
 

 

Hekkaloiden matkassa 
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Tulen juuri ukrainalaisten naisten askartelukerhosta täällä Keuruulla. Kokoonnumme kerran 

kuussa rukoushuoneella. Joka kerta meillä on myös pieni hengellinen osuus ja tänään kyselin, 

mistä he olivat kiitollisia. Asioita kerrottiin kyynelten lomassa. Tanja, joka on kotoisin Chernivistä, 

Pohjois-Ukrainasta, kertoi rohkeasti uskostaan ja siitä, kuinka se antaa hänelle voimaa. Sanat 

puhuttelivat pöydän ääressä istuvia. Saimme iloita, että Jumala on läsnä vaikeinakin hetkinä 

hoitaen ja parantaen kipeitä haavoja.  

HIRMUINEN LOKAKUU 

Lokakuu toi paljon lisää tuskaa ja pelkoa Ukrainaan. Olemme seuranneet ystäviemme ponnisteluja 

täältä kaukaa Suomesta ja monesti kokeneet, kuinka vähän voimme tehdä. Mutta Jumala on aina 

läsnä. Siksipä rukous ja rohkaisu ovat olleet tärkeimmät 

työvälineemme. 

Kuun keskivaiheilla Pohjois-Ukrainassa Shostkassa Venäjä 

ampui raketin sähkövoimalaan, kuten niin moneen muunkin 

kaupungin äärettömän tärkeisiin peruspalveluihin. Siitä 

lähtien ystävämme ovat taistelleet veden ja sähkön saannin 

kanssa. Tänä aamuna Marina ystävämme valitti, että on 

mahdotonta pestä pyykkiä, koska vettä ja sähköä ei koskaan 

saa samaan aikaan. 

Sähkökatkokset ovat tulleet myös osaksi Karpaattien läänin 

arkea, vaikkei yhtään rakettia ole vielä ammuttu alueelle. 

Päivittäin voimme lukea Uzhgorodin alueen jopa kuuden 

tunnin katkoksista Facebookista. Ystäviemme viesteistä 

voimme lukea huolta, kuinka talven tultua tarjetaan, miten 

selvitään.  

→→ Päivittäisen ilmoituksen mukaan Radvankan 

romanikylässä sähköt katkeavat 4.11.2022, klo 7-10 ja 

16-19.  

Olosuhteiden vaikeutuminen on aiheuttanut maasta lähtemisen 

uuden aallon. Seurakunnastamme Holmokin kylästä on lähtenyt 

ainakin kaksi äitiä lapsineen turvaan EU:n puolelle. Surulliselta 

tuntui, kun piti rohkaista heitä jäämään ulkomaille kevääseen 



asti, sillä odotettavissa on varsin ankea talvi. Naiset pääsevät pois maasta, sekä miehet, mikäli 

perheissä on vähintään kolme lasta. 

Kiitämme Jumalaa siitä, että Fidan kautta saimme varoja, jotta saimme hankittua Pasikan kylään 

ruokavaraston 90 perheelle. Tämä tulee riittämään vain yhteen kylään tammi-helmikuussa, jos ja 

kun tilanne muuttuu pahaksi. Rukoilemme mahdollisuutta tehdä vielä toinen varasto toisaalle. 

Ruoan hinta on noussut ja nousee edelleen. Jumala Ukrainaa armahtakoon. 

HAUTAJAISIA JA KUTSUNTOJA 

Hautajaiset ovat tuoneet sodan pelottavan lähelle 

ihmisiä. Moni poika on palannut kotiin arkussa ja se 

pelottaa. Luemme Facebookista ja ystävämme kertovat 

eri kylissä ja kaupungeissa olevista hautajaisista. 

Kuolema on tullut lähelle. Jokainen tietää jonkun, joka 

on kuollut sodassa. 

Moni mies miettii keinoja, kuinka voisi välttää 

kutsuntoja. Ne eivät ole kovin järjestelmällisiä. 

Esimerkiksi Perechinin kaupungissa, matkalla Pasikaan, 

on katusulku. Siinä autoja pysäytellään vähän, miten 

sattuu. Monella miehellä on jo useampi kutsuntalappu. 

Lopulta piilotellaan kylissä ja kun poliisit tulevat, miehet pakenevat metsään.  – Pelko on kova. 

Kuinka perheet selviytyvät ilman miehiä? Entä miten luku- ja kirjoitustaidottomat, ukrainaa 

huonosti ymmärtävät miehet pärjäävät sodassa? Onhan Karpaattien läänissä huomattava 

unkarinkielinen vähemmistö. 

Muutama päivä sitten saimme kuulla työtoverimme Mashan aviomiehen Igorin saamasta 

kutsuntalapusta. Nyt hän on jo käynyt läpi lääkäritarkastuksen, mitään esteitä sotaan lähdölle ei 

ole. Jumala yksin tietää, mitä tulee tapahtumaan. Rukoilemme perheelle rauhaa ja varjelusta. Igor 

tarvitsee voimaa myös olemaan vahva uskova. Mikäli Igor lähtee, Masha jää kotiin kahden pienen 

lapsen kanssa. Hän on vuosia ollut lasten ja teinityttöjen ohjaaja iltapäiväkerhoissa, Pasikan 

kylässä. Tämä pieni perhe tarvitsee Jumalalta voimaa kohtaamaan tulevien päivien haasteita.  

Emme halua antaa vihollisellemme, Saatanalle tilaa voittaa. Mieluiten kerromme, mitä Jumala 

tekee.  

-  Iloitsemme seurakunnista, jotka kokoontuvat päivittäin 

kohtaamaan Jumalaa. Ihmisiä tulee uskoon.  

- Kiitämme siitä, että edelleen olemme pystyneet 

antamaan 120 perheelle ruokakasseja joka kuukausi.  

- Lapset saavat oppia tuntemaan Jumalaa siellä, missä 

pyhäkoulut kokoontuvat. 

- Jura Juzepchuk Valkovenäjältä kävi luonamme lokakuun 

lopussa. Hänen kanssaan kävimme monissa 

seurakunnissa. Jumalan Sanan opetus oli voimakasta ja 



rohkaisevaa. Matka onnistui hyvin ja nyt Jura on 

turvallisesti kotonaan Kalinkavichissa.  

- Materiaalitiimimme Suomessa sai valmiiksi jouluisia 

lasten kirjasia ukrainaksi ja unkariksi. Olemme 

kiitollisia jokaisesta ahkerasta tekijästä. Meitä 

tarvitaan monia: piirtäjiä, painaja, pakkaajia. 

- Jumala edelleen vastaa rukouksiin. Voi kunpa aina 

muistaisimme, että kyse ei ole meidän 

ponnisteluistamme ja uskomme määrästä vaan 

Jumalan voimasta. Riittää se pienikin usko, kunhan 

vain suunta on oikea. 

- KIITOS AIHE! Illalla myöhään saimme Marinalta viesti Shostkasta. Vesi ja sähkö vihdoin 

kohtasivat ja pyykinpesukone on käynnissä. Jumala vastasi rukouksiimme. 

MARRASKUUN SUUNNITELMIA 

Jumala on myös vastannut rukouksiimme ihmeellisellä tavalla. Olemme lähdössä taas Ukrainaan 

ensi viikolla. Tällä kertaa pääsemme lähtemään kahdella autolla, eli saamme vietyä avustusta 

kaksin verroin.  Matkaan lähtee lämmintä vaatetta, kenkiä, ruokaa ja peitteitä. Kaksi veljeä lähtee 

10-paikkaisen pikkubussilla viemään tavaraa. He vain käyvät Ukrainan puolella ja sitten palaavat 

takaisin kotiin. 

Meidän puolestaan on tarkoitus jäädä Ukrainaan muutamaksi viikoksi.  

Tavaroilla pitää olla virallinen vastaanottaja ja se on Betania-säätiö, jonka 

kanssa teemme yhteistyötä. Lahjoitamme heille myös tavaraa, jota he vievät 

kauas sota-alueille, sinne missä on vaarallista liikkua. Jumala on ihmeellisesti 

heitä varjellut matkoilla. 

Suurin osa avusta jää kuitenkin Karpaattien alueen romaneille. Hätä on 

sielläkin kova, vaikkakin erilainen. Evankeliumi kulkee kahdella jalalla – 

haluamme auttaa ihmisiä heidän niin fyysisissä kuin hengellisissä tarpeissaan. 

Saakoon Jumala muuttaa ihmiselämiä: pelastaa, antaa voimaa ja toivoa 

elämään. 

Iloitsemme, että jaksat olla mukana voittamassa romaneja Jeesukselle, 

auttamassa hätää kärsiviä ja rukoilemassa puolestamme. 

Ilman sinua työ olisi monin verroin vaikeampaa. Jumala sinua siunatkoon. 

Syysterveisin, 

Veikko ja Kirsi 

 

HUOMIO!!! 

OLEMME VAIHTANEET TILINUMEROAMME.  → → → 



Varat menevät nyt TURVALLISUUS SYISTÄ Fidan tilille, mutta siellä meillä on oma viitenumero.  

Eli sinne lähetetyt rahat tulevat edelleen meille ja 

me päätämme, mitä rahalla tehdään. Apu menee aina 

suoraan työhön romanien parissa ja näissä kirjeissä 

kerromme, mitä varoilla teemme. 

Nykyaikana voimme joutua helposti vaikeuksiin, jos 

käytämme yksityistä tiliä. Tällä muutoksella 

haluamme, että kaikki menee oikein ja turvallisesti. 
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