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SYYSKAUDEN
MATKAT PIETARIIN

18.-20.9.
Matkalle lähdössä:, Heli Virtanen, Hilda
Taipale, Anneli Helminen, Elina Vahasalo,
Soili Juntumaa, Riitta Kilpeläinen, Kira
Salminen, Helena Jokinen.
Seuraavat matkat     16.-18.10.
                                              13.-15.11.
                                              11.-13.12.

Matkojen kohteina ovat: Sablinon, Kolpinon,
Metallostroin vankilat, sekä Kollontain
asuntola ja Kolpinon lastenkoti
mahdollisuuksien mukaan.
   Ilmoittaudu ajoissa, sillä voimme ottaa
mukaan vain kuljettajan ja seitsemän
matkustajaa.
    Rukoilkaa Idäntyölle uutta autoa,
mieluummin ilmaista!
 Helenan auto alkaa olla loppuun käytetty.

LAHJAKSI OLETTE SAANEET
LAHJAKSI ANTAKAA

Vera
RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ RY

SYYSKUUN 2009  KUULUMISIA

Ilolla ja kiitollisuudella
Jumalaa ja kaikkia talkoolaisia

kohtaan voimme kertoa, että
Hengen Uudistus kirkossamme ry:n

kesäpäivä Riihimäellä
tuotti Idäntyölle tuloja noin 5500 e !

Kiitos kaikille!

Puheenjohtajan palsta
TÖRMÄILYJÄ JA MUITA OPETUKSIA

Silloin se tapahtui. Törmäys ja pysähdys.
Automme jäi keskelle raitiotiekiskoja Pietarin
matkamme kotiinlähtöpäivänä.  Tehdessämme
U-käännöstä nuori poika ajoi vasemmalta
automme kylkeen. Pääsimme  kuitenkin,
Herralle kiitos, säikähdyksellä. Pelti on peltiä ja
voidaan korjata -  vaikka Helenalle tulleekin iso
lasku.   Me olimme kunnossa ja autokin kulki
edelleen. Pari tuntia vierähti poliisiasemalla ja
vain 100 ruplan ( 2,1 euroa) sakkojen jälkeen
pääsimme kotimatkalle.  Kuinka kiitollisia
olimmekaan  varjeluksesta, kun ei käynyt
pahemmin.  Kotimatkalla lauloimme monta
kiitosvirttä.  Uusi auto Venäjänmatkoillemme on
nyt haussa, koska Jukan ja Helenan autot ovat
nyt poissa pelistä. Etsikäämme uutta autoa
rukoillen!
      Lauantai- iltana keskustelimme
Timurovskajan asunnossa pitkään työstämme,
jaoimme päivän kokemuksiamme ja elämää.
Keskustelumme oli lämmin ja rakentava.
Totesimme olevamme hyvin  erilaisia ihmisiä,
mutta  usko antaa vahvan halun tehdä yhteistä
työtä.  Erilaisuus on rikkautta, kun pyritään
yhteiseen päämäärään.  Herra on lähettänyt
meille myös uusia innokkaita
vankilaevankelistoja – nyt mukana oli itselleni
kolme uutta ihmistä: Salla Luotonen sekä Elina
ja Vihtori Muhujärvi Tampereelta.  Vihtorilla on
kokemusta parinkymmenen vuoden ajalta
vankilatyöstä Suomessa ja Venäjällä. Lisäksi hän
soittaa ja laulaa yhdessä vaimonsa Elinan
kanssa.
     Pohdimme myös työmme painopisteitä
vankiloiden suhteen. Pyysimme Sanni-Mariaa

kartoittamaan tilannetta puolestamme.  Joissakin
vankiloissa käy monia ryhmiä, toisissa ei
kukaan. On tilannearvion aika ja katsomme,
mihin suuntaamme
vuodenvaihteen jälkeen. Johdattakoon
Herramme meitä oikeisiin paikkoihin!
       Työ jatkuu. Olkaamme innokkaita,
älkäämme lannistuko!
  ”Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on
jäljellä…” (Ilm.3:2)
        Tapaamisiin Hirvijärvellä 6.9.!
                                 Soili Juntumaa
                                puheenjohtaja



2

Heinäkuun vieraamme Larisa

     Saimme pitää kuukauden vieraanamme
Riihimäellä Larisa Gusevaa ( 54 v.) ja saimme
nauttia hänen kauniista laulustaan muutamissa
tilaisuuksissa.
   Larisa on tullut uskoon jo 22 vuotta sitten
rikollisuran ja vankilakierteen jälkeen. Reijo
Loikkasen mukana hän kiersi evankelistana
vankiloissa ja työssä vankilatyön keskuksessa
Viborskoe Sosseella Pietarissa. Noin 10 v sitten
hän oli vieraillut Reijon ryhmän kanssa
Suomessa eri paikkakunnilla todistamassa.
Viime talvena hän kävi vankiloissa Idäntyön
ryhmien kanssa ja hänen todistuksensa oli
vakuuttava. Hän tuntee täysin vankien olosuhteet
ja heidän kielensä.
    Larisa ollut työttömänä pitkään, hänen
invaliditeettinsä rajoittaa paljon hänen
työnsaantimahdollisuuksiaan, samoin hänen
äkkipikainen luonteensa. Hän asuu purku-uhan
alaisessa puutalossa Keltossa. Muuta perhettä
hänellä ei ole kuin äiti, mutta naapuriston
romanit ovat hänelle kuin omaisia.   / HJ
---------------------------------------------------------

Talkoolaisen sana

     Heinä-elokuun vaihteessa oli Hengen
Uudistuksen kesäjuhlat Riihimäellä.
Idäntyö oli ottanut urakakseen ruokalasta ja
kahvilasta huolehtimisen. Ajattelin, että siinä
hommassa voisin auttaa. Onhan minulla
hygieniapassi ja salmonellatodistuskin oli
voimassa.  Aina voi antaa voimiansa ja aikaansa,
jos ei voi rahaa antaa. Talkoolaisia tai
vapaaehtoisia tarvitaan yhä.
    Perjantai- iltana oli talkoolaisten siunaaminen
kirkossa ja juhlien avaus. Seuraavan kerran
istuinkin vasta lopputilanteessa kirkossa. Mutta
ei se mitään. Oli ilo palvella ruokalassa toisten
kanssa ihmisiä, joille ruoka maistui.
      Perjantain yllätysvieras oli vanha Kiinan
lähetti Päivö Parviainen. Hänen sanansa jäivät
mieleen, hänen olemuksensa antoi intoa ja
voimia. Jumalalla ei ole eläkeläisiä! Hänellä on
vain seuraajia, opetuslapsia ja työtovereita.
Tämän vanhan lähetin terveiset olivat  elämässä
koeteltua viisautta. Meidän tulee pysyä Jumalan
sanassa, tehdä työtä kovasti ja syödä
kohtuudella. Monet iäkkäät ihmiset sanovat, että
pitkän iän salaisuus on kova työ ja nälkä, jonka
ajattelen olevan yksinkertainen ravinto. Ei

PISARA ry
10 vuotta  5.9.2009

Nummelan kirkossa klo 15

Riihimäen Idäntyön sisarjärjestö viettää juhlia
ystäviensä, tukijoidensa ja venäläisten

kutsuvieraidensa kanssa.

Riihimäeltä olemme lähdössä juhlille klo 13,45.
Jos haluat mukaan, soita Helena 0503734070

IDÄNTYÖN
tulevia tapahtumia ja talkoita:

6.9. Virkistyspäivä Hirvijärvellä.
Kaikki entiset ja nykyiset ystävät , talkoolaiset ja
tukijat puolisoineen tervetuloa syömään,
saunomaan ja virkistymään yhteisen työnäyn
innoittamien keskellä. Lähtö Messun jälkeen
Keskuskirkon mäeltä yhteiskyydein
Ilmoittautuminen  29.8. mennessä Helenalle
0503734070

13.9. Asematapahtuma Riihimäellä
Riihimäkipäivän tapahtumia ja myyjäiset asema-
aukiolla klo 9 alkaen. Idäntyöllä on kaksi
myyntipöytää kirpputoritavaroille. Toivotaan
löytyvän sekä myytävää, että myyjiä.

21.11. Saksalaiset joulumarkkinat
Granitin aukiolla Riihimäellä klo 10 alkaen.
Toivotaan myyntiin käsityötuotteita ja muuta
mukavaa, sekä jälleen myyjiä.

12.12. Lähetysmyyjäiset
Kirkkopuiston seurakuntakodissa. Toivotaan
erityisesti leivonnaisia ja jouluruokia myyntiin.
Kysy Helenalta tarkemmin. Myyjiä myös!

1.9. alkaen Seurakuntakoulu
tiistaisin klo 18-20 Kirkkopuistossa. Tarkemmat
tiedot seurakunnan sivuilta ja Marko Huhtala:  050
5766053
                  Ilmoittaudu heti!
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pullamössy elätä. Näin voisi ajatella myös
hengellisesti. Jumalan rauha ja ilo on koettavissa
vaikeuksissa ja taisteluissa. Olen monesti
lukenut Ilm.7:13-14. ”Keitä ovat nämä pitkiin
valkeisiin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat
tulleet?” Vastaus oli: suuresta ahdistuksesta…
On tärkeää, että meillä on lepohetkiä ja
juhlatunnelmaa, mutta arki tulee aina ja siinä
meidät koetellaan.
    Ravintolan tiskikone ei ollut kunnossa, kun
perjantaina sitä tarvitsin. Kyllä sillä saattoi
tiskata, kun otti vettä välillä pois. Työtoverini
pelkäsi sen räjähtävän ja lähti, mutta ei se
räjähtänyt. Kiitos Herralle! Lauantaina ja
sunnuntaina oli meitä talkoolaisia useita ja mikä
parasta kaksi kokkiakin. Eikä soppa hullumpaa
ollut, kun loppui kesken!  Kukaan ei ole
valittanut vatsavaivojakaan, näin  Mestari itse oli
apuni, kun omaa viisautta ei ollut eikä
kokemustakaan juhlaruokalan vastaamisesta.
Toivottavasti ruokala tuotti voittoa eikä tappiota.
                           talkoolainen Helena Syrjälä

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

KESÄJUHLAILOA KAHVILATELTAN
TIENOILLA

Hengen Uudistuksen kesäjuhlilla sain palvella
juhlavieraita monien vapaaehtoisten kanssa
kahvilateltassa kirkon vieressä. Se oli oiva
näköalapaikka seurata juhlaväkeä.
     Juhlien teemana oli ”Rukous – Nyt”. Teema
toteutui monitasoisesti. Tuntui, että kaikessa oli
Jumalan valtava siunaus. Käytännön työ tuntui
helpolta. Ihmiset olivat iloisia ja ystävällisiä.
Monet olivat tulleet kaukaa juhlille.
       Perjantai-iltana en ollut vielä työvuorossa,
joten olin molemmissa tilaisuuksissa ja pääsin
nauttimaan juhlatunnelmasta ja
rukouspalvelusta. Rukousjono tuntui pitkältä,
kun se ulottui kirkon ovelle asti, mutta yllättävän
hyvin kaikki sujui. Rukouspalvelijoita oli monta
ja hyvä ohjaus. Lauantaina ja sunnuntain
havaitsin, että rukouspalvelua oli spontaanisti
myös kirkon ulkopuolella. Ihmiset rukoilivat
toistensa puolesta telttamme vieressä ja
pihapenkeillä. ”Rukous – Nyt” kirjaimellisesti!
      Lauantaina menin norjalaisvieraiden
kanavaan, kun se oli sopivasti työpaikan
vieressä. En edes paljoa käsitä, mitä siellä
tapahtui, mutta virkistyin valtavasti
       Juhlavierailta tuli kiitosta siitä, että juhla oli
kirkossa ja sen ympäristössä. Itse koin myös sen

erityisen hyväksi. Oli ilo nähdä oma kotikirkko
niin täynnä Jumalaa ylistävää väkeä.
Samanaikaisesti ylistettiin vielä kahvilassa,
pihalla ja kokousteltassa.
      Sunnuntaijumalanpalveluksen
pihaehtoollisesta tuli myös kiitosta, koska siihen
oli lasten kanssa helppo tulla. Talkoolaisena
minäkin olin kiitollinen siitä.
     Terveiset teille kaikille ihanille talkoolaisille
ja juhlavieraille! Rukoillaan nyt jo ensivuoden
juhlien puolesta!
                                         Terttu Tonteri

Tapani Vanhalan soppatykistä riitti vielä tässä
vaiheessa juhlia ammennettavaa.

------------------------------------------
Vankilamatka Pietarissa elokuussa

       Olin ensimmäistä kertaa vankilamatkalla
Riihimäen Idäntyön ry:n mukana. En tuntenut
ryhmästä ketään, mutta ajattelin, että matkalla
tutustutaan ja niinhän siinä sitten kävikin. Tulin
Riihimäelle jo torstai-iltana, missä Helena
ystävällisesti majoitti minut kotiinsa.
Perjantaiaamuna lähdimme n. klo 6 matkaan.
     Alkumatkan aikana poikkesimme Viipurin
postissa, josta Hildan kirjoittamat kirjeet
vangeille postitettiin. Niitä olikin iso
muovikassillinen. Tällainen rakkaus vankeja
kohtaan puhutteli minua. Ihmettelin, kuinka joku
jaksaa kirjoittaa muovikassillisen kirjeitä
kuukaudessa vangeille.
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    Syyskuussa vierailevat Riihimäellä
ystävämme Pietarista, Kollontaikodin
johtajapariskunta Ljudmila ja Andrei
Peshkov, sekä Samohvalovista  Irina ja
Sergei Milov.
    Toivotetaan heidät tervetulleeksi
tilaisuuksiimme ja vieraisille
koteihimme ja sydämiimme!

      Postitimme myös kolme pakettia vangeille.
Postin jälkeen menimme Pietarin sisäministeriön
virastoon, josta saimme luvat vierailla kolmessa
eri vankilassa. Lahjoitimme heille kopiopaperia.
       Illan ohjelmassa oli vielä Kollontaikadun
miesten kuntoutuskoti. Siellä oli aika hiljaista,
sillä moni miehistä oli vielä töissä. Joimme
kuitenkin teetä läsnäolevien kanssa ja pidimme
pienen hengellisen hetken. Viktor soitti
kosketinsoittimellaan, lauloi sekä todisti. Myös
Taisto todisti ja minä myös.
       Uskon, että tämä iltavierailumme rohkaisi
miehiä taas jatkamaan arkeaan. Se ei vankilan
jälkeen ole helppoa ja kodin asukkaat tarvitsevat
kaikkien Idäntyön ystävien rukousta. Kun illalla
saavuimme majapaikkaamme, sängyt kutsuivat
jokaista. Päivä oli ollut rankka.
      Lauantaiaamuna vierailimme naisten
vankilassa Sablinossa. Naisia tuli yli 120
kuuntelemaan todistuksiamme ja laulujamme.
Itse katselin ympärilleni huivipäisiä nuoria naisia
ja ajattelin heidänkin taustaansa. Mikä heidät oli
tänne 1000 vangin joukkoon tuonut?
      Iltapäivällä kävimme Kolpinossa, nuorten
14-18 -vuotiaiden poikien vankilassa. Siellä
tuntui erityisen pahalta olla, sillä olihan
itsellänikin 15-vuotias poika. Pojat kuuntelivat
todella keskittyneesti. Viktor soitti taas
koskettimilla, lauloi ja todisti, samoin Heli ja
Taisto.
       Moni nuori poika halusi kokouksen lopuksi,
että heidän puolestaan rukoiltiin. Eräskin pojista
pyysi esirukousta puolestaan, että vapautuisi
vankilasta Jeesuksen kanssa. Lopuksi heille
jaettiin jogurttia ja karamellejä ja jokaista poikaa
halattiin. Kolpinon jälkeen ajoimme
asunnollemme ja juttelimme illalla matkan
tapahtumista.
     Sunnuntaiaamuna meillä oli vielä
Metallostroin miesten vankila. Vaikka vankeja
on siellä n. 2200 oli luokassamme nyt vain 16
miestä. Seurakuntaryhmä ei ole vieläkään saanut
kokoontumispaikkaa, joten heidän
yhteydenpitonsa ja hengellinen kasvunsa
varmasti siitä kärsii. Taas Viktor soitti, lauloi ja
todisti samoin kuin minä ja Taistokin
todistimme. Soili toteutti todella koskettavan
tavan välittää miehille pienoisevankeliumin, eli
Johann 3 :16. Miehet lukivat kukin lauseen ja
sanoivat kohtaan: ”Niin on Jumala maailmaa
rakastanut.” oman nimensä.
      Pari kaveria kertoi innoissaan päässeensä irti
tupakasta, kun me aloimme käydä vankilassa.

Kun pidimme kokousta luokan ikkunasta kuului
koko ajan kun vangit marssivat yksi, kaksi
kolme tahtia lukien. Lopuksi miehet keittivät
meille myös teetä ja tunnelma oli oikein
lämminhenkinen.
      Kun viimein vankila oli takanapäin ja
olimme ohittaneet sähköistetyt piikkilanka-aidat
ja lukitut sisääntulokopit mieleeni tuli
raamatunlause Matteus 25 : 40. ”Totisesti kaiken
minkä olette tehneet yhdelle näistä minun
vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle”. Vankilatyössä saamme palvella itse
JEESUSTA.       Salla Luotonen, Tampere

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 0403527055
Paula Sandberg 0405201500
Heli Virtanen 0415164944

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi


