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PUHEENJOHTAJAN  PALSTA

 SANKAREITA

Me nykyihmiset käymme monenlaisilla 
itsetuntemuskursseilla ja etsimme sisäistä 
sankariamme.  Joskus luulemme sen jopa 
löytäneemmekin!  Yleensä kuitenkin elämän 
vastoinkäymiset pudottavat meidät näistä 
pilvilinnoista alas.  Sisäistä sankaria ei löydy 
mistään, jäljellä on vain syyllisyys ja 
masennus. 

Olen yhä enemmän vakuuttunut siitä, että 
todellinen elämän sankaruus löytyy vankilan 
muurien sisäpuolelta.  Se on todellista 
elämän urhoollisuutta, kun alaspainetut, 
halveksitut ja tuomitut ihmiset jaksavat elää 
ja toivoa.  Sitä en lakkaa ihmettelemästä 
kerta toisensa jälkeen.

Samalla katson itseäni ja meidän enemmän 
ja vähemmän hurskasta ryhmäämme.  Me 
olemme vaikeassa ja haastavassa 
tehtävässä, mikä vaatii jokaiselta sekä 
fyysistä että psyykkistä kestävyyttä.  Aina 
emme kestä. Tulee sanomista, 
väärinkäsityksiä ja erilaisia 
uskonnäkemyksiä.  Vaikka olemme elämää 
suuremmassa tehtävässä ja uskomme 
mukaan Herran johdatuksessa, ristiriitoja 
emme voi välttää.  Tämä on kristityn 
raadollista elämää.  Joskus tuntuu siltä, että 
meidän sankaruutemme on maan raossa ja 
joudumme sanomaan Niilo Tuomenoksan 
Vaellusvirren sanoin: ”Näin syntisenä, 
Herra, mun täytyy vaeltaa. Sun kanssas 
tiellä taivaan perille kulkea. En paremmaks 
voi tulla, en pyhäks ollenkaan, ja kuitenkin, 
oi Herra, Sun käsiis jäädä saan.  Sä suostut 
mahdottoman mun luona asumaan, ja aivan 
tällaisena mua kaikess kantamaan. Et väsy, 
vaikka usein mä väsyn kokonaan. Sun 
armos, rakkautesi, ei lopu milloinkaan.”  

Me saamme käydä oppimassa nöyryyttä ja 
suostumista osaansa heiltä, joita ei pidetä 
minään. Me saamme oppia avoimuutta ja 
luottamusta lapsilta, joiden elämä on täysin 
meidän aikuisten varassa. Meidän on aina 
uudestaan nöyrryttävä pyytämään anteeksi 
toinen toisiltamme. Se on todellista 
sankaruutta, vaikka sekään ei ole Jumalan 
edessä mitään. Me elämme ja teemme työtä 
silkasta armosta, Jumalan 
käsittämättömästä armosta.
  
Soili Juntumaa, puheenjohtaja
__________________________________ 

          
Rukouspalvelijan koulutus 
      Jatkoa keväiseen ”Armolahjat 
esirukouspalvelussa” koulutusjaksoon

Riihimäen seurakunnan virastotalossa 
Temppelikatu 9, auditorio.
                                       25.-26.10.2008
 Kouluttajina Gunnar ja Liisa Weckström, 
sekä Heljä Markkula.

     Lauantaina klo 9-18, lounas klo 12-13 
     Keltaisella talolla
     Sunnuntaina messu Keskuskirkossa, 
     Lounas Keltaisella talolla, luennot klo 
     12,30 – 16

Osallistumismaksu 35 € , joka sisältää 
opetuksen, ruokailun ja kahvin.
  Ilmoittautuminen Kirkkoherranvirastoon 
hyvissä ajoin puh. 019-7481

--------------------------------------------------
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Sablinon ja Kolpinon matka
 12.–14.9.2008
      Matkaan lähtivät tällä kertaa minun lisäkseni 
Helena, Anneli, Hilda ja Olga-Helena. Pietarissa 
seuraamme liittyivät lisäksi puhuja-muusikko 
Sergei sekä tulkki Valentina. Myös Sanni-Maria 
oli mukanamme lauantaipäivän.
      Pietariin saavuttuamme veimme omat 
tavaramme asunnolle, pakkasimme sieltä autoon 
miesten asuntolaan vietävää tavaraa ja lähdimme 
suoraa päätä Kollontaikadulle. Paikalla ei 
saapuessamme ollut ketään asunnon neljästä sen 
hetkisestä asukkaasta, joten menimme viereiseen 
narkomaanien kristilliseen keskukseen ja 
työntekijät kutsuivat meidät teelle. Siellä oli 
juuri alkamassa ylistystilaisuus, johon 
osallistuimme poikia odotellessamme. Meno oli 
tuossa tilaisuudessa varsin riehakasta. Useimmat 
ihmiset taputtivat käsiään, hyppivät ja tanssivat 
musiikin tahdissa. Oli myös iloista huomata, että 
paikalla oli kokonaisia uskovia perheitä.
    Lopulta Kostja, yksi asuntolan asukkaista, 
saapui, ja menimme käymään hänen luonaan. 
Nuori mies oli positiivinen ja iloisella mielellä, 
vaikka hänellä oli elämässään tällä hetkellä 
huomattavia vaikeuksia, aina veljen hänen 
niskoilleen jättämästä asuntovelasta lähtien. 
      Lauantaina suuntasimme kohti Sablinon 
naisvankilaa. Perillä odotti monia iloisia ja 
liikuttavia kohtaamisia. Pidimme ensin noin 25 
naiselle tilaisuuden, jossa Sergei puhui ja 
musisoi ja lisäksi Sanni-Maria, Hilda ja minä 
käytimme puheenvuorot. Tulkkina toimi 
Valentina. ”Virallisen” osuuden jälkeen 
jakaannuimme kolmeen ryhmään, joissa 
juttelimme naisten kanssa henkilökohtaisemmin 
ja rukoilimme heidän puolestaan. Olin samassa 
ryhmässä Sergein ja Helenan kanssa.  Vielä 
rukoilimme jokaisen naisen puolesta erikseen. 
Eräskin noin 35-vuotias nainen liikuttui 
rukoillessamme niin, että hänen silmänsä aivan 
tulvahtivat täyteen kyyneleitä. Myös monet muut 
naiset vaikuttivat liikuttuneilta rukoillessamme 
heidän puolestaan. 
    Hilda tapasi rakkaan uskovan kirjeystävänsä ja 
tämän sisaren, ja Sanni-Maria tapasi uskovan, 
nuoren naisen, jonka kanssa keskusteli ja rukoili 
pitkään ja joka hänkin itki paljon. On hienoa, että 
vankilassa toimii oma seurakunta, jonka 
toimintaan kaikki Jeesukseen uskovat ja Häntä 
elämäänsä etsivät vangit voivat päivittäin 
osallistua!
      Ihme oli jo se, että Helena yleensä pääsi 
vankilaan ilman passia ( passi kun oli väärän 

takin taskussa) − ja Anneli, vaikkei hänen 
nimeään ollut koko listalla!
      Sablinon jälkeen lähdimme kohti Uljanovkan 
kristillistä narkomaanien kuntoutuskeskusta. 
Perillä joimme teetä keskuksen johtajan Jevgeni 
Smirenskin kanssa ja. sitten tapasimme asukkaat, 
noin 30 miestä. Tilaisuudessa Sergei taas puhui 
ja musisoi, ja Hilda, Sanni-Maria, Helena ja 
minä käytimme puheenvuorot Valentinan 
tulkatessa. Itse kerroin oman 
uskoontulotodistukseni. Teki suuren vaikutuksen 
nähdä näin monia hyväkäytöksisiä, mukavia ja 
komeita uskovaisia miehiä kerralla koolla! 
Keskuksessa oli vierailtu aiemminkin, mutta 
johtajan tapasimme nyt ensimmäistä kertaa. 
Johtajakin totesi, että tämänkaltaiset vierailut 
ovat keskuksen väelle ja toiminnalle erittäin 
hyödyllisiä ja vahvistavia.
       Päivän päätteeksi kävimme vielä 
vakiokohteessamme Kolpinon lastenkodilla. 
Saapuessamme paikalle ”oma” lapsiryhmämme 
oli juuri viettämässä kaupunkipäivää puistossa. 
Veimme lahjoitustavarat sisään, odottelimme 
hetken aikaa ja päätimme sitten lähteä. Juuri kun 
olimme ajamassa ulos pihasta, lapset tulivatkin 
yksi toisensa jälkeen! Saimme siinä ulkona sitten 
jutella heidän kanssaan jonkin aikaa. Kävi ilmi, 
että yhteinen suosikkimme ja Olga-Helenan 
”oma poika”, äärettömän iloinen ja herttainen 
Misha, on muutaman kuukauden sisällä 
muuttamassa perheeseen Amerikkaan. Itse poika 
tosin tuntui olevan tästä vain innoissaan. 
Erityisiä suosikkejani lasten joukossa olivat 
oman herttaisuutensa vuoksi myös pikkuinen, 
tummatukkainen, todellinen nuori kaunotar 
Galina sekä tummaihoinen Roma-poika. 
        Sunnuntaiaamuna suuntasimme kohti 
viikonlopun viimeistä kohdetta, Kolpinon 
poikavankilaa. Pidimme vankilassa tilaisuuden 
kuten edellisissäkin paikoissa; Sergein lisäksi 
äänessä olimme minä, Helena, Hilda, Anneli ja 
Olga-Helena. Lopuksi kysyimme, kuka pojista 
haluaisi meidän rukoilevan hänen puolestaan. 
Kolme−neljä poikaa tulikin rohkeasti esille salin 
etuosaan kaikkien muiden nähden! Tilaisuus oli 
jostain syystä hiukan levoton, monet pojat 
juoksentelivat jatkuvasti sisään ja ulos ja 
isommat pojat simputtivat nuorempiaan. Monet 
kuitenkin myös kuuntelivat kiinnostuneina 
häiriöistä ja levottomuudesta huolimatta.
     Toivomme, että Jumalan Sana saa jäädä 
kasvamaan Jumalan edessä sitä hedelmää, jota 
varten Hän oli sen tarkoittanutkin.
                                         Annika Ikonen
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Vapaaehtoisia kaivataan!
Vera-lehdykkää lukiessa voisi kuvitella, että 
Idäntyö on vain pelkkää ryhmämatkailua. Itse 
asiassa, suurin osa työtä tehdään jo ennen sitä. 
     Idäntyö tukee joka kuukausi  säännöllisesti 
Igor Smirnovia ja hänen Mirotvorets 
seurakuntaansa,  Kollontaikadulla toimii pieni 
tukikoti asunnottomille miehille varoillamme. 
Lisäksi avustamme Pyhän Olgan lastensairaalaa, 
kuntoutuskeskusta Samohvalovissa, sekä 
perheitä ja vaihtuvia kohteita  Pietarin asunnon 
vuokra, matkakorvaukset ja muut toiminnan 
menot pitää myös hoitaa. Menot kuukaudessa 
ovat noin 3000 €. 
     Monesti Idäntyön hallituksessa on lähetetty 
hätärukouksia Taivaan Isälle, että rahat 
löytyisivät ajallaan kuhunkin tarpeeseen. Ja 
tähän asti on selvitty!
   Saamme tuloja kolehdeista, tukijoidemme 
lahjoituksina, jäsenmaksuina, mutta suuri osa 
tuloistamme tulee erilaisista työtehtävistä, 
kirpputoritoiminnasta, myyjäisistä, erilaisista 
tapahtumista jne.
    Tällä hetkellä Idäntyön vapaaehtoisten määrä 
on todella vähäinen. Ja juuri nyt tarvittaisiin 
moniin myyjäisiin myyjiä ja myytävää! Kaikki 
jauhopeukalot, vetoan teihin, ryhdytään toimeen! 
Ihan tavalliset leivät, sämpylät ja pullat menevät 
hyvin kaupaksi. 
     Seuraavat myyjäiset ovat Mikkelin markkinat 
4.10. Kirkkopuistossa. Aleksin markkinat 11.10., 
Lasin koululla, Saksalaiset joulumarkkinat 
22.11. Granitin aukiolla, Joulumyyjäiset 13.12. 
Kirkkopuistossa. Tule mukaan!
  Samoin tarvitsemme kirpputorille myytävää!
    Voimme näin edelleenkin auttaa heitä meidän 
vähimpiä veljiämme, Jumalan kunniaksi!  
                         Helena Jokinen
                          
----------------------------------------------------------

                                                           
        Tarkista tästä ! 

Loppuvuoden matkojen ajankohdat:

Kolpino-Sablino                      10.-12.10.
(muuttunut ajankohta!)               31.10.-2.11.
                                                12-14.12.

Gaasa-Metallostroi                17-19.10.
                                              14.-16.11.
                                              19.-21.12.

---------------------------------------------------------

       Riihimäen Idäntyö ry
                Syyskokous
               9.11.08 klo 16-17 
Kirkkopuiston seurakuntakodissa

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat, 
kahvitarjoilu, kuvia matkoilta ja kesän 
tapahtumista.             Tervetuloa!

6-10.9 -08 Pietarin matka
En ollut pitkään aikaan käynyt Riihimäen 
idäntyön ystävien mukana Venäjällä.   
      Kesäkuussa minun piti mennä 
seurakuntavierailulle ystävyysseurakuntaan, 
mutta matka peruuntui. Lähdin Järven Liisan ja 
Jukan matkaan. Tietysti meillä oli tavaraa ja 
muitakin matkustajia. Oli mukava päästä Liljan 
kanssa taas matkustamaan. Oli paljon 
puhuttavaa. Tullimuodollisuudetkin olivat 
muuttuneet.  Tien varren myyjät eivät olleet 
hävinneet, ränsistyneet talot olivat yhä pystyssä, 
mutta uusia hienoja taloja aitoineen oli tullut 
maisemaan.  Majapaikkakin oli hyvä. Mitäkö jäi 
mieleeni?  Kävimme Kansan Raamattuseuran 
ylläpitämässä poikakodissa, jossa nuori mies piti 
huolta sunnuntai-iltapäivänä yksin 9 pojasta, 
iltapalasta pojille ja nyt myös vieraista. Pojat 
roikkuivat hänen käsivarsillaan ja pojat tottelivat 
hänen ohjeitaan, kun he kantoivat tavaroita 
varastoon. Ohjaaja sanoi opiskelevansa 
kasvatustiedettä kolmatta vuotta. Hän piti 
tehtävästään. Ajattelin, että tämä nuori mies on 
aarre tässä talossa. Kaikki he tarvitsevat 
esirukoustamme. 
     En ollut istunut sellaisessa ruuhkassa sitten 
pariin vuosikymmeneen kuin istuttiin Pietarin 
liikenteessä. Tuli mieleeni niin monen lähetin 
rukouskirjeessä oleva pyyntö: rukoilkaa 
varjelusta liikenteessä. Kiitos rukouksistanne, 
selvisimme takaisin. 
                                        Helena Syrjälä 
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           Tuomasmessu

Riihimäellä Keskuskirkossa 9.11.08 
 klo 18
              Aiheena Idäntyö!
Eri tehtävissä Idäntyön vastuunkantajia 
ja kolehti Idäntyölle. Kerro muillekin ja
        tulkaa mukaan joukolla!



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
Puheenjohtaja 
Soili Juntumaa 0505525529
soili.juntumaa@evl.fi
Sihteeri: 
Tapani Vanhala   0400307475
 tapani.vanhala@kolumbus.fi
Rahastonhoitaja 
Mikko Ilomäki   0407587254
mikko.ilomaki@phnet.fi
Jukka Järvi  0503828008
jjukka@kolumbus.fi
Arola Pirkko  0505266121 
Jokinen Helena 0503734070
herijok@elisa.fi
Jokinen Risto 0503520105
Sandberg Paula 0405201500
kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi
 

Gaasa ja Metallostroi 
19. – 21.9.2008
 Mukana matkassa oli Jukka Järven lisäksi Soili 
Juntumaa, Heli Virtanen, Toini Ihokas 
matkalaisena, sekä allekirjoittanut tyttärensä 
Riia-Teresan kanssa. Matka sujui hyvin 
syksyisen aamun valjetessa ja ennen kuin 
huomasimmekaan, olimme jo Venäjän puolella. 
     Tarkoituksenamme oli tavata Gufsin Natalia 
Nikolajevna Shikova, saadaksemme 
vankilaluvat, jotka eivät olleet valmiina, kun 
Sanni-Maria kävi niitä kysymässä. Nataliaa 
emme tavanneet, vaan toisen virkailijan.Vaikka 
saimmekin nootin myöhäisestä 
hakuajankohdastamme, niin 45 minuutin 
kuluttua meillä oli lupa kädessämme. 
      Tässä vaiheessa ryhmämme jakautui kahtia – 
minä lähdin tyttäreni kanssa metrolla asunnolle. 
Muut lähtivät  Hatsinaan viemään Toinia ja 
pesukonetta. Siitä matkasta tuli heille aiottua 
pidempi, koska auton moottoritilaan tippununeen 
korkin takia piti irroittaa alapohja. Ilta ehti jo 
pimentyä, mutta lopulta he kuitenkin pääsivät 
asunnolle. 
    Lauantai-aamuna Gaasassa seuraamme liittyi 
Sergei Tsadunin kitaransa kanssa. Tulkkimme 
Liisa Lankinen lähti portille ilmoittamaan 
tulostamme, eikä Jukka löydäkään passiaan! 
Tosin hetken kuluttua saimme kuulla, ettemme 
pääsekään vankilaan sisään Saimme kuitenkin 
antaa kävelykepin ja kainalosauvat 
toimitettavaksi Metallostroista tänne siiretylle 
Valerille. 
     Kristillisessä kirjakaupassa ja syömässä 
käytyämme suuntasimme Timurovskajalle. Ei 
ollut sielläkään Jukan passia, joten seuraavat 
tunnit kuluivatkin sitä etsiessä. Lopulta Jukka 
alkoi vielä kerran tutkia kansioitaan ja huomasi, 
ettei auton paperitkaan olleet paikallaan. Silloin 
kyllä hyytyi viimeisenkin positiivisen 
myönteinen ajattelu! Jos poliisi pysäyttäisi, niin 
sitten vasta kiipelissä olisimmekin! Liisa käski 
meitä vielä neljännen kerran katsomaan 
hansikaslokeroon – ja siellä ne kaikki paperit 
nököttivät. Voit olla varma, että autossa raikui 
helpotuksen nauru! 
    Saatoimmekin jo jatkaa sovittua 
päiväohjelmaamme – suunnistimme Igor 
Smirnovin kodin  kautta kohti avustettavaa 
Sadovnikovien perhettä. Täysi-ikäisyyden 
saavuttanut Anja sai nuorelle tytölle sopivan, 
häntä varten tehdyn kukkakimpun lahjansa kera. 
Kolme pojista oli sanatoriossa, jossa he samalla 
käyvät koulua, joten paikalla oli vain viisi lasta. 

Kaikki murheen hetket häipyivät katsellessamme 
ja kuunnellessamme Sergein ja lasten laulua. 
Lasten silmät loistivat ja heidän ilonsa tarttui 
meihinkin. Iloitsimme ja tanssimme  heidän 
kanssaan.  
    Sunnuntaina oli vuorossa Metallostroi. 
Sinnekään emme olisi päässeet sisälle ilman 
lannistumatonta Liisa-tulkkiamme, koska siellä 
eivät olleet saaneet faksiamme ja passeja 
tarkastava naisvirkailija ei selvästikään halunnut 
päästää meitä sisään. Kiitos Liisan ja Herran, 
pääsimme! 
    Kokouksessa oli paikalla 20 miestä. 
Luokkahuone, jossa olimme, täyttyi 
käsinkosketeltavasta odotuksesta ja Sanan 
janosta. Puhuimme vuorollamme heidän 
kuunnellessaan aivan hiiskumatta. Soili ja Jukka 
pitivat opetuksellisen puheenvuoron, kun taas 
minä ja Heli kerroimme omasta uskostamme ja 
Isästä elämässämme. Sergei osaa aina nivouttaa 
puheensa ja laulunsa niin, että kertomus vain 
jatkuu puhujien vaihtuessa. Uskonkin, että kaikki 
kuulijat saivat juuri sitä, mitä he tarvitsivat. 
Aikaa jäi tarpeeksimyös esirukoukselle. Tämän 
koen edelleenkin hyvin tärkeänä osana 
työtämme. Vangeille on tärkeää tulla kuulluksi, 
ymmärretyksi ja kosketetuksi. Onkin suuri 
etuoikeus olla tekemässä työtä Jumalan 
lähettiläänä siellä missä tarve on suuri pimeyden 
keskellä. 
” Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty  
sydän,  ja Hän pelastaa ne, joilla on murtunut 
mieli” Psalmit 34:19

- Kira Salminen – 
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