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                                   Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antakaa!

Te kaikki rakkaat Idäntyön
ystävät, vanhat ja uudet:

olette sydämellisesti tervetulleita

Juhlalounaalle
1.1.2010 klo 14,00
Keltaiselle Talolle

Pohjoinen Asemakatu 5
Riihimäki

(Ilmoittaudu Helenalle 23.12. mennessä)

Adventista joulun iloon
Joulun suuri juhla on lähellä.  Ensimmäisenä
adventtina lauloimme hoosianna-ylistystä.  On
aika hiljentyä ja valmistautua.  On aika tutkia
itseään ja nostaa katse Joulun Herraan.  Joulun
sanoma Jeesus-lapsen syntymästä hellyttää
jokaisen. Jumala itse haluaa hellyttää
sydämemme ottamaan hänet vastaan.  Joulun
sanoma loistaa kirkkaimmin pimeydessä ja
kuoleman varjossa.  Vuoden pimeimpään aikaan
koittaa ihmeellinen valo.
     Valo loisti meille vankilaläheteille jälleen
kerran saadessamme julistaa toivoa Sablinon ja
Metallostroin vangeille. Valentina-tulkkimme
oli valtavan iloinen elämän ja uskon jakamisesta
– myös keskenämme.  Hän sanoi saaneensa
Herralta uuden tehtävän parantumisensa myötä.
Vihtorin laulaessa Elina ja Valentina syttyivät
ylistystanssiin!
     Muistan kirkkaasti joulujuhlamme
Metallostroin vankilassa muutama vuosi sitten.
Lilja oli käsikirjoittanut ja ohjasi
joulunäytelmän, missä me kaikki olimme
mukana sekä muutama vanki.  Juhla vietettiin
vankilan kuntosalilla, minne mentiin lankkuja
pitkin avotunkion läpi. Ristiriita oli mieletön,
mutta sitä kirkkaammin loisti joulun valo
sydämiin saakka.  Joulun ilosanoma tavoitti
monet sydämet, sen näki salintäyden miesten
silmissä ja  ihmeellisessä Jumalan Hengen
kosketuksessa.  Tämä joulujuhla oli paras, missä
koskaan olen ollut.  Herramme antoi meille
oikean jouluilon.
         Sillä ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat
kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus.”
(Jes.9:1)
         Jouluiloa kaikille teille Idäntyön ystäville
ja tukijoille sekä Herramme siunaamaa uutta
vuotta 2010!  Työmme jatkuu- jos Herra suo ja
me elämme!
                            Soili Juntumaa, puh. joht.

Syyskokouksen päätöksiä
      Syyskokouksessamme Kirkkopuiston
seurakuntakodissa 22.11.2009 Riihimäellä oli
hyvin iloinen ja vapautunut tunnelma. Vaikka
siellä tehtiinkin vaikeita luottamushenkilöiden
valintoja.
   Vaikein asia esityslistalla oli varmasti
rahastonhoitajan valinta. Mikko Ilomäki,
monivuotinen rahastonhoitajamme on suurten
muutosten edessä perheinensä ja on siksi
luovuttamassa tehtävänsä eteenpäin. Jari-Pekka
Koppinen tuli valituksi hänen seuraajakseen
tähän vastuulliseen tehtävään Idäntyön
rahapussin valvojana. Mikko lupasi kaiken
apunsa seuraajan perehdyttämiseksi.
   Hallituksen jäseniksi valittiin vuodelle 2010:
puheenjohtajaksi Soili Juntumaa, sihteeriksi
Tapani Vanhala, rahastonhoitajaksi Jari-Pekka
Koppinen, lisäksi Pirkko Arola, Heli Virtanen,
Kira Salminen, Sanni-Maria Seppänen-
Kirjunova, Risto Jokinen ja Helena Jokinen.
Tilintarkastajiksi valittiin Vesa Kunnas ja Rauno
Tuominen, varalle Raija Vesala ja Taimi
Pavlova.
      Uuden hallituksen ensimmäinen kokous on
Keltaisella talolla ma 11.1.2010 klo 17.
     Kokous hyväksyi myös tulo-ja menoarvion,
jonka loppusumma oli 29200 €.
     Toimintasuunnitelman mukaan jatketaan
pääpiirteissään entiseen malliin.                 HJ



Vankilamatka Sablino-
Metallostroi-Kolpino 13.-15.11.2009
      Matkalle lähtivät lisäkseni Soili, Helena,
Elina ja Vihtori sekä kuskinamme ollut Sasha
Kirjunov. Matkamme sai heti menomatkalla
rajalla mielenkiintoisen käänteen, kun emme
päässetkään Vaalimaalta yli, vaan meidät
passitettiin saman tien takaisin Suomeen. Syynä
oli se, että Sasha oli maininnut meillä olevan
humanitääristä apua. Hän ei tiennyt, ettei
sellaista ilmaisua rajalla saisi missään nimessä
sanoa, eihän meillä ollut humanitäärisen avun
vientiin minkäänlaisia lupapapereita. Niiden
saanti on todella vaikeata tällä hetkellä.
     Olimme kovin hämmennyksissä
käännytyksestä ja omassa mielessäni olin
pettynyt ja mietin, mikähän kaiken tämän
tarkoitus oli.
     Päätimme lähteä yrittämään kuitenkin
Nuijamaalta rajanylitystä. Vaikka meillä oli jo
tälle päivälle yhdet leimat ja rajaa ei saa ylittää
nykyään kahta kertaa samana päivänä,
rukoilimme, että Herra auttaisi meitä kaikessa.
Lähetimme myös hätärukouspyyntöjä joillekin
ystävillemme.
   Niin teimme ylimääräisen n. 100 km:n matkan
kauniissa talvisissa “postikorttimaisemissa”
Lappeenrantaa kohti - siellä oli lunta tullut
selvästi enemmän kuin kotipuolessa. Jännitystä
riitti myös siitä, miten tavaroittemme kävisi, kun
jokaisella oli leimoja ylenmäärin passeissa ja
niiden mukaan kukaan ei saisi viedä tavaraa
rajan yli lainkaan. Sääntö kun on 35 kg/ kk!
Rukoilimme virkailijoiden puolesta, etteivät
edes huomaisi sitä tai eivät siihen tarttuisi.
       Kiitos Herralle, että kaikki pääsimme yli ja
myös kaikki tavarat!! Ihme oli tapahtunut ja
kiitollisuus Herralle kajahti tuttuun tapaan
laululla: Ylistys Jumalalle, kunnia, voima ja
valta, ylistys Jumalalle!
   Itselleni tämä oli vahvistus siitä, että suuri
Jumala voi ja tahtoo tehdä ihmeitä pienten
ihmisten elämässä! Olimmehan kuitenkin
Jumalan asioilla, Jeesuksen armon ja rakkauden
sanomaa viemässä vangeille.
    No, kaikessa tässä kyllä vierähti niin paljon
aikaa, ettemme olisi ehtineet enää Gufsiin
hakemaan lupapapereita, mutta puheluiden
jälkeen luotimme siihen tietoon, että faksit
olivat lähetetyt vankiloihin suoraan. Matkalla
kävimme Viipurissa lähettämässä ja hakemassa

Hildan postit ja paketit, kun Hilda ei itse
sairastumisen tähden päässyt  mukaan matkalle.
Kaikki järjestyi sielläkin, juuri ja juuri.
       Lauantaina saimme joukkoomme
Valentinan tulkiksi  ja musikantti -Sergein ja
suuntasimme Sablinon naistenvankilaan.
Pääsimme pienten neuvotteluiden jälkeen sisään
ja saimme heidän suureen ruokasaliinsa
kuulijoiksi n. 200 naista! Vihtori ja Elina sekä
Sergei saivat musiikillaan juhlan tuntua.
Etupenkeillä oli selvästi Sanan ja Pyhän Hengen
läsnäolon koskettamia naisia, joillakin
kyyneleitä silmissä. Saimme kukin kertoa
tavallamme Jumalan armosta ja rakkaudesta
siitä, että Jeesus on tie totuus ja elämä sekä
ainoa ratkaisu syntien taakkaamme. Aikamme
oli vain kovin lyhyt, vain tunnin mittainen eikä
henkilökohtaiseen rukoukseen ollut
mahdollisuutta. Saimme jakaa Uusia
Testamentteja niitä haluaville, pyytäjiä oli niin
paljon, etteivät tuomamme kirjat edes riittäneet.
     Minusta tuntui suurelta etuoikeudelta, että
saimme olla kertomassa Jeesuksesta niin
suurelle joukolle.
    Lastenkotiin, emmekä toiseenkaan, päässeet
lainkaan, koska molemmissa lapset olivat
sairaina. Illalla olimme Kollontaikadun
asuntolassa tervehtimässä siellä asuvia miehiä,
jotka esittäytyivät meille vuorotellen, kun heitä
haastateltiin. Miehistä suurin osa oli paikalla ja
heitä oli muutama uusikin. Myös siellä musiikki
soi. Myös yksi asuntolan  miehistä esiintyi
soittamalla kitaraa ja laulamalla.  Ilta oli oikein
hyvä ja lämminhenkinen ja saimme viettää
kiireettömän iltahetken teepöydän ääressä ja
virkistyä yhteisestä uskosta sekä siunata
toisiamme. Jura ja Tolik jatkavat evankeliointia
kaduilla ja saivat siihen tarkoitettuja, meille
amerikkalaisten lahjoittamia ns.
evankeliointikolikoita, jotka tuntuvat olevan
venäläisille mieleen. Niissä lukee Joh. 3:16
venäjäksi.
        Sunnuntaina suunnistimme ensin
Metallostroihin, missä tutuksi tullut vankilan
virkailija, uskova Roman, auttoi meitä
pääsemään sisään ja auttoi myös tavaroiden
sisään saamisessa, kun siinä oli jälleen
vaikeuksia.
      Miehiä saapui klubitalolle n. 70 ja saimme
sielläkin pitää oikein mukavan kokouksen.
Siellä musiikki pääsi oikein esille ja miehet
kuuntelivat musiikkia ja puheitamme tarkasti ja
hartaasti. Meillä oli siellä paljon aikaa ja aikaa
jäi myös henkilökohtaiseen rukoukseen sitä



haluavien puolesta. Tunnelma siellä oli lämmin,
vaikka sali oli kolea, suorastaan kylmä, asteita
oli varmaan alle +10C. Jumala hoiti lämmöllään
kaikkia meitä. Myös monet miehet halusivat
Uuden Testamentin ja vihkosia, joissa kerrotaan
hengellisistä perusasioista ja uskoontulosta yms.
Miehillä oli myös kaikenlaisia tarpeita ja
pyyntöjä, lähinnä lämpimiä alusvaatteita, sukkia
ja käsineitä pyydettiin. Eräs pyytäjä oli suomea
puhuva vanki, joka näytti sinisiä käsiään. Myös
pari muuta suomensukuista oli vankien
joukossa, Virolainen ja Kaljunen. Kumpikin
halusi, että etsisimme heidän sukulaisiaan
Suomesta. Varmaan heilläkin oli sama käsitys,
kuin vankiloiden viranomaisilla, että kaikki
suomalaiset tuntevat toisensa, kun heitä on niin
vähän!
. Romanin ehdotus oli, että seuraavalla kerralla
klubilla tarjotaan kaikille teetä ja me tuomme
jotain jouluista makeaa nautittavaksi sen kanssa.
     Sitten jatkoimme suoraa päätä seuraavaan
vankilaan eli Kolpinoon, nuorten
poikien/miesten vankilaan. Sielläkin oli pieniä
ongelmia saada kosketinsoitintaja ruokia sisään,
mutta kaikki lopulta järjestyi. Poikia tuli
paikalle n. 60 ja aikaa saimme alle tunnin. Siinä
ajassa taas musiikkia ja pari puhetta ehdittiin
viemään läpi ja pojat jo hiukan siinäkin ajassa
väsyivät ja olivat ajoittain levottomia. Pavel,
Kolpinon lastenkodin poika, oli myös mukana ja
oli kovin vaisun oloinen, jatkakaamme rukousta
hänen puolestaan.
        Kotimatka sujui joutuisasti ja rattoisasti,
Nuijamaan kautta pääsimme nopeasti yli.
Olimme kiitollisia erityisestä johdatuksesta
Venäjälle pääsemisen suhteen, siunatuista
kokouksista ja muutenkin oikein hyvästä
matkasta. Ainakin minä koin saaneeni
viikonlopun koettelemuksista ja pienistä
ihmeistä rohkaisua ja uskon kasvua, Ehkä
Jumala salliikin kaikenlaista, että suostuisimme
kuin lapsi anomaan Hänen apuaan ja että
oppisimme kaikessa turvautumaan yksin
Häneen, ja elämään päivittäin lapsenkaltaisessa
uskossa. Lapsi uskoo isän järjestävän kaiken
parhain päin, siihen mekin voimme luottaa
suhteessa Taivaalliseen Isään.. Läpi käymämme
vaiheet myös yhdistivät meitä toisiimme,
rukoilimme ja kiitimme Herraa paljon enemmän
yhdessä ja myös jaoimme keskenämme
enemmän kokemuksia ja tunteitamme.
         Ja erityinen kiitos siis kaikille
esirukoilijoille: teidän rukouksenne taas kerran
kuultiin! Jatketaan rukousta erityisesti vankien

ja asuntolan miesten puolesta, että  kylvetty
sanan siemen saisi kasvaa  kaikkien sitä
kuulleiden sydämissä ja vahvistusta jo uskon
lahjan vastaanottaneiden keskuudessa.
                          Heli Virtanen

Idäntyön käsityökerho valmistamassa
joulupaketteja Kolpinon lastenkotiin. Kaikkiaan
paketteja  jouluiloa tuomaan on tänä vuonna
tehty noin 350 kpl tai enemmänkin. 5.12.
tehdään vielä lisää. Kiitos Jumalalle kaikista
lahjoitetuista, ihanista tavaroista ja varoista,
kiitos kaikille paketoijille!
----------------------------------------------------------

Rukousvastauksia!
       Meillähän on idäntyössä jatkuvasti
monenlaisia rukousaiheita, joihin odotamme
Jumalalta vastauksia. Olisi hyvä välillä kertoa
rukousvastauksistakin eikä pelkkiä pyyntöjä.
      Talousasioiden puolesta olemme rukoilleet
paljon ja kaikesta on selvitty tähän asti, kiitos
Herralle!
     Aiheita on ollut muitakin, mm. että saisimme
uusia vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin, uusia
kuljettajia ja kartanlukijoita, evankelistoja,
musiikin taitajia, ahkeria käsipareja varastolle ja
kuljetuksiin, jne.
     Vuosi sitten oli kertoja, jolloin matkalaisia
oli vain kolme. Nyt Veran lukijat ovat voineet
havaita, että nimiluetteloista päätellen uusiakin
kävijöitä on ollut mukana miltei joka matkalla.
Osa on ollut kerran mukana, osa jo useampaan
kertaan. Nyt kun matkoja tehdään vain kerran



kuukaudessa, on jopa tunkua matkoille eivätkä
ihan kaikki halukkaat ole päässeet edes mukaan.
      Siis  rukouksiimme on vastattu, jo monella
tavalla. Kiitos Herralle ja myös uskollisille
esirukoilijoille!
       Meillä on ollut siis kesän ja syksyn aikana
monta uutta vankilatyöhön lähtijää ja on
löytynyt mm. bussikuskeja ja ennestäänkin
Pietaria tuntevia evankelistoja. Kartat ovat
matkoilla käytössä ja kulkureitit alkavat tulla
vähitellen tutuiksi. Mukaan tulleet Jorma Vuoti
ja  Ilona Turunen ovat ammatiltaankin
bussikuskeja, pietarilainen Sasha Kirjunov oli
viimeksi mukana kuljettajanamme, ja oli ilo
seurata hänen palvelualttiuttaan.
       Lisäksi olemme saaneet joukkoomme myös
musikanttipariskunnan Tampereelta, Elina ja
Vihtori Muhujärven, jotka ovat olleet jo
muutamalla matkalla mukana hoitamassa
kokousten musiikkipuolta. Vangit ovat sen
seurauksena alkaneet tulla suuremmilla
joukoilla kokouksiin ja viime aikoina olemme
saaneet myös suurempia kokoontumistiloja.
     Myös kirjallisuutta ja Uusia Testamentteja
olemme saaneet jakaa niitä haluaville.
Muhujärvet ovat aiemmin käyneet Viipurin
vankilassa, jatkavat sitä nyt parin vuoden tauon
jälkeen Idäntyön autettua heille lupia sinne
uudelleen. He tekevät vankilatyötä myös
Suomessa. He olivat mukana myös yhdistyksen
vuosikokouksessa laulattamassa meitä ja ovat
jatkossakin tulossa matkoille mukaan. He
puolestaan kokivat rukousvastauksena sen, että
löysivät tiensä Riihimäen idäntyöhön. Näin
Jumala meitä johdattelee, kun kuljemme
rukoillen.
         Mutta suurinpana rukousvastauksena
voimme kaikki nähdä, että herätys vankiloissa
on totta ja ihmiset tulevat Jumalan luo syntejään
tunnustamaan! Herra toimii ja me saamme olla
sitä henkilökohtaisesti kokemassa!
“ Hyvä on, että yhdessä voimme, tuoda kiitoksen
Herrallemme
Hyvä on, että elävä toivo, ompi apuna
matkoillamme…!”
                                             Heli Virtanen
----------------------------------------------------

 Viipurin vankilaan!
      Viipurin vankila ei ole suinkaan jäänyt
ilman evankeliumia. Siellä on käynyt
uskollisesti, Klinun ajoista lähtien, Tampereen
seudulta kotoisin olevien evankelistojen joukko.

Ryhmän johtajana toimii Mirja Turtio, joka on
kiertänyt myös Suomen vankiloita 38 v.
Ryhmään kuuluu noin 10-12 henkeä, mm.Elina
ja Vihtori Muhujärvi, Mailis Wörlin, Pentti
Arvola, Helena Björqvist, ym. Ryhmän jäsenet
käyvät evankeloimassa myös muissa laitoksissa
Suomessa ja Venäjän Karjalassa heillä on monia
yhteistyöprojekteja paikallisten seurakuntien
kanssa. He ovat niitä todellisia evankelistoja,
joilla on takanaan niin Intian, Siperian, Turkin ja
ties minkä maiden ihmisten evankelioinnista
kokemusta.Tällä ryhmällä on Viipurissa
vuokrattuna oma asunto ja viikonlopun
matkoillaan he käyvät myös
tuberkuloosiparantolassa ja kaupungin
alkoholistien hoitokodissa, sekä
juutalaiskeskuksissa ja -kodeissa.
     Pari vuotta sitten Pietarin alueen vankiloissa
oli kapina ja sen seurauksena vankilakäynnit
lopetettiin. Idäntyössä osasimme hyvien
tulkkien ansiosta hankkia paperit ja luvat ja työ
lähti heti uudelleen käyntiin. Mutta Viipurin
vankila jäi  edelleen suljetuksi. Vasta nyt
saimme jälleen tälle ryhmälle luvat Riihimäen
Idäntyön kautta.
       Viipurin vankilassa on käyty nyt jo kaksi
kertaa julistamassa evankeliumia.                HJ

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


