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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

TULE HERRASI ILOJUHLAAN!

Viime sunnuntain evankeliumissa Jeesus kertoi 
kolmesta palvelijasta, jotka jäivät hoitamaan 
isäntänsä omaisuutta tämän matkustaessa pois 
kauaksi aikaa. He saivat kukin suuren, 
vaikkakin erisuuruisen omaisuuden 
hoidettavakseen.  Palattuaan isäntä kehui kahta 
palvelijaansa, jotka olivat ahkerasti ja viisaasti 
kartuttaneet hänen omaisuuttaan.  He saivat 
tulla nyt ystävinä Herransa ilojuhlaan tämän 
taloon.
Kolmas palvelija hautasi maahan saamansa 
suuren omaisuuden. Hän pelkäsi, että ei saisi 
sitä kartutettua tai jopa häviäisi liiketoimissaan. 
Ehkäpä hän kadehti enemmän saaneita ja laski 
ovelasti, että kun ei tee mitään, ei ainakaan 
häviä. Jos isäntä ei palaisikaan koskaan, hän 
saisi joka tapauksessa itselleen pimittämänsä 
omaisuuden.Hän teki kohtalokkaan virheen. 
  Jeesus halusi vertauksellaan kertoa, kuinka 
arvokkaat lahjat jokainen on saanut Jumalalta. 
Meillä jokaisella on omat lahjamme, jokainen 
on jossain hyvä.  Jos emme käytä niitä, ne 
kuihtuvat ja me kuihdumme.  Jumalan lahjat 
kasvavat jakaessa, eivät suinkaan vähene! 
Jeesus kutsuu meitä vastavuoroiseen 
jakamiseen, kukin kykyjensä ja 
elämäntilanteensa mukaan.  Vertauksen 
palvelijat saivat erisuuruisen summan, koska 
heillä oli erilaiset kyvyt toimia.  Heidän 
Herransa tiesi sen, eikä lempeydessään 
halunnut vaatia keneltäkään liikaa.  Tätä ei 
kolmas palvelija ymmärtänyt. Hän luuli, että 
isäntä oli ankara ja rankaisisi, jos hän 
epäonnistuisi liiketoimissaan.  Hän pelkäsi 
elämää.  Hän ei halunnut jakaa sitä hyvää mitä 

hänellä oli.   Siksi hän menetti senkin mitä 
hänellä oli, hän menetti kaiken. 
    Herra kutsuu meitä kaikkia uskollisuuteen 
hänen lahjojensa hoitamisessa. Hän kutsuu 
meitä itsemme arvostamiseen, sillä samalla 
arvostamme Luojaamme.  Kun jaamme elämää, 
uskoa ja rakkautta toistemme kanssa, se kantaa 
moninkertaisen sadon.  Kun annamme ja 
saamme toinen toisiltamme henkistä, 
hengellistä ja aineellista antia, rikastumme 
henkisesti.  Viime kädessä se kantaa hedelmää 
ikuiseen elämään asti.  Silloin kasvamme kohti 
Kristuksen kaltaisuutta. Opimme 
ymmärtämään, että ”suurin niistä on rakkaus”. 
Vanhan hengellisen laulun sanoin: ”Yhdess´ 
ollen ennenkin voitot suuret saatihin kunniaksi 
Herran!”
     Pappilan pidot ovat lähellä.  Elokuun 
viimeisenä sunnuntaina, 24.8., klo 14-17 
vietämme ilojuhlaa Rengon pappilan 
pihamaalla vanhan ajan hengessä!  Nautimme 
pöydän antimista, kuuntelemme hauskoja (ja 
lyhyitä!) puheita elämästä ja uskosta, laulamme 
ja iloitsemme yhdessä.  Toivomme kaikkien 
pukeutuvan vanhan ajan asuihin, mutta toki saa 
tulla uudemmissakin!  Pidot ovat pihalla 
suuressa teltassa, mutta myös pappilassa on 
ovet avoinna tutustumista varten.  Rengon 
pappila on peruskorjattu kauniisti kuusi vuotta 
sitten.  Siellä asuu pappi toisesssa päässä ja 
toisessa on virasto ja kokoustilat.  ”Pappilan 
puodista” voi tehdä hyviä löytöjä kesän juhliin 
tai omaan kotiin.   Lähtekää ystävät joukolla 
mukaan!  200 lippua on myynnissä!  -  Saimme 
muuten Renko-viikon markkinoilla 
myyntipöydän tavaroista tuottoa yhteenä 240 
euroa.  Terhi Tasanen Tampereelta oli Rengon 
seurakunnan puolesta myymässä ansiokkaasti 
yli 3 tuntia. Taimi, Risto, Raili, Soili, Raakel ja 
Ilpo ahkeroivat kukin vuorollaan myyntipöydän 
äärellä.  Varasimme saman myyntipaikan myös 
ensi kesän Jaakon markkoinoille.
      Sydänsuven kauneuden keskellä odotan 
tapaamistamme Pappilan Pidoissa!
     ”Soi kunniaksi Luojan nyt virsi kiitoksen!”

                           Soili Juntumaa, puh.joht.



Jukan matkat Pietariin heinäkuussa

Maanantaina 14.7. ajoimme vaimoni Liisa, 
siskoni Marjut, hänen miehensä Klaus, sekä 
Vera Silivanova, Pietariin.
     Arkkitehdit Marjut ja Klaus ovat asuneet 
Kanadassa ja matkan päätarkoitus oli näyttää 
heille Pietarin arkkitehtuuria. Viipurissa 
tutustuimme Alvar Aallon suunnittelemaan 
kirjastoon sen joka nurkkaan.Toinen tarkoitus 
oli tuoda vasta paluumuuttajana Suomeen 
muuttaneen tulkki Veran muuttokuorma 
Suomeen.
Kolmas tarkoitus oli viedä tavarakuorma Pyhän 
Olgan lastensairaalaa varten ja Lomanosovin 
hyljättyjen lastenkotia varten. Nämä tavarat 
kannettiin ylös Timurovskajalle asuntoomme 
saavuttuamme. Vera Silivanova jatkoi matkaa 
muilla kulkuneuvoilla entiseen asuntoonsa 
Pietarhovin kaupunkiin.
     Tiistaina 15.7. Liisan, Marjutin ja Klausin 
kanssa kävimme sightseeing ajelulla 
kaupungilla. Katselimme monenlaisia taloja 
kuten mm. Laatokan asemaa, Uljanovan 
perheen asuntoa ja Andrei Zemskovin asuntoa
      Keskiviikkona 16.7. Kävimme Pushkinissa 
Tsarskoje Selossa Katariinan palatsia ja puistoa 
katsomassa ja lastasimme Pietarhovissa Veran 
muuttokuorman autoon. Illalla katsoimme 
baletin "Joutsenlampi" Pietarin konserttitalon 
oopperasalissa. Sen jälkeen jouduimme vielä 
askartelemaan auton kanssa sillä virtalukko oli 
jumissa. Kiitos Herralle viereiseltä puiston 
penkiltä löytyi "enkeli" joka sai virtalukon 
toimimaan.
       Torstaina 17.7. Marjut ja Klaus jätettiin 
Pietariin. Jukka ja Liisa ajoivat Helsingin 
Myllypuroon, jossa jätimme Veran tavaroineen 
uuteen asuntoonsa. Tullien jonot rajalla kestivät 
noin 5 tuntia, koska Suomeen oli tulossa paljon 
venäläisiä turisteja. Mellunmäen metrolta 
otimme vielä Hilda Taipaleen Riihimäelle 
huomista lähtöä varten kyytiin. 
     Perjantaina 18.7. ajoin Hilda Taipaleen 
kanssa Riihimäeltä ensin Viipuriin postiin. 
Siellä Hilda lähetti noin 130 evankelioivaa 
kirjettä ja sai lähes 70 vastauskirjettä 
postilokerostaan. Viipurissa kävin myös 
tapaamassa Tonjaa, kummityttöni äitiä. Vein 
hänelle postia hänestä huolta pitävältä Leena 
Leppäniemeltä.
    Illalla olin vastassa Kira ja Riia Salmisia, 
jotka tulivat junalla Suomesta. Ystäviensä 

häiden vuoksi he eivät voineet lähteä vielä 
aamulla mukanamme autolla. 
     Pietarin asunnolla olivat myös Anja Kisel, 
Essoilan kylästä Venäjän Karjalasta. Hän on 
Pietarissa 2 kuukautta työharjoittelijana. Lisäksi 
asunnolle tulivat Sanna Ylitalo, joka on töissä 
Suomen konsulaatissa sekä hänen sulhasensa, 
Sergei. Marjut ja Klaus olivat hotellissa 
tehdäkseen tilaa Idäntyön ihmisille.
      Lauantaina 19.7. olimme ajoissa Gaasan 
vankisairaalan edessä (Hilda, Kira, Jukka ja 
musikanttimme Sergei Tsadunin). Annoimme 
Guinnin hyväksymät lupapaperit virkailijalle, 
joka oli vastaanottamassa meitä. Hän vei ne 
sisään ja hetken kuluttua palasi ja kertoi, että ei 
ole kasvatusjohtajaa opastamassa meitä ja sen 
vuoksi ei meitä voida ottaa vastaan. Kyselimme 
miten tulevaisuudessa voimme varmistaa, että 
pääsemme sisään. Virkailija ei osannut sanoa, 
mutta kertoi saaneensa ylemmältä taholta 
ohjeet.
      Lohdutukseksi menimme. Apraksadin 
torille ostoksille Myös haimme mukaan Sanni-
Marian ja hänen Suomeen vietäviä tavaroitaan. 
    Seuraavaksi ajoimme Sadovnikovalle. Sieltä 
saimme Anja-tytön Timurovskajakadun 
asunnolle Riian seuraksi.
     Sunnuntaina 20.7. olimme Metallostroin 
vankilassa ja meidät kutsuttiin sisään heti kun 
saivat passimme ja lupapaperimme. 
Yllätykseksemme meidät lähetettiin vankila-
alueelle ilman opasta ja ilman, että kukaan oli 
määritellyt kauanko aiomme olla. Laukkumme 
kuitenkin katsottiin ja hyväksyttiin. 
Seurakunnan huoneessa joimme tavan mukaan 
teet. Kirjastoon ei tullut montakaan kuulijaa. 
Sen kerrottiin johtuvan siitä, että nämä tilat 
olivat sisimmän alueen ulkopuolella ja sinne 
tulevilta vangeilta kirjoitetaan nimet muistiin. 
Vaatii siis rohkeutta tulla. Vangeilla on myös 
niukasti vapaa-aikaa, kaikille on yritetty 
järjestää tekemistä, jos ei muuta niin 
voimisteluharjoituksia. Läsnä olivat kuitenkin 
Valodja Serdjuk, Valodja Komisarov ja monien 
lemmikki, kuuromykkä poika ja hänen 
ystävänsä, tulkkinsa. Hän toivoi, että löytyisi 
Venäjän viittomakieltä hallitseva tulkki 
tulevaisuudessa mukaamme.
     Kuulimme, että seurakunnan tilat tullaan 
ehkä siirtämään koululle, jossa on jo remontti 
aloitettu. Se on sisimmän alueen sisällä, joten 
vankien pääsy sinne helpottuu. 
                                              Jukka Järvi



Rauha sinulle, ystävä!

Paljon on tapahtunut siitä, kun olen viimeksi 
kirjoitellut. Jumalan teitä olen saanut kulkea ja 
saanut elää Hänen ihmeissään ja 
huolenpidossaan, mutta myös koetuksissa! 
Uskonkin, että jokainen, joka haluaa seurata 
Herraa kokosydämisesti, joutuu koetukseen. 
Raamattu kuitenkin lohduttaa, että koetuksen 
kestettyä siitä on tuleva palkka!  Hän on 
luvannut antaa Pyhän Hengen, totuuden 
Hengen oppaaksi viitoittamaan tietä. Siispä kun 
elämme sovussa Jumalan tahdon kanssa, 
voimme kokea kasvavan rauhan 
sydämessämme. Oikeassa paikassa olemme 
silloin, kun kysymme: Herra, mihin tahdot 
minun seuraavaksi menevän? Missä asiassa 
tahdot minua käyttää? Mitä voin tehdä Jumalan 
valtakunnan hyväksi?..
     Olemme suunnittelemassa Marina 
Murugovin kanssa avustusmatkaa 
Lomonosovin hylättyjen lasten lastenkotiin. 
Tarkoituksena viedä vaippoja, vaatteita, 
petivaatteita ja kenkiä, joista jäkimmäisiä on 
pyydetty suoranaiseen puutteeseen. Uskon, että 
Jumala tulee käyttämään meitä ennenkaikkea 
rakkautensa välikappaleena näitä pienokaisia 
kohtaan koskettamalla heitä, katsomalla heitä, 
siunaamalla heitä. Työ jota teemme, on sinänsä 
pientä, mutta Jumala tekee sen suureksi, koska 
se on Hänestä lähtöisin. Olen saanut lahjaksi 
hyvää, puhdasta tavaraa vietäväksi näille 
lapsille, kaikki kunnia tästä tulkoon Jumalalle! 
Voimme jatkossa käydä kohteissa Mirotvorets-
kirkkomme uudella Renault-minibussilla!  
      Pyhään Olgan sairaalaan kuuluu hyvää ja se 
on suuri kiitosaihe. Kesäkuussa emme pitäneet 
siellä kokousta, sillä odottelin Suomessa 
viisumia, mutta suunnitelmissa on mennä ihan 
lähiaikoina. Tästä kohteesta on voimakas näky 
saattaa äidit ratkaisun paikalle, sillä samat 
henkilöt ovat käyneet kokouksissamme jo yli 
vuoden ajan! Mukanamme ovat käyneet myös 
mieheni Sasha kitaroineen, sekä uskonsisaria 
kirkostamme, sekä silloin tällöin tulkki (pystyn 
edelleen puhumaan luonnollisemmin tulkin 
välityksellä).
      Saimme siunata Kolpinon lastenkodin 
lapset ennen leirille lähtöä toukokuussa.  He 
palaavat leiriltä elokuun lopussa, jonka jälkeen 
Helenan ryhmä alkaa taas käydä siellä 
kuukausittain. Kehitteillä on evankelioivaa 
ohjelmaa lapsille, sekä kummilapsi-toimintaa. 
Tähän koen tarvitsevani erityistä viisautta ja 

kykyä Jumalalta.
     Työkohteemme Sadovnikovan perheessä 
käymme ryhmän kanssa kuukausittain. Kira 
Salminen on ottanut perheen Anja-tyttären 
siipiensä suojaan. Apu löytää tähän perheeseen 
hyvin perille, mutta viisautta myös siinä 
tarvitaan.
      Kävimme Annelin kanssa Laatokan ympäri-
matkalla. Mukana oli mös Raili Ylä-Tuuhonen, 
sekä kuljettaja/evankelista Jorma Vuoti. 
Maisemien ihailun lisäksi kävimme viemässä 
Annelin saamia avustustavaroita kahteen 
tuttavaperheeseen, joihin on juuri näinä aikoina 
syntymässä vauvat! Erityinen ilo minulle oli 
tavata ystäväämme Koljaa, joka vapautui 
Metallostroin vankilasta 1,5 v. sitten ja aluksi 
katosi yhteydestämme. Metallostroissa hän oli 
aktiivinen seurakuntalainen. Nyt hän on 
palannut jälleen kunnollisille teille, ja vaimo on 
tyytyväinen. Heille on luultavimmin nyt jo 
syntynyt poika.
      Sitten vielä viimeiseksi meidän perheen 
kuulumisia. Herra siunasi meitä niin, että 
pienokaista odotellaan syntyväksi marraskuun 
lopussa! Sain myös kevään opiskeluni Pietarin 
yliopistolla menestyksekkäästi suoritettua. 
Saimme myös elää hyvää aikaa Pietarin 
keskustassa sijainneessa asunnossamme. 
Taloudellisten vaikeuksien takia joudumme 
siitä kuitenkin nyt luopumaan. Jatkossa asun 
Suomessa, jo lähestyvän synnytyksenkin 
vuoksi, sekä yhdistyksen asunnolla 
Timurovskajalla. Sasha menee asumaan nyt 
Kollontai-kadun asuntolaan, että oppisi 
seisomaan omilla jaloillaan, löytäisi työtä jne. 
Ikävä uutinen on se, että tällä hetkellä hän ei 
kulje Jumalan suunnitelmissa. Rukousaihe 
onkin, että Sasha palaisi pian takaisin ristin 
juureen, sekä se, että voisimme olla perheenä 
yhdessä.
      Kiitos sinulle kun olet viemässä tätä työtä 
eteenpäin rukouksin ja varoin. Rakas 
Herramme Sinua kaikessa runsaasti siunatkoon 
ja auttakoon!
     Ja ennenkaikkea; kiitos olkoon Jumalan, 
joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa 
Kristuksessa ja meidän kauttamme joka 
paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! 
2.Kor.2:14

                Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova
 

 



         Pappilan pidot
     Su 24.8.2008 klo 14 -17
  Rengon pappilan pihapiirissä
              Topenontie 144 
     ( n. 1,5 km Rengon kirkolta)
Ruokailu, ohjelmaa, löytöjä Pappilan 
puodista, Onnenpyörä, Idäntyön kuvia- 
näyttely, luontopolku, ym.
Voit halutessasi pukeutua wanhan ajan 
tyyliin! 
Ruokailu ja ohjelma 10 €, 
Lapset vanhempien kanssa yli 12v  5 €, 
nuoremmat ilmaiseksi,
Kuljetusta Riihimäeltä: 0503520105

            Tervetuloa!

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry
Y 1877757-1
Koivukatu 21,    11710  Riihimäki
Faksi 019-762470

Keräyslupa  OKU 37 A
Voimassa 15.1.08-31.12.09

Rengon Säästöpankki 426211-233876
jäsenmaksut  viite  5050
lahjoitukset viite 5005

Vastuuhenkilöt:
Puheenjohtaja 
Soili Juntumaa 0505525529
so  ili.juntumaa@evl.fi  

 Sihteeri: 
Tapani Vanhala   0400307475
 tapani.vanhala@kolumbus.fi

Jäsenluettelo, osoitteisto
Jukka Järvi  0503828008
jjukka@kolumbus.fi

Rahastonhoitaja 
Mikko Ilomäki   0407587254
mikko.ilomaki@phnet.fi

Arola Pirkko  0505266121 
Jokinen Helena 0503734070
risto.jokinen@pp4.inet.fi
Jokinen Risto 0503520105
Sandberg Paula 0405201500

kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi
 

HUOMIO MATKOILLE LÄHTEVÄT!
Jukan matkat:
Seuraavalle Gaasa-Metallostroin 
vankilamatkalle 15.8.-17.8 on ilmoitettu 
Suomesta Raija Vesala, Heli Virtanen, Anja 
Volmonen, Piia Kostjukova, Olga-Helena 
Nikula, Taisto Pitkänen, Kira Salminen, Sanni-
Maria Seppänen-Kirjunova, Hilda Taipale, 
Terttu Tonteri, Anneli Helminen, Soili 
Juntumaa ja Jukka Järvi. Lista on pitkä koska 
monet ilmoittautuvat vasta sen Pietariin 
viemisen jälkeen.
19.9-21.9. matkalle lähtijöiden lista kirjoitetaan 
14.8. ja sinne on ilmoittautunut vasta Annika 
Ikonen ja Kira Salminen.

Helenan matkat:
Aina kuukauden toinen viikonloppu (heinäkuu 
jäi väliin). Ilmoittaudu matkalle aina ennen 
edellisen kuukauden matkaa. Viemme 
mennessämme seuraavan matkan lupa-
anomuksen vankiloiden ylihallintoon.
    Novgorodin Holmin matkojen aikataulua ei 
ole vielä päätetty,  eikä sinne tarvita lupia, 
koska emme mene vankiloihin.

Hirvijärven virkistyspäivän ajankohtaa ei 
ole vielä sovittu, mutta seuraavassa 
Verassa kerrotaan siitä. Sinne mukaan 
rentoutumaan kaikki entiset ja nykyiset 
vapaaehtoiset työntekijät, rukoilijat ja 
työn kannattajat!

Ihanaa kesän jatkoa teille kaikille!
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