
Riihimäen varaston tilanne

    on nyt erittäin hyvä. Saimme purettua 
varaston säkkivuoret melko nopeasti Pietariin 
ja Viroon. Nyt varasto toimii jälleen 
normaalisti. 
   Toimintamme loppumisesta kertoneet 
tarinat ovat olleet siis suuresti liioiteltuja. 
Kaikki suoraan ovellemme tulevat pussit 
otetaan tietenkin vastaan kiitoksen kanssa.
   Aikomuksenamme on kuitenkin jatkossa 
etsiä halvempia vaihtoehtoja varastointiin ja 
varautua vähenevään vientiin Venäjälle. Työn 
keveneminen ei olisi myöskään pahasta.
   Tällä hetkellä työvoimatilanne varastolla on 
kunnossa, mutta tilanne voi nopeasti vaihtua. 
Toivotaan että myös toukokuun jälkeenkin on 
työlle tekijöitä.
     Kevätkokouksessa tarkastettiin Idäntyön 
tilit ja niiden hoito, ja ne todettiin hyvin 
hoidetuksi. Mutta ihmeellisintä on se, miten 
tarkasti Jumala on hoitanut asioitamme. Tulot 
riittivät menoihin, jäikin vielä, vaikka monta 
kertaa olimme hyvin, hyvin huolestuneita.
     Tulot työhömme tulevat pääasiassa 
monenlaisesta talkootyöstä, ja ne muodostavat 
merkittävän osan Idäntyön toimintaa. 
Vapaaehtoistyössä, kirpputorilla, 
kahvituksissa ja talkoissa, on työntekijätilanne 
vähitellen vaikeutunut, koska monia 
työntekijöitä on jäänyt pois vakavien 
sairauksien takia. Työt kasaantuvat nyt 
samoille henkilöille, ja näin he taakoittuvat 
liikaa.
    Tilannetta seurataan ja pyritään pääsemään 
eroon liioista toiminnan rönsyistä. Tulojen 
pitäisi kuitenkin mieluummin kasvaa, kuin 
vähetä. / Helena Jokinen

Venäjällä suunnitteilla uskonnollista  
vankilatyötä rajoittava laki.

      Venäjällä on suunnitteilla laki, joka 
toteutuessaan rajoittaa uskonnollisten 
järjestöjen Venäjän vankiloissa tekemää 
julistustyötä. Asiasta kertoi Venäjän 
oikeusministeri Juri Tshaika, joka äskettäin  
tapasi presidentti Vladimir Putinin 
keskustellakseen Venäjän vankiloissa 
tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista.
     Tshaikan mukaan oikeusministeriö  
suunnittelee ottavansa tämän vuoden sisällä 
käyttöön lainsäädännön, joka tiukentaa 
lähetystyötä vankiloissa tekevien 
uskonnollisten järjestöjen valvontaa.
    ”Meillä on ollut hiljattain laittomaan 
lähetystyöhön liittyviä häiriöitä”, Tshaika 
totesi Moskow Times –lehden mukaan.
     Kysyttäessä viittasiko oikeusministeri  
joihinkin tiettyihin ryhmiin ongelmista 
puhuessaan, ministeriön virkailija vastasi,  
ettei voi kertoa yksityiskohtia, koska 
ministeriö ei ole vielä ryhtynyt laatimaan 
lakia.
      Kristilliset järjestöt pelkäävät, että  
Venäjän vankiloissa tehtävä avustus- ja  
julistustyö voi huomattavasti vaikeutua, jos  
uusi laki toteutuu.
                  SANA lehti 6.4.2006
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LAHJAKSI OLETTE SAANEET
LAHJAKSI ANTAKAA

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry
KUULUMISIA TOUKOKUU 2006

Jumala osoitti voimansa herättäessään 
Kristuksen kuolleista ja asettaessaan 
hänet istumaan oikealle puolelleen 
taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, 
voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia 
herruuksia, jotka mainitaan tässä ja 
tulevassakin maailmassa.
                                    Ef. 1:20-21



Kolpinon orpoja
Tässä listassa Kolpinon nuorimpia orpoja 
lapsia ja heidän syntymäaikansa. Kaikki nämä 
lapset ovat odottaneet lastenkodissa, että 
heidät otettaisiin omaksi johonkin perheeseen. 
Jotkut heistä ovat käyneet tarjoutumassa 
adoptioon jo monesti. Nyt he alkavat olla 
siinä iässä, että tietävät adoption olevan 
mahdotonta, he ovat jo liian isoja. Monet 
heistä ajattelevat, että on heidän syynsä, ettei 
kukaan ole heitä huolinut ja omat 
vanhemmatkin ovat hylänneet.
    Sinä voisit auttaa murheellista lasta, ryhdy 
kummiksi! 
    Pienillä kirjeillä ja korteilla, muistamisella, 
voit parantaa lapsen minäkuvaa ja tarjota 
hänelle pysyviä kristillisiä arvoja, uskon 
Kristukseen. Se voi antaa turvan koko 
elämäksi.  /HJ 

           Kuvassa Nikita käynnillään Suomen 
Metsästysmuseossa 5.3. kuvattuna täytetyn 
naalin kanssa.

Huhtikuun matkoja

Matka Pietariin 30.-31.3.06.
    Avustajamme Valentina Tsherbakova 
rakastui suomalaiseen mieheen, Aarre 
Liukkoseen, ja heidät vihittiin tammikuussa. 
Valentina käyttää nyt suomalaisempaa nimeä 
Tiina samalla kuin sukunimi vaihtui 
Liukkoseksi.
    Suomen ja Venäjän viranomaiset eivät 
olleet yhtä mieltä hänelle tarvittavista 
papereista, ja näin jäi epäselväksi, että milloin 
hän pääsee miehensä luo Suomeen.
       Olin luvannut mennä hakemaan Tiinaa ja 
hänen muuttokuormaansa Pietarista, kun 
paperit ovat valmiina. Samalla oli määrä 
toimittaa muitakin asioita.
    Lähtöpäiväksi selvisi 30.3. Lyhyellä 
varotusajalla en löytänyt matkustajia enkä 
edes saanut saattajia rajalle, piti lähteä yksin. 
Mutta tullissa ei ollut ongelmia.
      Viipurissa kuulin, että Aliisalla oli 
hiihtoloma. Olin luvannut ottaa hänet joskus 
mukaani Pietariin, kun se on mahdollista ja 
nyt pyysimme mukaamme Aliisan hyvän 
ystävättären, Jaanan. 
      Timurovskajalla oli Andrei Zemskov. 
Hänellä oli ollut remonttitöitä pastori 
Koshelevin kirkolla Pantonniin kylässä
    Tytöt halusivat Mc Donaldsiin, sellaista ei 
ole Viipurissa. Matkalla löytyikin yksi 
Pietarin Mc Donaldseista ja yllätys, yllätys, se 
oli auki 24 tuntia. Niinpä tytöt pääsivät sinne 
sillä aikaa kun lastasin Tiinan tavarat autoon. 
Lopuksi  ajoimme Marian kirkolle, siellä 
herätimme yövahdin aamu-uniltaan ja saimme 
Inkerin kirkon lehdet sisälle kirkon 
toimistoon. Keskustasta ajoimme Viipuriin.
    Aarre halusi, että ajamme Nuijamaan 
kautta, ollaksemme nopeammin Suomessa. 
Nuijamaan tullissa oli kuitenkin pitkät, hitaat 
jonot. Päästyämme vihdoin Nuijamaalle, 
Aarre ei ollutkaan siellä. Hänen autoonsa oli 
tullut vikaa, mutta hän oli löytänyt kuitenkin 
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1. Kosjak Nikita              24.12.95
2. Shorhsoliane Igor       27.11.95
3. Maksilejenko Julija     26.04.95
4. Valodina Natasha       17.02.96
5. Popovits Misha           21.04.96
6. Stepanova Jekaterina  12.11.95
7. Ndimbe Roman           06.07.96



verstaan. Sovimme uuden tapaamispaikan, ja 
niinpä pari sai vihdoin toisensa.   /Jukka Järvi

      Kolpinoon 11-13.4.
Ninan, Annelin, Maran ja Antonin kanssa 
tiistaina Pietariin, jossa olikin lumetonta ja 
pilkahdus keväästä. Teimme ostoksia 
vankilaan, kävimme GUINnissa, 
sisäministeriön vankeinhoidon osastolla, lupia 
hakemassa, uudessa vapautuvien tukikodissa 
Kollontaikadulla ym., lopuksi veimme Ninan 
Pietarhoviin kotiin. Päivä venyikin pitkäksi.
   Seuraavana päivänä läpi ruuhkien halki 
Pietarin poikien vankilaan Kolpinoon. 
Pääsimme kirjastoon, mikä on hyvä, 
rauhallinen paikka. Muusikkomme Sergei oli 
pitkästä aikaa mukana, hänkin on ollut 
vakavasti sairaana. Pojille pieni tilaisuutemme 
oli koskettava, joillakin kyyneleet virtasivat, 
ja syntisen rukoukseen yhtyivät lähes kaikki.
 pojat vakavina.
    Lastenkodissa piipahdimme, Sergei vietiin 
asemalle, Liisa –tulkki kotiin ja Nina haettiin 
illaksi tulkiksi. Veimme myös pyörätuolin ja 
muutakin luostariin, ja oli muitakin asioita. 
Andrei odotti meitä jo asunnolla 
neuvotteluun, meni myöhään jälleen.
    Torstaina aamulla anivarahin lähdimme 
viemään eräälle lastenkodista ”vapautuneelle” 
17 - vuotiaalle pojalle tyhjään asuntoon 
kaikenlaista, patja, vuodevaatteet, valaisin, 
vaatteita, astioita, matto, verhot, lakanoita. 
Jelena oli niitä vastaanottamassa ja vie ne 
perille. Sitten vaan kotiinpäin. /Helena 
 
Eesti 19.-20.3.
 Tapani Vanhala ja Juhani Nurmi veivät 
Idäntyön varastolta pakettiautokuormallisen 
vaatetta Eestiin Marja-Magdalenan 
seurakuntaan lähelle Tarttoa. Kyseessä on 
köyhä maalaisseurakunta. Heillä on komea 
vanha  800 hengen kivikirkko, ehjä mutta 
rapistunut. Seurakunnassa on jäseniä  noin 
100 ja jumalanpalveluksessa oli pyhänä ollut 
10 henkeä. Seurakunnalla on oma 
kirkkoherra, Aivo Prykk, nuori mies, joka 
hankkii toimeentulonsa atk-alalla. Tuntui, että 
tämä kuorma tuli tarpeeseen.  Osa siitä meni 
kirpputorille myyntiin. Ihmiset eivät ahnehdi, 

kun vaatteella on pienikin hinta.

Eestiin 4-5.4. 
vietiin kuorma-autolasti, noin viisi tonnia, 
vaatetavaraa Viljandin Pauluste-seurakuntaan 
Eestissä. Asialla olivat Jyrki Parikka Nummi-
Pusulasta kuorma-autollaan sekä Tapani 
Vanhala. 
   Viljandissa meitä oli vastassa kirkkoherra 
Mart Salumäe. Hän kertoi, että 
rovastikunnassa on yhteensä 12 seurakuntaa, 
suurin osa hyvin pieniä. Vaateavustusta 
tarvitaan jokaisessa seurakunnassa. Paulusten 
seurakunnalla on oma kirpputori, pieni 
myymälähuone, mutta tavaraa paljon. 
Parhaillaan oli myynnissä Saksasta tullutta 
avustustavaraa.
     Avustustavaran vienti Eestiin on köyhälle 
yhdistyksellemme kallista. Laivaliput 
kuorma-autolle ja kahdelle matkustajalle 
maksoivat 580 €. Pakettiauto kuljettajineen 
maksoi 126 € meno-paluu. Päälle tulevat vielä 
kilometrikorvaukset matkan pituuden 
mukaan. / Tapani Vanhala

       Eestiin 6-7.4.
 Helena Jokinen ja Hilda Taipale veivät 
Sillamäelle (lähellä Narvaa) paikalliselle 
helluntaiseurakunnalle pakettiautollisen 
vaatteita ym. /Helena
     
    Sablinon matkalla 15-16.4.
Pääsiäislauantaina aamulla Jorma Holmroosin 
autoon tulivat tulkki Taimi Pavlova, Tapani 
Vanhala, Martti Tallberg ja Paula Sandberg. 
     Kohti Viipuria! Ja tullimuodollisuudet 
menivät huomaamatta nopeasti. 
Rajavarastosta täydennystä, Sablinon naisille 
vaatteita, sairaalaan pyörätuoli ynnä muuta.
        Viipurin sotilassairaala oli ensimmäinen 
kohde. Jorman auto oli tullut siellä tutuksi, 
koska suuri rautaportti aukeni heti. Vastassa 
oli hoitaja ja vartijoita. He saivat remonttiinsa 
50 kg maalia, sekä rullatuoleja ja muita 
tarvikkeita, vaatteita hoitajille.
      Ilma oli kaunis, ruuhkaa vasta lähellä 
Pietaria. Ensin veimme Jorman ja Raijan 
tuttavamummille tarvitsemansa tuolin, 
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lampun ja ruokatarvikkeita. Kaupasta 
kävimme ostamassa iltaruuan, sitten lepoa ja 
valmistelemaan seuraavan päivän puhetta. 
Taimi kokosi raamatunkohdat valmiiksi. 
     Aamulla klo 8 lähtö Sablinoon! Matkalla 
poimimme Sergei Tsaduninin Moskovan 
asemalta, hän oli kovin laihtunut ja kalpea, 
alkaa kuitenkin jo toipua vaikeasta 
leikkauksesta.
     Aseman edessä huomasimme joukon 
köyhääkin köyhemmän näköisiä, huonosti 
puettuja lapsia ja kaksi naista. Tiesimme heti, 
kenelle autossa jaettavaksi tarkoitetut jogurtit 
olivat. Siihen katukiveykselle he istuivat 

lusikoimaan eväitään.

     Sablinossa oli yllätys! Lupapapereitamme 
ei löytynytkään. Lopulta Taimin neuvottelut 
auttoivat ja saimme luvan. Vaatesäkit vaan 
tarkastukseen ja sisälle kokoushuoneeseen 
vartijan kanssa.
    Kokoushuoneessa oli kauniit ikkunaverhot 
ja pelargoniat kukkivat ikkunoilla, kauniit 
kaapit, missä naisten virkattuja liinoja esillä. 
Nytkin toimme lankaa naisille käsitöihin.
       Jorma toi Suomesta terveiset ja toivotti 
kaikki tervetulleiksi, sekä esitteli ryhmän. 
Jorma puhui Pääsiäisen sanomasta, 
pelastuksesta, joka on tarkoitettu kaikille. 
Kokoushuone oli tupaten täynnä, kyyneleitä 
pyyhki muutama vanki silmistään. Sergei 
jatkoi musiikilla aina puheiden välillä. Taimi 
luki Raijan lähettämän kirjeen. Mara kertoi 
Getsemanesta, rukouksesta: tapahtukoon Isä, 
sinun tahtosi! Golgatasta, jossa meidän 
kaikkien synnit sovitettiin. Siihen saamme 
tänäkin päivänä turvata. 
  Pyhän Hengen läsnäolo oli tunnettavissa!
  Tapani puhui uskontunnustuksesta, jossa 
lyhyesti sanotaan, mikä on uskomme kohde. 
Samoin hän kertoi, kuinka Vanhan 
Testamentin profetiat täyttyivät Jeesuksessa.  
       Minun puheenaiheeni muuttui, nähtyäni 
naisjoukon, halusin kertoa ihan konkreettisesti 
Jumalan ihmeellisyydestä. Kerroin 
ihmeparantumisestani vakavan 
liikenneonnettomuuden jälkeen, kun olin 
nuori. Olin ollut kaksi vuorokautta 
tajuttomana, diagnoosi oli kallonpohjan 
murtuma ja aivotärähdys. Sen aikaiset 
elvytyslaitteet oli nykyaikaan verrattuna 
olemattomat. Mutta Jumalan voima 
ylilääkärinä ihan sama! 
     Kohta seurasi yllätys tälle naisjoukolle, 
sisälle kannettiin Jorman tuomat sähköurut. 
Ilo oli ylitsepursuavaa! Joku joukosta oli 
soittotaitoinenkin.     
    Sergei puhui palavasti, syntisen rukous 
lausuttiin kuorossa ja rukoiltiin lopuksi.
    Saimme vierailla myös vankilan pihalla 
olevassa ortodoksien tsasounassa kynttilöitä 
sytyttämässä.     
Kiitos matkasta kuuluu Jumalalle, toinen 
toisillemme ja esirukoilijoille!
                                / Paula Sandberg
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