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JOULUKUU 2006
RIIHIMÄEN IDÄNTYÖN KUULUMISIA

      Rakkaat  ystävämme!

    Toivotamme teille kaikille

Jouluiloa ja Jumalan siunausta 

               Vuodelle 2007

Riihimäen Idäntyö ry:n 
SYYSKOKOUKSEN  29.10.06 päätöksiä:

Vuoden 2007 alusta Idäntyön hallitukseen kuuluvat: 
Helena Jokinen, puh.joht., Tapani Vanhala, sihteeri,
Mikko Ilomäki, rahast.hoit., sekä Jukka Järvi, Raija
Vesala, Jorma Holmroos, Pirkko Arola (uusi), Soili
Juntumaa (uusi) ja Sanni Maria Seppälä (uusi).
   Tulo- ja menoarvio noudatteli edellisten vuosien

suuntaa. Arvio menoista ja niitä kattamaan tarvittavista tuloista päättyi summaan 45100 €.
Katsotaan, miten asiat todellisuudessa kehittyvät, varsinkin tuloja on vaikea tietää ennakolta. 
   Toimintasuunnitelmissa ei ole näkyvissä mitään muutoksia. Keväällä aiottua varaston supistamista
on mietitty uudelleen, sen aika ei ole vielä. 
   Kuten ennenkin, käymme vankiloissa, tuemme kodittomien miesten asuntolaa, avustamme
perheitä, lastenkoteja..
    Yhdistyksen jäsenmaksu on entiseen tapaan 20 € vuodessa. 

Riihimäen Idäntyön vastuunkantajien ja heidän puolisoidensa 
Uudenvuodenjuhla
1.1.2007 Keltaisella talolla klo 14
Ilmoittautumiset jouluun mennessä Helenalle 0503734070
Tervetuloa mukaan!

_________________________________

3-5.11.2006 Venäjän matka
    Matkan pääasiallinen tarkoitus oli postittaa erään
henkilön lähettämät postipaketit Siperiaan Viipurista.
Mukaan tulivat Bertta, Valentin, Nelli, Jukka ja Sanni.
Saimme onneksi säkit postiin vaikka oli kolme
pyhäpäivää juuri tuolloin. Muut menivät tapaamaan
sukulaisiaan, minä ja Jukka kävimme perheissä mm.
Sadovnikovilla ja Uljanovalla. Maanantaina olimme
sopineet tapaamisen Metallostroin vankilaan, aikeissa

keskustella yhteistyötä. Tulkiksi lähti Valja. Hieman tuotti vaikeuksia juuri pitkien pyhien tähden
tavata oikea ihminen mutta onnistuimme lopulta saamaan tapaamisen vankilan talousjohtajan
kanssa. Hänen opastuksellaan sitten kiertelimme katsomassa erittäin surkeakuntoisia rakennuksia,
kuten ruokalaa, joka oli kuvottavan likainen, katto vuoti, ei ilmanvaihtoa, sekä tubiosaston ankeita
pesutiloja ja asuinhuoneita. 
        Jotta voisimme hakea tukea esim. EU:lta, tulee olla yhteistyökumppanina Venäjällä kaksi
vuotta toiminut rekisteröitynyt yhdistys. Tämän löytyminen luvattiin selvittää vankilan puolesta,
muualtakin on toki hyvä kysellä.    
       Näin on saatu neuvottelut Metallostroissa käyntiin, EU rahaahan voi hakea jälleen
maaliskuussa. Terv. Sanni-Maria



Matka Kolpinoon 14-16.11.
Mukana olivat: Hilda, Sanni-Maria ja Helena, sekä Pietarista tulkkimme Liisa, ja Lugan
musikanttimme Sergei.
   Monenlaista vastusta oli ennen matkaa, sen aikana ja sen jälkeenkin, mutta niin vaan hienosti
selvittiin!
    Kolpinon vankilassa oli juuri Suuri Tarkastuspäivä, ja koppalakkisia johtajia ja Guinnin
virkailijoita oli kovasti liikkeellä, niin että olimme jatkuvasti jonkun ryhmän tiellä. Kokous pojille
pidettiin klubilla, eikä sielläkään saanut olla rauhassa. Pojatkin olivat tällä kertaa levottomia ja niin
väsyneitä, että ainakin kolmasosa veteli hirsiä nojaten tuolin selkämykseen. 
   Lastenkodissa Sanni piti hienon askartelu- ja hartaushetken helmirannekkeen teossa.  Tällä
kerralla kestitsimme lapsia mehu- ja keksitarjoiluin. Oli taas niin mukavaa!
  Kollontaikadun kodissa kävimme myös, mutta moni aiottu paikka jäi näkemättä, kun Pietarissa oli
niin ruuhkaista, ettei mitkään aikataulut pitäneet. Kolpinosta asunnolle, n. 40 km, matka kesti lähes
neljä tuntia.
Helena Jokinen

MATKA METALLOSTROIN VANKILAAN PIETARIIN                17-19.11.2006
 Matkalla mukana Jukka, Raija, Lilja ja  Soili (tulomatkalla myös Sanni-Maria, Viktor, Andrei ja
vaimo sekä pikku-Andrei).
    Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojat askelet!  Nämä Jesajan sanat kaikuivat korvissani
marraskuisella matkallamme.  Meidän kärsivällisyyttä koeteltiin kuitenkin jo heti alkumatkasta, kun
Jukan auto ”hyytyi” ennen Porvoota. Koko päivän odottelun jälkeen saimme uuden vetoakselin,
mutta yrittäessämme lähteä lähivalot eivät suostuneet palamaan releitten vaihdosta huolimatta!
Vihdoin viimein Helena ja Risto toivat meille autonsa ja matka pääsi vihdoin jatkumaan. Viipurista
otimme kyytiin Tonjan ja tyttärensä Alisan, joka olikin kanssamme koko ajan Pietarissa.
Tulomatkalla tuo kovia kokenut suloinen nuori tyttö jäi kotiinsa Viipuriin. Hyvä Jumala häntä
siunatkoon ja auttakoon myös alkoholistiäitiään!
Olimme siis perillä Pietarin asunnossamme noin klo 03.00 aamuyöllä.  Lauantaiksi suunniteltu
käyntimme Gazan vankisairaalassa oli pakko peruuttaa.  Iltapäivän ajan hoidimme kauppa- ym.
asioita Pietarissa. Tapasimme myös Liljan tyttären Jelenan, joka viehättävästi opasti meitä siellä.
Sanni oli jäänyt edelliseltä matkalta yksin Pietariin ja urheasti jopa ajanut yksin metrolla!  Sannin
nuoruuden intoa ja ”äskenkääntyneen” paloa oli ilo seurata, niin kuin myös Raijan paljon kokeneen
ihmisen tyyntä luottavaisuutta, Jukan järkähtämättömästä linjasta puhumattakaan!  Lilja kaikessa
aktiivisuudessaan ja huolehtivuudessaan (jopa vaatteiden väreistä ja naisten kampauksista!) ja
tarkkuudessaan on aivan uskomaton!  Itse koin tutustuneeni tällä matkalla matkatovereihini paljon
syvemmin kuin ennen ja oppineeni arvostamaan jokaisen erilaisuutta. Meitä kaikkia puutteinemme
ja vahvuuksinemme tarvitaan. Kunpa muistaisimme sen silloinkin, kun tulee erimielisyyttä.
Hengelliset painotukset ovat meillä myös erilaiset, mikä on luonnollista jo iän ja elämänkokemusten
erilaisuuden vuoksi.  Toki on hyvä, että myös puhumme keskenämme erilaisista näkemyksistämme,
mutta samalla koko ajan muistamme sen tärkeimmän, mikä meitä yhdistää.
        Käynti Metallostroissa oli taas todella palkitseva:  tilaisuudessamme oli väkeä enemmän kuin
koskaan. Kokoontumishuone aivan pullisteli miehistä.  Ja sitten nämä rakkaat uskonveljet: Sasha,
Dima, Valeri, Kolja ja monet monet muut! Kuinka heidän silmänsä loistivatkaan, kun kohtasimme!
       Kummipoikani Dima on saanut yhteyden isäänsä Ukrainassa, jota on nähnyt viimeksi 9-
vuotiaana pikkupoikana, 12 vuotta sitten.  Kuinka iloiselta hän näytti kertoessaan suunnitelmistaan
sitten, kun vapautuu:  Hän ajaa autollaan Suomeen meitä tapaamaan!  Hän on minulle kuin oma
poika (joita minulla on siis kaksi: Riku, 33v. Ja Visa 25 v.)  Vein Dimalle kauniskantisen Raamatun,
jota hän oli toivonut.  Kannessa oli kuva tyynestä merestä - kuva vapaudesta, kauneudesta ja



kaipuusta.  Kaikki kauneus on  Jumalalta  ja sen merkitys todella suuri vankilan mustan rumuuden
keskellä. Rukoilen, että kaunis Raamattu toisi hänen sydämeensä yhä enemmän sitä kauneutta,
jonka Jumala hänelle on antanut. Hänkin on Jumalan silmissä kaunis ja täydellinen, Kristuksen
verellä lunastettu ihminen.     Raamatun sanat ja rukoukset tavoittivat monta sydäntä, sen näki
heidän silmistään.  Ilosanoma antaa heille toivon ja tulevaisuuden.  Ja kuinka kauniiksi pojat
olivatkaan sisustaneet ”rukoushuoneensa” vankilassa!  Vielä keväällä se oli aivan huonossa
kunnossa ja nyt oli peilit ja kukat seinillä!   Huoneen kaunis sisustus kertoo myös siitä ilosta, mitä
he ovat kokeneet kokoontuessaan siellä vankilaseurakuntana.  Se kertoo sisäisestä voimasta, minkä
usko antaa.  Vapahtajamme siunatkoon näitä rakkaita, vähäisimpiä veljiämme siellä ja kaikissa
vankiloissa!  
Kuinka ihanat  ja kevyet olivatkaan meidän askelemme kuoleman varjon maassa!  Siellä loisti
taivaan valo.  Se loistaa yhä.
                                   Soili Juntumaa

Samohvalovin matkalla 20-24.11
Yöllä auto oli palautunut kotiin Metallostroin matkalta, ja aamulla öljynvaihdon ja vesien
tarkastuksen jälkeen pakkasin sen jälleen täyteen tavaraa ja matkaan! 
 Meitä oli matkassa Annelin ja Helenan lisäksi Pushkinista tulkkimme Valentina.
   Tällä kerralla olimme yötä Holmissa, kurssilaisemme Leenan ja hänen äitinsä Nadeshdan luona.
Ensimmäinen homma oli purkaa kaikki tavara autosta baptistikirkkoon, jossa lajittelimme ne
perheillemme vietäväksi. Pastori itse oli meitä auttamassa.
    Aamulla sitten kierrokselle, ensin kävimme   
Samohvalovissa tapaamassa poikiamme, jotka ovat siellä kuntoutumassa raittiiksi Jumalan avulla.
He olivatkin odottaneet meitä. Keittiö oli remontoitu oikein hienoksi, ja muutenkin oli todella
siistiä.
     Poikkesimme katsomassa Iraa hänen talossaan, missä hän nyt talvisydämen asuu ihan yksin.
Suunnitteilla on uusi talo, tämä onkin laho joka puolelta.
     Vosovien perheessä saimme nähdä pienen Stasin jo hieman kasvaneen, muut lapset olivat
tarhassa. Isä Sergei tuli työstä ja Annelin ompelukoneenkorjauksen lomassa kertoili hengellisen
elämänsä murheita. Saimme rukoilla hänen kanssaan ja julistaa synninpäästön hänelle. Se oli iloa
sen jälkeen!
Guljan perheessä oli tapahtunut ihme: Guljan mies on jättänyt alkoholin ja istuu kuuntelemassa
hengellisiä asioita! Koko hänen ulkomuotonsa oli muuttunut. Lasten rukous on kuultu!
 Kohta lapset palasivat koulusta ja halaamista riittikin, kun heitä on 12. Koulussa menee hyvin
kaikilla.
  Sitten poikkesimme Zinan luona, hänellä on viisi lasta, jotka on otettu orpokodista. Zinalla on
alkoholistimiehen takia vaikeuksia, lisäksi hän oli tullut synnintuntoon. Oli luonnollista johdattaa
hänet syntisten Vapahtajan luo. Hän halusi ilolla seurata Jeesusta!
   Valentina ei ollut kotona ja jätimme vain hänen tavaransa ovenpieleen, samoin kuin Tatjanan, joka
oli vedenhakumatkalla.
    Ljuban luona yritettiin ensin korjata konetta, siinä onnistumatta. Mutta nytkin siinä ohessa saatiin
rukoilla yhdessä ja siunata Holmin kylää.
    Saimme myös viettää Holmin baptistiseurakunnan kanssa yhteistä rukouskokousta illalla. Väkeä
oli koolla noin 30 henkeä.
   Paluumatkalla poikkesimme vielä iloitsemaan Staraja Russaan sen baptistikirkon pastorin
Vladimirin ja vaimonsa Olgan luona. Vladimir on ollut myös aiemmin rikoksen poluilla, kunnes
Jumala hänet pelasti.
                                  Helena Jokinen 
     



Matka Novgorodin alueelle 
26-29.11-06.
 Matkalla mukana Suomesta; Jukka ja Liisa, Tarja Kauppinen ja Anja Tirkkonen, Pietarista; Andrei
Murugov, Sergei Odnorob ja tulkki Eleonora Skripina. Lisäksi Parfinossa pastori Nikolai.
     Maanantaina 27. päivä Parfinon vankilassa ystävämme kasvatusjohtaja Vasili 
Sergejevits otti ystävällisesti vastaan ja hän oli myös mukana kokouksessa vankilan ruokalassa
tapansa mukaan ja lisäksi muutama vartija-upseerikin. Tässä vankilassa henkilökuntakin saa kuulla
evankeliumia. Kuulijoita kokouksessa oli noin 50.
  Illalla oli ”pappis-illallinen” Baptistikirkolla. Staraja-Russan baptistipastori Vladimir Kolov oli
saapunut vaimonsa Olgan kanssa vierailulle. Seurakunnan sisaret olivat laittaneet maukkaan aterian
ja illan päätteeksi oli mahtava Jumalan ylistys ja rukoushetki, oli pyhä hetki kuin katto olisi
kadonnut ja taivas auennut. Kaikki venäläiset olivat erittäin hyviä laulajia ja Olga soitti pianoa ja
Sergei kitaraa.
   Seuraavana päivänä Valdaissa vankilan ovet eivät auenneet ryhmälle. Ystävällinen kasvatusjohtaja
Grigorij Ivanovits Stoljarov esitti pahoittelunsa ja sanoi, ettei syy ole meissä, mutta he eivät voi
kertoa todellista syytä. Tarja Kauppinen oli erikoisesti tullut tapaamaan kirjeystävää Valeri
Zizenkoa, jonka hän oli tavannut Pietarissa vankisairaalassa. Hän sai luvan tapaamiseen ja sai myös
viedä runsaat tuliaiset. Noin puoli tuntia hän ja tulkki saivat olla Valerin kanssa, ja mies itki ilosta
koko ajan, koska kukaan ei ole aikaisemmin käynyt häntä katsomassa. Hänellä on tytär joka ei pidä
yhteyttä, eikä ole muita sukulaisia. Hän on sairas mies ja tuomiota jäljellä 15 vuotta. Hänen takiaan
matka kannatti tehdä.  Kasvatusjohtaja halusi lohduttaa meitä sanomalla Jumala ei tee virheitä. 
    Halusimme tavata Valdain alueen ortodoksikirkon johtajan, Isä Iigorin  ja saimme siihen
tilaisuuden käymällä tuomiokirkossa, joka on koko läänin keskuspaikka. Keskustelimme kauan,
samalla teetä nauttien. Saimme todeta, että Isä Iigor on suuri ja mahtava mies, ei vain fyysisesti,
vaan arvoltaan tässä kaupungissa. Hän määrää myös vankilan asioita, esim. vierailijat, jopa tuliaiset.
Hän tarkasti meidän tuomamme Raamatutkin mutta hyväksyi ne. Hän haluaa yksin itse opettaa
kaiken mikä liittyy Jumalaan. Heti keskustelun alkajaisiksi hän sanoi, että jos olemme sitä mieltä,
että hän on opettanut vangeille jotain väärää, niin siitä voi tehdä kirjallisen valituksen, joka
käsitellään aikanaan.
    Varovaisuus on ymmärrettävää, kun on niin monia harhaoppeja liikkeellä, mutta toivoimme silti
yhteistyötä, onhan siellä 900 vankia. Hyväksyntää vankilan sisälle pääsyyn ei vielä saatu. Tämä jää
rukousaiheeksi. 
     Isä Iigor kertoi myös sanonnasta, että taivaassa on paratiisi ja maanpäällä Valdai. Niinpä
presidentti  Putinilla on kesäasunto Valdaissa ja sen vuoksi hänen tulee olla erikoisen varovainen.
Erosimme ystävinä ja annoimme hänelle vangeille jaettavaksi mukanamme olleet Raamatut ja
Uudet Testamentit, sillä kuulemma heillä ei ole varaa ostaa niitä.
     Tällä matkalla opimme paljon lisää vieraan kulttuurin kohtaamisesta ja vaikeuksista siinä. 
Rakkaat ja lämpimät kiitokset esirukouksista! Ne eivät olleet turhia. Autokin toimi hyvin.    
                               Jukka ja Liisa



RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry                  Y 1877757-1
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Puheenjohtaja
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