
Tulossa olevia tapahtumia ja
talkoita
     
    Rakas
ystävämme!
Vieläkö sinulla
olisi aikaa ja
voimavaroja

osallistua joidenkin näiden tapahtumien
järjestelytehtäviin? Tule mukaan työhön
hyvän asian puolesta! 
     Moni vastuunkantajistamme on viime
aikoina jäänyt pois aktiivisesta
vapaaehtoistyöstä voimien heikentyessä.
Löydämmekö tilalle uusia? Rukoilethan
sinäkin tämän ongelman ja sen ratkaisun
puolesta!
     Idäntyö tarvitsee näistäkin tulevista
tapahtumista koituvia tuloja avustustyönsä
menojen kattamiseen. 
       Pienistä puroista…

21.7. Pihakirppis keltaisella talolla, säävaraus.
Tarvitaan kaksi myyjää Idäntyön myyjiksi.
18.8. samoin Pihakirppis Keltaisella talolla,
pari myyjää tarvittaisiin.
19.8. Riihimäen seurakunnan
hautausmaajuhlan kahvitus, tarvitaan 2-3
pöytien kattajaa ja kahvinkaatajaa. (pullien
leipojaa)
1.9. on Riihimäen hautausmaan
huoltorakennuksessa huutokauppa lähetyksen
hyväksi. Myös Idäntyön hyväksi tavaraa
myynnissä. Kahvio ja makkaragrilli
Idäntyölle. Tarvitaan siis pari kahvioemäntää
ja grillimestari.
9.9. on Riihimäen asemalla asematapahtuma
(traditio Riihimäki-päivän merkeissä) meille
on varattu pöytä myyntiä tai onnenpyörää
varten klo 10 alkaen.
9.9. klo 18 on Riihimäen Idäntyön 15 v juhla
Keskuskirkossa. Monipuolista ohjelmaa,
vierailijoita, 15-Veran julkistaminen.
29.9. Mikkelin markkinat eli myyjäiset
Kirkkopuiston srk-kodissa. Tarvitaan paljon
myytäviä leivonnaisia ja pari myyjää.
8.12. Joulumyyjäiset Kirkkopuistossa.
Tarvitaan leivonnaisia, ruokia, käsitöitä ym

myytävää, sekä 2-3 myyjää.

  Näiden lisäksi kokoontuu talvikautena
Idäntyön käsityökerho joka toinen tiistai
Keltaisella talolla. Sinne voi vapaasti tulla
jokainen, ei tarvita käsityödiplomia.
Käsityökerhosta ilmoitellaan myöhemmin. 
Tietenkin voi itsekin tehdä käsitöitä, myös
materiaaleista, joita saamme lahjoituksina.
Myymme niitä Keltaisen talon käsityötorilla
ympäri vuoden
  Tarvitsemme varastolle myös jonkin verran
kuljetusapua, ihmisten ja tavaran kuljetuksiin.
Kirpparille hinnoittelijoita, tilanteisiin jolloin
vakituista tekijää ei ole.
    Samoin tarvitsemme vankien
avustuspakettien tekijöitä varastolle.
    Myöhemmin Joulun alla tarvitaan taas
valtaisat määrät lahjapaketteja ystäville
Venäjällä, lastenkotilapsille, tukikoteihin,
vangeille…!
   Lisäksi tarvitaan heitä, jotka muistavat
meitä jatkuvasti rukouksin! 

Matka Pyhän Olgan sairaalaan
ja perheisiin 31.5-2.6.
    
     Tunsin kiitollisuutta matkamme jälleen
kulkiessa Jukan ja muutamien kyytiläisten
kanssa kohti rajaa ( Raija Kuolemanjärvelle
sukulaisiin, Heli Virtanen ja Tonja-tulkki
sukulaisiaan tapaamaan myös.)
Autoon oli pakattu paljon pienille lapsille
vaatteita, liinavaatteita, leluja ym.,  200 kg
lastenruokaa, sekä sairaalaan että perheisiin
jaettavaksi. Taskussani oli vielä rahaa, joilla
voisin täydentää viemisiämme lastensairaalaa
varten! 
   Olimme erinäisten mutkien ja myöhäisen
matkaan lähdön takia vasta puoli kolmelta
yöllä asunnolla, mutta kuitenkin aamulla
nousimme hyvillä mielin uuteen päivään.
Haimme tulkki-Veran metrolta ja Marina
Murugovin kotoa  ja poikkesimme apteekkiin
ja lastentavara-liikkeeseen ostamaan
kertakäyttökäsineitä ja vastasyntyneille
vaippoja. Keskustelimme Marinan kanssa
tulevasta kokouksesta. Olisin halunnut viedä
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Uusia Testamentteja osastolle, Marina taas
halusi että kunnioittaisimme paikan
(nimellistä) ortodoksisuutta. Pääsimme
`sopuun´ ja päätimme puhua rukouksen
merkityksestä. Molemmat olemme kokeneet
invalidiosaston lasten ja perheiden ongelmien
olevan pitkälti myös henkisiä. Päätimme
neuvoa äitejä rukoilemaan lastensa puolesta.
Pikaisen tervehtimisvisiitin jälkeen johtajan
luona, ystävällinen ja toimelias sairaanhoitaja
Ljubov kutsui äitejä koolle osaston
huoneeseen. Paikalle saapui parikymmentä
äitiä pienet lapset sylissään. Aloitin
kokouksen esittelemällä ryhmämme, tunsin
itseni pieneksi. Jumalan Pyhä Henki alkoi
kuitenkin toimia heti kokouksen alettua ja
äitien silmistä näki kuinka sanoma toivosta ja
lohdutuksesta oli tervetullutta. Kerroin
kokevani huoneen olevan täynnä toivoa. Se
tuntui hassulta, sillä lapset olivat hyvin
erikoisen näköisiä, kuka mihinkin suuntaan
vääntynyt tai hervottoman oloinen. Yritin olla
liikaa tuijottamatta. Kerroin tarinani ja
kokemukseni siitä, kuinka muiden ihmisten
rukoukset on aikanaan nostanut minut hyvin
syvältä ja kuinka Jeesus on Pelastaja ja
Vapahtaja, ja että totuus tekee vapaaksi.
Marina puhui, kuinka saamme kertakaikkiaan
entiset syntimme anteeksi tullessamme Hänen
tykönsä ja kuinka Jumala haluaa siunata meitä
omia lapsiaan kaikella hyvällä! Jossain
vaiheessa äidit alkoivat omatoimisesi
kirjoittaa rukouspyyntöjä paperille. Jukka
kertoi Jeesuksen sovitustyöstä Golgatalla ja
valaisi, ettemme tekojemme kautta ansaitse
pelastusta ja Jumalan rakkautta, ainoastaan
Jeesuksen uhrin kautta, armosta. Lopuksi
Vera-tulkkimme lauloi Äidin rukouksen
venäjäksi. Kaikki olimme hyvin kosketettuja
ja liikuttuneina kyyneleet silmissä, jopa lapset
olivat ääneti syleissään. Harmitti, ettemme
olleet ottaneet Uusia Testamentteja
mukaamme, halukkaita ottajia olisi ollut!
Päätimme kysyä johtajalta luvan ensi
kerraksi, ja saimmekin. 
   Vasta myöhemmin tajusin, että äidit ovat jo
varmaankin vaihtuneet ensi kuussa. Tosin he
viettävät osastolla keskimäärin yhden
kuukauden kolmesta, joten toivoa
jälleentapaamisellekin on. Sihteerin

saatellessa meitä ulos, hän melkeinpä hihkui
innosta, kuinka heidän sairaalalleen on
alkanut tapahtua kaikkea hyvää ja osoitti
ovien viereen kaadettuja multakasoja; ”nuokin
kaupunki lahjoitti meille, että voimme istuttaa
kukkia piristykseksi!” (miljöö on hyvin
ankean harmaa) Marina totesi tyynellä
äänellä, ettei se ole sattumaa: Jumala haluaa
siunata teitä! 
     Muutenkin saimme kokea hyvin väkevää
johdatusta tällä kertaa. Olimme jakaneet jo
muiden perheiden ruokalastit, jäljellä oli enää
hyvin köyhä ortodoksiperhe, jonne oli juuri
syntynyt poikavauva jolla on 1,5 vuotias
isoveli. Isä avasi meille oven ja tunsi Jukan,
joka oli aiemmin käynyt Liljan kanssa. Äiti
joka oli nukkumassa isoveljen kanssa, on
kuulemma ollut hyvin nääntynyt synnytyksen
jälkeen. Ihastelimme Gregori-vauvaa, joka
nukkui tyytyväisenä köyhän kodin pienessä
huoneessa vaunuissa. Kerroimme, että meillä
olisi autossa ruokaa ja hieman vaatteita. Isä
levitteli käsiään ja kertoi, ettei heillä ole
jääkaappia. Kun menimme autolle katsomaan,
mitä voisimme jättää, huomasimme, että
jäljelle olikin juuri jäänyt eniten lasten
purkkiruokaa jota ei tarvitse säilyttää
jääkaapissa! Isä oli hyvin, hyvin kiitollinen ja
totesi ruokien riittävän heille hyvän matkaa
eteenpäin. Lupasimme yrittää tuoda ensi
kerralla jääkaapin. Jatkoimme matkaamme
runsaiden siunauksien saattelemina.
     Seuraavan kerran menemme Pyhän Olgan
sairaalaan 6.7. Muistathan rukouksin, kiitos!
                                       Sanni-Maria

Pyhän Olgan sairaalan äitien
rukouspyyntöjä
Pyydämme rukouksessa tervehtymistä meidän
lapsillemme:
- Salkajev Andrusha: että Jumala antaisi 
meille voimaa ja terveyttä kehittyä, niin että
voisimme liikkua itsenäisesti
- Pyydän rukoilemaan terveyttä tyttärelleni

Annalle, että söisi hyvin, edistyisi
kasvussa, fyysisessä ja henkisessä,
kävelisi, ryömisi ja istuisi itsenäisesti.
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- Pyydän rukoilla, että Natasha tervehtyisi
poliosta

- Pyydän, että rukoilette Oleg Ivanovin
terveyden puolesta.

- Pyydämme rukoilla Varenki Baslavatin
puolesta, että hän alkaisi kehittyä, ensiksi
ryömiä, istua ja sitten hyvin kävellä, että
kaikki menisi normien mukaan.

- Annelle terveyttä ja hyvinvointia
- Vitalille terveyttä ja hyvinvointia
- Aleksandrille terveyttä ja parantumista
- Sofialle terveyttä
- Elisabetille terveyttä
- Julialle terveyttä, onnea ja menestystä
- Grigorille terveyttä, menestystä ja

kärsivällisyyttä.
- Galinalle terveyttä
- Vasilille terveyttä
- Julialle, että löytäisi nuoren ihmisen, joka

olisi hänen ja hänen lapsensa tukena
- Anastasialle terveyttä
- Beskrova Sofia 1,5 v, Kuukauden vanhana

hänellä oli aivokalvontulehdus.
Rukoilkaa, olkaa hyvä, hänelle
parantumista, jotta hän palautuisi
ennalleen. Kiitos! Äiti Oksana.

- Arseni Ivanov 2v. Rukoilkaa, olkaa hyvä,
hänen tervehtymisensä puolesta, jotta hän
palautuisi entiselleen. Kunnioittaen, äiti
Natasha.

- Rukoilkaa, olkaa hyvä, Konstantinin, 2 v.,
puolesta. Kiitos! Äiti Jelena

- Rukoilkaa vielä, olkaa hyvä, maallisen
hyvän puolesta. Me tarvitsemme kattoa
päämme päälle. Perhe Beskrovnaja, Sofia,
Igor ja Oksana

- Rukoilkaa Avramenko Jaroslavin puolesta,
4 kk,  äiti Katja.

 Gaasan ja Metallostroin matka
 15. - 17.6.2007
  
Matkaan lähdimme aamulla kello viisi
Riihimäeltä, mukana olivat Liisa ja Jukka
Järvi, Terttu Tonteri ja minä, Kirsi Salminen.
Hyvinkäältä haimme vielä Sanni-Maria
Seppäsen. Matka kului joutuisasti, yhdessä
hujauksessa olimme Venäjän puolella. 

    Pietariin matkalla pysähdyimme Jukan
kummitytön Alisan kotona. Perjantai-ilta oli
varattu asioiden hoitamiselle; Viktor Ivanov ja
vuokraemäntä kävivät asunnolla. Pakkasimme
vankiloihin meneviä kasseja jo kovaa vauhtia
valmiiksi, jotta saisimme ne mahdollisimman
vähällä metelillä autoon lauantaina,
naapureita häiritsemättä. 
         Lauantai aamuna suuntasimme kohti
Gaasan vankisairaalaa. Ennen sitä
pysähdyimme ottamaan kyytiimme uuden
tuttavuuden: Sergei Oknorobin. Hän oli
tulossa kanssamme Gaasaan julistamaan
Herran Pyhää Sanaa niin puheen kuin laulun
muodossa.    
      Gaasaan päästyämme törmäsimme
ensimmäiseen esteeseen; Guinnista ei ollut
tullut meille lupaa. Tulkkimme Eleonora
Skripina soitti Guinniin, josta sai kiinni juuri
oikean virkailijan, joka oli Luojan
järjestämänä töissä lauantaina! Ja näin
lupafaksikin saapui. Siinä odotellessamme
olivat myös Sergei Tsadunin ja toinen
tulkkimme Liisa Lankinen saapuneet. 
       Seuraavaan, toki pienempään esteeseen,
törmäsimme saadessamme kuulla, ettemme
pääse miesten silmätautiosastolle siellä
vallitsevan epidemian vuoksi. Mutta naisten-
ja psykiatriselle osastolle pääsemme. Tämä
tieto lämmitti varsinkin minun sydäntäni,
olinhan niin kovasti toivonut pääseväni juuri
psykiatriselle osastolle. Päivystävän upseerin
mielestä osasto on liian rankka paikka ja aikoi
evätä sen meiltä. Silloin kerroin hänelle
olevani psykiatrinen sairaanhoitaja. Sinne siis
menimme Sergei Oknorob, Eleonora ja minä
"osastollemme". 
     Siellä oli neljä huonetta, joissa oli
kaikkiaan 14 vankia. Vain kaksi heistä näytti
saavan liikkua, muiden ollessa huoneissaan
kaltereiden takana. Jokseenkin kaikki heistä
ottivat meidät ilolla vastaan. Sergei aloitti
alkurukouksen ja laulamisen jälkeen
evankelioinnin. Yksi heistä, Igor nimeltään,
yritti parhaansa mukaan "heittää kapuloita
rattaisiin", mutta senkin Sergei hoiti todella
hyvin ja lempeydellä. Hänellä on todellakin
lahja laulaa ja evankelioida hyvällä ja suurella
sydämellä! Kiitos siitä Herralle! 
       Tällä matkalla kaikkein suurimmaksi
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ihmeeksi koin sen, että tultuamme takaisin
päivystäjä pyysi meitä huoneeseensa.
Luulimme odottavamme siellä naisten
osastolta tulevia. Mutta hän alkoi puhua ja
kysellä vapaaehtoistyöstämme ja meille
selvisikin, että hän on uskova ja omassa
seurakuntansa kirkossa käyvä ortodoksi.
Kyllä teki hyvää sydämelle ja sielulle kuulla
hänen ja Sergein keskustelevan uskonasioista
ja Raamatusta! Hän koki olevansa siinä
paikassa, mihin Herra on hänet tarkoittanut ja
missä hänen tulee tehdä omalla panoksellaan
työtä. Lähtiessämme ja teestä kiittäessämme,
hän vielä antoi Sergeille omat yhteystietonsa.
Kyllä se on upeaa, kuinka Herra yhdistää
meitä uskovia toisiimme!  
         Lounaan, Kazanin kirkon ja
kirjaostosten jälkeen suuntasimme kohti
Sadovnikovan perhettä. Siellä olikin lapsia
tavallista vähemmän paikalla; kolme pojista
oli lähtenyt aikaisemmin päivällä kesäleirille.
No, saivatpahan pienemmät lapset enemmän
huomioita osakseen.  Sergei Tsadunin lauloi ja
soitti, rukousta unohtamatta.
        Sitten asunnolle pakkaamaan loput
huomista varten. Onnistuimmekin siinä niin
hyvin, että saatoimme viedä kaikki
Metallostroihin menevät kassit autoon jo
valmiiksi sunnuntaita odottamaan. Näin
saatoimme aamulla lähteä vain oman
laukkumme kanssa ilman melua. 
        Metallostroissa rutiinit menivät tällä
kertaa aivan totuttuun tapaan. Sisälle pääsyssä
ei ollut ongelmia, paitsi autoa, joka
tarkastettiin jokaista kassia ja nyssäkkää
myöten. Hylkyyn joutui melkoinen määrä
tuotteita, jotka eivät olleet vankilassa
kiellettyjen listalla. Irina Vasilijevna lupasikin
toimittaa ne seuraavana päivänä vangeille.
Halusin kovasti tavata "poikani" joiden
kanssa kirjoitan. Varsinkin yhden tapaamista
odotin, koska kuukausi aikaisemmin hän oli
luullut pääsevänsä vapauteen neljän päivän
päästä. Jo ennen Venäjälle tuloa olin saanut
kuulla hänen olevan edelleen Metallostroissa,
koska vapautuminen oli evätty.  Tunsin
sydämessäni, että nyt hänellä oli tarvetta
saada purkaa tuntemuksiaan. Onneksi siihen
tuli mahdollisuus ja hän sai itselleen
lohdutusta ja uskoa huomiseen. Kiitos siitä

Herralle! On tämä ihmiselo metkaa; kuukautta
aikaisemmin surin sitä, etten kenties näkisi
häntä koskaan ja nyt surin hänen kanssaan
sitä, että hän edelleen on Metallostroissa!    
    Antakoon Luoja niin hänelle, kuin
muillekin siellä oleville veljillemme, uskoa  ja
voimaa jaksaa huominenkin päivä. Olkoon
Hänen suojelusenkelinsä heidän turvanaan
joka ikisenä päivänä.                        
                                         Kirsi Salminen 
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