
Riihimäen Idäntyö ry 
kiittää ystäviään ja 
tukijoitaan

kuluneesta vuodesta 
ja toivottaa kaikille
Hyvää Joulunaikaa ja
Jumalan siunausta vuodelle 2006

Keltaisen 
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Avoinna Jouluaattoon asti joka 
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Käsitöitä, joulukortteja, 
joululiinoja, koristeita, kransseja
- ja paljon muita eri valmistajien 
töitä
Tule tekemään ostoksia ja 
viettämään kahvihetkeä vanhan 
talon tunnelmassa.

Tervetuloa kannattamaan 
idäntyötä!

 

Kummilapset
On tullut muutamia yhteydenottoja ihmisiltä, 
jotka haluavat kummilapsen lastenkodista. 
Asia on meillekin Idäntyössä uusi, mutta 
kehitetään yhdessä tätä toimintaa. Olemme 
valmiit auttamaan kaikessa yhteydenpidossa. 
    Mielestämme lastenkotilapsi tarvitsee 
ennen kaikkea luotettavan aikuisen ystävyyttä 
ja tukea. Pienet paketit juhlapäivinä on 
tietenkin ihan mukavat, mutta suuria rahoja ei 
tarvita, eikä mitään suurellisia lahjoja. Aluksi 
voisi tutustua lapseen korttien ja 
kirjeenvaihdon kautta. Tulkkeja kirjeiden 
kääntämiseen löytyy. Sitten kun ystävyys on 
syntynyt, jokainen keksii itsekin, miten voi 
parhaiten auttaa juuri tätä lasta. Hän voi tulla 
vaikka kesällä käymään kummien luona 
Suomessa. 
   Joulukuun 15. pv. menemme jälleen 
Kolpinon lastenkotiin tapaamaan 
ryhmäämme, jossa on 8-12 vuotiaita tyttöjä ja 
poikia. Otamme heistä kuvia niille, jotka ovat 
olleet kiinnostuneet saamaan kummilapsia. 
Mennessämme voisimme viedä sinne teiltä jo 
jonkin pienen tervehdyksenkin.  
                                               Helena

Kiitos!
 Sydämellinen kiitos jokaiselle Idäntyön 
työtehtäviin, rahanhankintaan, talkoisiin ja 
keräyksiin osallistuneille!
     Ilman tätä vapaaehtoisjoukkoa ei olisi 
Idäntyötä.
     Sydämellinen kiitos kaikille, jotka ovat 
kutoneet sukkia lapsille lastenkoteihin ja 
katulapsille. Olette tehneet suuren 
palveluksen näille pienille, joilla ei ole ketään 
omia aikuisia, jotka huolehtisivat heistä. 
Lahja lämmittää todella, ei vain palelevia 
jalkoja, vaan yksinäisiä sydämiä. 
Voitte lukea tästä asiasta 
seuraavasta Valentinan kirjeestä.

LAHJAKSI OLETTE SAANEET
LAHJAKSI ANTAKAA
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Lapset sydämellä
    
      Palasin tänään Helenan ryhmän kanssa 
Kolpinon vankisiirtolasta ja minulle tuli 
surullinen olo. Näen vangit edelleen silmieni 
edessä.   
        Työskentelen itse Pietarissa lastenkoti 
Nadeshdassa. Koti on tarkoitettu katulapsille 
ja se täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Koko 
tämän ajan taloudellinen ja hengellinen apu 
on tullut suomalaisilta ystäviltä ja Kansan 
Raamattuseuralta. Yhteisvoimin huolta pitäen 
on avattu lasten vastahakoiset sydämet, niin 
että ne ovat alkaneet parantua. Omatunto 
tervehtyy, he oppivat ottamaan toiset 
huomioon ja elämään perheessä, he oppivat 
luottamaan ja rakastamaan.
       Sopeutumisen ja oppimisen aika on 
kaikilla erilainen. Jotkin pojista avautuvat 
helposti rakkaudelle, toiset ovat kovin 
varovaisia. Mutta rakkaus voittaa. Niin paljon 
iloa on lasten silmissä, kun he tapaavat 
vieraita ja saavat tuomisia ja lahjoja.
     Raija Holmroos kutoi kerran sukat 
lastenkodin kaikkein pienimmälle lapselle ja 
pyysi minua antamaan ne hänelle. 
Ojentaessani sukkia tälle pojalle, hän kysyi 
toisenkin kerran, ovatko ne tosiaan tarkoitettu 
juuri hänelle. Sitten hän juoksi toisten poikien 
luo ja huusi: ”Katsokaa, täti Suomesta on 
kutonut minulle sukat!”
        Näitä lapsia rakastetaan ja heillä on 
tulevaisuus, koska heistä pidetään huolta.  
        Mutta entä pojat vankilassa? Heidän 
elämänsä on jo ehtinyt mennä pilalle, 
yhteiskunnan silmissä he ovat rikollisia. He 
ovat kuitenkin vielä lapsia, neljätoista vuotta 
nuorimmat. He ovat yksinäisiä, vailla 
rakkautta ja heidän sielunsa huutaa valoa. 
        Eräällä vankilakäynnillä jaoimme heille 
pieniä hengellisiä kirjoja, joissa viimeisellä 
sivulla oli ehdotus kirjoittaa nimi ja osoite 
lähetettäväksi edelleen järjestölle, joka 
vastaisi hengellisiin kysymyksiin. Melkein 
kaikki pojat kirjoittivat tietonsa.
       Tähän meidän vankilakokoukseemme 
kutsumme aina orpolapset, sellaiset, joilla ei 
ole vanhempia, tai vanhemmat eivät välitä 
heistä, eivätkä käy tapaamassa. Puheiden, 
laulujen ja keskustelujen jälkeen jaamme 

heille tuomisia, hyvän makuisia kotipullia, 
jogurttia, banaaneja, makeisia, mehua. Emme 
voi käyttää tähän suuria rahoja, siksi 
kutsumme luoksemme vain 30 poikaa. Usein 
meiltä kysytään, voimmeko antaa tuomisia 
niillekin, jotka eivät mahtuneet mukaan.
      Tilaisuudessa jaamme pojille Raamatut ja 
he lukevat vuorotellen niitä kohtia, joita 
kulloinkin käsittelemme. Jotkut pojista 
lukevat kovin hitaasti. Vankilassa on kyllä 
koulu, mutta monella on ollut vaikeuksia jo 
ennen vankilaan tuloa, niin että koulukäynti 
on jäänyt kesken.
       Kaikki lapset ovat iloisia tapaamisesta, 
siitä että heidät huomataan ja osoitetaan 
välittämistä. Kysellään, milloin tulemme 
uudelleen, he lupaavat lukea Raamattua ja 
rukoilla. 
    Tapaamme lapset vain kerran kuukaudessa, 
ja se on liian vähän. 
      Rukoilemme, että Taivaan Isä lähettäisi 
työmiehiä. ”Silloin Jeesus sanoi  
opetuslapsilleen: Eloa on paljon, mutta 
työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis Herraa, jolle  
sato kuuluu, lähettämään väkeä 
elonkorjuuseen.” Matt.9:37-38
        Jumalan rakkaus meissä ei tavoittele 
omaa etua, eikä omia teitä, me asetamme 
tunteemme ja voimamme Sanan mukaan. 
Kaikkien vaikeuksien läpi pääsemme Hänen 
avullaan. Jumalan rakkaus muuttaa kaiken. 
Tämän me kerromme myös näille lapsille, 
niin että hekin voivat kokea sen, niin etteivät 
enää milloinkaan tulisi vankilaan. Kun 
tuemme toinen toisiamme, se tekee 
voimamme moninkertaisiksi.
      Vankilan jälkeen ajoimme Kolpinon 
lastenkotiin. Siellä lapset iloisesti piirittivät 
ryhmän ja tarrasivat kiinni. Heidän silmistään 
näki, miten he odottivat halauksia ja sitä, että 
heidät huomioidaan ja otetaan syliin. Lapset 
lausuivat runoja meille. Me omasta 
puolestamme lauloimme heille ja rukoilimme 
heidän kanssaan ja lopuksi siunasimme 
heidät. Ei tehnyt mieli lainkaan lähteä pois ja 
osa sydämestämme taisi jäädäkin sinne lasten 
luo.
Rakkaudella, sisarenne Herrassa, 
Valentina Tsherbakova Pietarista.
Käännös: Taimi Pavlova Riihimäeltä



Minun paikkani Jumalan 
suunnitelmissa
    Olen Jevgenija ja syntyisin Pietarista. 
Muutin Suomeen vuoden 2001 marraskuussa 
perheeni kanssa. Siihen kuuluu puolisoni 
Aleksander ja lapset Olga, 19 v ja Oleg, 23 v. 
      Menin naimisiin Aleksanderin kanssa 
v.1981. Kaikki näytti aluksi menevän hyvin, 
mutta sitten Aleksanderille alkoi tulla 
ongelmia alkoholin kanssa ja minulle 
terveyteni kanssa. Minulle tehtiin 
ensimmäinen leikkaus –91 ja silloin todettiin 
sen olevan syöpää, myöhemmin tehtiin vielä 
sappikivileikkaus. Olin työskennellyt 
kahdessa työpaikassa ja vielä raskasta työtä, 
mutta raha ei kuitenkaan riittänyt mihinkään, 
koska Aleksander joi ja palkat olivat hyvin 
pienet. Paljonkin voisin kertoa vaikeuksista, 
elinhän vielä ilman Jumalaa. Sydämeni 
sopukoissa kyllä tiesin, että Jumala on, mutta 
Hän on jossain hyvin kaukana.
    Eräänä päivänä minun kärsivällisyyteni 
kuitenkin loppui tässä tilanteessani ja 
käännyin Jumalan puoleen sanoen: Jumala, 
jos sinä olet, minä uskon, etten tullut tähän 
maailmaan vain kärsimään. Muuta minun 
elämäni! Pian tämän jälkeen tapasin erään 
tuttuni, naisen, joka oli uskovainen, ja hän 
kertoi minulle Jeesuksesta. Niin minä otin 
Hänet vastaan omaan elämääni, 
Vapahtajakseni. En heti ymmärtänyt, mitä 
minulle tapahtui, mutta yhä vieläkin olen 
kiitollinen, että Jumala otti minut vastaan ja 
ilmaisi itsensä minulle. Minä aloin rukoilla 
perheeni puolesta, ja myöhemmin koko 
meidän perheemme pelastuikin. Jumala 
vapautti puolison alkoholin kahleesta ja nyt 
on menossa jo viides vuosi ilman viinaa. Se 
oli suuri Jumalan ihme, sillä hänellä oli ollut 
jo monia yrityksiä päästä juomisesta eroon, 
koska hän itsekin kärsi siitä.
      Kun otin vastaan Jeesuksen minulle tuli 
kova halu tehdä hyvää lähimmäisille. Mutta 
minulla ei ollut mitään, vain tyhjät kädet. 
Aloin käydä kirkossa ”Tie Jumalan luo” 
Volhovissa, jossa silloin asuimme. Sain tietää, 
että siellä on ryhmä, joka käy orpokodeissa. 
Liityin mukaan ja tarjosin apuani, leikkasin 

ilmaiseksi lasten hiuksia. Se oli minun 
ensimmäinen palvelutyöni.
        Aloin nähdä ympärilläni avun tarpeessa 
olevia ihmisiä ja autoin heitä miten voin: 
jollekin annoin leipää, toisen luona kävin 
siivoamassa, yhdelle naiselle keräsin puita. 
Minne Jumala näytti, sinne menin. 
Raamatussakin Paavali sanoo: ”Hopeaa ja 
kultaa minulla ei ole, mutta mitä on, annan 
sinulle. Nouse ja mene Jeesuksen nimessä. 
Nämä sanat jäivät minun sydämeeni. 
Jokaisella ihmisellä on, mitä voi antaa 
toiselle: rakkaus, ilo, rauha, palvelus. Olin 
perustamassa Volhoviin myös huumeista 
vapautuville tukikotia, kaikki sekin lähti 
liikkeelle aivan tyhjästä.
  Kun muutimme Suomeen, rukoilin ja oli 
huolissani ihmisistä, jotka jäivät Volhoviin. 
Koko sydämestäni olin valmis auttamaan 
heitä. Rukoilin Jumalaa, että Hän näyttäisi 
minulle, mitä voin tehdä.. 
   Tutustuin sitten Jukka Järven kanssa ja sain 
tietää Idäntyöstä. Liityimme mukaan 
toimintaan ja nyt viemme kerran tai kaksi 
kertaa kuukaudessa Jumalan siunausta ja 
avustuksia Volhoviin. Näin me ylistämme 
Jumalaa.
      Nyt minä tiedän, että Jumala on elävä ja 
Hän on lähellä, Hän kuulee rukouksemme ja 
vastaa niihin. Meidän perheessä on rauha. 
Jumala muutti meidät ja kaiken meidän 
ympärillämme, ajatuksemme, sydämemme.
    Tänä vuonna meillä on ollut paljon 
vaikeuksia. Vuoden alussa sairastuin jälleen, 
lääkärit totesivat sarkooman. Kahden 
kuukauden aikana minulle tehtiin kolme 
leikkausta ja yhä edelleen käyn 
stytostaattihoidoissa.
        Alkuvuodesta myöskin pojan 
oleskelulupa Suomessa hylättiin. Se aiheutti 
pojalle vakavan depression. Mutta Jumala 
auttoi, ja hän sai myöhemmin työpaikan ja 
sen kautta myös oleskeluluvan Suomessa.
     Terveydentilani vuoksi en voinut käydä 
puoleen vuoteen Volhovissa, en voinut tavata 
äitiäni ja ystäviäni. Mutta kesällä ystävien 
avulla sain mansikanpoimintaan tänne 
Suomeen ystäviämme sieltä. Myöskin 
pastorimme perheineen kävi vierailulla 
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Riihimäellä ja näytimme heille suomalaista 
elämäntapaa.
       Toisen sädehoidon jälkeen minulle tuli 
halu käydä Volhovissa ja viedä siunauksia 
sinne. Terveyteni oli heikko, mutta rukoilin 
Jumalaa järjestämään sen matkan. Niin 
pakkasimme laukkuihin vaatteita puutteessa 
oleville perheille ja lähdimme. Kun tulimme 
kaupunkiin, siellä laitettiin juuri sinä päivänä 
lämmitys päälle. Se olikin minun terveyttäni 
ajatellen juuri oikea aika. Kävimme 
Volhovissa seitsemässä perheessä, ja mikä oli 
suurin ihme: kaikki vaatteet olivat heille juuri 
sopivia. Oli ilo katsella tyytyväisiä ja 
kiitollisia ihmisiä.
      Matkan jälkeen Riihimäellä lääkärikin 
huomasi, että olin huomattavasti terveemmän 
näköinen, kuin edellisellä sairaalakäynnillä. 
Herra on ihana ja Hänen rakkautensa on 
valtava!
     Olen kiitollinen Jumalalle, että Hän on 
antanut meille niin paljon hyviä ystäviä. 
Meidän perheemme tulot ovat kovin pienet, 
mieheni on työharjoittelussa ja minä 
sairaslomalla. Olemme matkoillemme saaneet 
autoa lainaksi. Suomalaiset ystävämme 
kuuntelevat meitä kärsivällisesti, vaikka 
puhumme vielä huonosti suomenkieltä. 
Olemme todella kiitollisia tuesta ja 
ymmärtämisestä.

Jevgenija Harlamova, Riihimäki
Käännös Leila Tytshenok, Riihimäki

 

Alkuvuoden 2006 suunniteltuja 
vankilamatkoja:

Tammikuu:
         Jukka 4-7. Parfino ym.
         Jorma 6-8. Sablino
          Helena 17-19. Kolpino
          Jukka 20-22 Gaasa, Metallostroi
Helmikuu: 
          Jorma 10-12. Sablino
          Jukka 17-19. Gaasa, Metallostroi
          Jukka 21-24. Parfino ym.
          Helena 28.2-2.3 Kolpino
Maaliskuu: 
            Jukka 17-19. Gaasa; Metallostroi

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

Idäntyön vastuunkantajat ja talkoolaiset

TERVETULOA
YHTEISELLE LOUNAALLE
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Ilmoittaudu yhteiseen juhlaamme viim.
19.12 mennessä
Omavastuuosuus 3 €/ hlö
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