
Lapsilta lapsille
Hyväntekeväisyyskonsertti
Kirkkopuiston seurakuntakodissa
11.3.07.
Kahvitarjoilu klo 17.30, 
konsertti alkaa klo 18

Riihimäen ja lähiympäristön lapset
esiintyvät pietarilaisten lasten
hyväksi.

Tervetuloa kannattamaan hyvää
asiaa ja nauttimaan hienoista lasten
esityksistä!

Kahvi ja konsertti 10 € 
Järjestää Riihimäen Idäntyö ry

Talvikauden muitakin tapahtumia:
     Käsityökerho joka toinen tiistai Keltaisella
talolla klo 14. Askartelemme erilaisia
myyntiin sopivia tuotteita Idäntyön hyväksi.
Seuraava kokoontuminen 6.2.
 Tervetuloa mukaan!
     Raamatun punainen lanka 2.-3.2.07
Raamattuopetusta  Leif Nummela ja Henrik
Perret  Pe 2.2. klo 18-21, la 3.2. klo 9-12
Ruokailu ja materiaalimaksu 20 €, ilm. 29.1.
mennessä Henry Liivola 0505241729
      Piirakkatalkoot ja myyjäiset 16.2. ja 17.2. 
Pe klo 14 alkaen kaalipiirakoita tekemään ja
la klo 10 myymään Idäntyön hyväksi
Kirkkopuistoon. Muitakin leivonnaisia voi
tuoda myyntiin. 
     Big Light urheilutalolla 31.3.
    Yhteyden ja sovinnon ateria 9.4. klo 18
kaikille kristityille Kirkkopuistossa. Idäntyö
valmistaa keitto- ja salaattiaterian. Tule
mukaan ja palvelemaan!

Tammikuussa toteutuneet

matkat.

Matka Venäjän jouluna 5-7.1.07

 Olimme liikkeellä Jorman kuljettamalla
hienolla asuntoautolla, Lea, Arto ja Helena.
  Venäjän Uudenvuoden ja sitä seuranneen
kymmenen päivän loman takia Pietarin kadut
olivat aamupäivisin tyhjät autoista. Mutta joka
kadulle omilla teemoillaan sommitellut
jouluvalot välkkyivät luoden sateiseen
kaupunkiin uskomattoman värikkäitä
näkymiä. 
  Sablinoon saimme lisäksi tulkiksi Valentina
Mitroshkinan ja Sergei Tsadunin, muusikko-
evankelistamme haettiin Lugan junalta
mukaan. Vankilassa naisia kerääntyi
”Sudaruskaan”, naisten kerhohuoneeseen,
vähitellen lähemmäs sata henkeä. Puhuimme
Joulun merkityksestä, Jumalan lahjasta
Jeesuksessa, ja Taivaan Isän armahtavasta
rakkaudesta ja anteeksiannon
mahdollisuudesta. Sergei puhui palavasti, ja
musiikki pehmitti naisten sydämiä. Syntisen
rukoukseen nousi ainakin kaksikymmentä
naista osallistumaan. 
   Perustimme rukousryhmiä ja naiset
jonottivat niihin päästäkseen kertomaan
rukousaiheistaan. Silmälasipyyntöjä tuli
jälleen monia.
 Jaoimme lopuksi joululahjoiksi
kokoontuneille naisille saippuat ja
suklaapatukat.
   Annettu aika kului kuin siivillä ja oli taas
lähdettävä. 
  Käväisimme myös evankelisen seurakunnan
naisten kokoustilassa. Se oli pieni, kapea
huone, jonka seinää koristi raamatunlauseet ja
kuvia Jeesuksesta. Täällä kokoontuu tällä
hetkellä seitsemän naisen suuruinen
seurakunta. He kokoontuvat viikoittain
lukemaan yhdessä raamattua ja kutsuvat sinne
muitakin.
     Keskellä vankilan pihaa on myös
ortodoksikirkko, jossa batjuska käy silloin
tällöin pitämässä ortodoksipalveluksia. 
                              Helena  Jokinen
 



Gaasan ja Metallostroin matka
 12.-14.1.2007

Jukan auto starttasi Riihimäeltä puoli
seitsemältä kyydissään Sanni-Maria, Terttu,
Raija ja Kirsi. Lahdesta otimme Annelin ja
niin oli joukkomme kasassa. Vaalimaalle
aikanaan päästyämme saimme iloksemme
huomata autoja olevan vain muutaman ennen
meitä. Rajamuodollisuudet menivät
molemmin puolin rajaa sutjakkaasti.
Kiitoslaulun siivittäminä jatkoimme
matkaamme kohti Kuolemanjärveä pienessä
jännityksessä, näiden tietoomme tulleiden
uusien rajavyöhykesäännösten takia. Mutta
kohdallemme osui vain yksi rutiininomainen
papereiden tarkastus päätiellä, jossa meidät
pysäytettiin kaikkien muiden tapaan.
      Pääsimme siis ilman kommelluksia Raijan
sukulaisten luokse Kuolemanjärvelle. Siellä
meitä odotettiin jo lämpimien halauksien ja
höyryävien kattiloiden kera. Kotona oli vain
perheen naisväki, miehet olivat tahollaan
töissä ja koulussa. Aika kului rattoisasti
kuulumisia puolin ja toisin vaihdellen.
Perheelle kuuluu muuten hyvää, paitsi Ljuda-
tyttärelle, jonka sairaudesta lääkärit eivät ole
vielä saaneet selvyyttä. Lääkkeet kyllä
auttavan jonkin verran, mutta silmin nähden
hän oli edelleen voipunut. Rukoilkaamme
hänen puolestaan ja ennen kaikkea viisautta
lääkäreille, jotta he kykenisivät päätymään
oikeaan diagnoosiin, Ljudan saamiseksi
kuntoon. 
     Matkamme jatkui kohti Pietaria.
Ensimmäisenä määränpäänämme oli
Murugovien perhe. Täälläkin perheen isäntä
ahersi tahollaan töissä, joten emme häntä
nähneet. Puolitoistavuotias pikku Andrei oli
energinen ja ihastuttava poika, joka
valloittikin meidän kaikkien sydämet. Tosin ei
siinä hänen Marina-äitinsä jäänyt yhtään
huonommaksi, niin upea ja huolehtiva
persoona hän on. Hän oli halunnut laittaa
meille korealais-japanilaista ruokaa, joka
olikin meille aivan uudenlainen, mutta
maukas uusi tuttavuus. Valitettavasti hyvässä
seurassa aika aina lentää kuin siivillä, niin
tälläkin kertaa ja aivan liian pian oli hyvästien
jättämisen aika. 

       Jottei tälle päivälle olisi liian vähän
jännitystä, niin seuraava tapaamisemme oli
Pionerskaja metroaseman edessä. Siellä
tarkoituksemme oli tavata Masha, josta
tiesimme ainoastaan, että hänellä olisi
valkoinen huppu ja että hän olisi Sanni-
Marian pituinen. Siinä ohitsemme meni yksi
jos toinenkin ihminen, mutta lopulta kuitenkin
löysimme toisemme. Ei auta kuin todeta vain,
että kyllä Jumalan suunnitelmat on taitavat;
hän saattaa toisiaan tarvitsevia ihmisiä yhteen.
Mashakin auttaa vankilassa olevaa puhtaasta
sydämestään vain siitä syystä, kun toinen
apua tarvitsee. Voiko sitä yksinkertaisemmin
sanoa?
       Lauantai-aamu valkeni kuulaana.
Suuntasimme kohti Gaasan vankisairaalaa,
jonka pihassa meitä odottivatkin tulkkimme
Liisa ja Hilma sekä diakoni Sergei. Ilman
ongelmia pääsimme sisälle ja jakaannuimme
kahteen; itse menin Tertun ja Jukan kanssa
naisten osastolle. Meistä jokainen puhui,
Liisan omakohtainen kokemus kosketti meistä
jokaista. Jälleen kerran tällä osastolla syntyi
dialogi naisten kanssa. Tilaisuuden päätyttyä
eräs Lena kertoi, että verikokeet oli tehty ja
että hän odottaa leukaleikkaukseen pääsemistä
helmikuun alussa. Sen jälkeen hänen pitäisi
pystyä syömään ja elämään normaalisti.
Kiitos Herralle tästä, että tämäkin asia
järjestyy!
        Igorin toimistolla piipahtamisen ja
syömisen jälkeen suuntasimme kohti Etelä-
Pietaria tarkoituksenamme tavata Annelin
pikku ystävä Veronika, joka asuu mummonsa
kanssa. Valitettavasti näin ei käynyt, vaan he
olivat kaupungilla saunassa. Anneli jätti
terveisensä ja tuomisensa aina niin
ystävällisen naapurin rouvan välitettäväksi. 
      Seuraavana paikkana oli Sadovnikovin
perhe, jossa yksinhuoltaja äidillä on 11 lasta,
joista yksi on hänen oma lapsenlapsensa.
Veimme heille tarpeellista tavaraa ja syötävää,
koska äidin pieni eläke ei millään riitä
kaikkeen. Lauloimme Kostjalle, joka täytti 13
vuotta. Tällä kertaa lapset olivat rennommin
kanssamme, olimmehan nyt jo tutumpia kuin
joulukuussa. Leikimme heidän kanssaan myös
laululeikin ”Jumalan rakkaus”. Äiti sai
varmasti itselleen voimaa keskustelustaan



Sergein kanssa. Ennen lähtöämme Sergei
vielä rukoili ja siunasi perheen.
Esirukoustamme perhe tarvitsee,
muistakaamme siis heitä.  Sitten jäljellä olikin
enää viimeisten ostosten teko Metallostroita
varten, auton pakkaaminen ja asuntomme
siivous. Niissä sitä riittikin puhdetta
alkuyöhön. Minä ja Sanni-Maria saimme
unilauluksemme parvekkeen edessä
lentelevän komean ilotulituksen. 
      Aamutoimien jälkeen jätimmekin hyvästit
asunnollemme ja lähdimme kohti
Metallostroita. Tällä kertaa vastassamme oli
kaksi sosiaalityöntekijä Lenaa, eikä Irina
Vasilievna Davidova, kuten tavallisesti. Lenat
olivat saaneet hyvän ohjeistuksen kollegaltaan
ja kaikki sujui kuin rasvattu. Sanni-Mariakin
pääsi tapaamaan apulaisjohtaja ,
everstiluutnantti Nikonovia. Aikanaan myös
auto pääsi porteista ja tavarat saatiin
kannettua sisälle. Rukoushuoneella oli aluksi
vain parikymmentä miestä, heistä puolet
uusia. Vähitellen miehiä tuli lisää ja lopulta
heitä oli 60–70 henkilöä. 
       Tällä kertaa saimme olla todistamassa
erityisen voimakasta Pyhän Hengen
läsnäoloa, se laittoi meitä itkemään. Sama
tapahtui myös myöhemmin invalidiosastolla.
Ei itsemme puolesta tai takia, vaan muiden
hätää ja tuskaa. Itsestäni voin sanoa
melkoisen hämmentävää olleen sen, että kun
oma sydämeni pulppusi, niin asia tuli Sergein
suusta joko lauluna tai saarnana. Myöhemmin
sain kuulla hänen puhuneen myös Raijan
sydämeltä. Olimme jopa toisistamme
tietämättämme päätyneet samaan Raamatun
lukuunkin! Kaikessa näki, että meitä
käytettiin Herran välikappaleina. Toki samaan
aikaan saattoi vaistota myös sielunvihollisen
olleen liikkeellä. Olikin erityisen hyvä, että
Sanni-Maria toi tämän puolen esille; Siellä
missä hyvä on toiminnassa, niin myös paha
taistelee omasta puolestaan. Sitähän tämä
elämä on, joka päivä, ratkaisujen tekemistä.
Meidän vain täytyy luottaa Jumalaan ja hänen
johdatukseensa, niin kaikki tulee tapahtumaan
parhain päin. Itse sitä emme kenties kykene
juuri sillä hetkellä näkemään, mutta onneksi
Hän on viisaampi. 
      Täälläkin jakaannuimme kahteen:

sairaalaan ja invalidiosastolle.
Tuberkuloosiosastolla ei ollut ketään, kaikki
potilaat oli siirretty muualle. Invalidiosastolla
oli edellistä kertaa vapaampi ja
vastaanottavaisempi ilmapiiri. Miehiä toki tuli
kaiken aikaa lisää, mutta levotonta
liikehdintää ei ollut, vaan he istuivat rauhassa
kuunnellen sitä, mitä meillä oli sanottavana.
Jukka puhui siitä, että vaikka me kaikki
olemme syntisiä, niin meillä on oikeus uskoa
ja tulla Jumalan lapsiksi. Sergein puheen
aiheena oli Jumalan kutsu. Jumala koputtaa
sydämeemme, meidän vain tarvitsee avata
sydämemme ja vastaanottaa se mitä Hänellä
on meille tarjottavana. Kuten Philip S.
Bernstein on sanonut: ”Kun suru tulee
kohdallemme, meillä ei ole oikeutta kysyä
miksi se tapahtuu juuri meille, ellemme kysy
samaa myös jokaisesta ilon hetkestä joka
osaksemme tulee”  
     Kun minulle Sergein koskettavan ja
vahvan evankelioimisen jälkeen sanottiin, että
minun kuuluu puhua ja että minulla on jotain
sanottavaa, niin tunsin itseni todella pieneksi
ja kykenemättömäksi. Mutta koska olen
oppinut luottamaan johdatukseen, niin ei
minun auttanut kuin mennä miesten eteen ja
todeta selvän viestin tulleen. Itselläni ei ollut
pienintäkään hajua siitä, mitä tai ketä varten
minulla oli tarkoitus sanoa jotakin. Sen sanoin
miehillekin. Ei auttanut kuin nöyrtyä, olla
hiljaa ja odottaa. Lopulta kuulin kertovani
asioita, joita en todellakaan olisi arvannut
kertovani. Olinhan luullut suojelevani itseäni
parhaiten sillä, etten liikaa ”paljasta” itsestäni.
Kerroin asioita, joita en ole vuosikymmeneen
enää miettinyt, vaan ottanut ne vain osana
jokapäiväistä, normaalia elämääni.
Lopetettuani tunsin olevani tyhjiin puristettu. 
      Tämän jälkeen menimme vielä
rukoushuoneelle, jossa meillä oli
mahdollisuus rauhassa keskustella miesten
kanssa. Osalla heistä oli todellinen tarve saada
puhua toisen ihmisen kanssa, toiselle taas riitti
sivusta seuraaminen. Jollekin toiselle taas oli
todella tarpeen saada vain olla lähellä voimia
ammentaen. Onneksi me ryhmäläiset olemme
erilaisia, jotta kykenemme myös vastaamaan
erilaisiin tarpeisiin. Aivan liian pian tuli hetki,
jolloin oli jätettävä jäähyväiset ja lähdettävä.



       Itse olen todella kiitollinen kaikesta siitä,
mitä Herra on suuressa viisaudessaan antanut.
Tämänkin työn hän on minulle antanut, siihen
hiljalleen valmistellen. Juuri kun minusta
tuntuu, etten enää kykene enempään, ettei
minusta ole enää mihinkään tai ettei minulla
ole mitään annettavaa kenellekään, niin Hän
näyttää toisin. Jostakin sisimmästä näyttää
tulevan juuri sitä mikä on toiselle tarpeen,
vaikken sitä itse olekaan tiennyt. Tärkeintähän
kuitenkin on, että he ketä varten tätä työtä
teemme, saavat iloa ja voimaa jaksaa
seuraavankin päivän. ”Hän levittää siipensä
yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen
uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi” -
Psalmi 91:4-         Kirsi Salminen.


