
Morhovan kylässä
 
Se on aivan tavallinen venäläinen kylä, 
hirsitalot reunustavat kylänraittia ja lauta-
aitojen takana jokaisella perheellä on oma 
viljelypalstansa. Monet talot seisovat myös 
tyhjillään, aita kallellaan ja kasvimaat 
korkean heinän peitossa. Vain vanhat tai 
juopot ovat jäljellä kylissä, nuoret ovat 
paenneet kaupunkeihin työtä etsimään. 
    Kanoja kukkoineen juoksentelee vapaana 
aitojen ulkopuolellakin, vuohia ja eri-ikäisiä 
nautoja laidunnetaan vapailla pelloilla ja 
tienpientarilla. Kylässä on myös sikatila, 
jonka valtavat emakot loikovat savivellissä 
omassa tarhassaan. 
   Morhovassa on pieni puoti ja postitoimisto, 
jotka toimivat parina päivänä viikossa, sekä 
klubirakennus, siis entinen kommunistien 
valistuspaikka, Punanurkka.
  Erään sinisen talon toisessa päädyssä 
asustelee Vosovin perhe. He ovat meille 
vuosien ajalta tuttuja, ja poikkeamme ohi 
ajaessamme heitä tapaamaan. Perheen isä on 
juuri paimentamassa kylän karjaa ja äiti 
jollakin asialla, mutta mummo on kotona 
pyykillä keittiössä lasten kanssa Vanhempi 
pojista, viisivuotias Pavel on ihan ilman 
vaatteita ja yrittää piiloutua jääkaappiin, joka 
onkin niin tyhjä, ettei siinä ole edes valoa tai 
hyllyjäkään. Nuorempi poika ja pikkuinen 
puolitoistavuotias Sofija tyttö katselevat 
vieraita suut auki ja hieman peläten mummon 
helmoista, yllään vain joku paitapahainen. 
Jätämme tuliaisemme ja lupaamme tulla 
toisen kerran uudelleen, samalla kun 
menemme käymään Holmissa.
   Seuraavalla kerralla vanhemmat ovatkin 
kotona. Katsomme nopeasti heidän kotinsa, 

yhdistetty makuu- ja olohuone, jossa on 
joitakin nuhruisia ja loppuun kulutettuja 
huonekaluja ja hohtavan valkeat lakanat 
lasten tilapäisiltä näyttävissä vuoteissa. 
Huoneessa on tien puolella kaksi ikkunaa ja 
keskellä huonetta matala kamiina. Pimeän 
eteisen toisella puolella on pikkuinen keittiö 
ja ulos tultaessa lasiveranta. Pihalla, 
korkeiden aitojen välissä jokainen neliömetri 
on kylvetty ja kasvamassa perheelle ruokaa. 
Vuohet on jo haettu tienvierilaitumeltaan ja 
odottavat portilla lypsäjää.
   Suoraan perheen portailta näkyy läheisellä 
pihamaalla korkean piipun päällä haikaran 
pesä, jolla kaksi haikaraa tanssii kulmikasta 
haikarantanssia.
    Vosovit elävät satunnaisten työtilaisuuksien 
ja lapsilisien tuloilla. Kylän yhteisen 
paimenen apulaisen palkka ei voi olla kovin 
suuri, mutta sekin on jotakin, kun muuta tuloa 
ei ole, rahaa näkee harvoin. Satunnaisemmat 
työt, kuten avustaminen perunanistutuksessa 
tai heinätyössä, maksetaan yleensä 
luontaistuotteina. Myöhemmin kesällä voi 
ansaita myös poimimalla marjoja kauppaan. 
Työpaikkoja lähiseuduillakaan ei ole.
  Sergei ja Natasa haaveilevat muuttavansa 
kaupunkiin, mutta näin ison perheen kanssa se 
tulisi olemaan vaikeaa. Eikä työn löytäminen 
ammattitaidottomana ole helppoa sielläkään.
   Sergei on käynyt koulunsa, vankila-aika on 
rauhoittanut häntä, näin hän ainakin itse 
sanoo, ja aikoo seurata Jeesusta entistä 
vakaammin. Alkoholihan se on hänenkin 
heikko kohtansa.
 Kysymme, mitä voisimme tuoda Holmista 
kaupasta heille, leipää, oli vastaus.
  Toimme sitten vähän muutakin.  05/ HJ
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Voit tulla mukaan jos vain haluat kertoa 
Jeesuksesta, ilmoita vain ajoissa, milloin 
haluat lähteä ja hanki viisumi.

Heinäkuu
1-3             Lebedeva                   Arjan 
8-10           Tihvinä, Sablino        Jorman 
15-17         Gaasa, Metallostroi   Liljan 

Elokuu
2-4         Kolpino                         Helenan
5-7         Novgorod                      Jukan 
9-21       Gaasa, Metallostroi       Liljan 
26-28     Lebedeva                       Arjan 

Syyskuu
13-15     Kolpino                            Helenan 
16-18     Gaasa, Metallostroi          Liljan 
 23-25    Arsenalnaja, Sablino        Jorman
 30-2.10  Lebedeva                         Arjan 

Lokakuu
7-9         Novgorod                         Jukan 
4-16       Gaasa, Metallostroi          Liljan 
21-23     Arsenalnaja, Sablino        Jorman
25-27      Kolpino                            Helenan
28-30      Lebedeva                         Arjan 

Marraskuu
4-6          Arsenalnaja, Sablino        Jorman 
8-10        Kolpino                            Helenan 
18-20      Gaasa, Metallostroi          Liljan 

Joulukuu
3-6           Tihvinä, Sablino               Jorman
9-11         Novgorod                         Jukan 
13-15       Kolpino                            Helenan
16-18       Gaasa, Metallostroi          Liljan

Huomioitavaa: 
Kesäaikaan ei voida vierailla lastenkodeissa, 
koska kaikki lapset ovat lastenleireillä maalla. 

Lähetystyö vaikeutuu Venäjällä

Missioita Venäjän kaupungeissa järjestävä 
yhteiskristillinen medialähetysjärjestö IRR-
TV on kohdannut entistä vakavampia 
vaikeuksia viime touko-kesäkuussa järjestetyn 
Missio-Arkangelin yhteydessä.
  Aluksi missio eteni hyvin. Kristillisiä TV-
ohjelmia esitettiin sadoilletuhansille, Jeesus-
filmin esityksiin jaettiin kutsuja, ja näytöksiä 
niihin järjestettiin 20 ja niissä kävi yli 10000 
kaupunkilaista, sielunhoitopuhelimiin soittivat 
tuhannet ihmiset, uskonratkaisun ilmoitti 
tehneensä 6000 henkeä.
  Aluksi Arkangelin alueen ortodoksipiispa 
Tihon oli tulossa mukaan missioon, mutta 
pian internetissä julkaistiin hänen 
allekirjoituksellaan missiota vastustava kirje. 
Siitä lähti vaatimukset lakkauttaa mission TV-
ohjelmat ja päivälehdissä ilmestyi 
kirjoituksia, joissa parjattiin missioon mukaan 
tulleita seurakuntia. TV-lähetykset 
keskeytettiin.
  Ortodoksikirkko on vahvistamassa otettaan 
vallasta. Merkit näkyvät muuallakin 
Venäjällä, Udmurtian Izevskissä pidätettiin 
erään seurakunnan jäseniä ilman oikeutta, 
Moskovassa keskeytettiin kristillinen 
musiikkitapahtuma, Vologdan alueen 
vankiloihin ei päästetä enää 
protestanttijulistajia, presidentti Putinin 
uskontokomitean ainoata ei-ortodoksijäsentä 
ollaan savustamassa ulos komiteasta….
   Evankelista Ilkka Puhakka esitti Sanan 
Suvipäivillä Arkangelin vankilatyön saralta 
villasukkahaasteen, hän toivoi vähintään 1000 
sukkaparin lahjoitusta vangeille. Eikä 
pelkästään siksi, että vangit kärsivät kylmästä, 
vaan myös siksi, että tämänkin lahjoituksen 
turvin vankilaviranomaiset pitäisivät ovet 
auki hengelliselle työlle.
   Riihimäen Idäntyö on vuosien aikana vienyt 
Pietarin alueen vankiloihin paljon erilaista 
tavaraa vangeille: vaatteita, jalkineita, ruokaa, 
saippuaa, lääkkeitä, vitamiineja, ym. Olemme 
ymmärtäneet alusta asti, että sillä kaikella on 
kahdenlainen merkitys, apua vangeille ja 
yhteys pääsylupiin vankiloihin. Viime aikoina 
vankiloiden johdon, sekä keskusjohdon 
taholta, meiltä on odotettu yhä enemmän 
myös heidän huomioimistaan lahjoin. 
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    Haluamme tietoisesti vaalia näitäkin 
suhteita, vaikka vangit ovatkin meille 
tärkeimmät, sillä meillä on kokemuksia siitä, 
että olemme voineet voittaa puolellemme jopa 
meitä kohtaan aiemmin vihamielisesti 
suhtautuneita virkamiehiä. 
    Venäjä sulkeutuu myös toisella tavalla, 
humanitäärinen apu ei enää kelpaa 
venäläisille. Maassa on vielä todella paljon 
köyhiä, jotka kipeästi tarvitsisivat apua, mutta 
sen kuljettaminen Suomesta on tehty 
vaikeaksi, melkein mahdottomaksi.  
   Invalidijärjestöt Viipurista ja Pietarista 
hakivat vuosien ajan meiltä säännöllisesti 1-2 
kertaa / kk kuormia, nyt heitä ei ole reiluun 
puoleen vuoteen näkynyt. Pidempien 
matkojen takaa kustannukset kohoavat 
avustusjärjestöille jo liian korkeiksi. 
Polttoainekustannukset ja kohonneet palkat, 
sekä varsinkin lupien saanti, tekevät viennistä 
mahdotonta. Viroon ei kelpaa apu, kuin 
itäisille, venäläisten asuttamille alueille.
   Olemme sen tunteneet myös Idäntyön 
varastolla. Pari vuotta sitten vastaanotettavan 
tavaran määrä Suomessa alkoi kasvaa, ja nyt 
viennin Venäjälle meidänkin kohdallamme 
tyrehtyessä, varastomme pullistelee tavaraa, 
vaikka viemme sitä, minkä ehdimme. On 
varmasti uudelleenarvioinnin aika 
varastomme toiminnasta.
      Kaikesta tästä voimme vetää vain 
sellaisen johtopäätöksen, että Venäjän 
evankelioimisella on kiire!
    Kaikki toimet evankeliumin eteenpäin 
viemiseksi tulee käyttää nyt!
    Siksi haastamme teidät kaikki rukoilemaan 
Venäjän kansan, sen köyhien ja onnettomien 
puolesta. 
   Älkää unohtako vankeja, yksinäisiä uskovia, 
vanhuksia, vaikeuksissa eläviä perheitä, 
pieniä seurakuntia! 
    Muistakaa rukoilla Venäjän päättäjien 
puolesta!
     Rukoilkaa kaikkien niiden puolesta, jotka 
levittävät Venäjällä evankeliumia Jeesuksesta 
Kristuksesta, syntien sovittajasta!
 (lähteet: Itäportti, IRR-TV:n uutiskirje, ym)
                                                       05/HJ
                                                      

Perinteinen Idäntyön 
VIRKISTYSPÄIVÄ HIRVIJÄRVELLÄ
28.8.05. 

Lähtö Messun jälkeen Keskuskirkon 
mäeltä. Kaikille kyytiä tarvitseville on 
paikkoja autoissa.
 Paluu illalla noin klo 18.
Ruokailu, kahvi, makkaranpaistoa, saunat 
ja yhteistä ohjelmaa.
Muista ilmoittautua 19.8. mennessä!

Tervetuloa kaikki Idäntyössä mukana 
olevat!

Pastori Pavel Brodovin 
vierailu Suomessa 
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Vielä muutama paikka vapaana:
MATKA PIETARIIN 12-15.08.05
- valtavan miljoonakaupungin tavallisten 

ihmisten elämää kaduilla, toreilla, 
kaupoissa

- Todella upeita historiallisia nähtävyyksiä: 
Iisakin kirkko, Konstaninovin palatsi ym. 

- Idäntyön avustuskohteisiin tutustumista
- Yöpyminen Timurovskaja -kadun matka-

asunnolla joka tarkoittaa yhteisasumista. 
- Jotka haluavat, voivat asua hotellissa, 

omalla kustannuksellaan
-   Hankimme yhteisviisumin
 HUOM!
VIISUMIA VARTEN: kopio passin 
kuvasivusta, osoite, valokuva, kopio voimassa 
olevasta vakuutuksesta 15.7. mennessä!

- Pääsymaksut kohteisiin jokainen maksaa 
itse

- Matkan hinta n. 120 €, johon sisältyy 
viisumi, ruokailut ( lounas, aamu- ja 
iltapala) ja matkat. Asunnolla yöpyminen 
sisältyy hintaan.

Sitovat ilmoittautumiset 15.7 mennessä
Helenalle 0503734070



RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry                  Y 1877757-1
Koivukatu 21,    11710  Riihimäki

Keräystili:                        keräyslupa OKU 353 A
Rengon Säästöpankki 426211-233876
jäsenmaksut  viite:  5050
lahjoitukset viite: 5005

Varasto Sepänkatu 5           gsm 0504925287
Avoinna arkisin klo 9-15
Muina aikoina sopimuksen mukaan

Vastuuhenkilöt:
puheenjohtaja
Helena Jokinen / 0503734070
e-mail: risto@jokinen.com
 
sihteeri:
Jukka Järvi / 0503828008
e-mail: jjukka@dlc.fi

 rahastonhoitaja Minna Huistinoja
minna.huistinoja@luukku.com

Holmroos Jorma /  0400433819
Holmroos Raija / 0407177058
 Ilomäki Mikko/ 0407587254
Jokinen Risto / 0503520105
Vanhala Tapani / 0400307475
Vesala Raija / 0407771239

Websivut: www.riihimaenidantyo.fi

     Pastori Pavel Brodov on perustanut ja 
johtaa Valko-Venäjällä kristillistä 
avustusjärjestöä nimeltään Tabea (suom. 
Raamatussa Tabita). Se toimii Mogilovin 
kaupungissa, pääkaupunki Minskista itään. 
Heillä on organisaatio, joka toimii katulasten 
ja köyhien auttamiseksi. Heillä on iso 
rakennus kaupungissa, ja maaseudulla joen 
rannalla Pavel Brodovin rakentama leirikylä 
lapsille. Leirillä käy lapsia noin 500 kesässä. 
He ruokkivat päivittäin kymmenittäin 
katulapsia, tarjoavat ilmaisia lääkäripalveluja 
köyhille sekä jakavat vaatteita niitä 
tarvitseville.
    Brodov on baptisti ja toimii pastorina 
samassa pienessä seurakunnassa, kuin hänen 
isänsä aikoinaan. Kun hän oli lapsi, kristittyjä 
vainottiin kommunistisessa maassa. Papit 
saattoivat joutua vangittaviksi 
vähäpätöisistäkin syistä, sakkoja maksettiin 
mielivaltaisesti keksittyjen aiheiden 
perusteella, uskovien lapsilta katkaistiin 
kaikki mahdollisuudet opiskella. 
   Valtio on jälleen viime vuosina kiristänyt 
uskontolakeja kaikkia evankelisia suuntia 
vastaan. Pavel arveli, että vähitellen 
tyrehdytetään kaikki uskonnollinen toiminta 
maassa, paitsi ortodoksikirkkoa. 
      Aiemmin Valko-Venäjällä monet 
yritykset lahjoittivat ruokaa Tabea-järjestölle 
katulasten ruokintaan, mutta nyt siitä on tehty 
sakotettavaa toimintaa ja ruoan tulo on näin 
loppunut.
    Valtiojohto on sulkeutunut lännen 
suuntaan, yhteyksiä on vain Venäjälle ja 
maassa vallitsee diktatuuri, presidenttinä on 
Aleksandr Lukasenko. Maa oli 
Neuvostoliittoon kuuluessaan vauras, mutta 
itsenäistyttyään se on köyhtynyt huonon 
politiikan takia. Tsernobylin 
voimalaonnettomuus v–84 vaikuttaa maassa 
edelleen aiheuttaen sairauksia ja saastuneita 
alueita käytetään edelleen viljelyyn.
    Pavel Prodov on käynyt Suomessa kaksi 
kertaa aiemmin, myös meidän varastollamme, 

mutta tämänkertaisen matkan tarkoituksena 
toukokuussa oli nimenomaan etsiä 
yhteistyökumppani Suomesta ja luoda 
pysyvät suhteet johonkin isompaan järjestöön, 
joka voisi heitä säännöllisesti tukea. Jokainen 
rekkakuorma Suomesta Valko-Venäjälle 
maksaa 1500 € ja käytetyn vaatetavaran 
kuljettamiseksi se on melko kallista heille. He 
odottavat mieluiten saavansa ruokaa 
nälkäisille, mutta ovat tottakai kiitollisia myös 
vaateavustamme.
 Edelleen he haluavat pitää meitä 
yhteistyökumppaneinaan, vaikka kerroin 
heille, miten pieni järjestömme on ja kuinka 
työmme on suuntautunut etupäässä Pietarin 
alueen köyhien, vankien ja vankilasta 
vapautuneiden auttamiseen.   
                                                  2005/ HJ
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