseurakunta 

26.10. keskiviikko, klo 18 Alavuden baptistiseurakunta 

28.10 perjantai, klo 19 Karvian helluntaiseurakunta 

29.10. lauantai, klo 16 Karstulan helluntaiseurakunta 

30.10. sunnuntai, klo 16 Keuruun helluntaiseurakunta 

 

Tervetuloa. 

 

Toivotamme sinulle siunattua syksyn jatkoa.  

Ethän unohda rukoilla Yhdelle Vähimmistä-työn puolesta. 

 

Veikko ja Kirsi 

 

kirsikathekkala@gmail.com tai veikko.hekkala@gmail.com 

Lähetystilimme tilinumero: Kirsi Hekkala, Nordea FI38 1129 3500 0822 09 
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