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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

    Kirjoitan nyt ensimmäistä kertaa Riihimäen 
Idäntyö ry:n puheenjohtajana tähän 
lehteemme.  Haluan sydämestäni kiittää teitä 
kaikkia luottamuksesta, jota olette osoittaneet 
minulle valitessanne minut 
puheenjohtajaksenne.  Varoitin kyllä 
etukäteen, että Helenan saappaita en kykene 
laittamaan jalkaani, mutta yritän toki hoitaa 
tehtäväni parhaan kykyni mukaan ja Jumalan 
voiman varassa.  Helena Jokinen on kyntänyt 
niin pitkän ja syvän uran Idäntyöhön, että 
siihen tuskin kukaan yltää. Mutta onneksi ei 
tarvitsekaan, sillä me saamme olla erilaisia ja 
tuoda Jumalan valtakunnan työn 
”vaihtopöydälle lahjamme ja puutteemme”, 
niin kuin Anna-Maija Raittilan virressä (nro 
428) upeasti sanotaan!  Se jatkuu: ”Tässä 
valtakunnassa ovat heikot vahvoja, sairas 
terveen parantaa, saaja auttaa antajaa.” 
Nämä sanat ovat hoitaneet ja rohkaisseet 
minua monta kertaa.  Meidän ei tarvitse olla 
”kauniita ja rohkeita”, vahvoja ja varmoja, 
vaan saamme myös heikkoina palvella ja olla 
palveltavina.  Ihmeellisintä on, että sairaskin 
voi parantaa terveen tai sellaiseksi itseään 
luulevan.  Fyysisesti sairas voi parantaa 
sielultaan sairaan ja saamapuolella oleva voi 
tietämättään auttaa antajaa ymmärtämään 
Jumalan lahjoja aivan uudella tavalla. 
Luulen, että tämän me olemme saaneet kokea 
Idäntyössä:  Me itse saamme valtavan paljon 
iloa, rakkautta ja merkitystä omaan 

elämäämme, kun saamme viedä ilosanomaa 
heille, joilta se on puuttunut.  Elämän 
tarkoitus on rakastaa Jumalaa ja 
lähimmäisiään ja siinä sivussa tulee itsekin 
rakastetuksi ja onnelliseksi.  Tarvitseeko 
elämältä enempää odottaa?  Mielestäni ei, 
siinä on jo valtavan paljon.  Lähetyslentäjä 
Roy Rissanen, entinen narkomaani, on 
sanonut, että onnea ei todellakaan tarvitse 
enää etsiä, se tulee sivutuotteena muita 
auttaessa.  Se on Jumalan valtakunnan 
salaisuus.  Toisaalta se on aivan yksinkertaista 
elämää uskossa ja rakkaudessa.  Taize-
rukouksessa pyydämme, että Herra varjelisi 
meidät uskossa, yksinkertaisuudessa ja 
armahtavaisuudessa.  Sitä haluan pyytää nyt 
meille kaikille ja tulevalle vuodelle. 
      Olemme monien uusien haasteiden 
edessä. Pääsy vankiloihin on vaikeutunut niin 
kuin myös tavaroiden vienti Venäjälle ja 
Riihimäen varasto on lopetettu korkeiden 
vuokrakulujen vuoksi.  Vapautuneiden 
vankien (sekä miesten että naisten) 
auttaminen elämän alkuun, asuntoloiden 
tukeminen, lastenkotien ja vähävaraisten 
perheiden tukeminen on edelleen 
toimintamme kohteina.
        Toivomme ja rukoilemme, että 
vankilavierailut olisivat edelleen mahdollisia 
Venäjällä.  Varainhankintaa joudumme myös 
tehostamaan, jotta työmme voisi jatkua.  Me 
teemme voitavamme, mutta lopulta kaikki on 
Herran kädessä.
        Siunattua Armon vuotta 2008 kaikille 
työmme tukijoille ja ystäville!
     ”Sinulle, armon Jumala, nyt olkoon kiitos  
      hoidosta,
      kun kaiken meille lahjoitit, ja rakkaasti   
      myös kuritit.’
      Me Herran nimeen luotamme, myös  
      uuteen vuoteen kantaa se.
      Sen suojaa jäämme toivossa, et hylkää 
      meitä, Jumala.” (Virsi 38:3,5)

                                 Soili Juntumaa
                                 puheenjohtaja 
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Tervehdys teille rakastetut 
suomalaiset sisaret ja veljet 
Kristuksessa Jeesuksessa! 

      Vuosi 2007 käy kohti loppuaan ja 
haluankin toivottaa teille kaikille Hyvää 
Joulua ja Uutta Vuotta 2008! Jumala 
siunatkoon teitä kaikissa toimissanne, niin 
että onni, rauha, terveys ja kaikkinainen 
hyvyys lisääntyisivät teille!
    Lähetän tässä lyhyen selostuksen työstä, 
jota seurakuntamme Mirotvorets tekee. 
Osoitan sen teille kuin Jumalan lahjana 
suoraan Jeesukselta Kristukselta. Kaikki tämä 
työ on ollut Jumalan kunniaksi.
     En ole pitkään aikaan tehnyt selostusta 
työstämme, vuosi onkin ollut minulle itselleni 
vaikea. Mutta kuitenkin siunattu.
     Kaikkein tärkeimmäksi minulle on 
noussut Novgorodin alueella sijaitseva 
kuntoutuskoti Samohvalovissa. Tänä vuonna 
nimesimme sen”Зовет”, Sovet, joka on 
suomeksi testamentti tai sopimus (esim Uusi 
Testamentti, Новы Зовет) Näin siksi, että 
joka vuosi siinä paikassa joku ja jotkut 
ihmiset tekevät sopimuksen Jumalan kanssa 
seurata Häntä. Ja sen on kaikkein tärkeintä, se 
on vahva perustus kaikelle muulle, mitä tulee 
eteen elämässä. Näin myös tänä vuonna 
tapahtui niille ihmisille, jotka sinne saapuivat.
    Tällä hetkellä Samohvalovissa asuu omassa 
talossaan palvelustyössä toimivat Irina ja 
Sergei Milov, sekä toisessa talossa Natasha ja 
kolmannessa Andrei. Tänä vuonna on siis 
tapahtunut muutos, myös naisia asuu nyt 
siellä ja kaikki on sujunut hyvin. Vuoden 
aikana talossa on asunut kaikkiaan 17 henkeä. 
Uskon että Sergei ja Irina ovat juuri tälle 
paikalle suureksi siunaukseksi.
    Rukoilkaa, että tammikuussa voimme 
lunastaa ja hakata metsästä meille luvatut 300 
kuutiota puuta talojen rakennukseen. Meillä 
on luvat kolmeen taloon, talojen 
pohjapiirustukset ja suunnitelmat valmiina. 
Puuttuu ainoastaan raamisaha lautojen tekoa 
varten. Rukoilkaa kanssamme, että sellaisen 
saisimme!  
      Rukousaiheemme on , että seuraavana 
keväänä tänne tulevat miehet ja naiset, ehkä 

10 henkeä, kohtaisivat täällä Jeesuksen, 
Vapahtajan, ja jäisivät tänne maalle 
rakentamaan ja asuttamaan näitä taloja. Näin 
tänne muodostuisi kristitty kylä!
     Morhovan kylältä ostettu entinen 
klubirakennus korjataan myös 
rukoushuoneeksi. Kylillä on paljon avun 
tarpeessa olevia ihmisiä ja monilapsisia 
perheitä, jo Vosovin ja Mirzamodovin 
perheessä on yhteensä noin 20 henkeä, joita 
emme saa unohtaa.
    Erittäin paljon kiitoksia Helenalle, joka jo 
5,5 vuoden ajan on ollut kanssamme 
tekemässä työtä täällä. Se ei ole ollut turhaa. 
Näiden vuosien aikana enemmän kuin 100 
henkeä on saanut tuntuvan avun tämän työn 
kautta, aineellisen ja hengellisen. 
Ompelukurssi on ollut suuri siunaus. Uskon, 
että tulevaisuus tuo vielä enemmän satoa ja 
saamme nähdä uusia ihmisiä, jotka ovat 
tulleet uskoon ja elpyneet. Mutta tarvitaan 
myös uusia palvelijoita, työntekijöitä, jotka 
uhraavat aikaansa ja varojaan.
    Joka päivä valtiossamme kasvaa 
alkoholistien ja huumeidenkäyttäjien joukko. 
Ja siitä kasvavan osan muodostavat jo naiset. 
Miljoona ihmistä istuu vankiloissa ja niistäkin 
naisten osuus kasvaa. Perheet voivat huonosti. 
Apua tarvitsevien ryhmät kasvavat: 
alkoholistit, asunnottomat, katulapset, 
huumeidenkäyttäjät, invalidit ja nuoriso.   
     Seurakuntamme Mirotvorets Pietarissa on 
voinut auttaa vuonna 2007 enemmän kuin 300 
henkilöä. On hankittu lääkkeitä, vaatteita, 
ruokaa, on neuvottu sielun asioissa, on 
neuvottu, miten saada työpaikka, asunto ja 
dokumentit kuntoon. 
    Seurakunnan taloudellinen tilanne on 
melko vakaa. Keskimäärin kuukaudessa 
olemme saaneet avustustyöhön varoja 18709 
ruplaa. Rahoista 5702 r tulee  Mirotvorets 
seurakunnan kymmennyksistä, teidän 
suomalaisten osuus on 3580 r, vapaaehtoiset 
lahjoitukset 4427 r ja Etelä Korean kristityiltä 
4900 r. , tämä nimenomaan Samohvalovin 
projektiin. Yhteissumma vaikuttaa melko 
suurelta, mutta yhtä autettavaamme kohti se 
on vain 450 ruplaa ( =13 € ). Se on vähän. 
Rukoilkaa kanssani, että tämä avustuksina 
jaettava osuus kasvaisi.
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    Tänä vuonna olen oppinut Jumalalta 
uuden tavan kohdata ihmisiä, se on sellainen 
”yksi ihminen ja ongelma kerrallaan” metodi. 
Olen huomannut sen tulokselliseksi ja minulle 
sopivaksi tavaksi hoitaa lähimmäisiäni. 
Ihmisen ongelmat käsitellään yksi kerrallaan 
ja eteenpäin mennään askel kerrallaan. Oikein 
tärkeää on, että ihminen jo alkuvaiheessa 
löytää paikkansa seurakunnassa ja paikkansa 
toisten palvelemisessa ja auttamistyössä. 
       Itse olen hyvin kiitollinen teistä, jotka 
olette jo kauan tukeneet minua ja perhettäni. 
Kiitän Jumalaa teidän avoimesta ja hyvästä 
sydämestänne! Ilman teidän apuanne, 
rukouksianne ja taloudellista tukeanne, en 
yksinkertaisesti voisi tehdä tätä työtä. Jumala 
runsaasti palkitkoon teille vaivanne!
     Tulevaisuuden suunnitelmissa on kehittää 
yhteistyötä samansuuntaista työtä tekevien 
järjestöjen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi 
Kodittomien kirkko Udelnaja kadulla, Pietarin 
Pelastusarmeija, Ljuda ja Andrei Peshkovien 
johtama Kollontaikadulla oleva asuntola, 
Samohvalovin keskuksen toiminta, Maria 
Luin keskuksen toiminta. On hyvä jakaa 
tietoja ja suunnitella yhteistoimintaa ja nopea 
ensiapu toiminnassa on erityisen tärkeä.
    Haluamme erityisesti kehittää 
toimintaamme ja auttaa monilapsisia perheitä 
( lapset ovat tulevaisuutemme), palvelua 
lastenkodeissa, invalidikodeissa. Yritämme 
kehittää jumalanpalveluksia vankiloissa ja 
tehdä parempaa ja tarkempaa työtä 
kriisitilanteessa olevien ihmisten parissa. 
Erityisesti pitäisi löytää lisää palvelijoita, 
joilla on kutsumus sielunhoitoon ja 
auttamistyöhön. Auttamistyöhön pitäisi 
perustaa noin 10 hengen toimintaryhmiä, 
joissa toimisi yhdessä erilaisin lahjoin 
varustettuja ihmisiä.
      Suuret kiitokset kaikille, jotka vuonna 
2007 ovat omalta osaltaan tehneet tätä työtä 
kanssamme, rukouksin, lahjoituksin, 
taloudellisesti.
Jumala itse siunatkoon teitä rakkaat!
 
                         Teidän Igor Smirnov
                       Kääntänyt Taimi Pavlova

ILOSANOMAN VIEJIEN ASKELEET 
JOULUKUUSSA 2007

Joulukuun 14pv lähdimme taas matkalle, 
vaikka lupaa vankilakäynteihin ei herunut. 
Meitä oli Jukan lisäksi autossa Sanni, Kirsi ja 
tyttärensä Riia, Olga-Helena, Hilda (Hesasta 
mukaan) ja allekirjoittanut Soili.  Asunnolla ja 
mukana Pietarissa oli myös onnellinen 
sulhasmies Sasha Kirjunov.  Ajoimme heti 
suoraan Kollontaikadun asuntolaan, missä 
vietimme ihanan hetken, vaikka Andrei 
(johtaja) ei ollutkaan paikalla.  Miehet, Sasha 
etunenässä, laittoivat meille teetä, kertoivat 
taas tarinoitaan, lauloivat (Kolja) ja tanssivat.
Kolja oli itse sanoittanut ja säveltänyt 
koskettavan laulun rakkauden ja Jumalan 
kaipuusta. Tadshikistanista tullut nuori mies 
(ei ole ollut vankilassa; mutta vainottu 
kristityksi kääntymisen vuoksi) esitti meille 
upeaa tanssia!  Toinen Sasha esitteli 
maalaamaansa uskonnollisen taulun.  Kaikki 
saivat uudet puhtaat villasukat, jotka toin 
Rengosta. Asuntolan eräs asukas, vanha mies, 
halusi rukoilla Jukan puolesta. Käväisimme 
myös viereisessä narkomaanikeskuksessa, 
missä ylistysrukoustanssi oli menossa.
      Lauantaipäivän ohjelmassa oli käynti 
Kolpinon lastenkodissa, jonne pääsimme 
lopulta sisään ja saimme viettää siellä parisen 
tuntia lasten kanssa. Olga-Helenan kainaloon 
tuli heti 10-vuotias Misha, jonka hän ottikin 
”kummipojakseen”.  Minun, Soilin, huomio 
kiinnittyi 11-vuotiaaseen Romaniin, joka istui 
hyvin yksinäisen näköisenä sohvalla.  Hän 
kertoi olleensa lastenkodissa äidin kuoleman 
jälkeen noin vuoden. Sisaruksiaan hän ei ole 
nähnyt pitkiin aikoihin. Hänen ohuet 
sormensa ja pureskellut kyntensä liikuttivat 
minua:  mitä nuo pienen pojan kädet ovat 
nähneet ja tehneet ja mihin vielä 
joutuvatkaan….  Halusin ottaa hänet 
”kummipojakseni” , kirjoittaa hänelle ja 
käydä häntä katsomassa.  Jumala suokoon, 
että yhteys näihin lapsiin voisi vahvistaa heitä 
elämää varten.  
        Marina Murugov oli jälleen valmistanut 
herkullisen ja eksoottisen aterian, mistä 
saimme nauttia päivän päätteeksi. 
Murugovien koti oli jouluksi kauniisti 
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koristeltu. Lauloimme myös yhdessä emännän 
säestäessä pianolla kokkailun lomassa.  Isä-
Andrei kertoi työstään ja jakoi sitä myös 
aterialle kutsutun Igor Smirnovin kanssa. 
Pikku-Andrei leikki sydämen kyllyydestä 
vieraiden, erityisesti Sashan kanssa! 
      Käynti Sadovnikovin suurperheessä jäi 
sunnuntaiaamuun, kun emme saaneet heihin 
yhteyttä puhelimella.  He olivat kuitenkin 
kotona, mutta puhelin oli suljettu laskujen 
vuoksi ja kännykkä oli rikki.  Nyt Sanni on 
hankkinut avustuksellamme äidille uuden 
kännykän, kiitos Jumalalle!
      Tämä joulumatka oli iloinen matka, 
vaikka emme suruksemme päässeet 
Metallostroin ja Gaazan vankiloihin.  Mutta 
Herra hoiti meitä keskinäisen yhteyden ja ilon 
hengellä, mikä  huipentui lähtöaamun 
ylistystanssiin läheisessä evankelisessa 
seurakunnassa.  Erityisesti iloitsin Hildasta ja 
Olga-Helenasta, heidän ilostaan ja innostaan! 
Sain tutustua Hildaan ja hänen työhönsä aivan 
uudella tavalla. Olga-Helenalla oli ilo siitä, 
että hän pääsi sairaudestaan huolimatta toisen 
kerran kanssamme Pietariin.
      Uskon, että Herra itse avaa meille uusia 
ovia, kun haluamme olla Hänen käytössään. 
Saakoon uusi vuosi olla meille ja ennen 
kaikkea vankiveljillemme ja –sisarillemme 
siunauksen vuosi. 
    ”Olethan korkein kaikista, viimeinen,    
    ensimmäinen,
    ja kuningas ja profeetta, 
    ja pappi ylimmäinen.
    On sinun syvyys, korkeus, on sinun valta,   
    kirkkaus
    ja kaikki, Jeesus Kristus.” (virsi 40:4)

              Soili Juntumaa

 RUKOUSAIHEITAMME NYT:

- Saisimme luvat vankiloihin 
evankeliumia julistamaan

- Autonkuljettajia Venäjän matkoille
- Pietariin naisten keskuksen aloituksen 

ja rahoituksen järjestymistä 
- Mirotvorets seurakunnan puolesta
- Kaikkien uskovien ystäviemme 

puolesta Venäjällä
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Huom!
Idäntyöllä ei ole tällä hetkellä varastoa, 
mutta jos sinulla on tavaraa, joka olisi 
juuri nyt ajankohtaista viedä Venäjälle tai 
haluat lahjoittaa kirpputoripöytäämme 
jotakin, ota yhteyttä:  
                             Helena 0503734070 
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