
---------------------------------------------------

Riihimäen Idäntyö ry
SYYSKOKOUS

Kirkkopuiston seurakuntakodissa 
Riihimäellä 6.11.05 klo 15 

Esillä vastuunkantajien valinnat, 
toimintasuunnitelman ja talousarvion 
hyväksyminen seuraavalle vuodelle. 

Kahvitarjoilu

Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet!
         

Sipusaaren seurakuntakodissa 29.10.05
alkaen klo 17

Mukavaa ohjelmaa ja yhdessäoloa 
venäläiseen tapaan ruokapöydän 
ääressä.

Renata ja Anton Truhankin esittävät 
musiikkia viululla ja sellolla.

Tarjoilu 6 €   Menu:
Soljanka-keitto, kahvi ja venäläiset kakut

Tervetuloa kaikki Venäjän ystävät!

Rakkaat työtoverit!

Heti alusta lähtien oli selvää, että Idäntyö on 
ryhmätyötä, muulla tavoin sitä ei voi tehdä. 
      Ja minkälaisen ryhmän Jumala on liittänyt 
yhteen tässä työssä! Tuskinpa olisimme 
milloinkaan tulleet itse valinneeksi 
läheisimmiksi ystäviksemme juuri näitä 
ihmisiä, joiden kanssa nyt toimimme hyvinkin 
kiinteästi. Yhteistä taivalta on useiden kanssa 
kuljettu jo toistakymmentä vuotta, jotkut ovat 
tulleet mukaan vasta viimeisen vuoden 
aikana. Yhteinen näky yhdistää meitä 
hyvinkin erilaisia ihmisiä sisarusrakkauteen. 
      Yhteistä työtä tekevän ryhmän voimana 
on täysi luottamus toisiin ryhmän jäseniin, 
heidän rakkauteensa ja anteeksiantoonsa. 
Olemme kaikki heikkoja ja haavoittuvia. 
Arvostelun sijaan voimme vielä enemmän 
muistaa kiittää toisiamme. Olemme kaikki sen 
arvoisia!
       Yhdessä, toinen toistamme kannustaen ja 
tukien selviämme lukemattomista haasteista, 
joita Idäntyössä ja omassa 
henkilökohtaisessakin elämässämme eteemme 
tulee. Yhdessä taistelemme pahaa vastaan, 
yhdessä iloitsemme voitoista.
        Jumala kuulee rukouksemme myös 
teidän puolestanne, jotka olette joutuneet 
vakavan sairauden tähden sivuun työstä. Te 
olette olleet ja yhä olette, tätä samaa joukkoa, 
Jumalan lahjaa meille ja tälle työlle. Teidän 
uskollisuutenne ja rakkautenne on meille 
kaikille esimerkkinä. Jumala itse siunaa teitä 
rakkaita sisariamme ja kantaa teitä vaikeiden 
hetkien läpi! 
      Jumalan suunnaton rakkaus antaa 
jatkuvasti meille voimattomille yhä uutta 
voimaa tehdä työtämme. Hän todella rakastaa 
kaikkia hyljeksittyjä ja tahtoo auttaa heitä, 
myös meidän kauttamme.                  05/ HJ
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Lahjaksi olette saaneet
lahjaksi antakaa

                                                                                                               Marraskuu 2005 
                                                                                        Riihimäen Idäntyön kuulumisia
                                       



Täytyy elää 

Lainaus samannimisestä tutkielmasta, joka 
käsittelee venäläistä toimintakulttuuria.

    Valtiovalta ei Venäjällä ole missään 
vaiheessa varsinaisesti ottanut harteilleen 
hyvinvointipalvelujen järjestämistä. Tsaarin 
aikana ei sosiaalipalveluja Venäjällä ollut, 
neuvostovallan aikana niistä ( terveyspalvelut, 
päivähoito, asunnot, jne.) vastasivat työpaikat.
        Kuvaavaa on, että Venäjän valtion 
budjetti on pienempi, kuin Suomen. Nykyinen 
Venäjän valtio ei näytä ottavan vastuuta 
kansan hyvinvoinnista, sillä syksyllä 2004 
terrorismin vastaisen taistelunsa aloittanut 
presidentti Vladimir Putin saattoi huoletta 
lohkaista valtion budjetista kolmanneksen 
terrorisminvastaiseen projektiin. Ennen tätä 
leikkaustakin esimerkiksi koulutukseen 
käytettiin Venäjällä vuonna 2002 vain 2,6 % 
budjetista, kun esimerkiksi Suomen 
kokoisessa maassa samankokoisesta 
budjetista koulutukseen käytettiin noin 16 %.

Mia Kaukiainen
Rajaseudun kansanopistojen 
maahanmuuttajahanke 2004-2005
   Mielenkiintoista ja avartavaa kirjaa voi  
tilata:
Ritva Lajunen, 0407615745 

Rukousaiheitamme

- Kiitos Jumalalle onnistuneesta 
tavarankeräyksestä Idäntyöstä 
kertovan lehtijutun seurauksena. 
Saimme paljon ja hyvää tavaraa 
varastoomme Venäjälle vietäväksi 
sekä kirpputorille.

- Olemme saaneet monia pieniä ja 
isompiakin työtilaisuuksia, sekä 
lahjoituksia, niin että olemme 
selvinneet maksuistamme. Kiitos siitä 
Jumalalle!

- Voimia ahkerille vastuunkantajillemme 
moniin projekteihin, sekä joulun alla 
avattavaan Hyvän Mielen Joulutoriin.

-  Tarvitsemme myös uusia työntekijöitä 
kantamaan vastuuta ja paiskimaan 
töitä, etteivät nämä nykyiset 
vapaaehtoiset kokonaan näänny.

- Johdatusta henkilövalintoihin 
syyskokouksessa 6.11.05 sekä 
siunausta ja taivaallista ymmärrystä 
yhdistyksen tulevaisuuden 
suunnitelmiin.
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Kerromme Jumalan rakkaudesta
Evankelioimiskurssi             11-12.11.05

Temppelikatu 9, Virastotalo 3. Kerros
Riihimäki

Aloitus pe klo 18-21
             La klo 10-17.30
Kouluttajana Kansan Raamattuseurasta 
rovasti Hannu Päivänsalo, Riihimäeltä 
opettaja Vesa Kunnas.
Kurssimaksu 10 €, sisältää materiaalin, 
opetuksen, kahvit ja ruuan.
Ilmoittaudu 3.11. mennessä puh.. 0197481 
                       Tervetuloa!



- Siunausta ystävillemme ja 
työtovereillemme, jotka kamppailevat 
sairauksien tai muiden vakavien 
ongelmien kanssa elämässään.

- Siunaa Isä varastomme, matka-
asuntomme ja autojemme ilmapiiri ja 

puheemme niissä. Haluaisimme 
kunnioittaa Sinua ja osoittaa rakkautta 
kaikille, auta meitä! 

- Herra, opeta meitä julistamaan 
evankeliumia, ilosanomaa, kaikkialla.

Lasten ystävä

       Sementtitiilinen, kolmikerroksinen, pitkä 
rakennus, lastaussiltaa muistuttava portaat ja 
teräsovi. Kolpinon lastenkoti, jolla on myös 
jokin numero nimenään. Täällä on 
kouluikäisiä lapsia, tällä hetkellä noin 130 
lasta. Koulu onkin vastapäätä, kadun toisella 
puolella.
     Kodissa on valtavan pitkiä käytäviä, iso 
eteisaula ja kapeita portaikkoja. Lattioiden 
linoleumit irvistelevät siellä täällä. Tässä 
lastenkodissa lasten huoneet eivät ole suuria 
makuusaleja, ja niissä nukkuukin vain 4-8 
lasta samassa huoneessa. Sängyt on pedattu 
armeijamaisen säntillisesti, tyyny kulmittain 
pystyssä vuoteella.
    Tapasimme vilkkaita lapsia jo ulkona, kun 
puramme tavaroita autosta. Pojat tulevat 
mielellään kantamaan niitä sisälle, jostain 
syystä painavimmat säkit osuvat aina 
pienemmille pojille. 
        Meidät ohjataan toisen kerroksen 
yhteistoimintahuoneeseen. Siellä on nuhruisia 
kalusteita, kirjahyllyjä ja piano. Lapset 
ryntäävät heti syliin, kun istuudumme. Pienen 
arastelun jälkeen he esiintyvät meille 
mielellään, saamme kuulla erilaisia loruja, 
runoja ja lauluja. Jaamme makeisia ja 
keskustelemme lasten kanssa. Sylissäni istuva 
ruskeasilmäinen Jura, 8 v., kertoo minulle, 
että lastenkodissa on ihan kivaa, mutta kotiin 
hän haluaisi. Mutta äiti ei voi ottaa, niin hän 
sanoo hyvin murheellisena.
      Monet lapset ovat lastenkodissa siksi, että 
vanhemmat ovat alkoholisoituneet, ovat 
vankilassa, tai ovat ajautuneet näiden 
ongelmien takia kodittomiksi. Nämä lapset 
ovat kokeneet monenlaista pienen elämänsä 
aikana. Se näkyy monen kohdalla 

epäsosiaalisuutena tai levottomuutena, mutta 
vakavatkaan vammat eivät välttämättä näy. 
Lapset tarvitsisivat ehdottomasti apua 
käsitellessään sielunsa haavoja. Siksi 
haluamme kertoa heille Jeesuksesta, joka on 
lasten ystävä ja jolle voi kertoa kaikki elämän 
ongelmat.
       Tällä kerralla meille tarjotaan myös 
ruokaa. Suurin osa lapsista oli jo syönyt, kun 
menemme ruokasaliin meidän kanssamme 
olevien lasten mukana. Tarjolla on rasvaista 
kaalikeittoa, toisena ruokana tattaripuuroa 
suolakurkun kanssa, pelkkää leipää tietenkin 
myös. Lapsilla ei ole täällä mahdollisuutta 
välipaloihin ja ylimääräiseen naposteluun, 
siksi ruoka-annokset ovat melko suuria. 
       Joskus olemme istuneet hoitajien kanssa 
teepöydässä täällä iloisesti rupatellen. Viime 
vuosina olemme käyneet tässä lastenkodissa 
melko usein, lähes kerran kuukaudessa, se 
kun osuu mukavasti reittimme varrelle. 
          Muitakin lastenkoteja on nähty 
varmaankin jo kymmenittäin. Kodit ovat 
usein tarkoitettu vain tietyn ikäisille lapsille, 
pikkulapsille tai kouluikäisille, tai jotkin 
vammaisille lapsille. Yhteistä on kuitenkin 
käytettävissä olevien rahavarojen niukkuus. 
Meiltä pyydetään hyvin usein kesäksi leireille 
urheiluvälineitä, urheilupukuja, makuupusseja 
ja telttoja, mutta myös lämpimiä kenkiä ja 
vaatteita talveksi. 
         Neljätoistavuotiaana lastenkotilapsen 
pitäisi sitten olla valmis kohtaamaan 
ulkopuolista maailmaa. Internaatit eli 
sisäoppilaitokset, tai ehkä vielä selkeämmin 
määriteltynä: koulukodit, tarjoavat orvoille 
jonkinlaisen mahdollisuuden jatkaa vielä pari 
vuotta yhteiskunnan ”turvissa”. Internaateissa 
elämä on kuin vankilassa. Eikä vankila kovin 

3

Älkää mukautuko tämän maailman 
menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa 
mieleltänne, niin että osaatte arvioida, 
mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, 
hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
Room. 12:2



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@kolumbus.fi

 rahastonhoitaja Minna Huistinoja
minna.huistinoja@kolumbus.fi

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

Websivut: www.riihimaenidantyo.fi

kaukana olekaan näillä eväillä koulutetuilta 
lapsilta.
     Haluaisitko oman kummilapsen tästä 
lastenkodista? Sinä voisit tehdä jonkun näistä 
pienistä, jotka itse eivät ole valinneet 
kohtaloaan, hyvin onnelliseksi. Tiedäthän: 
jokaisella ihmisellä pitäisi olla joku, joka 
välittää ja rakastaa.
      Jeesus on lasten ystävä.

Pietarin katulapset
        
   Suuri osa katulapsista on alkoholisti- tai 
narkomaanivanhempien lapsia, jotka kokevat 
olot kotonaan ahdistaviksi ja turvattomiksi. 
       Asiantuntijoiden mukaan Pietarin 
kaupungissa on yli puoli miljoonaa 
sosiaaliseen riskiryhmään kuuluvaa perhettä. 
Katulapsiksi kutsuttuja, huolenpitoa vailla 
olevia lapsia on noin 40 000. Alle 15-
vuotiaiden alkoholistien ja narkomaanien 
määrä on merkittävästi lisääntynyt viimeisten 
viiden vuoden aikana puolitoistakertaiseksi. 
Huumeet ovat Pietarissa hyvin suuri ja 
kasvava ongelma, arvioidaan että 
huumeidenkäyttäjiä olisi yli puoli miljoonaa, 
siis noin joka kymmenes pietarilainen. 
         Kun koti ei tarjoa lapsille turvaa, eikä 
täytä heidän jokapäiväisen elämänsä tarpeita, 
he alkavat viettää aikaansa metroasemilla ja 
toreilla sekä muodostaa keskenään ryhmiä. 
Nämä lapsiryhmät luovat omat sääntönsä ja 
elävät normaalielämän ulkopuolella Useat 
haistelevat liimaa, joka tuo hetkellistä 
hyvänolon tunnetta. He nukkuvat 
porraskäytävissä, ullakoilla, metroasemilla ja 
varastelevat ruokansa. Heidän 
terveydentilastaan ja koulunkäynnistään ei 
kukaan kanna huolta. He ovat alttiina 
kaikenlaiselle väkivallalle ja hyväksikäytölle 
ilman kenenkään turvaa ja huolenpitoa. Usein 
lapset kohtaavatkin väkivaltaisen kuoleman 
tai ajautuvat vankilakierteeseen.
   Suomalaiset järjestöt tekevät Pietarissa 
katulasten avustustyötä järjestäen lapsille mm. 
päivätoimintaa siihen liittyvine ruokailuineen, 
myös riskiperheitä autetaan ja neuvotaan. 
Katulapsille tarkoitettuja lastenkoteja on 

ainakin Kansan Raamattuseuralla ja Pietarin 
Lastensuojelujärjestöllä. Vapaakirkon 
toimintana on järjestetty monipuolisesti 
toimiva Toivon sateenkaari 
päivätoimintakeskus.
          Riihimäen Idäntyö ry tekee 
katulapsityötä avustaessaan näitä suomalaisia 
järjestöjä sekä venäläistä Mirotvorets 
järjestöä. Valko-Venäjälle vastaavaa työtä 
tekevälle järjestöille, mm. Mogilovissa, 
toimitamme myös vaate- ym apua ”Yhdelle 
näistä” –järjestön kanssa. Toimimme näin, 
koska meillä ei ole omia mahdollisuuksia 
tehdä Venäjällä jatkuvaa, kokopäiväistä työtä.
         Aivan henkilökohtaisesti autamme 
lapsia avustaessamme Pietarin monia köyhiä 
perheitä. Joillakin elämän kovuus on tullut 
eteen sairauden tai onnettomuuden kohdattua 
perhettä, silloin elämä on suistunut raiteiltaan 
ja jokapäiväinen toimeentulo on satunnaisten 
mahdollisuuksien varassa. Lahjakkaidenkin 
lasten koulunkäynti saattaa jäädä kesken 
tällaisen onnettomuuden seurauksena. 
         Monet lapset ovat vanhempien 
alkoholinkäytön tai vankilassaolon takia 
joutunut huolehtimaan itsestään pienestä 
pitäen    / HJ.                                    
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Lähde: www.svk.fi/index.php?sid=56    
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