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Hyvät Idäntyön Ystävät 
Miksi teemme avustustyötä? Teemmekö sitä oman maineemme tai 
oman kunniamme vuoksi? Yritämmekö sillä miellyttää Jumalaa ja 
päästä jopa taivaaseen lähimmäisiämme auttamalla? Ei . Näin se ei 
mene. Nämä esimerkit kertovat tilanteista, joissa omin voimin yri-
tämme olla parempia kuin olemmekaan. Edellä kuvatuissa tilanteissa 
voimamme loppuisivat hyvin pian. Toimistamme myös paistaisi läpi 
selvästi, että yritämme tehdä sitä omaksi hyödyksemme ja että emme 
ole tosissamme. 
Tämä tehtävä, lähimmäistemme auttaminen, jota me teemme, on meille 
annettu. Jeesus on ensiksi kutsunut meidät opetuslapsikseen ja me 
olemme ottaneet Jeesuksen vastaan elämämme Herrana. Joh 15:16 sa-
noo sen näin: Ette te valinneet minua vaan minä valitsin teidät ja asetin 
teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää... Me emme tee 
tätä omassa voimassamme vaan voima tulee ylhäältä. Sen varassa jak-
samme. Meidän ymmärryksemme ja ajatuksemme ovat vaillinaisia ja 
jos meillä ei olisi Pyhän Hengen osallisuutta, emme jaksaisi ponnistella 
lähimmäistemme hyväksi. 
Omaa evankelioimistyötä Riihimäen Idäntyö tekee nykyään hyvin rajoi-
tetusti. Ainoastaan lukumäärältään vähentyneillä Venäjän matkoilla 
sekä Peltolan kesäleireillä meillä on mahdollisuus evankeliointiin. Iloi-
sia olemme kuitenkin siitä, että nykyään evankeliointia harjoittavat 
kaikki yhteistyökumppanimme, joista tärkeimpiä ovat Mirotvorets-seu-
rakunta Pietarissa ja Uusi elämä-keskus lähellä Viron rajaa. Me varus-
tamme heitä heidän työssään, kun he evankelioivat ja opettavat ihmisiä 
sekä avustavat heitä materiaalisesti. Se on ollut meidän päätyömme sen 
jälkeen kun ulkomaalaisilta kiellettiin pääsy Pietarin vankiloihin. 
Yhdistyksemme rahankeräyshakemus on ollut jo puoli vuotta vireillä 
eikä vastausta vielä ole tullut. Sama ongelma tuntuu olevan yleinen kai-
killa kristillisillä keräysluvan hakijoilla. Tämä ei nyt kuitenkaan ole ko-
vin suuri ongelma meille, sillä keräyslupa koskee rahan keräystä suu-
relta yleisöltä. Rahalahjoituksia voimme koko ajan ottaa vastaan ja jäse-
niämme voimme jopa pyytää muistamaan meitä taloudellisesti, kun ke-
sän leirit Peltolassa kohta lähestyvät ja niiden toteuttaminen vaatii 
meiltä myös vahvaa taloudellista panostusta. 
"Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyi-
sen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan." 1 Joh.4:9 
     Puheenjohtaja Tapani Vanhala 



 
- Jos ihminen haluaa olla onnellinen, hänellä pitää olla yhteys Luojaansa, Andrei Murugov sanoo Fel-
lowship-seurakunnassa. Andrein ja Marinan lapset: Ljubov (vas.), Andrei Jr., Pietari ja Sofia. Kuva ja 
teksti: Seppo Ylönen 
 
Pietarista sanomaa suomalaisille 
 
Riihimäen Idäntyön työntekijät pääsivät aikaisem-
min useita kertoja pietarilaisiin vankiloihin. Siellä 
oli kuulijoiden joukossa myös Andrei Murugov, 
joka oli tuomittu murhaan osallistumisesta. Se 
synti painoi omaatuntoani. Päädyin vankilassa 
hengelliseen kokoukseen. Sain kuulla, että Jumala 
antaa kaikki synnit anteeksi. Aloin käydä kokouk-
sissa. Vaikka olin muslimi, polvistuin alttarille. 
Sanoin Jumalalle, että jos tämä on totta, niin anna 
syntini anteeksi. Kun nousin ja kuivasin kyynelei-
täni, tunsin itseni hyvin onnelliseksi. Siitä päivästä 
lähtien olen palvellut Herraa, Andrei kertoo 
vuonna 1997 tapahtuneesta kääntymisestään. Hä-
nen vaimonsa Marina Murugova, joka sanoo ol-
leensa aikaisemmin ateisti, tuli Kazakstanista Pie-
tariin lopettamaan yliopistoon kulttuuritieteen 
opintojaan. Hän meni vuonna 2003 perustettuun 
pieneen seurakuntaan, jossa olivat Andrein lisäksi 
Igor ja Irina sekä näiden poika. Asuin Igorin ja 
Irinan kotona, jossa seurakuntakin kokoontui.  
 
Me luimme päivittäin Jumalan sanaa ja ruko-
limme. Jumala puhutteli minua ja alkoi tehdä työtä 
sydämessäni. Tulin uskoon. Nyt Rauhan Tuoja -
seurakunnassa, jonka pastorina Andrei Murugov 
toimii, on noin sata jäsentä. Nämä ovat entisiä 

vankeja ja kadulta pelastuneita. Eräs kolmilapsi-
nen perhe löytyi Moskovan asemalta. Nyt se tekee 
seurakuntatyötä ja ruokkii viikoittain kodittomia.  
 
Andrein ja Marinan perheessä on neljä lasta: And-
rei Junior, 10, Peter, 7, Ljubov, 4 ja Sophia, 2. 
Viidennen lapsen on laskettu syntyvän heinäkuun 
alussa. Riihimäen Idäntyö tukee heidän seurakun-
taansa. Toissa maanantaina Andrei puhui Riihi-
mäen kirkossa Sanan ja rukouksen -illassa. 
Olemme käyneet Riihimäellä ja muualla Suo-
messa useita kertoja. Saarnasin äskettäin myös 
Helsingissä venäläisessä seurakunnassa. Nyt 
olemme täällä Riihimäen Uskonyhteys Fellowship 
-seurakunnassa, jossa meillä on myös ystäviä.  
 
Andrei ja Marina valmistelevat pietarilaisen las-
tenkodin kesäleiriä, joka on ensi kesänä Suo-
messa. Riihimäen Idäntyön järjestämä leiri on jär-
jestyksessään neljäs. Andrei toimii sen johtajana. 
Vuosi sitten tuli laki, jonka mukaan Pietarissa saa 
pitää jumalanpalveluksia vain kirkoissa. Ulkoil-
matilaisuuksia ei saa järjestää. Seurakuntamme ju-
malanpalvelukset ovat lauantaisin Inkerin kirkon 
Pyhän Mikaelin kirkossa, Vasilin saarella. Yhdek-
säntoista vuotta sitten riihimäkeläiset lähetystyön-
tekijät kylvivät minuun sanan siementä. Nyt minä 
tuon sitä takaisin tänne Suomeen. 



 Gulja Mirzamehdova on organisoinut yhden nai-
sen meijeritoimintaa kylässään. Omien lehmien 
tuoton lisäksi hän ostaa lähiseudulta maitoa, tekee 
niistä rahkaa ja voita ja myy Holmin torilla.  
Tämänkaltainen toiminta on Venäjällä ihan eri-
koista. Gulja saa näin parempaa tuottoa ison per-
heensä ruokkimiseen kuin myymällä vain maitoa.  
Rohkea nainen! Kuva: Helena Jokinen 
 
Pääsiäismatka Novgorodin alueelle 
Lähdimme kiirastorstai-iltapäivällä ajamaan rak-
kaiden ystäviemme luokse kohti Novgorodin maa-
seutua. Matkassamme oli kolme uljasta ja väsy-
mätöntä kuskia; Risto Jokinen, Sasha Kirjunov ja 
matkassamme ensimmäistä kertaa oleva Vitalij. 
Muissa tehtävissä olivat Helena Jokinen, Raija 
Saari, tyttäreni Ronja ja minä. 
Emme olleet ainoat matkalaiset rajan yli, joten ei-
venäläisten autojen jonossa piisasi väkeä. Rajalla 
ehdimme suunnitella tulevaa reissuamme, syödä, 
juoda, lukea, torkkua, käyskennellä metsässä, kes-
kustella, laulaa, soittaa kitaraa ja leikkiä. Silloin 
tuntui kaikkea muulta kuin mukavalta istua au-
tossa, mutta paljon saimme aikaiseksi 4,5 tunnin 
aikana.  
Myöhäisen ajankohdan takia päätimme ajaa suo-
raan Samohvolovoon, jottemme häiritsisi poikako-
din asukkaita keskellä yötä. Pitkän perjantain aloi-
timme pikkupakkasessa tutustuen Holmin toriin - 
oli muuten ensimmäinen kerta että pääsin siellä 
torille. Siellä pääsimme jo Guljan länpöiseen sy-
leilyyn, hän oli näet myymässä siellä omie maata-
lous tuotteitaan. Kaikkea ruoasta, vaatteisiin ja 
huonekaluihin sekä koneisiin oli tarjolla. Meitä 
tuntui kutsuvan kovasti Samohvolovin aamupala-
pöytä ja sänky, joten jatkoimme matkaa.  
Nukuttuamme muutaman tunnin suunnistimme ta-
kaisin Holmiin ja tuliaisiksi menevien ruokakas-
sien ostamisen kautta ensimmäiseen käyntikohtee-
seemme, Orlovien perheeseen. 1,5vuoden ikäinen 
Matfej ujosteli meitä, mutta vanhemmat olivat 

iloisia saadessaan meidät - aivan kuten mekin hei-
dät kaikki. Sitä kotia saattoi sanoa pääsiäiskodiksi, 
koska siellä oli tipuja sekä linnun- ja kanin poika-
sia, toki ruoan saamiseksi.  
Purettuamme suurimman osan tavarakuormas-
tamme Martinenkojen taloon suuntasimme kohti 
Samohvolovia ja siellä odottaa iltaruokaa sekä 
saunaa. Nyt voin todetta minun olevan Samossa 
leimattu niin nimellä kuin merkillä. Siellä olen ai-
kanaan, lähes kymmenen vuotta sitten, nykyisen 
nimeni saanut. Ja nyt muuripadan piippu leimasi 
minut palovammalla, toki omaa kömpelyyttäni. 
Silloin ei naurattanut, vaikka lunta olikin en-
siavuksi hyvin saatavilla, mutta nyt se on minusta 
jossain määrin huvittavaa, koska käsivarren muis-
toa tullen kantamaan pitkään.  
Lankalauantai meillä meni ystävien luona kiertä-
essä Morhovossa. Ronja jäi jo aamusta martinen-
kojen luokse ahertamaan eläinten kanssa. Niin se 
vain jokseenkin ummikko lapsi rohkaistuu, kun 
vain saa ympäriltään eli matkalaisilta rohkaistusta 
kokeilla siipiään. Meillä muilla oli kohtaamisia 
Guljan, Zinaidan ja Vosovin perheen kanssa. Illan 
lopuksi tapasimme Igor Smirnovin Mirotvorets 
seurakunnan lähättminä toimivan Martinenko 
perhe ja Anatolin. Jokaisella perheellä on omat 
haasteensa, aivan kuin meillä kellä tahansa. Koen 
Jumalan johdatuksessa meitä vietävän juuri niihin 
tilanteisiin mihin he ja me tarvitsemme sekä 
saaamme opetusta, vahvistusta. Aina tälläisissa ti-
lanteissa sekalainen matkaseurueemme omine tai-
toineen ja tietoineen tulee tarpeen. Toki itse 
saamme aina osamme Luojan kasvatuksesta.  
Pääsiäispäivän jumalanpalveluksessa oli kirkko 
täynnä. Siitä olen erityisen kiitollinen, koska syk-
syllä käydessämme ihmisiä oli paikalla vain kou-
rallinen. Hellyyttävintä oli katsoa lasten iloa hei-
dän laulaessaan ylistystä Jumalalle. Toki ihmisten 
puheet ja kohtaamiset henkilökohtaisissa keskus-
teluissa aina ihmeellisesti parantavat sisäisiä haa-
voja. Ainakin tämän matkalaisen täytyy näemmä 
lähteä merta edemmäksi kalaan oppiakseen itses-
tään ja elämästä lisää.  
Kirkon jälkeen suuntasimmekin kohti Pietaria, 
jonne mukanamme tuli lasten laulua johtava Nelli, 
Jaana Martinenko sekä Anatolij - automme istuin-
paikat olivat siis hyvin täytetyt. Tätä kirjoittaes-
sani mielessäni on soinut koko ajan virren 499 sa-
nat: "Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen, Ju-
malan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille ti-
laa riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämme-
nellä ei kukaan ole turvaton."  Aamen. - Kira Sal-
minen- 
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Olet kylvänyt iloiten ja saat myös leikata iloiten 
   Riihimäen Idäntyö järjesti viime kesänä keräyk-
sen Ukrainaan. Vastaanottajaksi kuormalle saimme 
Barnens Ambassad / Lasten lähetystö Ukrainassa. 
Pienen mutta ahkeran avustajajoukon voimin 
saimme valtaisan vuoren keräystavaroita lajiteltua 
ja pakattua. Syksyn tullen Lasten lähetystön suoma-
lainen puheenjohtaja Richard Jyrgen sai kuormapa-
perit kuntoon ja hyväksytyksi. Lastasimme rekan ja 
avustuskuorma saapui Ukrainaan viime vuoden lo-
pulla. Se saatiin jakoon juuri jouluksi. 
    Saimme kuulla uutisia tästä kaikesta Peltolan Uk-
rainan illassa 15.4. Mirjam ja Boas Adolphi Ruot-
sista, sekä Richard Jyrgen, Oili ja Hannu Räsänen 
kertoivat kuvien kera Ukrainan tilanteesta ja tava-
roiden jakamisesta. Lämpimästi, mutta hyvin realis-
tisesti he piirsivät silmiemme eteen kuvan lapsista 
ja perheistä, jotka sinnittelevät vaatimattomissa olo-
suhteissa ja pienillä, joskus ihan olemattomilla tu-
loilla eteenpäin. Iloiten he kertoivat siitä siunauk-
sesta, joka avustustyöstämme on koitunut varatto-
mille ukrainalaisperheille. 
     Lasten lähetystö auttaa köyhiä maaseudun per-
heitä Ukrainassa, lääke- ruoka- ja vaateavustuksin, 
sekä ylläpitämällä Kaverikoteja, joissa vähävarais-
ten perheiden lapset voivat viettää ohjattua iltapäi-
vää koulun jälkeen. Siellä tarjotaan lämmin ateria, 
autetaan läksyjen kanssa. Perheitä tuetaan lahjoitta-
malla siemeniä, kasvatettavia porsaita tai kanoja. 
Perheitä tuetaan, ettei lapsia tarvitse lähettää lasten-
koteihin, vaan vanhemmilla tai isovanhemmilla 
olisi mahdollista kasvattaa heitä omassa kodissaan. 
     Avustuskeräyksen toimeenpaneminen oli kova 
urakka täällä kotimaassa, mutta hyvin paljon se 
teetti työtä myös jaettaessa. Ukraina on hyvin byro-
kraattinen maa ja yksityiskohtaiset lakipykälät saat-
tavat vaihtua kesken kaiken. Mutta eletään toivossa, 
että edelleen voimme auttaa ukrainalaisia. He ovat 
tällä hetkellä eniten avuntarpeessa. 
    Mirjam, Boas ja koko Lasten lähetystön hallitus 
kiittää kaikkia teitä, jotka olitte mukana auttamassa 
tavalla tai toisella! Helena Jokinen (Kuva: HJ) 

SAPATTIATERIA Peltolassa 20.5. klo 18 
Puhujana Petri Kauhanen, musiikkia Outi Lyytikäinen. 
Aterian hinta 16 € Ilmoittaudu 18.5. mennessä Helena 
0503734070__________________________________ 
MATKA UUSI ELÄMÄ-keskukseen 27. - 29.5.2016 
 
Kohde on Kotlin kylässä, Suomenlahden eteläpuolella Ve-
näjällä. Siellä toimii lakkautetussa armeijan varuskunnassa 
kristillinen narkomaanien kuntoutuskeskus Uusi Elämä. 
Tämä noin 250 hengen yhteisö on eräs tärkeimmistä Riihi-
mäen Idäntyön avustuskohteista. 
 
Matkan hinta on 80,- euroa. Perillä on täysihoito. Matka 
tehdään pikkubussilla. Tulomatkalla poikkeamme Kron-
stadtissa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
Tapanille, 040-307475. 


