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   RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

 

                   HELMIKUU 2016 VeraVeraVera   

   LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA                  

Hyvät  Idäntyön  Ystävät 

 

Idäntyössä elämme pakkasten keskellä  rauhallista vuodenaikaa. Yksi  

ponnistus on kuitenkin jo takanapäin. Hengen Uudistus vietti talvikon-

ferenssiaan Riihimäellä ja Idäntyö hoiti viikonvaihteen ruokailut ja 

kahvitukset. Parhaimmillaan ruokailijoita oli 90 henkeä. Meillä hom-

mat menivät hyvin, Helena vastasi ruokien valmistuksesta ja talkoovä-

keä oli riittävästi. Tämä tilaisuus oli meille kuitenkin tärkeä etappi sen 

vuoksi, että Helena Jokinen kertoi ajatelleensa että tämä olisi hänelle  

viimeinen kerta, kun hän vastaa tällaisten tilaisuuksien ruokahuollosta. 

Se tarkoittaa, että meidän pitää löytää uusi pääemäntä erilaisten ylei-

sötapahtumien ruokahuollon pomoksi. 

Ensi kesänä on Riihimäellä Hengen Uudistuksen Kesäkonferenssi ja 

alustavasti on sovittu, että Idäntyö taas hoitaisi ruokahuollon, kuten 

usein aikaisemminkin. Asia vaatii paljon suunnittelua, mutta päällim-

mäinen ongelma on, mistä löydämme Riihimäen Idäntyölle uuden 

ruokahuoltopäällikön tai miten muuten hoidamme suuren tapahtuman 

ruokailuun liittyvät suunnittelu- ja vastuukysymykset. 

 

Tällaisia yleisötilaisuuksien ruokahuoltotapahtumia ja kahvituksia, 

isompia ja pienempiä, meillä on ollut joka vuosi. Ne ovat jatkuvasti 

olleet osa yhdistyksemme omatoimista varainhankintaa. Meillä on hy-

vin osaavaa talkooväkeä kaikkiin näihin ruokailutapahtumiin, se näh-

tiin taas tässä viimeisessäkin tapahtumassa. Muutenkin olemme halli-

tuksessa todella iloisia siitä vapaaehtoisten talkooihmisten määrästä, 

joka löytyy silloin kun heitä tarvitaan. Yhdistyksen pyörittämiseen 

liittyvät normaalirutiinit  sekä  esimerkiksi vaatetavaran noudot ja kul-

jetukset sekä  muut  päivittäiset huoltohommat kasaantuvat liiaksikin 

pienen joukon hartioille. Onneksi meillä kuitenkin on vapaaehtoisessa 

talkooväessä sellainen voimavara, jonka varassa isommatkin hankkeet 

pystytään toteuttamaan. Kiitos teille kaikille. Erityisesti olemme iloi-

sia uusista jäsenistämme ja uusista  vapaaehtoistyöntekijöistämme. 

Makasiinin aukipitäminen vapaaehtoisten avulla on yksi iso osa toi-

mintaamme. 

Alkuvuosi on taas jäsenmaksujen maksamisen aikaa. Koska emme 

lähetä mitään tilillepanokortteja tai muuta asiaan liittyvää postia, niin 

asiasta muistuttaminen on sitäkin tärkeämpää. Hyvät Ystävät muista-

kaapa Idäntyön jäsenmaksu, 25 euroa hengeltä ja viestikenttään viite 

5050. Tilinumero löytyy Veran takasivulta. 

 

"Niinpä minä sanon teille: anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te 

löydätte. Kolkuttakaa, niin teille annetaan."  Luuk 11:9 

 

Puheenjohtaja Tapani Vanhala  
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Yhteistyö  

Elävä Toivo -seurakunnan kanssa 
 

Elävä Toivo -seurakunta jakaa osittain samaa näkyä Riihimä-

en Idäntyön kanssa ja Herra johdatti meidät tekemään yhteis-

työtä vuonna 2014 veljien ja siskojen auttamiseksi Venäjällä. 

Tapani Vanhala ystävineen on uskollisesti tuonut lukuisia 

avustuskuormia varastollemme Haminaan, josta apua menee 

viikoittain Uuden Elämän huumevieroituskeskuksiin Pietarin 

eteläpuolelle. Haluamme esittäytyä tässä vähän tarkemmin.  

 Elävä Toivo -seurakunta toimii tällä hetkellä Hami-

nan, Lappeenrannan ja Parikkalan alueilla. Toimintamme 

alkukotiin Haminaan on vähitellen muodostunut seurakunta-

perhe, jonka alkuvaiheisiin liittyi useamman vuoden rukous-

työllä pohjustettu narkomaanien keskuudessa koettu herätys 

vuonna 2010. Joukkoomme on liittynyt myös  pidempään 

uskon tietä kulkeneita, jotka ovat kaivanneet elävämpää seu-

rakuntayhteyttä. Seurakuntamme muodostuu eri ikäisistä ja 

hyvin erilaisista taustoista tulevista ihmisistä, joita yhdistää 

rakkaus Jeesukseen ja sydämissä palava Pyhän Hengen tuli. 

Elävä ylistys sekä vahva, konkreettisia uskossa kasvun ohjei-

ta antava Sanan opetus ovat seurakunnassamme keskeisessä 

asemassa. Nelijäseninen vanhemmisto rukoilee jatkuvasti 

Herralta ohjeita seurakunnan viemiseksi oikeaan suuntaan. 

 Elävä Toivo-seurakunnan pastorina toimii Simo Ber-

lin, 42 v. Hän sai Herran armosta tulla monien vaikeuksien 

kautta uskoon 2000-luvun alussa. Lapsuudessa alkanut ja 

parantumattomaksi luokiteltu tuskallinen ihosairaus johti tei-

ni-iässä helpotuksen hakemiseen alkoholista. Itsetunnon ja 

fyysisen kunnon kohottamiseksi aloitettu kehonrakennus joh-

ti anabolisten steroidien käyttöön. Viinaa ja hormoneja sai 

kätevästi itärajan takaa ja vähitellen Simo päätyi salakuljetta-

maan niitä muuhunkin kuin omaan käyttöön. Myös huume-

kokeiluja liittyi noihin elämän vaiheisiin.  

 Herralla oli kuitenkin ihmeellinen suunnitelma myös 

Simon varalle ja hän sai kosketuksen Jeesukseen erään aiem-

min uskoon tulleen ystävän kautta. Herra alkoi hoitaa 

maailmassa tulleita haavoja ja Simo löysi koko ajan 

syvenevän rakkauden Jeesukseen ja hänen Sanaansa. 

Jeesus ilmestyi henkilökohtaisesti Simolle vuonna 

2004. Monien rukouksissa tulleiden lupausten jälkeen 

Herra paransi myös ihosairauden joitakin vuosia 

myöhemmin. Vuonna 2009 Herra antoi Simolle vah-

van kutsun takaisin Venäjälle, tällä kertaa omaan työ-

hönsä. Erikoinen, isänmaallisia sukulaisia ihmetyttä-

nyt rakkaus venäläisiin ihmisiin oli jäänyt niiltä vuo-

silta, jolloin Simo liikkui maassa lain väärällä puolel-

la. Kului vielä viitisen vuotta, ennen kuin ovet sinne 

avautuivat.  Näihin vuosiin sisältyi seurakuntamme 

synty narkomaanien keskuudessa koetun herätyksen 

myötä ja monenlaisia koulutusvaiheita ”Herran yli-

opistossa”, kuten edellisen avioliiton kariutuminen ja 

neljä vuotta myöhemmin uuden liiton solmiminen 

nykyisen Marja-vaimon kanssa. Marja on ollut lap-

sesta saakka uskossa ja toimii tällä hetkellä terveys-

keskuslääkärinä Haminassa. Jumala kutsui Marjaa 

työhönsä jo viisi- kuusivuotiaana. 

  

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2014 johdattui yhteys Uusi Elämä -järjestön väkeen 

ja Simo ja Marja kävivät ensimmäistä kertaa tutustumassa 

heidän keskuksiinsa. Siitä lähtien Simo on käynyt säännölli-

sesti opettamassa Sanaa keskuksissa suunnilleen kuukausit-

tain. Pastori Grigori on toiminut Simon tulkkina useimmilla 

matkoilla. Viimeiseksi ovi on auennut Novgorodin kaupun-

kiin työyhteyteen mm. kodittomien parissa työtä tekevän per-

heen kanssa. Siellä tarkempi näky odottaa vielä terävöitymis-

tään. 

 Elävä Toivo -seurakunnassa on kuljettu uskoon tul-

leiden narkomaanien rinnalla eri tavoin. Kesällä 2015 Herran 

mahdollistamin varoin hankimme Parikkalan Särkisalmelta 

vanhan, kookkaan kiinteistön, jonne saimme avata toiminta-

keskuksen, jossa narkomaaneilla on mahdollisuus vieroittua 

huumeista ja korvaushoitolääkkeistä lopullisesti. Herra valitsi 

keskuksen työntekijät seurakuntamme omasta piiristä ja he 

ovat tehneet arvokasta pioneerityötä. Keskuksen säännöllinen 

päiväohjelma ylistyskokouksineen ja työntekoineen tuovat 

päihdeongelmaisten elämään uutta sisältöä ja Herran mielen 

mukaista järjestystä. Keskuksemme ensimmäinen asukas on 

ollut nyt yli puoli vuotta kokonaan ilman lääkkeitä. Kunnia 

Jumalalle! 

 Työ Herran johdolla jatkuu uusin odotuksin vuonna 

2016. Seurakuntamme pienelle, uskolliselle joukolle on an-

nettu suurta vastuuta vaalenneilla elopelloilla itärajan mo-

lemmin puolin. Kiitos, että saamme tehdä sitä yhteistyössä 

kanssanne! Lisää Elävän Toivon uutisia voi lukea nettisivuil-

tamme www.elavatoivo.fi tai Facebookista.  

 

Siunaavin terveisin, 

 

                      Simo ja Marja Berlin 

Kuva Simon Facebook- seinältä 

http://www.elavatoivo.fi/
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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖN 

juhlalounaalla 1.1.2016. 

 
        Idäntyön juhlalounasperinne on saanut alkunsa 

v. 2000, jolloin vietimme sitä ensimmäisen kerran 

Sipusaaren seurakuntakodissa. Matkat Venäjälle ja 

tiivis työtahti varastolla estivät Idäntyön silloisten 

aktiivien normaalin pikkujoulun vieton, mutta juuri 

uudenvuoden päivänä oli aikaa. Alusta asti juhlaan 

on tultu runsaslukuisesti ja karsimatta: talkoolaiset, 

matkoilla kulkevat, tulkit, avustajat, lahjoittajat. 

Kaikki, jotka omasta mielestään tunsivat kuuluvan-

sa idäntyön tekijöihin, puolisoineen. Kerrankin sai 

tavata ystäviä ilman kiireistä työtahtia ja puhua rak-

kaista avustettavista sydämen kyllyydestä samoin 

ajattelevien kanssa. 

       Juhlalounaamme 2016 tammikuun ensimmäi-

senä päivänä keräsi jälleen 55 henkeä vanhoja ja 

uusia Idäntyön ihmisiä perinteisen jouluisen lou-

naan ympärille Peltolaan. Kuulimme puheenjohtaja 

Tapani Vanhalan vuosikatsauksen ja Simo Berlin 

ryhmineen sekä Antinsalot musisoivat. Erityisai-

heeksi muodostui Helenan irtautuminen pitkällises-

tä työvastuusta Idäntyöstä. Häntä muistettiin lau-

luin ja kukkasin, sekä ruokakassaan kertynein va-

roin. Iäkkäiden ihmisten tapaan Helena esitteli mie-

lellään kuvia vanhoilta ajoilta ja muisteli menneitä 

vuosiaan idäntyössä.  

    Juhlassa oli mukana myös pitkäaikainen vapaa-

ehtoistyöntekijämme Sirkka Pietiläinen, joka tuli 

paikalle sytostaattihoidoista. Hän tuli Idäntyöhön jo 

vuonna 1995 lajittelemaan vaatteita ja kenkiä ja 

myöhemmin vuoteen 2006 asti hoiti päätoimisesti 

Torikadun kirpputorin Idäntyön osastoa. 

     Eräässä paikallislehden haastattelussa hän oli 

tuolloin vastannut toimittajan kysymykseen, mikä 

hänen tavoitteensa on täällä varastolla työskente-

lyynsä: Olen tyytyväinen, jos toimintani tuloksena 

edes jotkut lapset saavat kengät jalkaansa. Nyt kuu-

limme, että tämä tavoite nousi suoraan Sirkan 

omasta elämästä. Hän oli nuorena uskoon tultuaan 

saanut työpaikan, mutta hänellä ei ollut kenkiä voi-

dakseen lähteä työhön maailmalle, kunnes hän sai 

kengät lahjoituksena joltakin ystävältä.  

    Lahjaksi olemme saaneet, lahjaksi voimme antaa 

yhä edelleenkin. Meillä on niin paljon kaikkea hy-

vää, hengellistä ja aineellista, jota voimme jakaa, 

kun meillä on turva Jumalassa ja luottamus Hänen 

apuunsa jokapäiväisissä asioissa.   

                                                        Helena 

1.Tapani Vanhala toivottaa vieraat tervetulleiksi juhlaan 

 

2. Miku Antinsalo, Marja Berlin ja Artjom Kirillov  esiin-

tyivät 

 

3. Sirkka Pietiläinen 

 

Kuvat Helena 
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 Uusi vuosi Pietarissa 
 

Niin sitä vaan lähdettiin matkalle Venäjälle koko perheen voi-

min, viettämään vuodenvaihdetta ystävien kanssa. Majoittau-

duimme Rocion luokse Nadezda-poikakodin yläkertaan, siellä 

olikin aika viileätä, +13. Onneksi olin osannut varautua, ja 

otin lapsille fleece-aamutakit mukaan, joissa nukuttiin yötkin. 

Helena oli viime reissulla hommannut lämmittimiä huonei-

siin, että tarkeni ylipäätään olla. Ja meitä ennen asunnolla oli 

kriisimajoittunut kaksi raskaana olevaa tyttöä! Olin mielissä-

ni, että he olivat tavanneet ihanan siskomme Rocion, joka oli 

varmasti kohdannut heitä kristillisellä rakkaudella. Rocio on 

myös järjestänyt alakerran pojille tapahtumia ja rakentanut 

muutenkin yhteyttä vastaanottokeskuksen työntekijöiden ja 

asukkaiden kanssa. Uutta vuotta vietimme jo lähes perintei-

sesti, eli Igor Smirnovin perhe, Murugovien perhe sekä mei-

dän perhe. Mukaan oli kutsuttu myös muutamia muita, jotka 

eivät kuitenkaan päässeet paikalle. Kokoonnuimme Smirno-

veilla notkuvan pöydän äärelle kolme perhettä, yhteensä 16 

henkilöä. Igor oli juuri palannut Novgorodin maaseutukier-

rokselta aiemmin päivällä ja erinäisistä muistakin syistä pöy-

dän ympärillä oli vähän väsynyttä väkeä. Ammuimme kuiten-

kin venäläiseen näyttävään tapaan raketteja puolenyön presi-

dentinpuheen jälkeen, ja olimme valmiita kukin lähtemään 

omiin koteihimme. Vaihdoimme kuitenkin vielä sopivasti 

Andrei Murugovin kanssa joululahjapaketit. Mukanamme oli 

Mirotvorets- seurakunnan lahjat, ja ne olikin juuri tarkoitus 

jakaa tulevana lauantaina kokouksessa. Me puolestamme 

saimme Masha-kodin tyttöjen paketit, johon olimmekin juuri 

sopivasti  menossa käymään seuraavana, eli uudenvuoden 

päivänä. :) 

         Masha-kodissa oli paikalla vain vähän tyttöjä. Monet 

olivat lähteneet jollekin sukulaiselle loman ajaksi, paikalla 

olivat siis vain ne, joilla ei ole ketään, kenen luokse mennä. 

Paikalla oli isompien tyttöjen lisäksi tuttujamme Tanja ja 

Nastja, sekä mielenkiintoinen uusi tuttavuus Galja 11v. Galja 

tuli kiertämään kuin kissa kuumaa puuroa tuomiamme lahjoja 

ja ilmoitti huomattavan loukkaantuneella äänellä, ettei hänelle 

ainakaan ole lahjaa, sillä hän ei ollut leirillä, eikä tunne meitä. 

Minun kävi ihan tyttöä sääliksi, käytöksestä huomasi, mistä 

opit oli tullut, vastaanottokodissa hän on ollut vasta 5 kk. 

Aloin purkaa paketteja Ikean kasseista, toivoen löytäväni hä-

nellekin paketin. Paketit olivat kauniisti pakattuja ja jokaisen 

paketin alakulmassa oli huolella präntätty lappu, missä luki 

vastaanottajan nimi ja syntymäaika. Ajattelin mielessäni, että 

toivottavasti lahjan tekijällä oli ajankohtaiset tiedot kodin lap-

sista. Molemminpuolinen helpotus oli aistittavissa, kun lopul-

ta pakettien seasta löytyi Galjan nimellä varustettu paketti. 

Laitoimme paketit kasvattajan pyynnöstä odottamaan kuusen 

alle sopivaa hetkeä jaettavaksi. Poikkeuksellisesti lasten vä-

hyyden vuoksi kasvattaja kutsui meidät ystävällisesti syö-

mään yhdessä tyttöjen kanssa, jonka jälkeen poistuimme, ker-

toen kuitenkin vielä tulevan kesän leirisuunnitelmista. 

 

Smirnovit, Murugovit ja Kirjunovit uudenvuoden aterialla. 

Kuvan otti Irina Smirnova.  

Masha– kodin Nastja ja Sanni-Maria 

Sasha ja lapsenlapset Nastja 3,5v. Ja Avelina 2v. 
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Olimme päättäneet matkustaa tällä reissulla Sashan 

setää tapaamaan Novgorodin maaseudulle. Ajoimme Hatsi-

nan kautta tervehtimään Sashan vanhinta poikaa, joka on 

myös nimeltään Sasha (Alexander), sillä heille oli syntynyt 

pari viikkoa aiemmin tyttövauva hänen pitkäaikaisen tyttöys-

tävän kanssa. Vauvalle oli annettu nimeksi Viktoria. Sasha 

tähdensi, että jos vauva olisi ollut poika, nimi olisi ollut Ale-

xander. Venäjällä näyttää olevan jonkinlaisena perinteenä 

antaa isän nimi vanhimmalle pojalle. Tuntuu hyvältä, ettei 

Sashan pojat tunnu kantavan minkäänlaista katkeruutta men-

neistä, vaan käyttäytyvät pidättyvän ystävällisesti aina kun 

tapaamme heitä. 

Sashan setä, Olga- serkku ja hänen poikansa Artjom 

olivat sopivasti jo lomatunnelmissa ja mökki oli lämmin ja 

viihtyisäksi koristeltu kun saavuimme myöhään illalla sedän 

luokse. Myös setä on vuosien aikana tullut myönteisemmäksi 

hengelliselle sanomalle, lähtökohtana kun oli kommunistisen 

sohvoosin johtaja. Tämä on ollut erittäin ilahduttavaa ja olen 

saanut jopa rukoilla sedän puolesta kerran! Ja selvästi hän 

pohtii näitä asioita! 

Seuraavana päivänä kävimme tapaamassa Sashan 

kahta lapsenlasta ja heidän äitiään, jotka asuvat hyvin yksin-

kertaisissa oloissa naapurikylässä. Sashan nuorempi poika 

kun on sellainen raikulipoika vielä, ettei ole perheestään kos-

kaan pitänyt minkäänlaista huolta ja nuori äiti elää hyvin 

köyhästi lastensa kanssa pienkerrostalon likaisessa asunnos-

sa, joka lämmitetään puilla (mistä hän ne hankkii?!), vesi 

juoksee kun äiti öisin juoksee hakemassa vesiä lasten nukku-

essa ja vessana on huussi. Itse tunnen heidän kohdallaan voi-

mattomuutta auttaa, vaikka viemme sinne aina ruokaa ja 

vaatteita, mutta jonkinlainen pysyvämpi apu olisi tarpeen. 

Äiti- Irinalla on uskovainen mummo, mistä johtuen hän on 

aika avoin hengellisille asioille ja hän on ottanut kiitollisena 

vastaan viemäni lasten raamatun sekä muita hengellisiä las-

ten kirjoja ja on sanonut lukevansa niitä lasten kanssa. Isom-

pi lapsenlapsista Nastja on kiintynyt Sashaan, ja aina tulee 

pyytämään syliin ja istuu siinä tyytyväisenä hellästi silittäen 

kättä. Tällä kertaa ensimmäistä kertaa pienempi, Aveliina 

halusi oma-aloitteisesti kavuta minun syliini ja se oli hellyttä-

vää. 

Päätimme palata muutaman päivän vierailun jälkeen 

suoraan Suomeen. Pietarin ohikulkumatkalla poikkesimme 

tervehtimässä yllättäen menehtyneen ystävämme ja rakkaan 

siskon Herrassa, Tatjana Sorokinan tyttöjä. Jotkut asiat sel-

viävät vasta perillä, miksi näinkin piti käydä. Tatjanaa jäi 

suremaan 7 tytärtä, joista nuorin vasta 9 vuotias. 

 

”PUHDAS JA TAHRATON JUMALANPALVELUS 

JUMALAN JA ISÄN SILMISSÄ ON KÄYDÄ KATSOMASSA 

ORPOJA JA LESKIÄ HEIDÄN AHDISTUKSESSAAN JA 

VARJELLA ITSENSÄ NIIN, ETTEI MAAILMA SAASTUTA.” 

Jaak.1:27 

                                                  Sanni-Maria 

 Sergei ja Irina Milov vieraanamme  

             Samohvalovista 
 

Saimme rakkaita ja odotettuja vieraita kun Sergei ja Irina 

saapuivat luoksemme kylään jouluaattona. Mielenkiinnolla 

he halusivat nähdä ja kokea kuinka Suomessa vietettäisiin 

suurta kristittyjen juhlaa, Jeesuksen syntymäjuhlaa. Oli suuri 

siunaus olla tämän pariskunnan kanssa, kävimme kyläpai-

koissa, ja joka kodissa he lauloivat kauniita ja voideltuja lau-

luja. Pidimme myös Riihimäen Uskonyhteys- seurakunnassa 

tapaninpäivänä venäjänkielisen jumalanpalveluksen, jossa he 

olivat vierainamme jakamassa sanaa ja ylistämässä. Ajatuk-

sena on ollut, että heidän lauluja olisi hyvä saada levylle, sil-

lä ne voisivat virvoittaa monia, niin kauniita, eläviä ja Raa-

matun sanan mukaisia ne ovat! Rukoillaan asian puolesta! 

Myös mieheni Alexanderin laulut olisi hienoa saada levylle, 

jos sellainen tilaisuus tulisi jossain! Onneksi Herralle kaikki 

on mahdollista, ja kaikki mikä on Hänestä pysyy/toteutuu!     

     ”ANTAKAA, NIIN TEILLE ANNETAAN. HYVÄ MITTA, 

SULLOTTU, PUDISTETTU JA KUKKURAINEN, ANNE-

TAAN TEIDÄN HELMAANNE; SILLÄ MILLÄ MITALLA TE 

MITTAATTE, SILLÄ MITATAAN TEILLE TAKAISIN.” 

Luuk.6:38 

 

 

 

Irina ja Sergei Samohvalovista, keskellä Tuulikki Huovinen. Kuva 

HJ 

Viktoria  2 vkoa. Kuva S-M 



6        Talven tapahtumia 
 

Hengen uudistuksen talvikonferenssi pidettiin Kes-

kuskirkossa 15-17.1. 2016. 

Idäntyön talkoolaiset olivat työskentelemässä 

Kirkkopuiston seurakuntakodissa turvaamassa päi-

vien ruokahuoltoa. Hiukan myös saatiin tulojakin 

Idäntyölle.  Tässä Mikko, Kaisa ja Aila ahkeroi-

massa, monia muitakin talkoolaisia oli ja saimme 

kaikki ruokailut ja kahvituksen hoidettua  kunnial-

la ja jopa kiitoksin. 

Vierailijoita Peltolassa Venäjältä ja muualtakin: 

1. ) Alkuvuodesta saimme pitää vierainamme juu-

talaisryhmää matkallaan Venäjältä Israeliin, tässä 

pariskunta Murmanskista. 

2.) Petri Kauhanen ja Ants Operman  sekä eestiläi-

nen pastori Neemo ja vaimo Lilian Raasik kävivät 

neuvottelemassa Ukrainan työstä. 

3.) Pienen seurakunnan pastori Aykasar Osepyan 

perheineen läheltä Pietaria, Slisselburgista, Päh-

kinälinnasta, kävi pariinkin kertaan lomalla ja hake-

massa avustuksia. Hänen seurakuntaansa kuuluu 

myös köyhiä juutalaisvanhuksia. 

4.) Pietarilaisesta messiaanisesta Isän Sydän seura-

kunnasta kävi kaksi perhettä lomailemassa Peltolas-

sa muutaman päivän. 

 Lisäksi sanan ja rukouksenillassa 18.1. kävivät 

pastori Grigor Lokomovin tulkkaamana puhumassa 

Irina ja Andrei  Bolsakov  Elämä Kristuksessa seu-

rakunnasta Pietarista. He kertoivat protestanttisten 

seurakuntien tilanteesta Venäjällä.  kuvat ja teksti 

Helena 

1. 3. 

2. 4. 



7  Pyhän Olgan lastensairaala 
 
Pietarissa sijaitseva vähävaraisten perheiden sosiaalinen 

lastensairaala on ollut Idäntyön avustuskohde jo vuodesta 

2007. Siellä on pidetty hengellisiä kokouksia neurologisella 

osastolla lähes kuukausittain, sekä viety mm. vaippoja ja 

vitamiineja. Sairaalassa on myös osasto hylätyille vastasyn-

tyneille, jonne on toimitettu vaippoja ja erilaisia vaatelah-

joituksia. Orpolasten nenä- ja kurkkutautien osastolla olem-

me käyneet vuosien saatossa, mutta nykyään sinne ei enää 

pääse tiukentuneiden säädösten myötä. 

    Suomalaisten jätettyä käynnit vähemmälle, vastuu siirtyi 

Mirotvorets- seurakunnalle ja Andrei Murugoville, joka käy 

kohteessa kerran, pari kuukaudessa. Tässä hänen viimeinen 

tervehdyksensä.  

  

Rakkaat ystävät!  

Tervehdimme teitä Jeesuksen Kristuksen rakkaudella!  

Iloksemme voimme kertoa, että 19. tammikuuta ostimme lahjoittamillanne varoilla 20 kpl aikuisten matkasänkyjä 

lastensairaalaan. Tätä ennen vanhemmat, jotka saapuivat eri puolilta Venäjää, joutuivat tuomaan makuualustan 

mukanaan majoittuessaan yhdessä lapsensa kanssa osastolle noin kuukaudeksi kerrallaan. Tästä vanhemmat oli-

vat olleet hyvin tyytymättömiä ja nyt olemme voineet ratkaista ongelman! Samalla kerralla oli jälleen erinomai-

nen tilaisuus keskustella henkilökohtaisesti osastolla olevien äitien kanssa ja rukoilla heidän lastensa terveyden 

puolesta. Ja kuten aina, osastonhoitaja Ljubov Borisovna henkilökuntineen osoitti kanssamme saumatonta yhteis-

työtä ja lähetti suuret kiitokset suomalaisille ystävillemme!  

                                                                                                             Andrei Murugov 

Osastonhoitaja Ljubov Borisovna  tyytyväisenä uusista 

sängyistä. 

Kuva Marina Murugova 

MATKA KOTLIIN 

9-11.1. 2016 
 

Olen käynyt Kotlissa 5 - 6 kertaa aiemmin ja ehkä 4 kertaa 

Preobrazenkassa. Sinne ei ole kahteen kolmeen vuoteen vi-

rallisesti päässyt ilman rajavyöhykelupaa. Tätä kirjoittaessa 

aloin pohtia miksi olin välittömästi halukas lähtemään mat-

kalle kun Tapanilta tuli tieto ajasta ja se sopi. Venäjä sinänsä 

kiinnostaa ja erityisesti uudet asiat ja tilanteet siellä. Tämä 

on joskus ollutkin yhtenä syynä Venäjällä käynteihin. Toise-

na syynä olen kokenut Herran ohjauksen tulevia aikoja var-

ten. Matkoja onkin tullut tehtyä pohjoisesta Murmanskista ja 

Petsamosta aina etelään sodan ajan Stalingradiin eli nykyi-

seen Volgogradiin saakka. Joka tapauksessa Uusi Elämä kes-

kus on sellaista Herran Hengen vaikuttamaa, jota vastaavaa 

en ole muualta Venäjältä kohdannut. Erityisesti Kotlin mat-

koilla on ollut aiemmin ja niin myös nyt varsin syvällisiä 

pohdintoja Herrasta, Hänen ihmeellisistä suunnitelmista, 

suunnattomasta armostaan ja ajasta jossa elämme.    

     Matka rajalle sujui uutta moottoritietä pitkin joutuisaan. 

Haminassa kävimme tyhjentämässä lastia varastolle, josta 

Uusi Elämä keskuksen ihmiset käyvät hakemassa. Autossa 

voi viedä tavaraa 50 kg henkilöä kohden ja siitä on hyvä pi-

tää kiinni. Tullista selvittiin hyvin tyypillisessä ajassa eli va-

jaassa tunnissa. Rahanvaihtoa heti rajan jälkeen meille suo-

tuisassa kurssissa ja eurolla sai noin 75 ruplaa.  

    Matkalla Kotliin haimme usealla matkalla olleen pastori 

Grigorin tulkiksi. Ennen päivän hämärtymistä olimme perillä 

Kotlissa. Majoituimme ja kävimme syömässä. Iltatilaisuus 

oli paikallista aikaa klo 22 eli Suomen aikaa klo 21. Aluksi 

laulua, Tapani ja Kalevi puhuivat ja Grigori tulkkasi ja ru-

koili. Tilaisuuden lopuksi rukouspalvelua niille, jotka sitä 

halusivat. Noin 10 ihmistä tuli pyytämään rukousta puoles-

taan tai sukulaisten tai tuttujen puolesta. Herralle kiitos jo-

kaisesta rukouspyynnöstä!  

       Sunnuntaiaamuna klo 9 paikallista aikaa rukous. Risto ja 

Kalevi puhuivat ja Grigori rukoili. Aamiainen ja sen jälkeen 

rauhallista sunnuntain viettoa. Oli erilainen matkapäivä kuin 

mitä aiemmilla Kotlin matkoilla. Päivän mittaan kävimme 

paljon keskusteluja useasta uskonelämään liittyvästä aihees-

ta. Vihollinen ei päässyt saamaan kiistoja välillemme, kiitos 

Jeesus. Monesta asiasta meillä oli varsin yhtenevä kanta ku-

ten mm. se, että Herra haluaa murtaa eri uskovien lahkojen ja 

lohkojen väliset raja-aidat. Tärkeää, että eri lohkoissa tun-

nustetaan, kuinka kaikki ylhäältä uudestisyntyneet ja syn-

neissään ja syntisyydessään joka päivä Jeesuksen ristinsovi-

tukseen turvaavat ovat Isän rakkaita lapsia. Valitettavasti 

emme ole vielä siinä tilanteessa, että maaperä Herran anta-

malle herätykselle olisi valmis. Pitääkö Herran vielä kurittaa 

lisää niin Venäjää kuin Suomea ennen kuin tähän päästään. 

Uskova, joka pohtii Venäjää, ymmärtää kuinka Herran Hen-

gen vaikuttama toiminta on siellä ollut vuosisatoja varsin 

vähäistä. Ehkä näin Herra on voinut käyttää Venäjää ruoska-

naan vuosisatojen aikana.  On ruoskittu mm. Turkkia, Balka-

nin maita, Puolaa, Ruotsia, Suomea, Ranskaa ja Saksaa vii-

meksi. 

  Päivällä kävimme syömässä Larissa ja Valeri Ostahinin 

luona. Tarjoilu oli hyvää ja vierailu lämminhenkinen. Illalla 

hartaushetki. Risto ja minä puhuimme. Kerroin, kuinka Isra-

elin kansa ei voinut toteuttaa lakia ja Herra toi ratkaisun syn-

tiin, Herramme Jeesuksen sovituskuoleman syntiemme takia.  

                                                                  jatkuu seur.sivulle 
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  Lahja on tarjolla jokaiselle, kun Isä vetää kääntymään syn-

neissään Jeesuksen puoleen. Jos tätä lahjaa ei useammankaan 

Isän kutsun jälkeen ota vastaan uskolla, niin siitä ei ole hyö-

tyä. Kylliksi ei voi kiittää tästä armosta saatavasta lahjasta. 

Herra haluaakin, että kiitämme aina ja kaikesta. Herra ei kai-

paa kiitostamme vaan kiitoksemme on meidän parhaaksem-

me. Aivan kuten se, että annamme meille tehdyt vääryydet 

anteeksi. Kun pääsemme siihen, että kiitämme Jeesusta ah-

dingossakin, niin olemme päästäneet Hänet lähellemme, ai-

van viereen. Kiitos Jeesus kun Sinä haluat kulkea syntisen 

vierellä joka turvaa Sinuun.    

      Maanantai aamuna hartaus klo 8. Aamiainen ja lähtötoi-

votukset. Moottoritiellä Kronstadtin luona pysähdys. Voima-

kas suola pitää tien märkänä ja nostaa kuraa tuulilasiin vaik-

ka pakkasta on 15 astetta. Tuulilasille lunta ja lasi puhdistui. 

Venäjän tullissa tyypillinen aika noin 40 minuuttia. Pukinmä-

essä pois klo 18 tienoilla ja muut jatkoivat Riihimäelle. Kii-

tos Tapanille, Ristolle, Kaleville, Grigorille, Larissalle ja Uu-

si Elämä keskuksen ihmisille onnistuneesta matkasta.                 

                                                          Raimo Hynynen         

 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry               Y 1877757-1     
 

Mesitie 50, 11100 Riihimäki 

 Oma säästöpankki Riihimäki FI 1742621120033876 

 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viestinä 5050 

Lahjoitukset: viestikenttään 5005 

tai yksilöity kohde (esim lapsityö, Uusi Elämä, tms) 
 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki  

Avoinna ma-pe klo 12-17. 
 

Peltolan Exoduskoti Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä   

                                   

Puheenjohtaja Tapani Vanhala 0400307475     

                                         tapani.vanhala@kolumbus.fi  

Sihteeri Kalevi Kortesmaa kalevi.kortesmaa@gmail.com                                             

Rahast.hoit. Mikko Ilomäki 0409642824  

                                              mikko.ilomaki@phnet.fi    

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Aleksandr Kirjunov sasha.kirjunov@gmail.com 

Heidi Antinsalo  heidi.antinsalo@gmail.com  

Risto Jokinen 0403527055  jokisenristo@gmail.com  

Mikko Krohn  0407492594 mikko.krohn@gmail.com 

Hannu Tuunanen 0403503243 hannu.tuunanen@luukku.com 

Eila Sääskilahti eila.saaskilahti@hyvinkaa.fi 

              

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 

 

 

Vera lehden toimitus ja  taitto Sanni-Maria Seppänen-

Kirjunova ja Heidi Antinsalo,  painatus Hengen Uudistus 

kirkossamme toimistossa Outi Klemola 

SEURAAVA MATKA PIETARIIN 

26-28.2.2016  Ilmoittaudu Helenalle 0503734070 

  SAPATTIKOKOUS 

Peltolassa 13.2. klo 14 

Puhujana Tuomas Levänen + perhe 

Ylistysryhmä Magen David 

Keittoruokailu + kahvit 

Kolehti 

  SAPATTIATERIA 

Peltolassa 5.2. klo 18 

Puhujana Gunnar Weckström Karjaalta 

Musiikkia Outi Lyytikäinen 

Aterian hinta 16 e 

Ilmoittaudu viim. 2.2.  Helena 0503734070 

         

Riihimäen Idäntyön hallituksen 2016 vuoden vas-

tuut on jaettu edellisten vuosien tapaan seuraa-

vasti tammikuun hallituksen kokouksessa: 

 

Tapani Vanhala: Puheenjohtaja, hallinto, laskujen 

maksaminen, edustaminen, yhteydet tiedotusvälinei-

siin, Eesti ja Uusi Elämä keskus. 

Mikko Ilomäki: Yhdistyksen kirjanpito ja siihen liit-

tyvät asiat. 

Mikko Krohn: Juutalaistyön koordinointi ja esillä 

pitäminen yhteistyössä Exoduskodin kanssa, leirit ja 

sapattiateriat. 

Risto Jokinen: Keräystavaran kuljetus, kierrätys ja 

Eestin työ. 

Heidi Antinsalo: Vera-lehti, fasebook-päivitykset ja 

kotisivujen ylläpito. 

Hannu Tuunanen: Varapuheenjohtaja, rukoustyö, 

evankeliointi, Sanan ja rukouksen- illat, merkkipäi-

vät. 

Eila Sääskilahti: Makasiinin vastuuhenkilönä työ-

vuorot, hinnoittelu, lajittelu, menekin edistäminen ja 

kirpputorit. 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova: Vera-lehti, yh-

teydet venäläisiin ystäviin, tulkkaus ja käännöstyöt. 

Aleksander Kirjunov: Kuljetukset Venäjälle ja yh-

teydet sinne sekä mahdolliset muut kuljetukset. 

Kalevi Kortesmaa: Sihteerin työt. 

 

Hyvät ystävät, ottakaa siis yhteyttä näissä asioissa 

vastuuta hoitaviin, kun teille tulee kysymyksiä tai 

toimintaan liittyviä pyyntöjä 
 

 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖN RUKOUSILLAT 

 

Peltosaaren  seurakuntakodilla helmikuun 14., 

maaliskuun 13. ja huhtikuun 10. päivä  

kello 18-20 

 

TERVETULOA RUKOILEMAAN YHDESSÄ 


