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Myytävänä korkeatasoista
VENÄLÄISTÄ TAIDETTA
 Riihimäellä Kirkkopuiston

seurakuntakodissa 21.-22.11.09

Tuloista osan Matti Vuolanne lahjoittaa
Riihimäen Idäntyö ry:lle

TERVETULOA!

Riihimäen Idäntyö ry
SYYSKOKOUS

22.11.2009 klo 16
Kirkkopuiston seurakuntakodissa

Riihimäellä

Kokouksen aiheina mm. yhdistyksen
hallituksen uuden sihteerin,

rahastonhoitajan,  tilintarkastajien sekä
muiden jäsenten  valinta. Päätetään myös
seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja

talousarvio
.

Matkakuvia ja viimeisiä uutisia.
 Kahvitarjoilu.

Tervetuloa kaikki Idäntyön jäsenet!

   

Puheenjohtajan palsta

               Jeesuksen lähettiläät
         Me olemme Jeesuksen lähettiläitä. Emme
puhu omiamme, vaan sitä, mitä lähettäjämme
tahtoo meidän puhuvan. Me kuulemme hänen
äänensä Raamatun ja omantuntomme kautta.
Emme ole juutalaisia emmekä islaminuskoisia.
Olemme kristittyjä, jotka tunnustavat Jeesuksen
Herraksemme ja Jumalaksemme. Tämä on
tärkeä muistaa, kun teemme työtä Venäjän
vankiloissa.                          Nykymaailmassa on
monenlaisia liikkeitä ja uskomuksia, mitkä
hämmentävät uskoviakin.  On oltava hereillä ja
valvottava, että pysyy oikealla tiellä.
          ”Tässä olen, lähetä minut”, on moni
sanonut Herralleen.  Ja Herra lähetti ja lähettää
edelleen omia ”suurlähettiläitään” kaikkialle.
Mekin olemme saaneet kutsun lähteä viemään
ilosanomaa niille, jotka asuvat kuoleman varjon
maassa.  Meidät on kutsuttu lähtemään ilman
”leipää, laukkua, sauvaakaan”.  Meille on
luvattu kaikki, mitä tarvitsemme ja ennen
kaikkea Jumala on meidän kanssamme.
         Lokakuun 24. päivä on YK:n päivä,
rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen
vastuun päivä.  Yhdistyneet Kansakunnat on
itsenäisten valtioiden turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestö. Kristilliset  kirkot suhtautuivat
erittäin myönteisesti siihen, että YK perustettiin
toisen maailmansodan jälkeen vuonna  1945.
Lokakuun 24. päivänä voimme rukoilla
kansainvälisen yhteystyön vahvistumisen
puolesta kaikkialla maailmassa.  Kirkoilla on
äärimmäisen tärkeä tehtävä rauhan sanoman
tuojana kaikkien kansojen keskuuteen.  Sisäinen
rauha Jumalan kanssa tuo rauhan myös
lähimmäisten kanssa. Siihen Jeesus kutsuu
kaikkia lähettiläitään – myös meitä Riihimäen
Idäntyön lähettiläitä Venäjän vankiloissa.

”Kun kaikkiin maihin kannat näin ristinlippusi,
paineitten alla siunaa todistajiasi.
Oi Jeesus, auta heitä veresi voimalla, suo
heidän rohkeasti
sinua tunnustaa.” (virsi 424:2)
       Siunausta kaikkien Jeesuksen lähettiläiden
elämään ja työhön!
                              Soili Juntumaa, puh.johtaja
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    Tiedotuksia jäsenille

     Arvoisat Riihimäen Idäntyön jäsenet, olette
runsaslukuisesti tervetulleita syyskokoukseen,
jossa nyt on poikkeuksellisen tärkeitä
henkilövalintoja.
     Viiden vuoden ajan Idäntyön tilejä ja raha-
asioita on hoidellut ansiokkaasti Mikko Ilomäki
Tervakoskelta. Nyt hän on perheineen uusien
haasteiden edessä ja muutto toiselle
paikkakunnalle on varmistumassa.
      Me kiitämme Mikkoa vakaasta ja
huolellisesta asioiden hoitamisesta ja
toivotamme Jumalan siunausta uusiin
elämänkuvioihin!
     Tähän samaan aikaan osui myös sihteerimme
Tapani Vanhalan ero tehtävistään Idäntyön
sihteerinä ja hallituksen jäsenenä.
      Kiitos myös Tapanille näistä työvuosista ja
asiantuntemuksesta sihteerin tehtävissä. Jumalan
siunausta Tapanille tuleviin päiviin!
     Syyskokouksessa valitaan näiden miesten
tilalle heidän tehtäviään hoitamaan uudet
henkilöt. Ketään ei vielä ole tiedossa, joten
mietitään kukin kohdallamme sopivia
ehdokkaita. - Ja rukoillaan!
     Julistamme myös jäsenhankintakampanjan!
Toivoisimme jäsenmäärämme kasvavan  ja siksi
toivomme teidän jokaisen tuovan
yhdistykseemme vähintään yhden uuden jäsenen
ensi vuoteen mennessä.
     Jäsenmaksu on vuodessa 25 € ja
maksettaessa tilille, sen viite on 5050
     Ja vielä, muistakaa, että pelkkä jäsenen nimi
ei riitä, pitää olla myös osoitetiedot
rekisterissämme. Meillä on nytkin useita
jäsenmaksun maksaneita henkilöitä,  joiden
osoitetietoja meillä ei ole, emmekä siis voi
kirjata heitä jäseniksi. Ilmoittakaa nämä tietonne
sihteerille ensi tilassa!
       Jos haluatte paikkakunnallanne kerrottavan
Idäntyöstä, ilmoittakaa hyvissä ajoin
toiveestanne ja järjestämme ohjelmallisen illan.
Mahdollisuuksien mukaan tuomme tilaisuuteen
vieraita Venäjältä, musiikkia ja todistuksia,
ajankohtaiset uutiset ja, jos on mahdollista,
voimme esittää kuvia kohteistamme.
     Tehdään yhdessä Idäntyötä tunnetuksi!
                          Helena Jokinen

 Ystävyysmatkalla Pietarissa
             16-18.10.2009
         ”Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä
minä käsken teidän tehdä. (Joh.15:14)
 Näin Jeesus jäähyväispuheessaan valmensi
opetuslapsiaan edessä olevaan suureen
haasteeseen; pelastuksen ilosanoman viemiseen
kaikille kansoille. Korostetusti Jeesus tahtoi
painaa opetuslastensa mieliin evankelioimistyön
keskeisimpiä perusteita, kuten ”Tämä on minun
käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin
minä olen teitä rakastanut.” (Joh.15:12)
        Tällä kertaa ystävyysmatkalaisten ryhmän
muodostivat ”masinaa” luotsanneet Helena
Jokinen ja Jorma Vuoti,  kielimuureja kaataneet
Hilda Taipale ja Kira Salminen sekä
tukijoukkoina Anneli Helminen, Taisto Pitkänen
ja Ritva Lajunen. Pietarissa ryhmään liittyi
musisoiva evankelistamme Sergei sekä  mari-
kansaan kuuluva  Stanislav Ryabchikov, joka
opiskelee Pietarin evankelisessa teologisessa
akatemiassa.
        Matka alkoi aurinkoisessa syyssäässä.
Luonto oli pukeutunut juhla-asuun vaipuakseen
pian talvilepoon. Pysähdyimme Viipurin
postissa. Kirje-evankelista/sielunhoitaja Hilda
vastaanotti 60 kirjettä ”seurakuntalaisiltaan”. En
muistanut kysyä kuinka monta kirjettä hän sillä
kertaa lähetti. Kirjeitä saivat myös
kohtaamamme vangit ja sattumalta ravintolassa
tapaamamme tuttu, entinen Metallostroin vanki,
Andrei ja hänen tyttöystävänsä. Hildan työ tuo
mieleeni Paavalin ja kirjeiden kirjoittamisen
yhtenä tärkeänä työmuotona, jonka malli on
luettavissa Raamatusta vielä tänäkin päivänä.
          Illalla vierailimme Kollontaikodissa.
Laitoimme  siellä pystyyn  yllätysjuhlan.
Kiralle tulomatka oli erikoisen merkityksellinen,
sillä hänen hakemansa sairaanhoitajan virka
Hyvinkään A-klinikalla täytettiin matkan
aikana. Hakijoita oli 5, Kira ja toinen hakija jo
talossa sijaisina olevia. Kira odotti päätöstä
rauha sydämessään, olihan asia jätetty
Kaikkivaltiaan Isän käsiin. Virallinen tieto
Kiran valitsemisesta virkaan tuli juuri kuin
olimme purkautuneet autosta Kollontaikodin
pihassa. Juhlatortut olimme ostaneet valmiiksi,
sillä epävirallista tietoa päätöksestä tihkui jo
hieman aikaisemmin. Isämme on rikas myös
mielikuvituksessaan. Eipä olisi ollut sopivampaa
paikkaa juhlia A-klinikan viisasta päätöstä
muualla kuin Kollontaikodissa. Andrei PeshkovSeuraava hallituksen kokous on 22.11. klo

14.30 Kirkkopuistossa
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ja veljet sekä ryhmämme sai yhdessä siunata
Kiraa arvokkaaseen työhönsä. Lopuksi oli tosi
liikuttavaa kuulla veljeskuoron
”kymmenkielisesti” esittämä ylistyslaulu
Jumalalle. Varmaan yhdessä vietetty ilta antoi
kahdelle uudelle veljelle ja vieraisille tulleelle
ystävälle näkemystä siitä, että Jeesuksen
seuraaminen on iloista, mielenkiintoista,
turvallista ja elämää uudistavaa matkantekoa.
         Lauantaiaamuna varhain lähdimme
Sablinon vankilaan. Vettä satoi ja sumuinen
harmaus lepäsi kaupungin yllä. Naisia oli tullut
kokoukseen n 70. Aikaa oli käytettävissä vajaa
tunti. Sergei lauloi kitaran säestyksellä ja sai
myös kuulijoita mukaan. Taisto, Jorma ja Ritva
todistivat janoisille kuulijoille uuden elämän
mahdollisuudesta Jeesuksen yhteydessä. Isä
antoi Poikansa kuolemaan meidän syntiemme
sovitukseksi. Jokainen, joka avaa sydämensä
Jeesukselle, saa syntinsä anteeksi. ja voi jatkaa
elämäänsä Jumalan lapsena.
        Iltapäivällä vierailimme Kolpinon
lastenkodissa. Stanislav ja Sergei soittivat ja
lauloivat. Saivat myös lapset mukaansa.
Puheosuuden hoidimme tällä kertaa leikkimällä
toimittajaa. Lapset ja me  aikuiset
haastattelimme toisiamme ja siinä voi helposti
kertoa myös uskostaan. Lapset ovat ihania.
Rukoillaan erityisesti heidän puolestaan.
Maailma, jossa heidän olisi löydettävä oma
paikkansa, on aika julma lastenkodista
lähteneille nuorille.
         Metallostroissa saimme kokoontua juuri
käyttöön otetussa klubitalossa. Miehet kantoivat
saliin kukin  oman tuolinsa. Kokousväkeä oli n
100 ja aikaa runsaasti. Käytössämme oli
äänentoistolaitteet ja sähkökitara. Helena
huolehti kokouksen johtamisesta ja kaikki muut
todistivat. Pyhä Henki otti tilaisuuden haltuunsa
jo alkuhetkillä. Tuntui kuin erikoinen lämpö
olisi laskeutunut viileähköön saliin. Lopuksi
muutamat vangit halusivat esirukousta ja tutut
vangit parveilivat ympärillämme odottaen
keskustelua kanssamme. Sukkia, alusvaatteita ja
paperia vangit toivoivat saavansa, mikäli johto
sallii niiden toimittamisen.
          Kolpinon nuorisovankilassa oli myös
remontoitu sali äänentoistoa myöten. Poikia oli
paljon, n 50, mutta aikaa oli vähän.
Valitettavasti rukoukselle ei jäänyt aikaa, ja suru
kyllä, myös tuliaisia meidän ei annettu kireän
aikataulun vuoksi jakaa, vaan henkilökunta
sanoi tekevänsä sen. Ystävät tapasivat pojan,
Pavel Mamonovin, jolla oli vuoden tuomio. He

olivat seuranneet hänen elämäänsä Kolpinon
lastenkodissa jo pikkupojasta alkaen. Sydäntä
särki nähdä poika täynnä itkua, jota hän yritti
miehekkäästi pidätellä ystävien halatessa häntä.
         Kävimme vielä Keltossa viemässä
syntymäpäiväonnittelut Larissalle. Ehkä hän jo
pian pääsee muuttamaan parempaan asuntoon
nykyisestä purkutuomion alaisesta kodistaan.
         Ystävyysmatkasta jäi päällimmäiseksi
vahva tunne, että Herra haluaa meidän,
ystäviensä, vievän Hänen rakkautensa
kosketuksen muurien taakse. Itseni tosin tulee
opetella tekemään se suuremmalla sydämellä,
rukoillen ja käytännön tilanteissa
pelastussanoman keskeiseen ytimeen keskittyen.
                              Ritva Lajunen

   Pavel, eli Paasha, kuvattuna Kolpinon
lastenkodissa  kolme vuotta sitten. Silloin hän
tuli mielellään kanssamme juttelemaan, eikä
väistänyt halauksiakaan, vaikka oli jo 14
vuotias. Mutta vähitellen hän vieraantui ja
siirtyi ”isojen poikien” porukkaan.
      -  Nyt tapasimme hänet vankilassa.
    Kunpa näillä lastenkodin  lapsilla olisi
enemmän kirjeenvaihtoystäviä, jotka voisivat
tukea vaikeassa murrosvaiheessa. He lähtevät
lastenkodista niin yksinään maailmaan.

Etsimme ystävillemme pulsaattoripesukonetta,
naisten talvitakkia kokoa 56   ja jatkuvasti
erivahvuisia  s ilmälaseja !       Löytyisikö?
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       Joulupaketteja !

Joulu saapuu jälleen, ja yllättävän nopeasti!
Kuten aiemminkin, valmistamme jälleen tänä
vuonna joulupaketteja ystävillemme Venäjälle.
             Toivomuslistalla olisi:
Kollontaikoti -  noin 20 pakettia miehille. Esim
sukkia, villasukkia, makeisia, paitoja,
kaulahuiveja, tms.
Samohvalov, kuntoutuskodin isäntäpari Sergei
ja Irina Milov, kuntoutuvat miehet  sekä kylien
köyhät perheet
Kolpinon lastenkoti  - noin 30 pakettia tutuille
lapsillemme, ikä 7-14 v. Mukavat pikkutavarat,
kirjoitus-  tai piirustusvälineet, pehmolelut,
käsineet, sukat, makeiset, ym.    Lastenkodissa
asuu noin 100 lasta ja heille kaikille voisi olla
jokin makea tuliainen.
 Metallostroin miestenvankila. Esim.
kirjepaperia, kyniä, t-paitoja, sukkia, makeisia,
saippuaa, hammastahnaa ja –harjoja,
Kolpinon nuorten poikien vankila
- samoin kuin edellä
Sablinon naisvankila – samoin
Vankiloiden johtajat, Gufsin johtajat ,
Igor Smirnov, oma lähettimme, ja hänen
perheensä, vaimo Irina, ja lapset Misha 7 v.,
Masha 5 v., ja Pasha 3v.  Kaikkea mukavaa,
makeaa ja hauskaa!
Muita ystäviä: Sergei Tsadunin ja perhe, vaimo
Galina ja poika Dima 18 v., joka opiskelee
yliopistossa. Andrei ja Ljuda Peshkov, poika
Timofei 12v. Valentina Mitroshkina,
tulkkimme, asuu tyttären perheen kanssa. Liisa
Lankinen, tulkkimme. Hänellä on kolme
adoptoitua, opiskeluikäistä lasta. Eleonora
Skripina, tulkkimme. Andrei ja Marina
Murugov, pienet pojat Andrei ja  Pjotr. Viktor ja
Natasha Ivanov sekä kohta syntyvä vauva. Vielä
Larisa ja ehkä vielä monta muuta!
     Perheille sopivat myös joulukoristeet,
     kynttilät, kahvi, tee, piparit ym.
Pidämme paketoimistalkoita Jokisella
Koivukatu 21 ainakin kahtena lauantaina.
Alustavasti  sovitaan 21.11. ja  5.12. klo 10
alkaen iltaan asti.
     Tulkaa monilukuisesti mukaan talkoisiin ja
ilmoittautukaa hyvissä ajoin:
                        Helena 0503734070

PS: Larisa on tulossa joulukuussa Riihimäelle!

          Rukousaiheita

- Jumala ohjaisi Idäntyön syyskokouksessa
hallituksen jäsenten valintoja

- Ylläpitämiemme asuntoloiden asukkaiden
hengellinen elämä ja kasvu

- Samohvalovin kodin taloudellisen tilanteen
paraneminen

- Asuntola tarvittaisiin myös asunnottomille
naisille, Jumalan apua tähän

- Pavel 17 v. Kolpinon vankilassa, että tulisi
uskoon ja saisi ystäviä

- Idäntyön toiminnan kehittyminen Jumalan
ohjaamaan suuntaan .

- Kaikille Idäntyössä mukana oleville
siunausta elämään ja ihmissuhteisiin

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
Sihteerinä vuoden loppuun
Helena Jokinen 0503734070
              herijok@elisanet.fi
Rahastonhoitaja
Mikko Ilomäki 0440587255
               mikko.ilomäki@phnet.fi
Pirkko Arola 0505266121
Jukka ja Liisa Järvi  0503828008
              jjukka@kolumbus.fi
Risto Jokinen 0403527055
Paula Sandberg 0405201500
Heli Virtanen 0415164944

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi

         Käsityökerho Idäntyön hyväksi
kokoontuu Keltaisella talolla  parillisilla
viikoilla klo 14-16. Tule mukaan!
      Saksalaiset markkinat Granitin aukiolla
21.11. klo 10 alkaen. Myös Idäntyön
myyntipöytä. Tuo myytävää ja tule
myymään!  Ja 12.12. ruokamyyjäiset Riih.
srk:ssa


