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”KUN TAIVAASTA MAAN YLI TUULEE …”

     Tänään on oikea juhannus, Johanneksen ja Jussin päivä, kun
kirjoitan tätä tekstiä.  On keskikesä ja helle, luonnon  uusi vihreys
ja kukkeus kauneimmillaan.  Nyt on ”aika auringon”!  Alkukesän
koleus on takana ja lomapäivät edessä.
       Hyvät uutiset Idäntyön kentältä tuovat kiitoksen ja keveyden
tunteen kesään. Uusia evankelistoja ja autonkuljettajia on tullut
mukaan toimintaamme. Ovet ovat meille auki ja ilmeisesti myös
uudet kävijät pääsevät vankiloihin. Vielä keväällä tilanne näytti
synkältä, mutta Herra osoitti jälleen voimansa.
        Itse olen lähdössä seuraavan kerran vankilakeikalle elokuulla
– jos Herra suo!   Toivottavasti myös Hengen Uudistuksen
kesäpäivien tarjoilu-urakkaan saamme riittävästi talkoolaisia
mukaan!  Vielä on vajausta – ilmoittautumiset Jokisen Helenalle
ensi tilassa!
        Toivon kaikille teille Idäntyön ystäville siunattua ja
virkistävää kesää Paavalin sanoilla:  ”Tehkää kaikki nurisematta ja
empimättä, jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia
Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan
keskellä.  Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, kun pidätte esillä
elämän sanaa.” (Fil.2:12-16)
                                                     Soili Juntumaa, puh. johtaja

ps. Renkoviikon markkinoilla  Rengon kirkolla 18.7.09 klo 9-15
myös Idäntyön kirppispöytä! Tervetuloa myymään ja ostamaan!

RUKOUSAIHEITA

Kiitos Jumalalle, että
saimme luvat viime
kerralla uusille
evankelistoille vankiloihin!
Rukoillaan edelleen, että
tämä käytäntö jatkuu!

Larissa Guseva on tulossa
Suomeen vierailulle
heinäkuun lopussa,
rukoillaan hänen
matkalleen siunausta

Hengen Uudistuksen
kesäpäivät Riihimäellä
31.7. –2.8. Riihimäellä,
rukoillaan niiden
onnistumisen puolesta.
Erityisesti ruokailuun
liittyvien asioiden puolesta,
jotka Idäntyö hoitaa. (Vielä
tarvitaan talkoolaisiakin.)
Kaikki talkoolaiset, ottakaa
yhteyttä vielä viikolla 30,
niin katsomme työvuorot!
------------------------------------
Riihimäen idäntyö ry
Y 1877757-1
Koivukatu 21, 11710 Riihimäki
Keräyslupa OKU 37 A
Rengon Säästöpankki 426211-
233876
Jäsenmaksut 25 € viite 5050
Lahjoitukset viite 5005
Soili Juntumaa 0505525529
Tapani Vanhala 0400307475
Mikko Ilomäki 0440587255
Pirkko Arola 0505266121
Jukka Järvi  0503828008
Helena Jokinen 0503734070
Risto Jokinen 0403527055
Paula Sandberg 0405201500
Heli Virtanen 0415164944

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi

LAHJAKSI OLETTE

SAANEET

LAHJAKSI ANTAKAA

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ RY
YLIMÄÄRÄINEN  KOKOUS

Riihimäellä Keltaisella talolla 20.7.09 klo 16
pidetään yleinen kokous

tilintarkastajan valitsemiseksi vuodelle 2009
Kahvitarjoilu

Tervetuloa kaikki jäsenet !

Riihimäen
RUKOUSILTOJEN

25 v JUHLA
Keskuskirkossa 27.7.09 klo 19

 Idäntyö on saanut alkunsa ja talkoolaisensa näistä
rukousilloista!



Jukan kuulumisia 25.6.09.

     On kaunis ja lämmin kesäpäivä, entinen juhannuspäivä, ja Jukka on juuri päässyt sairaalasta. Se oli
kolmas kerta tänä vuonna. Jukalla on vaikea tuberkulosi keuhkopussissa, mutta se ei ole tarttuvaa.
Lääkitys on kuitenkin hyvä, mutta tosi ankara, joten sen sivuvaikutukset ovat vieneet vatsan sekaisin,
pään sekaisin, joten koko mies on hyvin väsynyt. Nyt olemme kotona ja muistelleet tämän vuoden
tapahtumia.
     Tänä vuonna Jukka on käynyt kuusi kertaa Venäjällä, minä vain kolme. Jo tammikuun matkailla
hänen selkänsä oli kipeä, mutta sairaus alkoi helmikuun  alussa keuhkokuumeella, hän oli 10 vrk.
sairaalassa. Silloin todettiin tuberkulosi. Hän sai normaalin lääkityksen siihen, mutta jatkoi Venäjän
matkoja entiseen tapaan, koska vähäosaisten avustaminen on aina ollut hänelle tärkeää.
     Maaliskuussa oli avustusmatka Knievitsin kylälle, joka sijaitsee Novgorodista Moskovan tietä
Valdain alueella. (edellisestä matkasta sinne kerrotaan joulukuun 2007 Verassa). Matkan järjesti
Miehikkälässä asuva taiteilija Elena Korzenko, joka oli aikoinaan asunut kylällä ja omisti talon sieltä.
Nyt talo oli lähes purkukunnossa, sillä asumattomista taloista oli tapana varastaa tai särkeä kaikki
irtilähtevä. Matkalla oli myös mukana veljekset Pentti ja Erkki Tuomenoja Lopelta, he saivat tutustua
paikalliseen pieneen sahaan ja höyläämöön, josta he olivat kiinnostuneet.
     Ensimmäiseksi kylällä matkalaiset tapasivat Ivanin, joka oli palelluttanut molemmat jalkateränsä.
Hän on ukrainalainen, työtön ja rahaton. Koska hänellä ei ollut Venäjän passia, hänellä ei ollut mitään
sosiaaliturvaaVenäjällä. Kuitenkin kylän uskova lääkäri oli auttanut ja leikannut varpaat molemmista
jaloista. Häntä hoiti eräs  köyhä uskova nainen, joka itse sairasti syöpää. Tämä ruoka ja vaateavustus
jonka hän yllättäen sai, oli niin suuri apu ja ilonaihe, että itsemurhan tekoajatukset jäivät. Toinen osa
ruoka- ja vaateavusta meni ortodoksipapille, joka auttaa köyhiä ja itsekin elää opetuksiensa mukaan
hyvin vaatimattomasti.
      Yksi muistista palautuva matka oli Viipuriin, jossa postitettiin 17 pakettia, n.100 kg vaateavustusta,
Novosibirskiin köyhille jaettavaksi Inkerin kirkon kautta. Samalla matkalla Jukka auttoi myös
kummityttönsä huoneen remonttia. Huhtikuun vankilamatkan jälkeen tuli uudelleen lähtö sairaalaan,
joka jakso kesti melkein viisi viikkoa. Koska tauti olikin vaikeaa laatua, oikeiden lääkkeiden löytäminen
ja tarkkailu vie aikaa.
       Nyt on kotihoidon aika ja iloitsemme siitä. Rukousaiheena on että lääkkeiden sivuvaikutukset
vähenevät ja lääkehoidon voi kestää. Kaikki on Herran kädessä, Hän on luvannut olla kanssamme joka
päivä.
        Kiitos rukoustuesta! Liisa Järvi

Samohvaloviin ja takaisin 5.6.-9.6.09

       Rajalla jännitti hiukan, kun lastina oli jos jonkinmoista rompetta: 4 polkupyörää, kaksi pöytää, 30 l
maalia, 6 ikkunaa, työkalusarjoja, paljon vaatesäkkejä, ruokaa…. Piti ottaa rajalla kaksi kilotyttöä
avuksi, koska olin Hildan ja Helin kanssa kolmistaan reissussa. Rajan yli toki pääsimme hyvän
Herramme ansiosta ja rajavarastosta otimme vielä täydennystä, niin että auto oli aivan täpötäynnä.
       Seuraavana aamuna Pietarista eteenpäin lähdettäessä oli Sasha  Kirjunov kuljettajana. Novgorodissa
käväisimme ostamassa tuttujen perheisiin pesupulveria, - ja tapasimme enkelin! Tavaratalossa nuori
mies tuli meitä neuvomaan, että nyt on erikoistarjous: yhden pesuainepaketin hinnalla saa toisen
lahjaksi! Olin ottanut kärryyni viisi isoa pakkausta ja nyt saimme ottaa lisää toiset viisi, samoja isoja
paketteja! ”Lenta” –ketjun asiakaskorttia en kyllä löytänytkään lompakostani, mutta tämä samainen
ystävällinen nuorimies lainasi omaansa. Mieli oli korkealla, näin Herra auttaa!
     Sergei ja Irina Milov olivat valmistaneet lämpimän vastaanoton  Samohvalovin talossa, ja saunakin
odotti kuumana. Kahdeksan miestä asui nyt heidän kanssaan talossa, Anatoli (Tolik) 34v, Anatoli (Tolja)
31v, Aleksandr (Sasha) 53 v, Sergei 34 v, Juri 40 v, Aleksandr (Sasha) 57 v, Kostja 20 v ja Sergei
Gerasimov 38 v. Useimmat miehistä olivat lastenkodeista, ei monellakaan omaisia, olleet vankilassa
(vain kaksi ei), ennen huumeiden- tai alkoholinkäyttäjiä. Kaikilla oli nyt omat tehtävänsä talossa.  *)



      Ensimmäisenä meille kuitenkin esiteltiin TRAKTORI, joka oli ostettu juuri niillä rahoilla, mitä Irina
ja Sergei saivat talvella Suomessa käydessään kolehteina! Traktorin joka sivulla loisti Idäntyön logo,
ristiä pitelevä enkeli, joka oli hienosti sabluunaa käyttäen maalattu valkoisella.
     Sergei Gerasimov oli menossa naimisiin 27.6.! Morsian, Natalja, oli talossa viime kesänä, jolloin
saimme häneen tutustua. Nuoripari muuttaa avioiduttuaan asumaan vanhaan hirsitaloon. Se on noin
puoli kilometriä metsäänpäin Samohvalovin talosta, eikä tietäkään sinne ole. Sulhanen on purkanut
mökistä sortuneen leivinuuni-hella yhdistelmän kokonaan ja hitsannut tilalle rautaisen puuhella- ja
savutorvisysteemin. Puita oli jo pilkottu varastoon talvea varten. Tapetit odottelivat tuvan nurkassa,
mutta melko avaraa ja alkeellista oli muuten. Kaikkia kodin tarvikkeita on puutoslistalla, paitsi
vedenkeitin hohti uutuuttaan remontin keskellä. *)
      Isäntä Sergei Milov oli löytänyt Vanhasta Testamentista ohjeen, että joka seitsemäs vuosi pitää maan
levätä, ja nyt oli hänen laskujensa mukaan juuri se aika. Oli surullista nähdä pellot rikkaruohojen
vallassa ja kasvihuone, joka viime kesänä pursuili satoisaa runsauttaan, repaleisena ja tyhjänä. Sergei on
jyrkkä patriarkka, jonka ajatuksia ja asenteita ei voi muuttaa. Joskus on vaikea hyväksyä jopa hänen
käytöstään kasvatettavien miesten suhteen, mutta Jumala hoitakoon itse tämän ohjauksen hänen
kanssaan. Hänhän on ollut uskossa vasta 4-5 vuotta. Vaimo Irina on vanhatestamentillisen viisas, nöyrä
ja kuuliainen vaimo. *)
      Mutta olipa jotakin saatu aikaan! Yhden peltoaukeaman täytti valtaisat hirsikehikot kolmeen taloon.
Kehikot, joita oli toistakymmentä, olivat kooltaan noin 10 x12 m, viisi hirsikerrosta päällekkäin.. Ne
pitäisi nyt seuraavaksi nostella päällekkäin perustusten päälle, joista kolmas oli tekeillä. Kaksi taloa
tulee olemaan asuintaloja, yhdestä on tulossa rukoushuone rakennettavalle kylälle. Heinäkuun loppuun
mennessä talojen pitäisi seistä rakennuslupien mukaan vesikatossa. Kattolevyt on saatu käytettynä,
mutta ilmaisina!  Seuraavaksi odotetaan varoja tiilien ja laastin ostoon, että päästään muuraamaan
uuneja. Ikkunoita on täällä Riihimäellä paljon, mutta ne pitäisi saada vietyä perille. *)
     Kolmas Sergei, Sergei Vosov, oli ollut taas huonoilla teillä ja katui kovasti juomistaan. Hän on nyt
kymmenisen vuotta yrittänyt raitistua, välillä pitempiä aikoja onnistuenkin, mutta sitten taas tulee
lankeemus. Ja hän repii hiuksiaan ja huutaa,: ”Miksi en pääse irti viinasta!?”  Vaimo ja viisi pientä lasta
katsovat surusilmin. *)
    Vosovit ovat saaneet kunnalta asumansa talon toisen pään haltuunsa. Se pitäisi vaan remontoida, niin
perhe voisi muuttaa hiukan avarampiin tiloihin. Käymme katsomassa paikkoja. Ulkona puuliiteri on
kallellaan ja sen täyttävät korkeat ruohokasvit. Asuinhuoneet ovat siivottomassa kunnossa. Ikkunoissa
on vain yhdet lasit, puitteet täysin lahot, katto vuotaa. Ainoa toimiva näyttää olevan uuni. Uudet ikkunat
maksavat 3000 ruplaa kappale ja niitä tarvitaan 4 kpl. Seinät ja lattia tarvitsisivat lisäeristystä,
sähköjohdot uusimista, katto paikkaamista. Sergein tuloilla kaikki jää haaveeksi. *)
       Käyntimme kohokohta oli ehdottomasti Jumalanpalvelus Morhovan uudessa rukoushuoneessa,
vanhasta klubista remontoidussa kirkossa. Paljaat hirsiseinät olivat sinällään kauniit, mutta lattia kaipaa
vielä päällystettä sekä monet ikkunoista toisen lasin. Kylmän yön takia sisällä oli nyt niin viileää, ettei
siellä voinut pitää kokousta. Miehet halusivat lämmittää uunia, mutta suomalaisten ehdotuksesta
Jumalanpalvelus pidettiinkin ulkona. Nurmelle kokoontui noin neljäkymmentä henkeä ylistämään ja
laulamaan Herran kunniaksi Sergei Milovin johdolla. Puheita pidettiin ja taas laulettiin. Lapset olivat
sydämestään mukana ja kun rukousten vuoro tuli, he rohkeasti rukoilivat ääneen oman perheensä,
kylänsä ja Venäjän lisäksi myös suomalaisten vieraiden ja heidän perheidensäkin puolesta. Oli juhlavaa
ja niin Jumalan hengen täyttämää. *)
       Ainoa asia, mikä hieman häiritsi oli humalaisten meteli viereiseltä hautausmaalta. Oli nimittäin
venäläisten Troitsa, Helluntai, jota juhlitaan perinteisesti käymällä hautausmaalla ryyppäämässä
vainajien muistoksi.
       Igor Smirnov ryhmineen oli menossa häihin Pietarista 22.6. ja onnistui niin, että sain vietyä
seuraavalla matkalla vielä paljon hyvää tavaraa Suomesta siihen kyytiin. Nuorelle parille mm
vuodevaatteet, maaleja, työkaluja ym. Jumala järjesti juuri silloin varastoomme 8 miesten mustaa pukua,
valkoisia pukupaitoja ja solmioita, ja jopa kolmet mustat juhlakengät, joten panin ne matkalaukkuun
hääjuhlia varten!
  ( Ainakin merkillä *) varustetuissa kappaleissa on rukousaiheita!)                Helena Jokinen



Kolpino, Sablino ja Metallostroi 19.-21.6.2009

      Lähdimme Juhannusmatkalle Venäjän vankiloihin: Helena Jokinen, Anneli Helminen, Jorma Vuoti,
uudet matkalaiset Elina ja Vihtori Muhujärvi Tampereelta sekä allekirjoittanut. Mennessä oli
mukanamme Toini ja tullessa Jelena .
       Menomatkamme rajalla sujui hienosti ja ilman jonoja. ja suuntasimme Guiniin. Jännitimme kovasti,
miten uusien evankelistojemme Elinan, Vihtorin ja Jorman  vankiloihin sisäänpääsyn kanssa käy, sillä ei
ollut lainkaan varmaa, että pääsevät. Mutta kiitos Herralle, kaikki pääsivät jokaiseen vankilaan! Kiitos
myös esirukoilijoille taas kerran. Vain Larissan lupa oli evätty, mistä hän oli sitten kovin pettynyt.
Kävimme Kollontaikadun asuntolassa, myös Shasha Kirjunov tuli mukaamme. Miehiä oli siellä
asumassa toistakymmentä, mutta kaikki eivät olleet paikalla. Vietimme aikaa yhdessä laulaen, rukoillen
ja keskustellen. Vihtori oli musikanttinamme koko matkamme ajan ja kuulimme hänen ja Elinan hienoa
esiintymistä venäjäksi. Asuntolassa asuva Nikolai (Kolja) lauloi  tekemiään lauluja ja myös Shasha omia
laulujaan. Vaikkei meillä ollut tulkkia, saimme viettää hyvän yhteisen hetken miesten kanssa. Iloisia
olimme myös Romanista, joka oli lähtenyt välillä “omille teilleen” mutta palannut takaisin. Jatkuva
rukoileminen myös näiden miesten puolesta on siis tärkeää!
         Lauantaista muodostui “työntäyteinen” päivä, kun kohteenamme oli kaksi vankilaa peräkkäin
samana päivänä. Saimme mukaamme Sergein kitaroineen ja tulkiksi Valentinan. Ensin olimme
Kolpinossa, missä tilaisuuttamme “mainostettiin” ilmeisesti konserttina ja niinpä nuoria miehiä
ilmaantui paikalle n. 70. Vihtori ja Elina sekä Sergei toimivat musiikissa ja vetivät kokouksen, me muut
vuorotellen todistimme, mitä Herra on kunkin elämässä tehnyt. Kerroimme kukin omanlaisemme tien
Jeesuksen luo ja ilmaisimme kukin kiitollisuuttamme Jumalan armosta, rakkaudesta  ja hyvyydestä, jota
Hän on osoittanut meitä kohtaan lähettämällä Jeesuksen maailmaan kuolemaan syntiemme tähden.
Suurin osa miehistä kuunteli tarkasti n. pari tuntia.
        Sen jälkeen ajoimme Sablinoon, missä meillä oli samantapainen tilaisuus, mutta aikaa saimme vain
n. tunnin. Aivan ihmeissämme olimme siitä, että suureen ruokasaliin saapui yli 100 naista kuuntelemaan
“konserttiamme“, jossa toimimme paljolti samalla tavalla kuin Kolpinossa, vain Sergei ei päässyt enää
Sablinoon mukaan. Olimme Herralle todella kiitollisia näistä molemmista hienoista tilaisuuksista, joissa
saimme todistaa Jeesuksesta niin suurelle joukolle.
       Pidimme vielä illan päätteeksi tilaisuuden Uljanovkan narkomaanikodissa, minne meidät otettiin
taas kerran iloiten vastaan, vaikka menimme sinne aivan yllättäen. Edelleen Vihtorin vetämän musiikin
siivittämänä saimme rakentua yhteisestä uskosta ja todistaa, miten Jeesus on elämässämme saanut
ihmeitä aikaan. Eräs Metallostroissa pari vuotta sitten ollut nuorimies tuli tilaisuuden jälkeen luoksemme
ja kertoi olleensa juuri lähdössä kodista pois, mutta tulikin toisiin aatoksiin osallistuttuaan tilaisuuteen -
ilmeisesti Jumala pääsi puhumaan hänelle meidän kauttamme.
        Sunnuntaina suuntasimme kohti Metallostroin vankilaan poimittuamme taas Valentinan ja Sergein
mukaamme. Siellä meidät otti vastaan tuttu vankilaviranomainen, Roman, joka oli mukana koko
tilaisuuden ajan ja saimme aikaa 3 h. Saimme ihan rauhassa pitää tilaisuuden, jonka Sergei ja Vihtori
taas vetivät yhdessä. Osa vangeista oli tuttuja ennestään. Jokainen meistä sai taas tilaisuuden kertoa,
mitä oli Herralta saanut sydämelleen. Siellä oli myös aikaa ja mahdollisuus lukea Raamattua yhdessä,
kun kaikilla miehillä oli Raamatut edessään. Autoimme heitä löytämään oikeat kohdat, kaikilta se ei
sujunut lainkaan ilman apua. Mukana oli n. 25 miestä, joista suurin osa ilmaisi olevansa jo uskovainen ja
kaikki kuuntelivat hartaasti. Tuttuja kasvoja oli useita. Tutustuimme myös avovankilaan, joka sijaitsee
vankilan alueella.
         Matkamme oli erityisen siunattu, hyvä ja mielenkiintoinen kokemus ja olemme iloisia, että tällä
kertaa niin moni sai kuulla evankeliumia. Lisäksi jaoimme myös traktaatteja ja kirjasia sekä kirjoja
jokaisen tilaisuuden yhteydessä, joten heille jäi myös jotain käteenkin eikä vain mieliin. Kiitos uusille
evankelistoille, jotka toivat tilaisuuksiin “uutta väriä” musiikkeineen ja puheineen. Myös kaikille
esirukoilijoille kiitos, se on hyvin tärkeä osa vankilatyötä. Erityisesti kiitämme Jumalaa siitä, että
saimme olla kylvämässä Jumalan Sanan siemeniä niin monille ja pyydämme, että rukoilette kanssamme,
että kylvetty siemen saisi hyvän kasvun.                                 Heli Virtanen


