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Ystävyyttä yli rajojen 
 
     Viime kesän pietarilaisten katulasten leiri Peltolassa on kantanut ystävyyden hedelmää. Rebekka vietti 
leirillä kaikki 10 yötä pietarilaisten tyttöjen kanssa samassa huoneessa. Tytöt tutustuivat hyvin ja nyt Masha-
kodin tytöt soittelevat ja kirjoittelevat Rebekan kanssa. Edes Korona-virus ei ole saanut yhteyttä katkeamaan.  
     Venäjällä ollaan oltu samalla tavoin kuin Suomessa karanteenissa. Koululaiset opiskelevat Masha-kodissa. 
Dana kertoo, että koulu on karanteenista huolimatta mennyt hyvin. Hän pärjää hyvin ilman opettajaa. Dana on 
ruvennut itse opiskelemaan suomen kieltä. Numerot on vaikeita oppia, ja hauskin sana on koira. Tämän vuoden 
suurimpana tavoitteena Danalla onkin oppia suomen kieli. Hänellä on paljon suomalaisia kirjoja. Tämä kertoo 
siitä, miten kovasti Dana tykkäsi olla leirillä ja ikävöi Suomeen. 
     Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten ystävyys säilyy, vaikka maiden rajat ovat kiinni. Yksi puhelinsoitto tai 
viesti ystävältä on kovin tärkeää. Muista tällaisina aikoina lähimmäisiäsi, puhelinsoitolla, kortilla, viestillä tai 
rukoilemalla hänen puolestaan. Rukouksessa ei ole välimatkaa.  
     Samalla tavalla välit Jumalaan on tärkeä säilyttää läheisinä. Voit elää lähellä Jumalaa koronasta huolimatta. 
Jumalan läheisyyttä voi hakea kesäisestä luonnosta. Itse käyn kävelemässä metsässä, tai istun lammenrannalla, 
ja koen Jumalan läheisyyttä rukouksessa. Jumalan äänen kuuleminen ei aina vaadi tunnettuja puhujia ja 
kokouksia. Hiljaisuudessa kuulee kuiskauksen parhaiten. Levollista kesää, ja Jumalan läheisyyttä Vera-lehden 
lukijoille. 
     Tästä lehdestä voit lukea terveisiä Hildalta, Grigorilta, Larissalta ja Jounilta. Jumalalle ja meille he kaikki 
ovat tärkeitä, ja heidän työnsä on arvokasta. Jumalan valtakunnan työ on meille kaikille yhteistä. Jokainen 
meistä voi osallistua siihen. Muistetaan rukouksin kaikkia eturintamalla olijoita.  
     Tiedätkö, sinullekin on viesti Jumalalta, voit lukea sen Raamatustasi. ”Älä pelkää, sillä minä olen sinut 
nimeltä kutsunut, sinä olet minun.” Jer 43: 1.  
Terveisin Heidi ja Rebekka 
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TERVEISIÄ HILDALTA 
   
 
      Hilda Taipale on vakituinen vankilaevankelistamme. 
 Vaikka itse emme Venäjällä pääsekään enää vankiloihin, Hildan kirjeet pääsevät yli muurien julistamaan 
hyvää sanomaa ja anteeksiantamusta siellä viruville syntisille. 
     Hilda tuli uskoon 1992 Virossa asuessaan ja muutti Suomeen 1994 ja täältä käsin aloitti evankelistana 
suomalaisissa kuntoutuskodeissa ja järjestöissä ja kirjeenvaihdon venäläisten vankien parissa. Vuodesta 1998 
hän tuli mukaan matkoillemme Pietarin alueen vankiloihin ja oli ryhmämme evankelista. Hänellä on oman 
elämänkokemuksensa johdosta vahva todistus Jumalan armahtavasta rakkaudesta. Vuosien mittaan 
kirjeenvaihtoystävien määrä kasvoi ja vuosikausia hän vastasi 250 ihmisen kirjeisiin kuukausittain. Kolme, 
neljä vuotta sitten hän supisti kirjeenvaihtoaan rajusti ja aikoi lopettaa sen kokonaan. Samaan aikaan Jumala 
lähetti hänelle uusia ystäviä, joiden elämässä oli sellaisia hengellisiä ongelmia ja kysymyksiä, ettei hän 
voinutkaan jättää heitä. Hän sai uuden innon kirjoittamiseen ja nyt Hilda sanoo kirjoittavansa vangeille, niin 
kauan kuin Herra voimia antaa. Jatkuvasti kirjeenvaihtoon liittyy uusia vankeja ja useat heistä ovat 
elinkautisvankiloista hyvin eri puolilta Venäjää. Raamatusta nousevat kysymykset, kuinka voi pelastua, kuinka 
elää kristittynä erilaisten ongelmien keskellä, siinä tärkeimpiä aiheita vankien kirjeisiin. 
       Hilda on hiukan tutustunut internetin välityksellä myös venäläisen vankilamaailmaan ilmiöihin. Venäjällä 
siellä esitellään aivan avoimesti vankien tarinoita ja rikokset avataan kaikkien nähtäväksi. Hildan mielestä 
kertomukset ovat melko rajuja ja luotaantyöntäviä. Samalla hän on tajunnut, kuinka suuri on Jumalan rakkaus 
syntisiä kohtaan. Kaikkia Hän kutsuu luokseen. 
       Koronan vaikutuksesta vankilamaailmaan Hildalla ei ole vielä mitään arviota. Kirjeenvaihdossa oli 
talvella parin, kolmen viikon katkos. Vasta toukokuussa hän on saanut posteja, jotka ovat kirjoitettu jo 
maaliskuussa. Siihen aikaan virallinen Venäjä vasta uskalsi tunnustaa, että Venäjällä on koronatartuntoja. 
       Rajojen sulkeuduttua emme voi viedä Hildan kirjeitä postitukseen Viipuriin, eikä voida ostaa sieltä 
postimerkkejä. Hän joutuu postittamaan kirjeet Suomesta ja se tulee monin kerroin kalliimmaksi tällä tavoin. 
Kiitos Jumalalle, että Sana kuitenkin kulkee ja kantaa satoa!  
Helena Jokinen 
 
 
 
 
 
TERVEISIÄ GRIGORILTA 
 
     Venäjällä asuva ystävämme Grigori ei pääse koronarajoitusten vuoksi  
liikkumaan yhtä paljon kuin normaalisti. Se ei kuitenkaan estä häntä  
auttamasta lähimmäisiään. Hän on ollut läheisesti yhteistyössä eri  
lastenkotien kanssa ja siksi hänellä on suuri ystäväpiiri entisten  
lastenkotilasten joukossa, jotka 18 vuotta täytettyään ovat joutuneet pois  
lastenkodista. Suuri osa heistä on orpoja tai sosiaaliorpoja. Se tarkoittaa, että vanhemmat ovat hylänneet heidät 
tai lapset on otettu pois vanhemmiltaan alkoholin tai huumeiden vuoksi. Nämä entiset lastenkotilapset ovat 
muutenkin heikoilla elämässään. Nyt koronan aikana koulut on suljettu ja useat työpaikat kiinni. 
     Näitä rahattomia ja heikoissa asumisoloissa olevia nuoria Grigori auttaa päivittäin. Hän kertoo, että joskus 
heitä käy yksi päivässä, mutta suurimmillaan jopa 12 henkeä päivässä. Keskimäärin ehkä 4 -6 
henkeä päivässä. Jotkut tulevat aamulla jo ennen kuutta, toiset myöhään illalla. Aina kun hän tuli myöhään 
yöllä Suomesta ja valot syttyivät hänen asunnossaan, niin heti tuli useampi nälkäinen nuori hänen luokseen, 
kun oli herkkuja tiedossa.  Nyt Suomesta tuodut elintarvikkeet ovat olleet loppu jo kauan. Ja erityinen harmi 
on, kun Suomesta tuotu kahvi on loppunut. 
     Hän ostaa kaupasta elintarvikkeita, keittää suuren kattilallisen soppaa, tekee aamupalaa, puuroa ja 
paistaa kananmunia. Suomesta tuomiaan vaatteita, lakanoita ja kenkiä hän on jakanut tarvitseville. 
Nyt nekin on kaikki jaettu. Grigorin luona nämä nuoret viettävät aikaa, keskustelevat ja rukoilevat yhdessä.  
Mukaansa he saavat aina myös purkissa Grigorin keittämää soppaa tai muuta ruokaa. 
     Oma kokemukseni on, kun olen matkoilla nukkunut samassa huoneessa Grigorin kanssa, että hänen 
puhelimensa soi joka yö  ja hän puhuu puhelimessa pitkälle yli puolen yön.  Nämä entiset orpokotien lapset 
hakevat turvaa Grigorilta, kun heillä ei ketään muita auttajia ole. 
Grigorin harras toivomus on, että mekin muistaisimme orpokotien lapsia sekä niitä nuoria, jotka 18 vuotta 
täytettyään ovat joutuneet jo ulos ja yrittävät yksin selviytyä elämässä. 
Tapani Vanhala 
 

 



 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    
     
   
    
 

TERVEISET LARISSALTA 
 
     Tervehdys rakkaat ystävät. Olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme kertoa teille, että teidän rukouksenne 
eivät ole olleet turhia. Olemme saaneet kaupaksi melkein kaikki kukat, ja melkein kaikki puutarhakasvien 
taimet. Se on Jumalan ihme. Kiitos kaikille, jotka olette rukoilleet meidän puolestamme. 
     Olemme jo kylväneet ja istuttaneet kaikki peltomme. Istutimme 7 hehtaaria perunaa ja 6 hehtaaria kaalia 
sekä kylvimme 3 hehtaaria porkkanaa ja punajuurta. Nyt olemme lopettelemassa kurkkujen ja punajuurten 
istuttamista kasvihuoneissa. 
     Rakastamme teitä paljon, kaipaamme teitä paljon ja kiitämme Jumalaa, että meillä on ystäviä, jotka 
rukoilevat meidän puolestamme, uskovat meihin ja siunaavat meitä. 
     Kiitos osallistumisestanne, jotta voimme ostaa hanhia, ja kiitos rukoilijoille, meidän kanat kasvavat ja 
munivat jo. Odotamme milloin voimme ostaa lehmän ja sikoja, mutta ajattelemme, että Jumala tietää ja näkee 
kaiken. Paljon kiitoksia teille. 
     Jumala on suuri, meillä ei koskaan ole ollut tällaista toukokuuta. Jumala siunasi meitä ja antoi 
meille tällaiset ansaintamahdollisuudet. Tämä on Jumalan ihme tänä aikana, kun koko maailmassa toiminta on 
rajoitettua. Jumala antoi lapsilleen turvallisuutta ja tilaisuuden tehdä työtä ja saada palkkaa työstään.  
Kiitos Jumalalle! Larissa Ostahina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERVEISIÄ JOUNILTA 
 
 
 
 
TERVEISET JOUNILTA 
      
     Mäntsälän Helluntaiseurakunnan elintarvikkeiden jakelu eli Elämä leipä  
jokaiselle-työ on koronarajoitusten aikana kasvanut entisestään ja saanut  
uusia muotoja. Toiminnasta vastaava Jouni Törmänen kertoo, että tällä hetkellä  
elintarvikkeita jaetaan viitenä päivänä viikossa. Kolme päivää on varattu  
yksityisille henkilöille. Heitä käy viikoittain noin tuhat henkeä.  
Kaksi päivää on varattu seurakunnille ja järjestöille, jotka edelleen  
jakavat elintarvikkeet omille asiakkailleen. Turvamääräyksiä noudatetaan.  
Halliin lasketaan vain 10 henkeä kerrallaan, kaikilla on käsineet kädessä  
ja etäisyyksistä huolehditaan. Monet käyttävät lisäksi kasvomaskeja. 
     Myös Mäntsälän kunta tekee yhteistyötä Helluntaiseurakunnan kanssa.   
Sen sosiaalityöntekijät noutavat elintarvikkeita kriisiperheisiin vietäväksi.  
Samoin Luterilaisen seurakunnan diakonit hakevat elintarvikkeita autettavilleen sekä ohjaavat ihmisiä 
ruokajonoon. Mäntsälän kunta tukee toimintaa myös taloudellisesti. 
      Toiminnasta aiheutuu noin 12 000 euron menot kuukausittain, mutta   Jumala on siunannut toimintaa, 
lahjoittajia on löytynyt. Hän arvioi, että vuositasolla elintarvikkeita jaetaan heidän kauttansa noin 4,5 miljoonaa 
kiloa. Raisiolta tulee tänä vuonna noin miljoona kiloa jaettavia elintarvikkeita. 
     On siunaus, että on paljon jaettavaa, sanoo Jouni. Rajoitusten aikana rekat kuitenkin kulkevat eri maiden 
välillä. Virosta sekä myös Latviasta ja Liettuasta on löytynyt sopivat yhteistyökumppanit ja heille on voitu 
toimittaa elintarvikkeita kaiken aikaa. Jumala on tämän kaiken takana, Hänelle kaikki kunnia, päättää Jouni. 

  

Valerin ja Larissan perhe kukkia myymässä  Kaalin istutusta 
Ivangorodissa Viron rajalla. 

 



 

 

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 

NAISTEN ASEMA PAKISTANISSA 
     Pakistanissa on asukkaita 212.2 miljonaa, joista 
kristittyjä n.1.16%. Pakistanissa on viisi maakuntaa: 
Punjab, Khyber Pakhtunkhwan, Baluchistan, Gilgat 
Balistan ja itsenäinen Kashmir. Jokaisessa 
maakunnassa on oma kieli ja kulttuuri. 
     Pakistan on islamilainen valtio, jossa miehet 
päättävät vaikka naisilla on myös äänioikeus. 
Miehet määrittelevät myös uskonnon säännöt. 
Pakistanissa avioliitto tapahtuu perheiden 
järjestämänä ja usein sukulaisten kesken esim. 
serkkujen kesken. Varsinkin tytöt naitetaan 
alaikäisinä. Avioeroja tapahtuu harvoin, koska 
nainen on taloudellisesti riippuvainen miehestä. 
Lisäksi ajatellaan, että avioero on häpeäksi koko 
suvulle. 
     33% naisista joutuu kokemaan väkivaltaa ja 
hyväksikäyttöä. Naisten koulutus Pakistanissa on 
maailman alhaisin, vain 15% naisista on 
lukutaitoisia. 
     Pakistanilainen nuori nainen, rauhannobelin 
saaja, Malala Yousafzai, joka puolusti tyttöjen 
oikeuksia käydä koulua, joutui v. 2012 Talebanin 
terrori-iskun kohteeksi. Hänen maakunnassaan sadat 
tyttöjen koulut on tuhottu. Naiset elävät neljän 
seinän sisällä. 
     Pakistanissa on eri ryhmiä ja heimoja, joissa 
nainen kohtaa ennakkoluuloja. Pakistanilaisessa 
yhteisössä nainen kärsii ja joutuu kohtaamaan 
monenlaisia ongelmia kun hän jää leskeksi esim. 
sosiaalisia, taloudellisia, kulttuurellisia ja psyykkisiä 
ongelmia. Pakistanissa ei ole sosiaalihuoltoa. 
Naisilla ja tytöillä on hyvin vähän mahdollista asua 
yksin, koska he ovat aina riippuvaisia miehistään. 
Naiset ovat sitoutuneita kulttuurinormeihin. 
Enemmistö naisista on kotirouvia. Pakistanin 
yhteiskunnallinen järjestelmä tarjoaa työtä 
ensisijaisesti miehille. 
     Kaupungeissa jotkut naiset käyvät työssä ja 
koulussa. Pakistanissa tytöillä ja pojilla on eri 
koulut. Kristityissä kouluissa on sekä tytöt, että 
pojat opiskelemassa yhdessä. Tyttöjä ja naisia jotka 
työskentelevät kotiapulaisina rikkaiden kodeissa, 
pidetään orjina ja käytetään hyväksi ja 
pahoinpidellään. 
     Kristittyjen kulttuuri eroaa muslimien 
kulttuurista, esim. uskonnollisia tapahtumia 
vietetään yhdessä, häissä ja suruaikana ollaan 
yhdessä samassa kirkossa. Mutta muslimikulttuuri 
on enemmän miesten kulttuuri. 
     Helmikuussa 2020 Marttyyrien Äänen 
avustuksella perustettiin ompelukeskus 20 kristitylle 
naiselle Punjabin maakunnassa, Pakistanissa 
 
 

Riihimäen Idäntyö ry:n vintage-myymälä  
MAKASIINI 
Kauppakuja 10, Riihimäki 
AVOINNA  arkisin ti-pe klo 12-17 
 lauantaisin klo 10-14 

Sabih Ul Masih, 
Idäntyön hallituksen jäsen 
30.5.2020 
 

Kuule, Isä Taivaan, pyyntö tää: Auta, ettei kukaan yksin jää. 
Katso, Isä, lasta kärsivää. Siunaa koko maailmaa. 
 
Näet, Isä Taivaan, lapsen sen. Joka kääntyy puolees rukoillen: 
Anna leipä jokapäiväinen. Siunaa koko maailmaa. 
 
Ethän Isä Taivaan unohda. Lapsiasi sodan jaloissa. 
Rauha anna viha sammuta. Siunaa koko maailmaa. 
 
Varjele ja siunaa Afrikkaa. Amerikan maita, Eurooppaa. 
Australiaa suurta Aasiaa. Siunaa koko maailmaa. 


