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                 LAHJAKSI OLETTE SAANEET - LAHJAKSI ANTAKAA

                               RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ RY:N KUULUMISIA
                                                                                                                 TOUKOKUU 2009

 

     PUHEENJOHTAJAN  PALSTA:

             KEVÄTTUULIA
Kevät on pitkällä ja aamut valoa täynnä! Elämme
kirkkovuodessa pääsiäisen juhla-aikaa, mikä
kestää 50 päivää helatorstaihin ja helluntaihin asti.
Tämän on suuren ilon aikaa,  juhlimmehan
Herramme ylösnousemusta, kristikunnan suurinta
juhlaa.  Kesä on lähellä, Herra on lähellä!

Jouduin lähtemään viime viikolla lyhyellä
varoitusajalla Pietariin. Matka yöbussilla
Helsingistä Pietariin oli kokemus sinänsä!  Neljän
tunnin seminaari, missä oli vain yksi pieni tauko,
oli yön valvomisen jälkeen melkoinen haaste.
Minun ja Pisara ry:n Pekka Vauromaan
puheenvuorot olivat viimeisinä, mutta pysyimme
kutakuinkin hereillä siihen asti! Yhden päivän
seminaarissa olivat koolla kaikki Pietarin alueen
vankiloissa toimivien yhteistyötahojen sekä
hengellistä työtä tekevien järjestöjen edustajat.
Kukin edustaja kertoi omasta työstään, mitä on
tehty ja mitä aiotaan tehdä tulevaisuudessa.
Minun tehtäväni oli siis kertoa Riihimäen
Idäntyön toiminnasta ja tulevaisuuden
suunnitelmista.  Helena laati ystävällisesti pohjan
puheelleni, minkä Liisa-tulkki käänsi
tilaisuudessa. Sama selvitys annettiin järjestäjille
myös venäjän kielelle käännettynä.
Liisa Lankinen käänsi parhaansa mukaan myös
muiden puheenvuoroja venäjästä suomeksi
Pekalle ja minulle.  Läheskään kaikkea emme
ehtineet kuulla, joten tietoni seminaarista ovat
vielä kovin hajanaisia. Meille luvattiin lähettää
yhteenveto seminaarista, joten jatkoa seuraa!
Tunnelma oli erittäin asiallinen ja lämmin.
Everstiluutnantti ja vankiloiden kasvatuksen ja
psykologian apulaisjohtaja  Volgin Oleg
Anatoljevits oli erittäin ystävällinen ja
positiivinen. Alkupuheenvuorossaan hän korosti,
että on tärkeää saada vankiloihin myös kristillistä
kasvatusta!  Hän sanoi, että jos tulee ongelmia,
hänen puoleensa voi aina kääntyä.  Tuli tunne,
että uudet ”kevättuulet” puhaltavat nyt myös
vankilatyössä! Suokoon Jumala, että niin olisi!
         Illalla sain tavata vielä ”kummipoikani”
Diman asunnollamme. Juhlimme hänen äskeistä
syntymäpäiväänsä ja keskustelimme monista

tärkeistä elämän ja uskon asioista. Kiitokset
Liisalle kärsivällisestä tulkkauksesta!
   Perjantaina kävin Iisakin ja Marian kirkoissa
Pietarin keskustassa. Idäntyön ryhmän kanssa
menimme myös  lauantaina Marian kirkkoon,
missä oli upea pääsiäiskonsertti. Siellä oli
laulamassa mm. Espoon Tapiolan seurakunnan
kamarikuoro sekä Terijoen, Kelton ja Skuoritsan
seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja kirkkokuorot.
     Matkallamme oli hyvä henki ja uskomme
mukaan Herra kosketti myös monen vangin
sydäntä sekä Gaasassa että Metallostroin
vankiloissa.
”Minä saan vaeltaa Herran edessä elävien
maassa.” (Ps.116:9)             Soili Juntumaa

                                   puheenjohtaja

ps. ystävämme ja veljemme Kristuksessa
Valeri Tatti vapautuu Metallostroin
vankilasta 7.5.09!

Rukousaiheitamme:

- kuljettajia tarvitaan evankelioimistyöhömme,
ja tällä hetkellä Jukka Järvi on sairaana ja
Tapani Vanhala ei ole saanut viisumia
- heinä-elokuun vaihteessa “Hengen uudistus
kirkossamme” liikkeen kesäjuhlissa
Riihimäellä Idäntyöllä olisi mahdollisuus saada
varoja työhön ruoka-ja kahvilapalveluilla,
mutta toistaiseksi on ilmoittaunut vain
vähäinen talkooporukka. Sen voimin emme voi
ottaa urakkaa lainkaan vastaan.
               Rukoillaan yhdessä!
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Hyviä uutisia!
Kollontaikadun miesten kuntoutuskoti on saanut
luvan jatkaa toimintaansa! Kiitos teille kaikille,
jotka osallistuitte lahjoituksin ja rukouksin tähän
äkkinäiseen rahantarpeeseen uuden oven ja
sisäänkäynnin saamiseksi. Kiitos kuuluu
erityisesti sille tuntemattomalle ystävälle, jolta
saimme juuri sopivaan aikaan 500 € lahjoituksen!
- Jumala palkitkoon sinulle uhrauksesi!

Työ on vielä keskeneräinen, niin kuin kuvasta
näkyy. Ulkopuolinen urakoitsija tekee ulko-ovelle
portaat metallilevystä ja jalkakäytävää pitää myös
jatkaa tälle uudelle ovelle saakka. Sisällä on
kuitenkin jo rakennettu väliseinä ja uusi väliovi
nyt muodostuneeseen eteiseen.

Miehet, joita asuntolassa on nyt 15, osoittavat
lämpimät kiitoksensa ystävilleen Suomessa.
Kiitos ystävät!                          HJ
Kollontaikadun asuntolan uuden oven luona
talon asukas, entinen historianopettaja Slava

 Yhdistyksen taloudesta 2008
    Vuoden 2008 tilinpäätös on taas tehty,
tilintarkastajamme tarkastaneet  tilit ja
kevätkokouksessa 29.3.09 vastuuvapaus
hallitukselle myönnetty.
   Tällaiselta vuosi 2008 lyhykäisesti kerrottuna
näyttää.:  Alijäämää  tuli 2222,28 €.
Loppuvuodeksi kasautui laskuja ja isompia
menoja samaan ajankohtaan. Tämän vuoden
alussa saimme kuitenkin maksettua rästissä olevat
maksut. Menoja oli koko vuonna 33 608,23 €
tulojen ollessa 31 385,95 €.
       Monia ihmisiä pystytään näillä rahoilla
auttamaan. Evankelioimismatkoilla olemme
perineet matkasta ja asumisesta maksua, jotta
käytettävissä olevia varoja voidaan kohdentaa
enemmän autettaviin kuin matkan kuluihin. Tulot
työhömme tulevat pääasiassa lahjoituksista ja
monenlaisesta talkoilla tehdystä työstä
muodostaen merkittävän osan Idäntyön toimintaa.
       Tämän hetkinen taloudellinen tilanne koko
maailmassa on heikko, mutta on hyvä muistaa että
pienen pojan eväät, viisi leipää ja kaksi kalaa,
ruokkivat n.5000 miestä sekä naiset ja lapset ja
tähteitä kerättiin vielä 12 vakallista.(Joh.6:1-13)
     Tämä kaikki tapahtui kun Jumala siunasi!
Haluan rohkaista sinua antamaan omastasi
Venäjän vähäosaisten hyväksi.
  Kevätterveisin, rahastonhoit. Mikko Ilomäki

Sablinon ja Kolpinon matka
10.-12.4.2009
     Huhtikuun aiheena oli tietenkin Pääsiäinen,
kaikkien kristittyjen suurin juhla!
Ryhmämme tällä kertaa oli Anneli, Helena, Hilda
ja minä. Mennessä oli rajalla jonoa aika lailla,
mutta ehdimme hyvin vielä illaksi Kollontain
asuntolaan.  Siellä oli nyt 15 miestä asumassa ja
paikalle tuli myös Andrei Peskov. Odotimme
Valeri Tatinkin jo vapautuneen ja olevan
asuntolassa, muttei hän ollutkaan vielä
vapautunut. Keskustelimme Pääsiäisestä ja vaikka
keskustelu aina välillä siirtyikin vähemmän
tärkeisiin aiheisiin, Helena sai sen siirrettyä taas
takaisin asiaan. Lopuksi myös rukoilimme
yhdessä. Vierailusta muodostui kaiken kaikkiaan
lämminhenkinen, parituntinen pääsiäisjuhla.
        Lauantaina saimme joukkoomme Sergein
kitaroineen, Larissan ja tulkiksi Liisan. Sablinossa
koleaan “akvaario -tilaan” tuli tupa ihan täyteen
naisia ja kylmyyskin väistyi, kun tilaisuudesta
muodostui oikein koskettava. Helena aloitti ja sen
jälkeen kukin puhuimme Pääsiäisen suuresta
sanomasta: Jeesus kuoli meidän syntiemme
tähden sovittaen meidät nousemalla kuolleista,
kuoleman voittajana! Sergein lisäksi myös Larissa
ja Liisa lauloivat. Muutamien naisten silmissä oli
kyyneleet, Sana kosketti heitä ja meitä ja saimme
myös rukoilla muutamien puolesta mutta aika
loppui kesken.
    Matkalla veimme tavaraa Uljanovkan
huumeista vapautuneiden asuntolaan. Kolpinon
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lastenkodissa oli meneillään jokin tilaisuus, joten
emme päässeet tapaamaan lapsia, veimme vain
viemiset.  Kävimme vielä Annelin “oman”
Veronikan luona, mutta kotona oli vain hänen
isomummonsa. Hän kertoi itkien, että uhkaavat
viedä lapsen lastenkotiin eivätkä kelpuuta häntä
iän tähden huoltajaksi. Asiaan liittyvä oikeusjuttu
on seuraavalla viikolla. Jätimme asian Jumalan
käsiin.
    Sunnuntaina olimme Kolpinon vankilassa ja
jatkoimme pääsiäisaihetta nuorten miesten kanssa,
jotka osallistuivat siihen itsekin mm. Raamatusta
seuraamalla. Matkamme oli siunattu ja
onnistunut. Taas saimme kylvää Sanan siementä
vankien sydämiin, Jumala antaa sitten kasvun
ajallaan ja tavallaan. Paluumatkalla saimme
kyytiimme Galinan, nöyrän ja antautuneen
sisaren, joka “valaisi” meitä monin tavoin ja
matka sujui tosi nopean tuntuisesti eikä
rajallakaan ollut yhden ainoaa autoa.
      Kiitos Jumalalle Pojastaan, Jeesuksesta,
Vapahtajasta ja Pääsiäisen ihmeestä! Siinä vain on
toivomme!                             Heli Virtanen

Hyvä tietää ortodoksisuudesta
      Saimme 12.4. kyytiimme Galina Lisitskinan,
joka toimii suomalaisten ryhmien tulkkina ja
puhuu erinomaisen hyvin suomea. Hän on
kotoisin Aunuksen Karjalasta, ollut aikaisemmin
Inturistin opas, kunnes tuli uskoon. Matkalla
kehkeytyi mielenkiintoinen keskustelu
ortodoksien uskonkäsityksistä ja tavoista. Galina
kertoi asioista osittain omasta kokemuksestaan
lähtien. Päätimme kertoa Veran lukijoille ja
erityisesti vankilatyössä mukana olevia varten
asioita, jotka koimme tärkeiksi vankilatyötämme
ajatellen.
     Pelko hallitsee vielä venäläisiä, ’isoveli
valvoo’ on vielä alitajunnassa. Se näkyy myös
suhteessa ortodoksikirkkoon. Pelosta, ettei vaan
tulisi tehtyä jotakin kiellettyä, ei uskalleta irrottaa
vanhoista uskomuksista ja tarttua Jeesuksen
kutsuun.
      Vankiloissa toimii myös ortodoksikirkko.
Meidän pitää se ymmärtää. Emme voi, emmekä
saa ruveta sitä vastaan taistelemaan, moittimaan
tai vähättelemään sitä. Kolpinon vankilan
edellinen johtaja oli suoraan sanonut Galinalle ja
ryhmälle, että ”niin kauan he voivat käydä
vankilassa julistamassa evankeliumia, kun
ortodoksipappi sen sallii”. -Ortodoksi-isä oli
kerran tullut jopa kuuntelemaan salaa heidän

puheitaan tilaisuuteen.
    Voimme kertoa omasta uskostamme, mutta
välttää vertailua. Esimerkkinä Galina kertoi,
miten ortodoksiseen, papin antamaan
rukouskirjaan pitäisi suhtautua ja tarvittaessa
vastata vangeille: ”Jos sydämesi yhtyy
rukoukseen, jonka sieltä luet, niin että voit
sydämestäsi sen lausua Jumalalle, silloin se on
oikein. Mutta jos vähänkin tunnet toisin, on
parempi, että rukoilet omin sanoin, sillä Jumala
haluaa kuulla sinun sydämesi aitoa rukousta”.
Samoin meidän tulisi löytää vastaukset muihinkin
kipeisiin kysymyksiin.
     Esim. Pyhästä Hengestä puhumista kannattaa
miettiä, sillä siitä ei ortodoksisuudessa puhuta
lainkaan, sitä saatetaan pitää jopa
vääräoppisuutena. Siitä puhuminen ei ole
pelastuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Niin,
Pyhä Henki toimii ilman että sitä tarvitsee
erityisesti painottaa
      Galinan käsityksen mukaan yhä enemmän
ortodoksikirkossa on alettu puhua Jeesuksesta ja
papit tuntevat jo Raamattuakin eikä vain
pyhimysten elämänkertoja. Varmaan heissäkin on
aitoja uskovia, mutta raamattutieto on vähäistä.
Galina kertoi ortodoksikirkossa messun olevan
vieläkin kirkkoslaaviksi ja yleensä vain joitain
lauseita saarnassa esitetään venäjäksi. Ikoneilla on
suuri merkitys, niiden esittämiä henkilöitä
rukoillaan odottaen heiltä apua. Tästä voimme
päätellä itsekin, että tavallinen maallikko ei
ymmärrä paljoakaan edes kristinuskon
perusasioista.
      Galina kertoi ennen uskoontuloaan etsineensä
kirkosta Jeesuksen ikonia, mutta sellaista ei
löytynyt. Jeesuksen puoleen hän tunsi kaipuuta,
muttei silti ymmärtänyt Hänen merkitystään
syvemmin, koska ei ollut siitä kuullut puhuttavan.
      Galina kertoi, että joku Venäjän vankiloissa
käyvistä evankelistoista oli kokenut tärkeäksi
puhua jatkuvasti armosta, niin kauan kuin se asia
ymmärretään, sillä se on uusi asia vangeille.  Kun
ihmiset ymmärtävät armon ja ottavat vastaan
Jeesuksen, joka on syntimme sovittanut, vain
siinä on pelastus.
      Koimme tärkeäksi, että itse kukin voisimme
ottaa näistä asioista lisää selvää tai ehkä
järjestäisimme tilaisuuden, jossa näitä asioita
valotettaisi meille vielä paremmin, että voisimme
olla ”parempia evankelistoja” venäläisten
keskuudessa.

  Galinan puheista muistelleet: Helena ja Heli
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Riihimäen idäntyö ry
Y 1877757-1
Koivukatu 21, 11710 Riihimäki
Keräyslupa OKU 37 A
Voimassa 15.1.08-31.12.09
Rengon Säästöpankki 426211-233876
Jäsenmaksut 25 € viite 5050
Lahjoitukset viite 5005

Puheenjohtaja

Soili Juntumaa 0505525529
               soili.juntumaa@evl.fi
Sihteeri
Tapani Vanhala 0400307475
                tapani.vanhala@kolumbus.fi

Rahastonhoitaja

Mikko Ilomäki 0440587255
               mikko.ilomäki@phnet.fi
Pirkko Arola 0505266121
Jukka Järvi  0503828008
              jjukka@kolumbus.fi
Helena Jokinen 0503734070
              herijok@elisanet.fi
Risto Jokinen 0503520105
Paula Sandberg 0405201500
Heli Virtanen 0415164944

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi

”Elämysmatkalla” Pietarissa
17-19.4.2009 oli matka Gaasan vankisairaalaan ja
Metallostroin vakilaan. Matkalla mukana Jukka
Järvi kuskina, Soili Juntumaa, Kira Salminen,
Taisto Pitkänen, Ritva Lajunen ja ensikertalainen
Tuulikki.
      Koen olleeni kolmen päivän tiiviillä
elämysmatkalla Riihimäen idäntyön porukan
mukana. ”Elämykset” – tosin ei parhaasta päästä
alkoivat jo kohdallani ennen matkaa lähes
unettomalla yöllä, kun sain passini viisumeineen
viime tingassa: vasta kaksi tuntia ennen matkaa
eli aamulla klo 7 Virolahden postinjakelun ovelta
ystävällisten postinjakajien palvelun ansiosta. Siis
matkaan päästiin, vaikka väsyneenä, mutta
leposijaa löytyi pakettiauton peräpenkiltä
lukuisten muovipussinyyttien keskeltä ja paljon
ymmärrystä matkatovereilta!
   Jos minulla oli ollut ennakkoasenteita porukan
hengellisyydestä, viimeisetkin karisivat
menomatkalla ja minutkin – luterilainen
pappiparka - otettiin sellaisenaan, tasavertaisena,
joukkoon.
     Lukemattomista matkan elämyksistäni voisin
poimia tähän muutamia (ja tosi paljon joutuu
karsimaan!) ja ne tulevat tässä aikajärjestyksessä:
- laulaja-evankelista Sergein, Afganistanin sodan
veteraanin ja monen lapsen isoisän poikamainen,
iloinen olemus
- vankisairaalan naistenosaston potilaiden
rukousten tarve ja nuoret, lähes lapsenkasvoiset
naiset
- venäläisen pääsiäisaamumme Metallostroin
vankilassa, jossa kaikki tuliaisiksi tarkoitetut teetä
ym. sisältävät pussimme (myös kutomani kolme
villasukkaparia!) takavarikoitiin säilöön vierailun
ajaksi. Sinne meni myös Sergein kitara – ja
vähällä oli ettei myös Jukan Raamattu! Huh -
huh! Mutta kun ovet lopulta aukenivat vankilan
sisään, huudahti meitä luotsannut vartija Roman:
”Joka tapauksessa -  Kristus nousi kuolleista!”. Ja
ne meistä ketkä osasivat venäjää, vastasivat
tietenkin ”Totisesti nousi!” Tunnelma kohosi
välittömästi!
- Mustiin pukeutuneita vankeja toivottamassa -
hymyillä ja monet sanoillakin - tervetulleiksi
porttien ja aitojen takana vankilan sisäpihalla ja
ovilla
      Kokonaista kolme tuntia jaksoivat luokkaan
kertyneet parikymmentä vankia kuunnella
puheitamme ja laulaa mukana, kun Sergei – ilman
kitaraa – laulatti  lauluja. Ja ”Kristus nousi
kuolleista!” – huudahduksiin  tuli kuin yhdestä

suusta ”Totisesti nousi!” Sen Venäjän äitikirkko
on kansalle opettanut. Mitä se kunkin omassa
elämässä tarkoittaa – jos siinä on itselläkin vielä
paljon sisäistämistä, niin miten paljon näillä
vankipojilla… Mutta kolme tuntia opetusta ja
todistusta he saivat kuulla. Sanan siementä on
kylvetty ja onneksi Raamatusta saavat sitä lukea
lisää, Jumala itse työn sydämissä tekee.
       Jostain syystä oma huomioni oli tuon joukon
surullisimmissa kasvoissa, joissa ilme ei juuri
muuttunut. Mietin vain mitä kauheuksia tuo(kin)
nuorehko mies on - luultavasti jo lapsuudesta asti
joutunut kokemaan… Minun etukäteen mietityt
sanani alkoivat tuntua liian köykäisiltä ja jäivät
siksi sanomatta … Uskon, että omat sanani eivät
olleet pääasia. Tärkeämpää ehkä oli että jäivät
nämä ja jotkut muutkin kasvot mieleen ja
rukouksiini.
                       Tuulikki Lavoila, Virolahti


