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Lähde mukaan avustusmatkalle juutalaisten 

luokse Pietariin. Yövymme Moskova-hotellissa. 
lauantai-aamuna järjestäydymme kotiryhmiin. 
lauantai-iltana iltajuhla hotellin juhlasalissa 

Matkan hinta 395 € sisältäen hotellin 
viisumin bussimatkat kahvit hyvää seuraa ja 

tunnelmaa 
 

matkapalaveri & ilmoittautuminen 
ke 8.11.2017 klo 18:00 mennessä 

 

 

    

Useimmilla on jo vuosiviisumi, niillä joilla ei ole vuosiviisumia tulkaa ja ottakaa passi mukaan 

matkapalaveriin. Se nopeuttaa viisumin hankintaa, ryhmäviisumiin tarvitaan vähintään 5 henkilöä, jos 

ryhmään ei tule vähintään viittä niin silloin joutuu hankimaan ja anomaan jokaiselle henkilökohtaisen 

kertaviisumin joka liitetään passiin joka lähetetään matkatoimistoon/ konsulaattiin. 

Lähdemme jälleen kerran avustamaan ja evankelioimaan Juutalaisia. Sinulla on taas mahdollisuus ojentaa auttava 
kätesi eniten apua tarvitseville. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden vierailla henkilökohtaisesti juutalaiskodeissa. Voit 

toki lähteä mukaan vain nauttimaan kaikin puolin matkasta 
”Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa; sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin 

he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla” Room. 15: 27 

 

Room. 15: 27 

 

Nyt ystävät, Siskot ja Veljet lähtekää joukolla kaikki mukaan, tehdään yhdessä matkaa rukoillen ja  
laulaen, niin matka taittuu nopeasti kuin siivillä. Juodaan bussissa kafetta ja tšaijuâ. 

 

 

 
ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUSUORITUKSET 

Sitova Ilmoittautuminen, maksu sekä asiakirjat pitää 
olla kointähdessä viimeistään keskiviikkona 8.11.2017 

mennessä. Ilmoittautuminen sähköpostilla 
info@kointahti.com tai puhelimella 
050-521 3399 Tauno Lappalainen 

Voit lähettää itse tai pyytää vakuutusyhtiötäsi 
lähettämään vakuutustodistuksen sähköisenä yllä 

olevaan sähköpostiin tai kirjeenä.  
Malmin raitti 30, 00700 HELSINKI 

 
Maksusuoritukset Kointähti ry:n tilille 

Nordea FI36 2059 1800 0151 60, viitenumero: 7016 

 

 

Hintaan sisältyvät: Hotelli runsaine aamiaisineen, viisumi, bussimatkat, kahvit hyvää seuraa ja tunnelmaa. 

Erillismaksut: Kotiryhmiin osallistuville ruokapaketti 10 € / henkilö, tulkille ja kuljettajalle 75 € / ryhmä, joka 

jaetaan ryhmän kesken. Sekä iltajuhla 10 € / henkilö. 

 

Matkaehdot: Noudatamme yleisiä seuramatkaehtoja. Emme vastaa ohjelman muutoksista. 

Matkan hintaan ei sisälly peruutusturvamaksua, hinnat sitoumuksetta, matkavakuutus on pakollinen. 

Matkanjärjestäjä ei vastaa mahdollisista sairastapauksista, ryöstöistä yms. Maksetun matkan hintaa ei 

voida palauttaa ilmoittautumisajan jälkeen. Matkavakuutuksella tai laillisella esteellä voit saada 

korvauksen vakuutusyhtiöltäsi. 

Matkapalaveri: Pidetään Kointähden tiloissa ke 8.11.2017 klo 18:00 

Tule matkapalaveriin rukoilemaan matkan puolesta, kuulemaan viimeisimmät uutiset ja mahdolliset 

muutokset matkasta. Tuo palaveriin tarvittavat matka-asiakirjat, tai lähetä ne Kointähden toimistoon. 

Matka-asiakirjat: 

Täytetty ja allekirjoitettu, viisumianomus, värillinen passivalokuva, ”originaali kokoinen” passikopio/Passi 

ja kirjallinen todistus matkavakuutuksestasi joka on voimassa koko matkan ajan. 

Venäjän viisumia varten vakuutustodistuksessa on oltava vakuutuksen alkamis- ja loppumispäivä sekä 

maininta, että kuolemantapauksen sattuessa vakuutusyhtiö kustantaa kuljetuksen. 

 

Passin pitää olla voimassa 6 kk matkan jälkeen. Viisumivalokuva ei saa olla 6 kk vanhempi 

mailto:info@kointahti.com
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BUSSI AIKATAULU 
uski puh. 044- 071 6607 
 
Lähtö pe 24.11.2017 
 

 Lahti vanha linja-autoasema klo 05:50 
 

 Keravan rautatieasema  klo 06:45 
 

 Kointähdestä Malmilta  klo 07:15 
 

 Paluu samoille paikoille su 26.11.2017 

Ajankohtaista 

 

K 

 

KOINTÄHTI KRISTILLINEN 

YHDISTYS RY 

Malmin raitti 30, 

00700,HELSINKI 

Puh: 050-521 3399 

Rahankeräysluvan saaja 

Kointähti Kristillinen 

Yhdistys ry 
 

Luvan myöntänyt Poliisihallitus  

Luvan numero RA/2016/414 

myöntämisajankohta 19.8.2016 

Toimeenpanoaika ja alue 

Lupa on voimassa 20.5.2016 - 

19.5.2018 koko Suomen alueella 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta 

 

Kerättävien varojen 

käyttötarkoitus. Kerättävät varat 

käytetään avustustoimintaan 

Venäjällä ja muissa yhdistyksen 

avustuskohdemaissa, joita ovat 

Puola, Ukraina, Viro ja Israel. 

Kerätyillä varoilla tuetaan yhteistyö 

kumppaneitten avustus- ja 

sosiaalisen työn tukemista Israelissa 

sekä yhteistyöjärjestöjen ja 

nimettyjen yhteyshenkilöitten 

avulla avustus- ja sosiaalisen työn 

tukemista Venäjällä. Työ sisältää 

vanhusten kotipalveluja, 

sairaanhoitopalveluja sekä vaate- ja 

ruoka-avustusta. Lisäksi kerättyjä 

varoja käytetään avustusmatkojen 

järjestelyihin, joita tehdään 

kohdemaihin, pääasiassa Pietariin. 

Avustusmatkat sisältävät ruoka-, 

kotitaloustavara- ja 

vaateavustuksien viemistä 

perheisiin. Varoja käytetään myös 

avustettaville järjestettävien juhla- 

ja virkistystilaisuuksien 

kustannuksiin avustuskohteissa, 

hengellisen kirjallisuuden 

hankintaan ja lahjoittamiseen sekä 

lääkkeiden ja apuvälineiden 

hankkimiseen vanhuksille ja apua 

tarvitseville. Varat käytetään 

vuoden kuluessa niiden kertymisestä 

Käytännön toimeenpanija Kointähti 

Kristillinen yhdistys ry 

 
 

לוםש  
 
 

 

Muistutamme vuoden 2017 kannatusmaksusta 20€ juutalaistyöhömme 

 

Voit tukea yhteistä juutalaistyötämme Venäjällä, Messiaanisten parissa sekä 

Blummien työtä Israelissa 

 

Tilinumero Nordea FI36 2059 1800 0151 60 

 

Lahjoitus juutalaistyölle viite 30520 

Exodustyö  viite 31516 

Blummien Israel työ viite 1203 

Kannatusmaksu viite 1122 

 

RUKOUSILLAT JATKUVAT  TORSTAISIN KLO 19.00  

 

TOIMITILOISSAMME MALMILLA 

 MALMIN RAITTI 30, 00700 HELSINKI 
 

Messiaaninen juutalainen (TV7:sta tuttu ) Rory Kaye 

vierailee kointähdessä 09.11.2017 Klo 19:00 
 

SYYSKOKOUS KUTSU 2017 

Kointähti Kristillisen yhdistyksen sääntömääräinen 

Syyskokous pidetään yhdistyksen toimitiloissa 

to 19.10.2017 klo 18:00 Malmin raitti 30, 00700 

HELSINKI. 

 

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: 
 

 

 


