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Tule mukaan!

     Olemme sopineet Venäjän matkamme 
etukäteen siitäkin syystä, että voit tulla 
mukaan matkalle, jos sinulle sopii. Erityisesti 
kutsumme mukaan niitä, jotka ovat omassa 
elämässään kokeneet Jumalan muuttavaa 
rakkautta ja haluavat siitä todistaa muillekin. 
      Vankilamatkalle pitää ilmoittautua 
ajoissa, reilua kuukautta ennen matkaa sinun 
tietosi pitää olla Pietarin sisäministeriön 
vankeinhoidon kasvatusosaston päättävillä 
johtajilla tiedossa.
       Maksamme jokainen viisumimme itse, 
samoin muut matkan kulut. Ainoastaan 
matka-asuntomme vuokran Timurovskij 
Prospektilla maksetaan Idäntyön kootuilla 
varoilla. 
   Kun haluat mukaan jollekin matkalle, 
ilmoittaudu ryhmän vetäjälle hyvissä ajoin. 
Vakituistenkin kävijöiden on itse ilmoitettava 
lähtöaikeensa viimeistään kahta viikkoa 
ennen matkaa, että saadaan pääsyluvat 
ajoissa.
    Kalenteri on tarpeen myös kuljettajien, 
tulkkien ja muiden avustajien varmistamiseksi 
ja vierailujen päällekkäisyyksien 
vähentämiseksi.                        HJ

_________________________________
Kolpinon lastenkodin 9-12 vuotiaita lapsia 
Masha, Sveta ja Igor

2006 KALENTERI

Tammikuu:
- 2-8. pv Novgorodin alueelle, Pankovkan 

ja Parfinon vankilat, lastenkoteja, 
seurakuntavierailuja;  Jukka ja Liisa Järvi 

- 17-19. pv,  Kolpinon nuorisovankila, 
lastenkoti, Granitnajan tukiasuntola, 
Igorin seurakunta; Helena Jokinen 

- 20-22. pv, vankisairaala Gaasa, 
Metallostroin vankila, yksityisiä 
tapaamisia. Jukka Järvi kuljettajana

- 30.1-3.2 Samohvalov Novgorodin 
alueella, ompelukurssin jatko-opetusta; 
Helena Jokinen ja Anneli Helminen

Helmikuu
- 10-12. pv.  Sablinon naistenvankila, 

Lebedevan nuorten osasto mahdollisesti; 
Jorma Holmroos

- 17-19. Gaasan vankisairaala, 
Metallostroin miestenvankila, tapaamisia; 
Jukka kuljettajana

- 21-24. Novgorodin alueen vankiloita, 
lastenkoteja, seurakuntia; Jukka ja Liisa 

Maaliskuu
- 28.2-2.3  Kolpinon vankila, lastenkoti, 

Gran. tukiasuntola, seurakuntavierailuja; 
Helena.

- 10-12. Sablinon naisvankila, ehkä 
Lebedeva; Jorma.

- 13-17. Samohvalov; Helena
- 17-19. Gaasan sairaala ja Metallostroin 

vankila, tapaamisia; Jukka
Huhtikuu
- 7-9 Gaasa ja Metallostroi; Jukka
- 11-13 Kolpino, lastenkoti, ym. Helena
- 14-16. Sablino, ehkä Lebedeva, Jorma
18-21 Novgorodin alueella vankiloita, ym. 
Jukka ja Liisa
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Tukikodin kuulumisia Pietarissa

Kalervo Laurikainen (takana oik.) ja Mikko 
Ilomäki (vas.) yhteisessä kuvassa Granitnaja 
Ulitsan tukiasuntolassa joulukuun 14. pv.
  Heidän keskellään raamattupiiriin tullut 
Sergei ja talon asukas Valera, alarivissä 
asukas Gafar ja vieraileva Sasha. Kolmas 
talon asukas, Viktor, oli vielä työssä ja tuli 
kotiin vasta myöhemmin. Kaikki kolme 
asukasta ovat vapautuneet Metallostroin 
vankilasta.
    Valeralle kuului hyvää. Hän oli saanut jo 
dokumentit, joten pieni, mutta säännöllinen 
eläke on alkanut tulla kuukausittain. Samoin 
hän odotti saavansa lähiaikoina myös 
jalkaproteesin, jonka hän saa Punaisen Ristin 
kautta. Kohta hän on valmis työelämään. 
    Gafar ja Viktor käyvät työssä, mutta heidän 
paperinsa eivät ole vielä kunnossa, joten 
palkka on pieni.
     Lähes joka ilta tukikodissa kokoontuu eri 
henkilöiden johdolla raamattupiiri. Näin 
miehet tutustuvat Raamattuun ja uskon 
salaisuuksiin. Heistä voikin aistia iloista ja 
rohkeaa luottamusta Jumalan 
mahdollisuuksiin.
    Asuntolan tietokone ei ole toiminnassa, se 
oli saanut virustartunnan ja jumittui 
käyttökelvottomaksi, keskusyksikkö on nyt 
puhdistettavana. Valera oli käyttänyt konetta 
tehden sen avulla erään avustusjärjestön 
hyväksi vapaaehtoistyötä. 
   Tukiasuntolaan kuului siis joulun alla 
pääasiassa hyvää.                    HJ
     
 

Vangin unelma

Katson ikkunasta,
Näen kirkon,
Tuskallisen rakas kotoinen näky
Ja kuinka haluaisinkaan toisinaan
Mennä sinne ja polvistua
Mutten voi tätä tehdä
Äiti ylpeys estää minua
Mutta toivon että hyvin pian
Herra auttaa minua
Menen sinne ja laskeudun polvilleni
Ja tulen elämään ilman hätää
Ja paholaiselle sanon ei
Sillä hän halusi varastaa sieluni
Eikä jättää Jumalalle mitään
     Päätelkää itse pojat
     En teille satuja kirjoittele
     Haluan silmänne avata
     Lukekaa Raamattua, siihen perehtykää
     Ja kumartakaa päänne Jumalalle!

Kirj. Metallostroin vanki, 15 joukkue 
Käännös Pirkko Leppänen
 

Vuoden 2006 alkaessa rukousaiheemme 
Idäntyössä
- Uuden hallituksen jäsenten 

rakentavaa yhteistyötä Jumalan 
tahdon mukaisesti, autettaviemme 
parhaaksi.

- Talouden kehittymistä ja vakautta.
- Varjelusta tuleville matkoille.
- Tukikodin asukkaiden vahvistumista 

uskossa ja sisäistä parantumista.
- Samoin kaikkien autettaviemme 

paranemista ja kasvua.
- Tulkeillemme ja avustajillemme 

voimia ja terveyttä.
- Kaikille vapaaehtoistyöntekijöille  

iloa ja siunausta tekemästään 
työstä.

- Keltaisen talon toiminnalle  
siunausta ja Jumalan johdatusta.

- Tavarankuljetusten järjestymistä  



Joulukuun toteutuneet matkat.

Aiomme tästä lähtien kertoa aina edellisen 
kuukauden aikana tehdyistä matkoista. Näin 
tukijamme saavat ehkä paremman käsityksen 
tapahtumistamme.

2-4.12 Jorma Holmroos oli matkalla 
Pietarissa mukanaan: Matti ja Liisa Huunan-
Seppälä, pietarilainen evankelista Valja 
Tserbakova, muusikko Sergei Tsadunin ja 
tulkkina Taimi Pavlova.
Ryhmä kävi Sablinon vankilassa, jossa 
pidetyssä tilaisuudessa oli noin 150 innokasta 
kuulijaa. 
Jorman tehtävänä oli myös maksaa 
asuntomme Timurovskij Pr. vuokra, tukemme 
ja vuokra tukiasunnosta Granitnaja Ulitsalla, 
sekä henkilökohtaiset avustukset, yhteensä 
1260 €. 

5-9.12 Jukka ja Liisa Järvi olivat matkalla 
Novgorodin alueella. Kohteina Parfinon ja 
Pankovkan vankilat ja metodistiseurakunta. 
Mukana lisäksi Martti Tallberg, Sergei 
Tsadunin, tulkkeina Lilja Skibjuk ja Liisa 
Lankinen. 

13.12 Tapani Vanhala ja Anneli Helminen 
kävivät viemässä avustuksia Viipurin 
invalideille, koska heillä oli mukanaan 
ihmisiä, jotka halusivat nähdä avustustyötä 
paikan päällä. Tapanin mielestä tänne ei enää 
kannata tuoda tavaraa, Viipuri on niin lähellä 
rajaa, että avustuksia tulee liiankin kanssa. 
      Rajavarastolle he olivat jo aiemmin 
vieneet tätä matkaa varten tavaraa. 

13-15.12 Helena Jokinen oli matkalla 
Pietarissa ja Kolpinossa mukanaan: Kalervo 
Laurikainen, Mikko Ilomäki, Valja 
Tserbakova ja tulkkina Taimi Pavlova.
Käytiin Kolpinon nuorisovankilassa, jossa oli 
kuulemassa 30 pojan ryhmä, lastenkodissa 
kävimme myös 8-12 vuotiaiden osastolla. 
Veimme sinne joululahjaksi 80 paria uusia 
sisätossuja, joita olimme saaneet 
lahjoituksena Idäntyölle. Igorin kodissa 
kävimme keskustelemassa tulevista 

suunnitelmista, tukiasuntolassa tapaamassa 
sen asukkaita.

16-18.12  Helenan autolla jälleen, Jukan 
ollessa estynyt lähtemästä: Anneli Helminen, 
Paula Sandberg, Valja Tserbakova. Taimi 
Pavlova ja Liisa Lankinen tulkkeina. 
Kävimme lauantaina Gaasan vankisairaalan 
naistenosastolla sekä Ninaa, tulkkiamme 
katsomassa kotonaan Pietarhovissa. Hän 
jakseli jo melko hyvin kolmannen infarktin 
jälkeen. 
Sunnuntaina olimme Metallostroin 
miestenvankilan evankelisen seurakunnan 
vieraina sekä invalidiosastolla kertomassa 
joulun sanomaa.
   Kävimme tarkistamassa Annelin pienen 
ystävättären, Veronikan tilanteen. 
     Tapasimme myös Aljonan, jonka mies oli 
jälleen vankilassa, mutta sitä ennen oli ehtinyt 
vaihtaa huumeisiin kaikki lapselle tuomamme 
tavarat.
    Tapasimme myös Sergein, joka oli 
vapautunut pari kuukautta sitten. Hän oli 
saanut Liljalta kehotuksen rukoilla, kun asiat 
eivät olleet menneet hyvin. Heti oli alkanut 
tapahtua: hän oli saanut asunnon ja työn. Siitä 
viisastuneena hän päätti rukoilla edelleenkin 
ja lähti seurakunnan kokoontumisiin. 
Remonttia asunto kyllä tarvitsee, huonekalut 
ja kodin kaikki tarvikkeet myös puuttuvat. 
Viedään seuraavilla kerroilla.    HJ 

         Iloinen tapaaminen, Anneli ja Veronika.

                   



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

Keräystili:                        keräyslupa OKU1456A
Rengon Säästöpankki 426211-233876
jäsenmaksut  viite:  5050
lahjoitukset viite: 5005

Varasto Sepänkatu 5                 gsm 0504925287
Avoinna arkisin klo 9-15
Muina aikoina soita alla oleviin numeroihin.

Vastuuhenkilöt:
Puheenjohtaja
Helena Jokinen  0503734070
e-mail: risto.jokinen@pp4.inet.fi

 Sihteeri: Tapani Vanhala   0400307475

Jäsenluettelo, osoitteisto
Jukka Järvi  0503828008
e-mail: jjukka@kolumbus.fi

 Rahastonhoitaja Mikko Ilomäki   0407587254
mikkoilo@surfeu.fi

Websivujen ylläpito: Minni Huistinoja  0407636795
minna.huistinoja@kolumbus.fi

Holmroos Jorma /  0400433819
Holmroos Raija / 0407177058
Jokinen Risto / 0503520105
Vesala Raija / 0407771239

Websivut: www.riihimaenidantyo.fi

Varaston työntekijöitä ennen joulua kahvilla 
pienessä varaston keittiössä.
Vasemmalta: Eduard, Stenja, Sasha ja Tanja.

Matkaa varten Gaasaan ja Metallostroihin 
olivat vuorostaan pakkaamassa Lilja ja Paula, 
nyt virkistystauolla kahvikupin ääressä.

Arvoisat työmme kannattajat!

    Jos teillä on sähköpostiosoite, 
ilmoittakaa se meille, niin lähetämme teille 
Vera-lehdykän kuukausittain suoraan 
sähköisesti. Näin se tulee nopeasti ja 
värillisenä perille ja maksaa meille 
vähemmän. Kiitos!

  

  

Varastomme on täynnä!
Venäjälle avustusten vienti on vaikeutunut. 
Humanitääristen avustusten viemisestä on 
tehty niin vaikeaa, että voi melkein sanoa, että 
niiden vienti on tyrehtynyt. Ainoastaan 50 kg 
/ henkilö on ainoa tapa suomalaisille kuljettaa 
tavaraa rajan yli. Toinen mahdollisuus on 
venäläisten omat kuljetukset, mutta ne ovat 
monille avustustyötä Venäjällä tekeville liian 
kalliita. 
 Olemme Riihimäelle saaneet ympäri Suomea 
tavaraa juuri tästä syystä enemmän, kuin 
ehdimme viedä ja lähettää eteenpäin. 
Varastomme pullistelee tavaranpaljoudesta ja 
voimme vain rukoilla, että rekka Valko-
Venäjältä kävisi useammin!     HJ
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