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SUKAT JA JUMALAN AIKATAULU 
                         
Joskus jopa villasukat kulkevat Jumalan minuuttiaikataulussa. Sain tästä juuri elävän esimerkin. Kun 
Israelin koronakriisi oli pahimmillaan ja koko maa suljettu, sain erikoisen villasukkapyynnön 
Jerusalemista. Se pyyntö ja rukousvastaus siihen liittyen lämmittää vieläkin! 
 
     Olin kysynyt venäjänjuutalaisilta tuttaviltani Israelista, helpottaisiko heidän ahdistavaa tilannettaan se, että 
lähettäisin heille ruisleipää tai sulkaata. Israel-vuosieni ajalta muistan erityisesti ruisleivän olleen kovassa 
kurssissa itänaapurista kotoisin olleiden israelilaisten keskuudessa. Nyt kuitenkin he vakuuttivat ruokakaappien 
olevan kunnossa - mutta sukkia heille voisi talven varalle lähettää! Ja oikein isoja sukkia, kokoa 48-50!  
Muistin kyllä että moni Venäjän juutalainen on erikoisen pitkä. Erään nuoren armeijassa olevan pojan 
kengänumero löi minut ällikällä, se on 50. Muistan kun tuo poika oli vielä pieni ja pullea taapero, juoksennellen 
King's Kids kerhossa. Miten aika kuluukaan.... ja jalat kasvavat. 
     Nyt mietin, mistä loihdin jättisukkia, kun omissa käsissä pysyy puikkojen sijasta ihan muut työvälineet. Sitten 
muistin, kuinka keräsin Sovinnon sukat -tempaukseni aikana Pyhän maan jaloille -  niin juutalaisille kuin 
arabeillekin,  pinottain villasukkia.   
     Israelissa riittää toki lampaita, muttei juurikaan oikeaa villalankaa. Maan lammaslajike - Aassafin lajike - 
nimittäin ei ole villantuottajalaatua. Siitä saa lihaa ja maitoa, mutta sen villan karva ei ole lämmittävää ja 
onttokarvaista laatua, kuten vaikkapa suomenlampaan.  On siis loogista lähettää heille sukkia talven kylmille 
kivilattioille.    
Mainitsin omassa rukouskirjeessäni, että jättisukkia saisi lähettää. Ei mennyt kuin päivä pari, kun sain mm. 
Riihimäeltä käsityökerhon kassillisen juurikin oikean kokoisia jättisukkia! He olivat samana aikaan miettineet, 
mihin niitä tarvittaisiin. Sain toki muualtakin hienoja ja upeasta villasta kudottuja jättisukkia. Mikä ilo lähettää ne 
talveksi venäjänjuutalaisille jaloille. Enempää ei nyt tarvitakaan, sukkavarasto on täynnä . Kyllä maamme 
käsityöläiset ovat tehokkaita! Kiitos siitä! 
     Sukat symboloivat paljon Jumalan johdatuksen aikataulusta ja huolenpidosta. Joskus saatamme ajatella, että 
onko tästä puurtamisesta hyötyä. Jumala kuitenkin yhdistää ihmisten työtä kuin villalankoja, ja kutoo omaa 
suunnitelmaansa toteen. On ilo ja kunnia saada olla omalla langallaan - suuressa mukana - osana Jumalan 
kuvakudosta. 
     Ja jos Jumala näin pitää huolta jaloista, kyllä Hän hoitaa kaiken muunkin.   
Enemmän kuin villa, meitä lämmitäköön tänä talvena Jumalan rakkaus ja huolenpito. 
 
Heidi Tohmola, Kings kids työn graaf. suunnittelija, Kansanlähetys 
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Operaatio Joulun Lapsi 
     On taas se aika vuodesta, jolloin Patmos lähetyssäätiö pyytää meitä kaikkia pakkaamaan laatikkolahjan Operaatio 
Joulun Lapsen puitteissa. Paljon puhutaan, että nykyaikana apu ei mene perille vaan jää jotenkin matkalle. 
Maailmanlaajuisen kampanjan, jota koordinoi Samaritan’s Purse, alku oli vaatimaton, mutta nykyään miljoonat lapset 
saavat vastaanottaa konkreettinen osoituksen huolenpidosta ja toivosta. Laatikkolahja on lahjan vastaanottajalle 
konkreetti todistus Jumalan rakkaudesta. Ja koska jokainen laatikko on pakattu yhdelle lapselle, apu menee perille. 
Suomi lähettää tällä hetkellä lahjoja kahteen maahan (Eestiin menee vielä muutama laatikko), mutta 
maailmanlaajuisesti lahjat löytävät tiensä yli 110 maan lapsille. Romania ja Moldova, joihin suomalaisten lahjat 
etupäässä menevät, ovat Euroopan köyhempiä, Moldova Euroopan maista kaikkein köyhin. 
     Lahjan saajiksi valikoituvat lapset, joita varten lahjat on pakattu. Lahja menee joko tytölle tai pojalle. Lahjoja 
pakataan kolmelle eri ikäryhmälle. Lahjat pyritään jakamaan tämän periaatteen mukaisesti. Jakotilaisuuksia 
järjestetään lastentarhoissa, kouluissa ja joskus paikallinen sosiaaliviranomainen antaa listan, missä perheessä on 
lahjan tarve. Maailmassa on niin paljon lapsia, että periaate ”yksi lapsi, yksi lahja, kerran elämässä” ei toteudu, mutta 
käytännössä se merkitsee sitä, että lahjoja pyritään jakamaan eri lapsille joka vuosi. 
     Lahjan sisällöksi saa hyviä vinkkejä Patmoksen nettisivuilta ja Makasiinin hyllyillä olevista esitteistä. Laatikon 
voi tuoda Makasiiniin, kun sen on täyttänyt. Sisällön on oltava uutta. Tämä on perusteltu tullimääräyksillä, joka pitää 
paikkaansa. Mutta on asialla toinenkin puolensa: on harvinaista, että puutteenalaisissa perheissä olisi varaa ostaa 
mitään uutta. Lasten ilo koulutarvikkeista ja lämpimistä vaatteista on suuri, vaikka eivät samat asiat montaa 
suomalaista lasta ilahduttaisi. Jo se, että lapsi saa lahjan, on tärkeä. 
     Makasiinista laatikot lähtevät lajittelukeskukseen. Jokainen laatikko avataan ja kielletyt esineet - kuten sotalelut - 
otetaan pois. Kaikki sallittu jää laatikkoon, mitään laatikkoa ei tyhjennetä, vaan jos jotain puuttuu ja tilaa on, niin 
laatikkoon lisätään keskusvarastolla tavaraa. Tarkistettu laatikko teipataan ja laitetaan isompaan ruskeaan 
kuljetuslaatikkoon. Samanlaiset laatikot vastaanottajien mukaan pakattuna. Isot pahvilaatikot pakataan rekkaan, joka 
vie ne perille vastaanottajamaan keskusvarastoon.  
    Vastaanottajamaassa järjestetään jakotilaisuuksia, joissa pyritään ottamaan lapset huomioon. Joitakin pastoreita 
pitää paimentaa, että he eivät käytä tätä tilaisuutta väärin, vaan että jakotilaisuus olisi suunnattu lapsille, vaikka 
joitakin vanhempia muuten ei saada mihinkään tilaisuuteen. Vanhempien läsnäolo voidaan ottaa huomioon, kun 
lapsia jakotilaisuuden jälkeen pyydetään mukaan kaksitoistaosaiseen ”Suureen seikkailuun”, erityiseen lapsille 
suunnattuun opetuslapseusohjelmaan. Jos jakotilaisuus sujuu hyvin, lapset saavat yleensä lupalappuun vanhempiensa 
allekirjoituksen.  
     Kun mietitään mikä laatikkolahjassa on kaikkein mieluisinta, niin tulos saattaa yllättää. Kaikkein eniten on iloittu 
lahjoittajan kirjoittamasta kirjeestä ja valokuvista, jotka on laitettu paketin mukaan.  Siitä näkee konkreettisesti, kuka 
on lahjoittaja.   
     Joskus kysytään, voiko Patmokselle lähettää tähän keräykseen muuta kuin laatikoita. Kaikkea lapsille tarkoitettuja 
leluja ja lapsien kokoa olevia uusia vaatteita voi laittaa vietäväksi laatikoiden mukana. Villasukkia ja villapäähineitä 
voidaan keskusvarastolla laittaa niihin laatikoihin, joista puuttuu lämpimiä vaatteita.   
Iloa ja intoa laatikoiden pakkaamiseen. Lapset kiittävät ja saavat hyvän mielen.   
  
Jakomatkalla koettua  
     Joskus kun jakotilaisuuksissa kaikki ei mene siten kuin suunnitellaan  
niin voi kokea pieniä ihmeitä, jotka koskettavat. Olin Moldovassa koulussa  
jakomatkalla ja menin luokassa lapselta toiselle kysymään mitä he pitivät  
laatikostaan. Ilman tulkkia venäjäksi lapset eivät vierastaneet tilannetta.  
Erään pojan kohdalla oli käynyt niin, että kun poikien (10-14) laatikoita ei  
ollut riittänyt niin hänelle oli ojennettu tytölle tarkoitettu laatikko. Sisältö oli  
osoittautunut hyväksi ja ”tyttö” esineitä oli vähän. Jotain kuitenkin oli ja  
kyselin, oliko poika pettynyt. Ei ollut – tuli vastaus. Hän oli vuosikausia  
halunnut antaa äidilleen joululahjan mutta hän ei koskaan ollut voinut ansaita  
mitään rahaa ostaakseen yksinhuoltajaäidille lahjaa. Poika hymyili leveästi  
osoittaen hiussolkea ja vaaleanpunaista hiusharjaa ja kertoi, että nyt tänä  
jouluna äiti saa lahjan häneltä – tästä hän oli itse unelmoinut vuosia. Piti  
hieraista silmäkulmaa, kun sinne oli mennyt roska… Koskaan ei tiedä mitä  
ihmeitä tapahtuu laatikon kautta.   
 
Teksti ja kuvat  
Mikael Halleen  
albumi 
                          
 
 

 
 

Makasiini   Avoinna ti - pe 12-17 lauantaina 10-14 
Kauppakuja 10  Avoinna ennen joulua myös maanantaisin! 
Riihimäki  Makasiiniin voi palauttaa joulunlapsi keräyslaatikot 



 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    
     
   
    
 

Sukkajuttuja ja Joulunlapsi 
     Idäntyön käsityökerho pääsi taas aloittamaan yhdessäolon syyskuussa. Useimmat kerholaiset 
kuuluvat ”suojeltuun” ikäryhmään ja noudatamme viranomaisohjeita. Oli mukava kokoontua taas yhteen pitkästä 
aikaa ja tavata uskolliset kerholaiset. 
     Kesän lopulla Helena antoi Makasiinista kahden tuntemattomaksi jääneen lahjoittajan kutomia neuleita 
jättikassillisen. Oli lasten neuleita ja kookkaita miesten sukkia. Lankalahjoituksia oli myös tullut pitkin kesää ja 
myös ihan äskettäin. Pari päivää sitten hain kaksi pussillista sukkia, pipoja ja lapasia. Kankaita ja muita tarvikkeita 
tulee myös usein. SYDÄMELLINEN KIITOS KAIKILLLE LAHJOITTAJILLE! 
     Olemme jo monina vuosina neuloneet Israeliin meneviä lasten neuleita ja tummia sukkia sotilaille. Muitakin 
hyviä vaatteita sinne on mennyt matkailijoiden mukana. Jakelun on hoitanut köyhille ja pakolaisille ystävämme 
Ruut, joka on asunut pitkään maassa. Keväällä tämä mahdollisuus meni tauolle! 
 
Joulunlapsi 
     Moni käsityökerholainen on tehnyt joulunlapsi kenkälaatikkolahjoja itse jo vuosia. Makasiinista on saanut 
laatikoita ja on voinut palauttaa ne sinne. Näitä lahjoja on lähetetty Romaniaan, Moldovaan ja Viroon jo 25 vuotta 
Patmos järjestön organisoimana, osana kansainvälistä Samaritan`s Purse projektia. Nytkin joulukuussa lahjat 
lähtevät köyhille lapsille ja niiden mukana sanoma Jeesuksesta.  
     Ajattelin ehdottaa kerhossa ensimmäisellä kokoontumiskerralla, että tekisimme nyt porukalla näitä lahjoja, kun 
sukkiakin oli valmiina suuret määrät. Kudotaan pipoja ja lapasia ja hankitaan muut tarvikkeet!  Hämmästykseni oli 
melkoinen, kun kerholaiset nostivat pöydälle kevään ja kesän tuotoksia. Siinä oli iso pino pipoja ja lapasia!  
     Projekti paisui sen verran, että tilasin Patmokselta 50 lahjalaatikkoa käsityökerhoa varten. Oheistarvikkeitakin 
kerholaiset ovat tuoneet paljon ja olemme saaneet lahjoituksena leluja ja rahaa tarvittaviin hankintoihin. Nyt meillä 
on pakattuna yli 50 laatikkoa ja pakkaamme lisää ainakin vielä 3.11. 
     Mietiskelin mitä tehdä isojen miesten sukkien kanssa, kun ei niitä pysty Israeliinkaan lähettämään, vaikka ne 
olisivat justiin hyviä sinne. Asunnottomien yö? Varmaan tarvittaisiin! En kuitenkaan saanut aikaiseksi ottaa selvää ja 
yö meni. Vähän aikaa sitten yhtenä iltana Meri, monivuotinen ystävä ja matkatoveri Israelin matkoilla, soitti, että oli 
tullut pyyntö kutoa isoja miesten sukkia, mielellään jopa numeroa 50, venäjän juutalaisille! Olihan minulla niitä, 
siinä isossa lahjoituskassissa, toistakymmentä paria! Merillä oli myös, itse keväällä kutomiaan. Seuraavana päivänä 
ajelimme Ryttylään viemään sukat. Tuntui keveältä kulkea ennalta valmistettuja teitä! 
     Käsityökerhon seuraavat kokoontumiskerrat 3.11, 17.11 ja 15.12 tiistaina kirkkopuiston seurakuntakodissa  
klo 13 - 16. 
Sinä ystävä, joka et pääse kerhoon, mutta neulot ja virkkaat Idäntyölle, kiitän työstäsi ja toimitan sinulle mielelläni 
lankoja, vaikka kotiovelle. Soittele: 040 5290036 
 
Siunattua  
kaamosaikaa! 
 
Terttu Tonteri  
”lankavastaava" 
 
 
 
 
 
 

 

Rakkaudenlahjallasi tuot joulun sanoman Euroopan 
vähävaraisille lapsille! 
 
Operaatio Joulun Lapsen tehtävänä on osoittaa Jumalan 
rakkautta konkreettisella tavalla köyhyydessä eläville lapsille 
ympäri maailmaa ja yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa 
kertoa heille ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. 
Kenkälaatikkolahjojen palautusviikko 16.11-23.11.2020.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ RY            Y-1877757-1 
Riihimäentie 4310 12240 Hikiä 
Makasiini, Vintage myymälä ja tavaran vastaanotto. 
(kirpputori) 
Kauppakuja 10 Riihimäki. Avoinna ti - pe 12-17 la 10-14 
Peltola, toimintakeskus. Riihimäentie 4310 12240 Hikiä. 
Vera lehti, tilaukset sihteeriltä, maksuton.  Löytyy myös 
kotisivuilta. 
Tiedustelut: Pj. Helena Jokinen 050-3734070, 
jokisenhelen@gmail.com 
Vpj. Tapani Vanhala 0400-307475, 
tapani.vanhala@kolumbus.fi, (maksuliikenne) 
Sihteeri Kalevi Kortesmaa 044-0122147, 
kalevi.kortesmaa@gmail.com, (osoite- ja jäsenasiat) 
Kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi 
Pankkiyhteydet: Oma Säästöpankki Riihimäki 
FI65 4108 0010 5500 96.  Jäsenmaksu 25 €/v viestikenttä 
5050, muut maksut, selvitys kenttään. 
FI45 4108 0010 4542 32 Lahjoitukset lupa-alueelta.  
Kenttään mahdollinen toive, esim. lastenleirit, Uusi Elämä 
keskus, avustustyö kohdealueilla, kirjeet vankiloihin jne. 
Rahankeräyslupa: Myöntäjä Hämeen poliisilaitos ajalle 
22.3.2020 - 21.3.2022. Alue: Kanta-Hämeen ja Päijät-
Hämeen maakunnat. Luvan N:o RA/2020/204. Lahjoitetut 
varat käytetään evankeliointi- ja humanitääriseen työhön 
Venäjällä Pietarissa, sen lähialueilla ja Virossa, sekä lasten 
leireihin Suomessa lupaehtojen mukaisesti. 
 
Vera lehti, toimitus ja taitto Heidi Antinsalo, 
heidi.antinsalo@gmail.com 

Marttyyrien Äänen avustustoiminta 
Pakistanissa 
 
"Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te 
olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden 
Henki, Jumalan Henki"(1. Piet 4:14) 
 
Suomen Stefanus Lähetys perustettiin 1973, 
myöhemmin nimi muutettiin Marttyyrien ääneksi. 
Pakistanin Islamilaisen Tasavallan väkiluku on 212,7 
miljoonaa. Heistä kristittyjä on n. 4 miljoonaa. 
Pakistanissa kristittyjen vaino ja uskonnolliset 
ennakkoluulot kristittyjä kohtaan ovat jatkuneet 
pitkään. Pakistanissa vainotaan kristittyjä viidenneksi 
eniten maailmassa. Marttyyrien Ääni alkoi avustaa 
2015 Faisalabadin kaupungin lähellä kristittyjen 
köyhien koulua, jossa on 170 lasta. Toinen koulu 
perustettiin 2019 lähellä Lahorea ja sitä käy 40 lasta. 
 
Ompelu- ja käsityökeskus perustetiin helmikuussa 
v.2020. 25 tyttöä ja naista suorittaa siellä 6kk. 
kurssin. Kun he suorittavat kurssin, heille annetaan 
todistus, ompelukone ja Raamattu lahjaksi, 
Marttyyrien Äänen avustuksella. 
 
Marraskuussa avataan kaksi uutta ompelu- ja 
käsityökeskusta. Marttyyrien Ääni maksaa koulujen 
ja ompelukeskuksien opettajien palkat ja lahjoittaa 
myös ompelukoneita. Kouluissa sekä ompelu- ja 
käsityökeskuksissa opiskelu on ilmaista. Kun tytöt ja 
naiset valmistuvat, he voivat perustaa oman pienen 
yrityksen tai mennä töihin tekstiilitehtaalle, jossa 
saavat parempaa palkkaa. 
 
Marttyyrien Ääni on tänä vuonna avustanut 
kristittyjen tyttöjen sairaanhoitajakoulua. Pakistanissa 
naisilla on 2 ammattia, opettaja tai sairaanhoitaja. 
Tämä sairaanhoitajakoulu on Lahoressa. 
 
Tavoitteena on, että tyttöjen ja naisten ei tarvitse 
mennä rikkaiden muslimien koteihin kotiapulaisiksi, 
jossa heitä pidetään orjina. Heitä hyväksikäytetään ja 
pakotetaan kääntymään muslimiksi. Kotiapulaisena 
palkka on vain 70€/kk ja työtunteja voi olla 8-10 
päivässä, ilman lomia. Noin 70% kristityistä on 
kadunlakaisijoita ja tiilentekijöitä. 
 
Rukoillaan Pakistanin  
kristittyjen puolesta. 
 
Sabih Ul Masih 
Riihimäen Idäntyön Ry:n 
hallituksen jäsen. 
29.10.2020 
 
Lisää kuvia Pakistanin  
ompelu- ja käsityökeskuksesta  
löytyy Facebookista. 
 

 
 

 


