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LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA

                                                   RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry  KUULUMISIA MAALISKUU 2009

 PUHEENJOHTAJAN PALSTA

            Iloa ja huolta
     Jälleen on yksi Pietarin matka takanapäin!
Viime viikonvaihteessa pääsimme matkaan
Terho Pelkosen autolla uuden kuljettajan, Jorma
Vuotin voimin. Uusi sympaattinen tuttavuus
itselleni oli myös Lajusen Ritva Miehikkälästä.
Toivomme ja rukoilemme myös, että Jukka
toipuisi pian sairaudestaan.
        Matka antoi meille sekä paljon iloa monista
tapaamisista, mutta myös suurta huolta.
Kollontain vapautuneiden vankien asuntolan
tulevaisuus on vaakalaudalla. Uusien
määräyksien vuoksi heidän tulisi rakentaa
huoneistoon varauloskäynti, asentaa
palohälyttimet sekä tehdä lisäksi useita
pienempiä korjauksia.  Kaikki tämä tulee
maksamaan arviolta 50 000 ruplaa, mikä
tarkoittaa noin 1200 euroa.  Heillä ei ole
mahdollista saada mistään tällaista rahasummaa,
mutta voisimmeko me suomalaiset saada sen
kerättyä nopeasti heille? Heitä uhkaa muutoin
häätö asuntolasta jo helmi-maaliskuun
vaihteessa!  Määräys tuntuu kohtuuttomalta ja
tarkoitushakuiselta asuntolan alasajolta.
Asuntolaa johtava Andrei Peshkov on todella
huolissaan.  Saimme Ritva Lajuselta erään
vaikutusvaltaisen ja hengelliseen työhön
myönteisesti suhtautuvan pietarilaisen naisen
yhteystiedot. Andrei on ollut jo häneen
yhteydessä.  Kollontailla oli jo  kaukokatseisesti
tehty ko. korjaussuunnitelma, joita ei aiemmin
pidetty lainkaan kiireellisinä. Nyt olisi tärkeää
saada lisäaikaa suunnitelmien toteuttamiseen ja
rahoituksen järjestämiseen.
Haastan teidät kaikki Idäntyön tukijat
rukoilemaan Kollontain asuntolan säilymisen
puolesta.  Rukoilkaamme myös, että
viranomaisten sydämet heltyisivät ja vapautuneet
vangit voisivat pitää tärkeän ”ensikotinsa”.
        Helmikuun aiheemme vankilavierailuilla on
”Jeesus auttaa hädässä”. Uskokaamme, että
nytkin apu tulee!

        Muutoin viranomaisten asenne tuntuu hyvin
asialliselta, jopa myönteiseltä työtämme kohtaan.
Siitä kiitämme Herraa!  Jatkakaamme siis tätä
tärkeää työtä, kun meillä vielä on siihen
mahdollisuus!
        Vankilaevankelistojen tapaamisessa
keskustelimme Pirkko Arolan laatimista
teemoista matkoillamme. Pohjana on
kirkkovuosi, jolloin pelastushistorian tärkeimmät
asiat tulevat käsitellyiksi. Se on hengellisen
kasvun kannalta tärkeää.  Listan jätin myös
Timurovskajan asunnon pöydälle. Aiomme vielä
tarkentaa aiheita, mitkä on siis tarkoitettu tueksi
henkilökohtaisten todistusten rinnalle.
       Liisa ja Jukka Järven keskustelumuistio
eversti Natalia Shidkovan kanssa on myös
jokaisen saatavana joko suoraan Liisalta tai
Helenalta ja minulta.
        ”Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää
hänen armonsa.--- Hädässään he huusivat avuksi
Herraa, ja Herra auttoi heidät ahdingosta.”
(Ps.107)
                     Soili Juntumaa, puheenjohtaja

             Pekka Simojoen
         KONSERTTI 6.3.
 ”Kaksi tavallista kättä””Kaksi tavallista kättä””Kaksi tavallista kättä””Kaksi tavallista kättä”
Riihimäen keskuskirkossa klo 18
            Kahvitarjoilu
           Ohjelma 10 €
kolehti Riihimäen Idäntyölle
               Tervetuloa!

                   Idäntyön kevätkokous
        29.3. klo 15 Keltaisella talolla
          Esillä vuoden 2008 tilit ja
      toimintakertomus, kahvitarjoilu
   Viimeiset uutiset työstä! Tervetuloa!
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Irina ja Sergei Milovin vierailu
Suomessa 23.1.-1.2.2009
     Irina ja Sergei pitävät Samohvalovissa,
Pietarista n. 450 km etelään hoitokotia tai
paremminkin voisi sanoa uskovien yhteisöä
päihdeongelmaisille kadunmiehille, joita he
“poimivat” Pietarin kaduilta. Helena kutsui heidät
Suomeen vierailulle ja minä lupauduin
järjestämään ohjelmaa ja kuljettelemaan heitä
täällä, joten nyt pääsin täyttämään lupaustani.
    Järjestin  heille lähinnä “hengellistä ohjelmaa”
ja kävimme laidasta laitaan eri seurakuntien
tilaisuuksissa Helsingin ja Hämeenlinnan välillä.
Useimmissa näistä tilaisuuksista he saivat laulaa
ja muutamassa myös kertoa työstään. Maanantain
rukousillan lisäksi erityisesti Tervakosken
raamattupiiriläiset olivat innokkaita kuulijoita ja
he myös lupasivat muistaa erityisesti heitä ja
heidän työtään rukouksin. Eräs vanhempi mies
siellä tuli kertomaan, että “tätä hetkeä hän on
odottanut vuosia ja nyt se tapahtui” - hän ei
itsekään osannut selittää, mikä siinä lyhyessä
vierailussa oli se “tämä hetki”, Jumala sen tietää.
Vieraat pääsivät mukaan myöskin Little light -
iltaan juuri ennen takaisin paluutaan ja pitivät
siitä kovasti.
       Olimme vierailulla myös Ryttylässä
Kansanlähetysopistossa, missä vieraat saivat
tutustua suomalaiseen lähetystyökulttuuriin.
Heille oli outoa kuulla, että lähetys- ja
evankelioimistyöstä maksetaan “oikeaa” palkkaa.
Heillähän Venäjällä tilanne taitaa olla aika toisin,
ainakin heidän kohdallaan, joita ei kukaan ole
palkannut tai kukaan ei säännöllisesti kannata. He
elävät ns. uskon varassa ja Irinan hyvin pienellä
eläkkeellä (100 € / kk), koko 13 hengen
Samohvalovin porukka, siis Irina, Sergei ja 11
siellä asuvaa henkilöä.
       Lisäksi vierailimme heitä kiinnostavaan
päihdehoitoon liittyvissä paikoissa Helsingissä
Kan-kodilla, päihdeongelmaisten asuntolassa
sekä Sipoossa Tarpoilassa, missä kokouksesta
muodostui todella koskettava. Miehet ja
henkilökunta kuuntelivat hiljaisina ja eräs heistä
oli kovin kosketettu vieraiden lauluista ja
puheista. Samalla matkalla teimme myös pienen
kiertoajelun Helsingissä ja poikkesimme
Itäkeskuksessa.
       Hämeenlinnassa vieraat pääsivät tutustumaan
Hämeen linnaan ja Kira käytti heitä myös
Aulangolla. Soili oli järjestänyt Rengon kirkkoon
ja pappilaan tutustumisen sekä vierailun villisika-
ja karjatilalla Rengossa.

      Päävastuun vieraista, heidän majoittamisensa
sekä jokapäiväiset ruokailunsa  hoitivat Helena ja
Risto, mutta tärkeitä olivat tulkkeina toimineet
Taimi, Kira, Hilda ja Piia, joita ilman tästä
vierailusta ei olisi tullut oikein mitään ja myös
Jukka ja Liisa osallistuivat vieraiden ohjelman
järjestämiseen. Ennen kaikkea kiitos vierailun
onnistumisesta kuuluu Herrallemme, joka
varmaan oli kaiken ennalta järjestänyt ja saimme
kulkea turvallisesti ja siunausta kokien.
      Vierailu oli mielestäni oikein antoisa ja
koskettava niin vieraille itselleen kuin myös
kaikille niille, jotka heidät tapasivat ja kuulivat
heidän antaumuksellisesta työstään ja
yksinkertaisesta, kristillisestä elämäntavastaan
päihdeongelmista kärsivien kanssa
Samohvalovissa. Itse sain ehkä kaikkein eniten
heidän vierailustaan heidän kanssaan ristiin
rastiin kulkiessani (n. 800 km). Ja kerrankin sain
mukana olleiden tulkkien ansiosta keskustella
monista asioista, joista en ole voinut juuri
koskaan puhua venäläisten kanssa. Olen ajatellut
monta kertaa vankilavierailuilla, että haluaisin
tutustua venäläiseen ajatteluun ja kulttuuriin,
mutta kielitaidottomana se ei ole oikein
mahdollista.
         Mielessäni kehkeytyi myös ajatus Irinan ja
Sergein uudesta vierailusta tulevaisuudessa,
“kiertueesta”, joka voitaisiin järjestää paremmin
jo ennakolta, tämä vierailu kun tuli meille kaikille
melko yht’äkkisesti ja siksi ohjelman
järjestäminen tuotti ajoittain pientä ongelmaa.
Irinan ja Sergein laulut (Sergei on itse tehnyt 50
laulua tai niin kuin hän itse sanoi, “saanut ne
Herralta”) olivat mielestäni niin koskettavia, että
olen mieleeni tuli ajatus niiden
äänittämisestä/levyttämisestä - niitä haluaisivat
varmaan kuulla muutkin ja tulisivat siunatuiksi.
Sitähän me kaikki haluamme olla välittämässä
toisille!              Heli Virtanen

             Talkoolaisia tarvitaan!

Riihimäellä pidetään ”Hengen uudistus
kirkossamme” järjestön kesäjuhlia 31.7.-
2.8.09. Sinne odotetaan n. 1200 henkeä.
Idäntyöllä on juhlissa vastuualueenaan
ruokailun ja kahvituksen järjestäminen.
Siksi tarvitsemme noin 120 vapaaehtoista
erilaisiin tehtäviin.
Ehtisitkö sinä tai ystäväsi palvelemaan?
Ilmoittautua voi Helenalle 0503734070
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Ystävän päivänä
 vierailimme Kolpinon nuorisovankilassa,
tavallisuudesta poiketen lauantaina, koska oli
sovittu tapaaminen uuden johtajan kanssa. Hän
otti meidät ystävällisesti vastaan. Pojat olivat
koulussa, mutta johtaja kysyi montako poikaa
haluamme kokoukseen. Kasvatusjohtaja soitti
kouluun ja asia oli sillä selvä. Johtaja kiitteli
työstämme, toivotti hyvää jatkoa.
       Vankipojat, noin 40, tulivat sekä opettaja
heidän kanssaan. Oli hyvä kertoa parhaasta
ystävästä Jeesuksesta, ja kysellä, kuka on heidän
paras ystävänsä. Sergei lauloi ja rukoili aluksi
sekä Helenan, Hildan, Larissan ja minun
puheenvuorojen välissä. Sergein puheen ja
loppurukouksen jälkeen rukoilimme sitä
haluavien kanssa. Mieleeni jäi poika, joka kertoi
vapautuvansa kuukauden kuluttua ja menevänsä
äidin luo Murmanskiin., kiitimme Jumalaa.
Hymy ja loistavat silmät kertoivat, mikä oli pojan
tunne. Kaikilla ei ole paikkaa mihin mennä
vapauduttuaan. Kysyessäni haluaako joku tulla
uudestaan vankilaan, kukaan ei halunnut.
     Vierailimme myös Kolpinon lastenkodissa
sekä Kollontaikadun vapautuneiden vankien
asuntolassa, siellä asuu nyt 8 miestä. Saimme
viedä sinne vaatteita ja uusia talvikenkiä.
Lauantaipäivä oli illassa.
   Sablinon vankilassa naisia tuli meitä kuulemaan
yli 40 ja kaikille ei ollut edes istumapaikkaa.
Sergei ei ollut kanssamme koska hän oli
vastaanottamassa Afganistanin sodasta
saamaansa kunniamerkkiä. Sain tavata myös
Zenjan, joka puheidemme jälkeen tuli
ensimmäisenä rukoiltavaksemme. Lankisen Liisa
tulkkimme, joka Valentinan sijaan oli
viikonlopun kanssamme, koska Valentiina
makasi kotona jalka kipsissä, oli parinani
rukoustilanteissa. Saimme olla kokonaista kaksi
tuntia, vielä pois tullessamme naiset saattoivat
niin pitkälle kuin se heille oli mahdollista.
    Jumalalle kiitos kaikesta, jos Hän ei olisi
kanssamme ja siunaisi työtämme, se olisi turhaa.
                                         Anneli Helminen
______________________________________

"Jeesus auttaa hädässä"
Tämä Riihimäen Idäntyön helmikuun teema voisi
olla vaikka kirjoitettu otsaamme, jotta
muistaisimme sen itse ja muistaisimme myös
riittävän usein kertoa sen ilosanoman
kohtaamillemme ihmisille. Soili Juntumaa,
Anneli Helminen, Kira Salminen, autokuski

Jorma Vuoti, Taisto Pitkänen ja allekirjoittanut
olivat kertomassa tätä tärkeää sanomaa
Metallostroin ja Gaasan vankiloissa 20-
22.2.2009. Paikallisten tuen vierailullemme
antoivat tulkki Ida Makarova ja musiikista
vastannut Sergei Tsadunin.
       Matka Pietariin sujui leppoisasti kevättalven
kauniissa säässä. Illan vierailulla Kollontaikadun
vapautuneiden vankien ryhmäkodissa uskomme
helmikuun teemaan asetettiin tulikokeeseen.
Johtaja kertoi järkyttävän uutisen. He ovat pari
päivää sitten saaneet viranomaisilta kirjallisen
ukaasin, että helmikuun loppuun mennessä on
toteutettava remontti, josta Soili kirjoittaa
pääkirjoituksessaankin. Rukoilimme yhdessä
asukkaiden kanssa. Ensimmäinen rukousvastaus
tuli jo ulos kävellessämme. Joku huomasi, että
mehän voimme jo nyt, jokainen osaltamme, antaa
lahjamme hankkeeseen. On edes pieni pesämuna,
jolla aloittaa työt.
       Gaasassa saimme pitää tilaisuudet sekä
naisten että miesten osastolla. Naisten osastolla
alku tuntui hiukan varautuneelta, mutta pian
kuulijoiden katseet alkoivat kohota, silmiin syttyä
mielenkiinnon pilkahduksia ja sydämet avautua
hyvälle uutiselle: "Jeesus auttaa hädässä".
Lopussa saimme kolmessa ryhmässä rukoilla
esirukousta pyytävien puolesta ja kaksi halusi
kutsua Jeesusta sydämeensä. Jumala yksin tietää
kuinka paljon erilaista hätää on sisältynyt
kuulijoiden elämään lapsuudesta alkaen ja kuinka
suuri heidän hätänsä nyt on.
       Miesten osastolla oli käytettävissä aikaa
ainoastaan puoli tuntia. Toivottavasti Pyhä Henki
auttoi viestimme perille: "Jeesus auttaa kaikessa
hädässä turvattomassa maailmassa.)
Illalla kävimme tervehtimässä Sadovnikovin
perhettä. Sergei lauloi ja laulatti lapsia. Mitään
erityistä hätää perheellä ei ollut, mutta haasteet
ovat suurperheessä suuret. Rukousta ja tukea
tarvitaan. Päätimme vierailun yhteiseen
rukoushetkeen.
       Metallostroin vankilaan mennessämme
laukkumme tutkittiin tarkasti. Ilmapiiri oli
kuitenkin myönteinen. Parikymmentä
tarkkaavaisesti osallistuvaa miestä oli
tilaisuudessa mukana ja muutama halusi
esirukousta. Tilaisuus päättyi iloisissa merkeissä.
Mukana ollut vankilavirkailija ilmoitti, että
vankilaseurakunta voi alkaa
kokoontua keskiviikkoisin tekniikan luokassa.
Remontin vuoksi tilaa ei ole ollut viimeaikoina
käytössä.
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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   04407587254
mikko.ilomaki@phnet.fi
Jukka Järvi  0503828008
jjukka@kolumbus.fi
Arola Pirkko  0505266121
Jokinen Helena 0503734070
herijok@elisanet.fi
Jokinen Risto 0503520105
Sandberg Paula 0405201500
kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi

Rakkaat työmme tukijat ja jäsenemme!Rakkaat työmme tukijat ja jäsenemme!Rakkaat työmme tukijat ja jäsenemme!Rakkaat työmme tukijat ja jäsenemme!
Jäsenmaksumme on tänä vuonna 25 Jäsenmaksumme on tänä vuonna 25 Jäsenmaksumme on tänä vuonna 25 Jäsenmaksumme on tänä vuonna 25 e e e e jajajaja
toivoisimme, että voisitte maksaa sen hetitoivoisimme, että voisitte maksaa sen hetitoivoisimme, että voisitte maksaa sen hetitoivoisimme, että voisitte maksaa sen heti
alkuvuodesta .alkuvuodesta .alkuvuodesta .alkuvuodesta .
Kiitos tuestanne, kiitos rukouksistanne!Kiitos tuestanne, kiitos rukouksistanne!Kiitos tuestanne, kiitos rukouksistanne!Kiitos tuestanne, kiitos rukouksistanne!

     Olen lukemattomia kertoja ollut auttamassa
Riihimäen Idäntyön ryhmiä Vaalimaalla rajan
ylityksessä. Nyt toteutui kauan elättelemäni
unelma lähdöstä matkalle mukaan. Kokemus oli
rakentava, silmiä ja sydäntä avaava. Olen ihaillut
ja kunnioittanut tapaanne tehdä työtä, mutta olla
paikan päällä, nähdä ja kokea Jumalan läsnäolo
vankilan kaltereiden sisäpuolella, on sanoin
kuvaamatonta Jumalan armoa.
                                              Ritva Lajunen
_________________________________

Kala autossa.
Eräällä matkalla Pietarissa olimme pysähtyneet
syrjäisellä kadulla tutkimaan karttaa. Automme
viereen tuli venäjää puhuva mies ja ymmärsimme
vain sanat kala autossa. Vastasimme ei, ei meillä
ole kalaa, mutta mies vain jatkoi selitystään
....kala autossa. Ajattelimme, ehkä hän haluaa
myydä kalaa, mutta ei, ei hänellä ollut kalaa.
Sitten hän huomasi kojelaudassa olevan
kalatarran ja hän osoitti sitä. Silloin välähti, hän
oli huomannut automme takaosassa olevan kalan
kuvan ja tuli katsomaan onko autossa kristittyjä.
Hän sanoi olevansa Jeesukseen uskova. Nyt
meillä oli iloinen yhteinen uskovien kohtaaminen
siellä  kadunkulmassa. Kalamerkki toimii! Kiitos
Herralle, Slava Bogu!           Liisa Järvi
_______________________________________

Ilosanoman tuojan askeleissa
saa kokea monia Jumalan ihmeitä.
     Vuosia sitten Arsenalnajan vankilan
kasvatusjohtaja Kadyrov pyysi meiltä työssä
käyville miehille talvikenkiä, heitä oli tässä
naisvankilassa 52 miestä. Listassa oli tarvittavat
kokonumerot. Ajattelin tilannetta mahdottomaksi
toteuttaa, miesten talvikenkiä tulee todella vähän
keräykseemme. Varastomme oli silloin
Lopentiellä ja siellä pengoin kaikki säkit,
lajitellut ja lajittelemattomat ja etsin näitä tilattuja
kenkiä. Aikamoisen läjän kuitenkin löysin.
Laitoin kengät riviin numerojärjestykseen,
heittelin pois joitain kuluneita pareja, sitten laskin
ne. Kenkiä oli 52 paria ja kokonumerot
täsmäsivät myös!
      Erään Samohvalovin matkaa valmistellessa ja
tehdessäni paketteja perheisiin, löysin myös
täysin uudet miesten lenkkarit. Otin ne mukaan,
sopivat varmaan jollekin, arvelin.
Samohvalovissa iltaa viettäessämme eräs Sergei
kertoi, että tänään hän täyttää 40 v. Otinkin nämä
lenkkarit ja annoimme ne hänelle lahjaksi, ne kun

olivat jopa oikeaa kokoa. Lahjan vaikutus oli
valtavampi, kuin odotimmekaan, Sergei puhkesi
ylistyslauluihin! Lopulta saimme tietää, että hän
oli rukoillut merkkiä: jos hän saa jostain
lenkkarit, niin silloin Jumala on olemassa ja
hyväksyy hänet opetuslapsekseen. Oli jälleen
kerran mykistävää olla tietämättään Jumalan
lähettiläs.
      Etsimme Kollontaikadun asuntolaan juuri
viime kuussa miesten talvikenkiä, varastossa ei
ollut pariakaan. Tammikuussa Sergein tullessa
vieraaksemme tennistossuissa, eräät ystävämme
ostivat hänelle kaupasta talvikengät. Mutta ihme
jälleen: matkaan lähtiessä Pietariin 13.2.
mukanani oli 8 paria hyviä kenkiä, juuri oikeita
kokojakin jokaiselle miehelle!
                                   Helena Jokinen


