
 
 

 
 

Idäntyön ystävät 
 
     Vuonna 2017 teimme pääsiäismatkan Morhovaan. Matka kesti 15 tuntia, ja kilometrejä tuli 900 yhteen 
suuntaan. Veimme ruokakasseja ja vaatteita useammallekin ystäväperheelle. Lähes joka talossa oli 
munahautomoita ja eläviä tipuja. Saimme pidellä tipuja käsissä ja pääsimme Morhovan pääsiäiskirkkoon. 
Saimme myös nauttia venäläisiä pääsiäisherkkuja. Opimme, että pääsiäisterveydykseen ”Kristus on ylösnoussut”, 
vastataan ”totisesti ylösnoussut.” Näitä reissuja voi nyt muistella lämmöllä.  
     2000 vuotta sitten juuri ennen pääsiäisen tapahtumia Jeesus oli Betaniassa aterialla, kun Maria voiteli hänet 
kalliilla nardusöljyllä (Mark 14). Opetuslapset paheksuivat öljyn haaskausta, mutta Jeesus sanoi: ”Köyhät teillä 
on aina keskuudessanne, ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua ei teillä aina ole. Hän voiteli 
edeltä käsin minun ruumiini hautaamista varten.” Mark 14: 3-9. Tämä oli Marian rakkaudenteko Jeesukselle. 
     Tämän vuoden 2021 pääsiäinen on ollut hyvin erilainen. Emme ole voineet kokoontua yhteen kirkkoihin, 
seurakuntiin, emmekä pääsiäisreissuille. Tänä vuonna jokainen on muistellut ristinkuolemaa ja juhlinut 
ylösnoussutta Jeesusta omalla porukalla. Onneksi on voinut seurata nettilähetyksiä ja nauttia kotiehtoollista. 
Saamme olla kiitollisia menneiden vuosien reissuista ja ystävistämme rajojen toisilla puolilla. Sekä kiitollisia 
ristinkuolemasta ja erityisesti ylösnousseesta Vapahtajastamme! 
     Jeesuksen sanan: ”köyhät teillä on aina keskuudessanne” pitää erityisen hyvin paikkaansa tällaisena aikana. 
Voimme tästä huhtikuun Vera-lehdestä lukea lastensuojelun näkökulmasta elämästä Pietarin kaduilla. Pavel 
kertoo koskettavasti köyhien ahdingosta koronan runtelemassa Pietarissa. Olot palautuvat vuosien takaisiin 
ahdistaviin aikoihin, perheet ja lapset kylmillä kaduilla ja purkutaloissa. Pakistanissa kristityt lapset eivät pääse 
kouluun, kun ei ole rahaa koulupukuihin ja kirjoihin. Nyt on auttamisen aika. Emme voi olla tekemättä mitään, 
kun lähimmäisillämme on hätä. Rakkaus vaatii auttamaan. Milloin sinä olet uhrannut kalliin nardusöljysi? 
Millainen voisi olla sinun rakkaudentekosi Jeesukselle tänä päivänä? 
     ”Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle” Matt 25:40.  
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KÄSITYÖKERHON KUULUMISIA 
 
     Käsityökerhon tapaamiset ovat olleet tauolla marraskuusta lähtien, 
mutta neulojat eivät ole taukoa pitäneet. Osallistuimme Pohjanmaan  
Kansanlähetyksen sukkakeräykseen. Kaksi isoa laatikkoa täyttyi Makasiiniin  
tuoduista neuleista; 60 paria sukkia, 9 peittoa, kasa pipoja ja lapasia. Nämä  
lapsille sopivat neuleet ovat matkalla Pohjanmaan kautta Saksaan ja sieltä  
Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja Moldovaan. Koimme siunausta toimissamme,  
kun samaan aikaan tuli kolme isoa lankalahjoitusta ja neljättä menemme  
pääsiäisen jälkeen hakemaan. TT    -kiitos lankalahjoituksista- 
 
 
KRISTITTYJEN AIKUISTEN JA LASTEN KOULUTUS PAKISTANISSA 
 
     1.Tim 4:13 Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kun minä tulen. 
Pakistanissa väkiluku on 208,3 miljoonaa(2021) heistä kristittyjä on n.4.1 miljoonaa. 
Noin 70% kristityistä on kadunlakaisijoita ja tiilentekijäitä. Aikuisten koulutus Pakistanissa on 
alhainen. Valtio ei pysty järjestämään koulutusta kaikille kansalaisille. 
     Pojista 55% käy koulua ja tytöistä 45%. Kristityt lapset asuvat vanhempiensa, tiilitekijöiden luona jotka 
ovat kaukana kylistä ja kaupungeista. Lapsille on vaikea lähteä kouluun ja vanhempien on vaikea maksaa 
kuljetusmaksuja sekä koulukäynti maksuja. Lapset joutuvat tekemään tiiltä vanhempiensa kanssa. 
     Maaliskuun 2021 alussa järjestettiin tiilentekijöiden alueelle aikuisten koulutusta ja heidän lapsillensa 
peruskoulutusta. Aikuisille opetetaan lukemista, kirjoittamista ja laskentaa. Pastori käy opettamassa heille 
Raamatuntuntemusta. Vuoden jälkeen aikuiset voivat mennä töihin tehtaalle, kun he osaavat lukea. 
Tiilentekijöiden lapsille tarvitaan 25 lasta varten koulupuvut, jotka maksavat 30€ yhtä lasta varten 
vuodessa, sekä koulukirjat 10 € lasta kohden vuodessa. 
     Pyydän avustusta lasten koulupukua ja kirjoja varten. 
Hyvää pääsiäistä teille kaikille, 
kiittäen 
Sabih Ul Masih 
Idäntyö ry:n hallituksen jäsen 
 

  
 

 
 
 

 



 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    
     
   
    
 

TERVEISIÄ PIETARIN KADUILTA 
 
     Kaikki lapset ja henkilökunta tyttökodissa ja sosiaalityöntekijät voivat hyvin, niin myös pojat tukiperheissä ja 
heidän kasvattivanhempansa ja sukulaisensa, jotka huolehtivat heistä. Annamme koko henkilökunnalle ja kaikille 
lapsille maskeja, desinfiointiaineita, hanskoja ja teemme paljon varotoimia.  
     Pietarissa ei ole täyttä sulkua, suurin osa pääsee käymään töissä, mutta silti köyhiä on paljon. Monilla ei ole 
tarpeeksi rahaa ruokaan. Pelkäsimme, että katulasten tilanne muuttuisi sellaiseksi kuin se oli 15 vuotta sitten, kun 
monet lapset karkasivat kotoa, koska kotona ei ollut mitään syötävää. Samanlaista ei ole tapahtunut vielä, mutta 
olemme jo tavanneet perheitä, jotka ovat kadulla, koska heillä ei ole tarpeeksi rahaa vuokraan. 
     Koronapandemian aikana sosiaalityötekijämme ovat onneksi saaneet jatkaa töitä kadulla, mutta meidän on 
tehtävä poliisien kanssa yhteistyötä, ja heti raportoida heille, jos meidän työntekijämme kohtaa kodittoman teinin tai 
aikuisen, jolla on kuumetta. 
     Meidän piti myös tilata maskeja, hanskoja ja suojalaseja käytettäväksi töissä kodittomien keskuudessa. Meidän 
sosiaalityöntekijämme ovat tavanneet vain muutaman teinin ja kodittoman aikuisen, jolla oli koronatyyppisiä oireita 
koko tämän ajan. Luultavasti se johtuu siitä, että kodittomat ihmiset, jopa aikuiset, ovat melko nuoria eivätkä elä 
niin kauan, että he kuuluisivat riskiryhmään ja saisivat viruksen vakavammassa muodossa. Heidän kontaktinsa ovat 
aika rajoitetut, koska muut ihmiset yrittävät välttää heitä useimmissa tapauksissa. Olemme soittaneet ambulanssia 
niin kuin oli määrätty, vaikka marraskuun alussa Vitalin piti odottaa ambulanssia hylätyssä talossa yhdessä 20-
vuotiaan kodittoman miehen kanssa noin viisi tuntia, koska ambulanssipalvelu oli kovasti ylikuormitettu. Samaan 
aikaan meidän työntekijät ovat kohdanneet paljon enemmän kodittomia ihmisiä, joilla oli ruokamyrkytys ja pieniä 
vammoja.  
     -Kuvassa sosiaalityöntekijät Vitali ja Elisaveta- 
 
     Tapaamme useimmiten yhä sellaisia teinejä, jotka olivat kadulla eri syistä jo  
ennen sulkua ja vain vähän yksinäisiä nuorempia. Sosiaalityöntekijämme ovat  
kadulla tavanneet lapsiperheitä, jotka ovat hyvin vaikeassa tilanteessa  
(yhdessä vanhempien kanssa). Olemme jo tavanneet kaksi perhettä, joka on  
menettänyt asuntonsa, koska he eivät ole pystyneet maksamaan vuokraa,  
joten heidän oli pakko muuttaa hylättyihin taloihin. Yksi näistä perheistä tulee  
Tadzikistanista. He ovat vihdoin löytäneet asunnon sukulaistensa avulla, sillä  
aikaa kun me yritimme keksiä keinon auttaa heitä. Toinen näistä perheistä on  
venäläinen. He vuokrasivat asunnon Pietarista, mutta sitten isä jäi työttömäksi  
sulun takia. Tähän perheeseen kuuluu isä, äiti ja 10-vuotias tytär. He asuivat noin  
kuukauden hylätyssä varastorakennuksessa ilman vettä ja sähköä, viemäri ja  
keskuslämmitys kuitenkin toimivat. Pyysimme meidän ystäviämme Pihkovan luostarissa auttamaan heitä ja perhe 
muutti sinne. He saivat sieltä pari huonetta ja he voivat työskennellä luostarissa vähän aikaa, kunnes heidän 
taloudellinen tilanteensa muuttuu paremmaksi.  
     Olemme saaneet tietoja median kautta, että Moskovassa on ihmisiä Tadzikistanista ja Uzbekistanista, jotka ovat 
jääneet työttömäksi ja asuvat metsässä lähellä kaupunkia itse kaivamissa kuopissa. Heidän kanssaan asuu niinkin 
nuoria lapsia kuin 7-vuotiata, mutta me emme ole tavanneet sellaisia ihmisiä Pietarissa. Teineillä ja nuorilla 
aikuisilla, jotka ovat yksin asuneet kadulla pitkään, ilman vanhempiaan, on enemmän ongelmia kuin tavallisesti. 
Aikaisemmin he saivat ruokansa suurimmaksi osaksi kerjäämällä tai tekemällä pienempiä rikoksia, kuten 
varastamalla kännyköitä ja metalliromua hylätyistä tehtaista, myymällä huumeita jne. Kerjäämisestä tuli paljon 
vaikeampaa, kun vähemmän ihmisiä liikkuu kaduilla.  
     Jotkut katuteinit kärsivät nyt ruoan puutteesta, sellaista ei ollut aikaisemmin. Meidän päätehtävämme ei ole 
tukea elämistä kadulla, vaan löytää lapsia ja uusia tulokkaita kaduilta ja saada heidät pois sieltä nopeasti. Yritämme 
auttaa vanhempia teinejä myös, mutta heidät on hyvin vaikeaa saada pois sieltä monen vuoden päästä. Heillä on 
pitkä rikoshistoria ja ovat riippuvaisia huumeista. He eivät halua tulla pois kadulta, koska he eivät pystyisi 
asumaan lastenkodeissa, koska siellä huumeet ovat kielletyt. He luultavasti joutuisivat nuorisovankilaan, jos poliisi 
saisi heidät kiinni. On olemassa vain vähän kuntoutuskeskuksia alaikäisille, eivätkä he pysty ottamaan vastaan 
monta huumeriippuvaista nuorta. Usein teinit eivät edes halua olla siellä. Yleensä toimitamme heille ruoan sijaan 
puhdasta juomavettä, jotta he eivät saisi ruokamyrkytystä ja annamme lämpimiä vaatteita kylminä 
ajanjaksoina, koska tapaamme usein kodittomia joilla on paleltumia. Mutta nyt annamme myös vitamiineja 
ja ruokaa niille, jotka eivät voi sitä saada päiväkeskuksista tai lastenkodeista ja kuntoutuskeskuksista ikänsä takia. 
 
Pavel Petrushenko,  
Pietarin lastensuojeluyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 
 
   

 



 

 

 

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 

TERVEISIÄ GRIGORILTA 
 
     Grigorin olosuhteet ovat vakiintuneet ja hän 
palvelee Kupanitsan kirkossa säännöllisesti. Hän 
kertoo, että Pietarin alueella ainakin kaikki luterilaiset 
kirkot ovat täysin normaalisti avoinna ja toiminnassa. 
Hänen lähettämiensä kuvien mukaan kirkossa ei edes 
maskeja käytetä. Hän palvelee keskimäärin 3- 4 
päivänä Kupanitsan kirkossa, välillä hän käy myös 
avustamassa Hietamäen ja Volosovan kirkoissa.       
     Omille seurakuntalaisille pidettävien 
Jumalanpalvelusten lisäksi kirkossa vierailee 
runsaasti ryhmiä Pietarin alueelta. Sen lisäksi, että 
heille pidetään oma Jumalanpalvelus, heille esitellään 
kirkkoa ja sen historiaa, järjestetään tarjoilut ja 
toivotaan, että he myös taloudellisesti tukisivat 
seurakunnan toimintaa.  Parhaimmillaan Grigori pitää 
kolmekin Jumalanpalvelusta pyhäisin samassa 
kirkossa. 
     Nyt erityisesti korona-aikana on korostunut 
kotiehtoollisten toimittaminen lähiseudun kylissä. 
Alueella on paljon vanhuksia, jotka eivät pääse 
kirkkoon. Suuri osa heistä on suomensukuisia. 
Hautajaisia ei juuri nyt ole paljoa, mutta vuoden 
vaihteen molemmin puolin niitä oli lähes viikoittain, 
joskus useampiakin viikossa. Avioliittoon 
siunaamisia on ollut joitakin. Samoin kasteita. 
Kasteelle tulee sekä lapsia että aikuisia.  Kirkolla 
myös ruokitaan vähävaraisia ihmisiä ja diakonissojen 
kanssa heille annetaan vaateavustusta. 
     Grigori korostaa, että tänä vuonna on Kupanitsan 
kirkolla kaksinkertainen juhlavuosi. Nyt tulee 30 
vuotta siitä, kun kirkko peruskorjattiin Neuvostoliiton 
aikakauden jälkeen. Lisäksi kirkko täyttää 160 vuotta. 
Töitä hänellä siis riittää, mutta työpaikkaa ei ole 
vakinaistettu ja siksi palkkaus on hyvin vaatimaton. 
Hän odottaa kovasti, että rajat avautuisivat ja että 
pääsisimme puolin ja toisin tapaamaan. Olen 
Messenger-yhteydessä Grigoriin melko usein ja aina 
hän pyytää: muistakaa häntä rukouksissa. 
Tapani 
 

 
 
Jumalanpalveluksen jälkeen Kupanitsan kirkossa 
nautittiin pääsiäisherkkuja. 


