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     LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA

                                                                           Tammikuu 2010 Riihimäen Idäntyö ry

Puheenjohtajan palsta

        Jälleen uusi armon vuosi on alkamassa.
Me emme tiedä, mitä se tuo tullessaan, mutta
toivomme toki hyvää ja siunauksellista vuotta.
Olemme aloittamassa hallituksessa uusin
voimin: rahastonhoitajana aloittaa Jari-Pekka
Koppinen ja uutena jäsenenä Kira  Salminen.
Rukoilemme Herramme siunausta uusille
jäsenillemme sekä koko työllemme tulevana
vuonna.  Iloitsemme siitä, että olemme saaneet
menneen vuoden aikana monia uusia
vastuunkantajia työhömme.
        Joulukuun alussa luonani oli vieraan
ystävämme Larissa Guzeva Keltosta. Hän oli
luonani Rengon pappilassa myös kesällä.
Vankilatyössä mukana ollut tamperelainen
Olga-Helena oli täällä myös ja tuli hyvin
toimeen Larissan kanssa, vaikka yhteistä kieltä
ei ollut!  Sydänten ja uskon kieli riitti.
Venäjänopettajani, inkerinsuomalainen Lidia
tuli pyynnöstäsi tulkkaamaan parina päivänä
keskustelujamme.  Vierailimme myös
renkolaisen helluntailaispariskunnan luona ja
meillä oli siunattu ilta.  Larissan viisi päivää
Rengossa menivät  oikein hyvin, sillä hän
viihtyi myös omissa oloissaan minun tehdessäni
töitäni.
    Tervehdin kaikkia Idäntyön ystäviä virren 41
sanoilla:
”Jeesus, anna nimeesi meidän tehdä kaikki
työmme.
Jeesus, siunaukseesi kätke päivämme ja yömme.
Anna pyhä sanasi meille tiemme oppaaksi.”
       Siunattua uutta vuotta 2010!
       Soili Juntumaa, puheenjohtaja

Ulitsa Lebedevan varrella sijaitsee tyttökoti Masha, jonka
aikoinaan perusti Kansan Raamattuseura. Se toimii
tälläkin hetkellä suomalaisten avun varassa. Katso linkki
www.pietarinkatulapset.com

……………………………………….
Riihimäen Idäntyö ry
Vankilamatkat  Pietariin 2010

Tammikuu 15.-17.1.
Helmikuu  12.-14.2.
Maaliskuu  12.-14.3.
Huhtikuu  9.-11.4.
Toukokuu  14.-16.5.
Kesäkuu 11.-13.6.

Muutokset ovat mahdollisia ja
oletettavia. Toivomme voivamme
lisätä matkojen määrää ja kohteita.
Jos Jumala suo ja uusia kuljettajia ja
rahoitusta löytyy.

Riihimäen Idäntyön hallituksen kokoukset:
11.1.2010    Keltainen talo klo 17
8.2.2010     Kelt. talo klo 17
- merkitkää kalentereihin!
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Herramme on syntynyt!
Matka 11.-13.12.09 Pietarissa

     Jouluaaton yön hiljaisuudessa muistelen
mennyttä joulukuun matkaa ja samalla odotan jo
seuraavaa. Joulukuun vankilamatkalla olivat
mukana Helena Jokinen, Elina ja Vihtori
Muhujärvi, Heli Virtanen, Hilda Taipale ja
allekirjoittanut. Matkustajina meidän
lisäksemme oli Larisa Guseva menomatkalla
sekä Taimi Pavlova mennen tullen.
        Rajavarastolla pääsimme testaamaan
ensimmäisen kerran logistiikkataitojamme, kun
autosta piti purkaa kyydissä olleet tavarat ja
ottaa tilalle Samohvaloviin menevät. Onneksi
Igor Smirnov ja Andrei Murugov olivat päässeet
ensimmäisen passitarkastuspisteen ohi
puhumalla, vaikka ei Igorilla ulkomaan passia
ollutkaan. Jos olimme tyytyväisiä omiin
taitoihimme pakkaamisessa, niin kyllä se
todellakin kalpeni Andrein taitojen rinnalla –
heidän henkilöautonsa oli kirjaimellisesti
katosta lattiaan täynnä Samohvaloviin menevää
tavaraa. Ja sitten rajavarastolle uudemman
kerran. Nyt meidän piti saada mahtumaan
Suomesta tuomamme tavarat ja kaikki Pietariin
matkalla olevat joulupaketit sekä postitse
lähetettävät paketit. Onneksi sopu sijaa tekee,
joten saimme kaikki  - itsemme mukaan lukien –
mahtumaan auton seinien sisäpuolelle.
Saapuessamme perjantai-iltana Timurovskaja-
kadun asunnollemme, olimme jo kiertäneet
monen pisteen kautta auton vähitellen
tyhjentyessä: Viipurin postissa tulevia ja
meneviä, Pietarin GUFSiin olimme ehtineet
ajoissa ja saimme antaa Denis
Aleksandrovitsille ja kollegoilleen siellä
joulutervehdykset. Lebedeva-kadun tyttöjen
kotiin oli jätetty paketit, Kelttoon viety Larisa
joululahjoineen. Kello oli jo paljon, joten
valmistauduimme seuraavaan päivään vielä
kaupan kautta.
      Lauantaina kävimme Sablinon naisten
vankilassa, jossa meitä ja haluamme julistaa
evankeliumia koetellaan jatkuvasti – nytkään
emme meinanneen päästä sisälle. Mutta
suomalaista sisua ei niin vain nujerretakaan.
Pääsimme sisälle ja jouluisessa kokouksessa oli
110 naista. Pyydänkin Sinua, hyvä lukija,
muistamaan Sablinoa rukouksissasi! Kävimme
myös Kolpinon lastenkodissa viemässä
jouluiloa, Valentina Mitroskinan luona samoin,
sekä Kollontain asuntolassa. Hymyssä suin nyt
muistelen sitä, kun joku totesi Kollontailla sen

olevan kuin rautatieasema, jossa tapaamme
monia ystäviä, heidän siellä käväistessään
tapaamassa meitä ja hakemassa
joulutervehdyksensä. Asuntolassa meillä oli
upea ilta, – puhuimme, ylistimme ja
rukoilimme. Saimme kokea rajat ylittävän
yhteyden ja yhteisöllisyyden asuntolan miesten
kanssa.
       Sunnuntaina suuntasimme kohti
Metallostroita. Pääsimme sisälle tavaroinemme
(= tarjoilut, joululahjat, t-paitoja ym)  – sitä ei
ole tapahtunutkaan vankilakapinoiden jälkeen.
Kokous pidettiin ammattikoulun luokassa, joten
sinne ei mahtunut kuin n. 30 miestä. Jokainen
meistä puhui vuorollaan joulusta ja
Vapahtajamme syntymästä arkeen liittäen niin,
että se olisi tullut miehille enemmän
läsnäolevaksi asiaksi. Tärkeänä koen
esirukouksen mahdollisuuden, johon tälläkin
kertaa jäi aikaa. Helppoa se ei ole vangille tulla
muiden edessä rukoiltavaksi, mutta uskon
tässäkin asiassa tapahtuvan Herran tahdon
mukaisesti.
       Kolpinossa aikaa annettiin meille jälleen
vain vajaa tunti. Lauloimme ja Vihtori, ainut
mies kun matkassa oli, puhui ja millä äänellä ja
painolla! Hänen lempeä, mutta vakuuttava
ääneensä selvästi pysäytti nuoria miehen alkuja
kuuntelemaan. Itäkööt nämä kolmantena
adventtisunnuntaina istutetut siemenet Herran
lämmöstä ja rakkaudesta, niin että niistä on
satoa jonakin päivänä tuleva! Ehdimme vielä
jakaa suklaata, mehuja ja pullia, sekä
lahjapaketit pojille. Entinen Kolpinon
lastenkodin poika, Pavel Mamonov, oli päässyt
keittiöön työhön ja voimme häntä aina
käydessämme tavata!
      Saimme jälleen kerran kokea Jumalan suurta
rakkautta ja johdatusta meitä, hänen lapsiaan
kohtaan.   Matkallamme kohtasimme paljon
ihmisiä ja päivät olivat pitkiä, mutta silti
uskallan muidenkin puolesta väittää,  että
tekisimme sen uudestaan.  Ja vielä riemulauluin!
Saimme totisesti kokea matkan aikana todeksi
”Antakaa, niin teille annetaan.” (Luuk. 6:38 )

- Kira Salminen-
………………………………………………….

Etsimme Riihimäeltä tai ympäristöstä
henkilöä, joka voisi postittaa
kuukausittain Vera-lehdet jäsenille!
Ilmoittaudu: Helena 0503734070
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Tervehdys Tervakoskelta!

Näin alkaa Saarnaajan kirjan 3. Luku:
”Kaikella on määräaika ja aikansa on joka
asialla taivaan alla.”
       Omalla kohdalla on aika Idäntyön
vastuuhenkilönä päättymässä. Päätökseen
vaikuttivat monet asiat: saamme lapsen
maaliskuussa, työpaikkani on myyty Slovakiaan
ja vaimon työ keskeytyy lapsen tulon vuoksi.
    Tulevaisuus on siis täysin hämärän peitossa
(poislukien vaipanvaihdot) Opinnot
raamattuopistolla kiinnostaisivat kovasti.
    Idäntyössä aion olla mukana vaikka en
rahastonhoitajan tehtäviä enää jatkakaan.
Kuinka voisin unohtaa teidät ja ne ihmiset
Venäjällä, joita olen ollut tukemassa ja
auttamassa!
  PS 100: Kohottakaa riemuhuuto Herralle,
kaikki maa. Palvelkaa Herraa  ilolla, tulkaa
hänen kasvojensa eteen riemulla!
       Tässä hyvä muistutus kaikille Herran
palvelijoille, palvelkaa ilolla. Idäntyökin
tapahtuu ensisijaisesti Herralle, joka sitten
siunaa auttajia ja avun saajia. Idäntyön
työntekijöiden joukko on pienentynyt ja taakka
kasvaa niillä jotka vielä jatkavat, mutta uusia
tulee varmasti tilalle. Helenan jaksamista
kannattaa muistaa rukouksin, hänen
korvaajaansa tuskin löytyy tältä ”planeetalta”!
Eniten olen jäänyt kaipaamaan Nina Nesterovaa,
tuota tulkkia ja kävelevää navigaattoria.
Pidimme yhteyttä tekstiviestein ja aina hän
pyysi muistamaan perhettään! Vain Jumala voi
näin yhdistää ihmisiä.
      Haluan muistaa kaikkia Idäntyössä mukana
olevia niin Suomessa kuin Venäjällä. Jumalan
perhe on suuri, aina emme ymmärrä toisiamme
mutta meissä on jotain yhteistä, Jumalan Henki.
Se toimii yli seurakunta-, kieli- ja
kulttuurirajojenkin!
     Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä vuosien
varrella. , näemme varmasti Idäntyön
merkeissä!!
           Siunausta vuodelle 2010
          toivoo Mikko Ilomäki perheineen!!
…………………………………………………

Seuraavilla sivuilla esittäytyvät
hallituksen 2010 jäsenet, uudet
ja vanhat, tutustumistanne ja
esirukouksianne varten
…………………………………………..

Idänkohtauksen ”uhri”
   Muutaman vuoden takaisen Sana-
lehden jutun, sekä Erkki Jokisen kirjan
”Idänkohtaus”, myötä lähdin mukaan Riihimäen
Idäntyön toimintaan.  Kohtaus jatkuu yhä ja
koen edelleen ”kuinka ihanat ovat vuorilla
ilosanoman tuojan askelet!”
      Olen ollut Rengon kirkkoherrana 7 vuotta.
Sitä ennen olin 3,5 vuotta Oriveden
kappalaisena, mihin virkaan tulin 10 vuotta
kestäneestä sairaalapapin työstä Tampereelta.
Rengon pienen ihmisläheisen seurakunnan
pappina on ollut hyvä olla.  Kuitenkin myös
muut ympyrät ovat vetäneet minua puoleensa,
sillä olen ollut nuoresta asti kansainvälisesti
orientoitunut ekumeenikko. Vankilatyö osui
suoraan sydämeeni, sillä olen aina halunnut
toimia kärsivien, vähäosaisten ja syrjittyjen
hyväksi.  Pappisisäni istutti minuun sosiaalisen
omantunnon.
     Minulla itselläni on kolme aikuista lasta ja
kaksi suloista lastenlasta.  Omien vaikeidenkin
elämänvaiheiden kautta olen löytänyt armollisen
Jumalan.  Olen myös kokenut, että vangit ovat
kaikkina aikoina kaikkein alimmaksi painettuja
ihmisiä, mutta kuitenkin tai juuri siksi he ovat
Jumalamme silmäteriä.  Se, miten heitä
kohtelemme, on autuutemme ehto (vaikka siksi
emme työtä tee!).  Viimeisen tuomion
vertauksessa vain se merkitsee, mitä olemme
tehneet niiden hyväksi, jotka kärsivät. Työ
jatkuu niin kauan kuin Herra suo!
                          Soili Juntumaa
………………………………………………

Humanitäärinen sekatyömies

  Olen ensimmäisen kerran käynyt Venäjällä
humanitäärisissä merkeissä keväällä 1996 Villa
Inkerin rakennuttaman vanhainkodin
harjannostajaisissa Kikkerissä. Siitä käynnistä jo
parin viikon kuluttua olin matkalla samaan
kohteeseen omalla autolla
siemenperunakuorman kanssa. Vuoden 1997
aikana kyselin mahdollisuuksia avustustöihin
Inkerin kirkon nimissä. Suunniteltiin uusien
seurakuntien omavaraistalouden
kehittämisprojektia ja siitä rohkaistuneena
luovuin ammatistani. Olin toiminut
mehiläistarhaajana toistakymmentä vuotta.
Inkerin kirkon projektista ei tullutkaan mitään,
onneksi, kuten olen jälkeenpäin monta kertaa
todennut. En olisi ollut kylmiltään valmis siihen.
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Olin kuitenkin ehtinyt myydä mehiläiseni ja
kaikki hunajankäsittelyvälineeni.
     Olin vuoden 1997 aikana käynyt pari kertaa
Karjalan Sodderin seurakunnan alueella ja
kysyin mahdollisuutta liittyä talkoojoukkoon.
Siitä lähtien olen merkinnyt ammatikseni
”humanitäärinen sekatyömies”.
    Seuraavat 5-6 vuotta kuljin säännöllisesti
Karjalassa, viikon matka kuukaudessa.
Päällimmäisenä teemana oli kirkon
rakentaminen Sodderin seurakunnalle Novie
Peskin kylään, jossa kirkkoherrana oli Pekka
Palosaari. Kirkoksi saneerattiin vanha
kulttuuritalo eli klubi, joka oli
huonokuntoisuuden vuoksi poistettu käytöstä ja
sitten lahjoitettu seurakunnalle. Kirkon
rakennustöissä meitä kävi Riihimäeltä yhteensä
viisi miestä. Juhani Nurmi, Pertti Nurmi, Heikki
Niemi ja Matti Toiviainen kulkivat mukanani
ainakin kuuden vuoden ajan.
Sodderin seurakunnan rakennustyöt valmistuivat
vähitellen ja käynnit Karjalassa harvenivat.
Siinä vaiheessa hakeuduin vahvemmin
Riihimäen Idäntyön työyhteyteen, yhteistyötä
oli tosin ollut jo aiemminkin. Nyt viimeiset 5-6
vuotta olen eniten kulkenut Venäjällä Riihimäen
Idäntyön nimissä. Tosin edelleen käyn
Karjalassa 2-4 kertaa vuodessa ja uudeksi
kohteeksi on tullut Bashkiria, jossa olen viime
vuosina käynyt useammankin kerran, Siellä
pastori Juha Väliaho suunnittelee
hunajanpakkaamoa paikallisen rahan
hankkimiseksi seurakunnalle. Mutta se
byrokratia! Valmista tulee hitaasti.
  Alkuun kuljin Riihimäen Idäntyön ryhmien
mukana myös vankilamatkoilla, mutta en enää
viime vuosina. Itselleni on aina ollut
humanitäärinen avustaminen läheisempää ja
viime vuosina matkani ovat olleet pääasiassa
lastenkotikeikkoja Pietarin eteläpuolelle yhdessä
Anneli Helmisen kanssa. Näitä matkoja olemme
tehneet jo ainakin kuusi vuotta. Siversk, Luga,
Lomonosov ja Lopuhinka ovat muun muassa
niitä paikkakuntia, joissa olemme vierailleet
lastenkodeissa. Itselläni on ollut oma
humanitäärinen varasto alusta lähtien.
  Idäntyön sihteerinä alkaa nyt neljäs vuosi.
Koko tämä toiminta, ammatinvaihdoksineen,
liittyy omaan uskoontulooni noin 50-vuoden
iässä. Hyvin on mennyt, johdatusta on ollut,
kiitos Herralle!
                        Tapani Vanhala

Uusi rahastonhoitajamme

Olen 38 v ja ammatiltani yrittäjä, kohta jo
kuudetta vuotta.
Perheeseeni kuuluu vaimo Marita ja 2 poikaa
Aleksi 12 v. ja Jaakko 5 v.
Harrastuksista voisi mainita luistelun poikien
kanssa, kesäisin uiminen ja sulkapalloilu on
mukavaa .
Seurakunnan piirissä olen toiminut diakoniatyön
vararenkaassa, pyhäkoulutyössä, erilaissa
talkootöissä ja Jumalanpalveluksissa avustajana.
Luottamustoimena on ollut muutaman vuoden
ajan SLEYn paikallisosaston hallituksen
jäsenyys ja varasihteerin toimi. Riihimäen
idäntyössä olen ollut kannatusjäsenenä ja
talkolaisena, ennen nykyistä luottamustointa.
       Toivon pystyväni hoitamaan Riihimäen
idäntyön tilejä parhaan kykyni mukaan.
Toivottavasti kokemukseni yrityselämästä ja
tietokoneista helpottaa vastuun kantamista.
                              Jari-Pekka Koppinen
…………………………………………………..

Uusi hallituksen jäsen

    Olen Kira Salminen, neljän lapsen äiti.
Lapseni ovat iältään 5 ja 20 vuoden välillä.
Työskentelen sairaanhoitajana. Sydäntäni on
erityisen lähellä musiikki ja ennen kaikkea laulu
ja siksi olenkin jo toistakymmentä vuotta
laulanut Riihimäen kirkkokuorossa. Työni
hektisyydestä johtuen olemme perheenä
asettautuneet maaseudun rauhaan, jossa kuulee
ja näkee luonnon sen koko komeudessaan.
Nelisen vuotta sitten nähdessäni jutun Idäntyön
toiminnasta ajattelin, että josko minusta voisi
olla jotakin hyötyä edes yhdelle vangille, niin se
jo olisi jotakin. Näine ajatuksineni otin yhteyttä
Jukka Järveen ja siitä se sitten lähti.
Riihimäen Idäntyön matkassa olen olut
toukokuusta 2006 lähtien. Paljon olen
kuluneiden vuosien aikana oppinut itsestäni,
elämästä ja ihmisyydestä. Olen huomannut
elämäni varrella Herran johdattaneen polulleni
asioita ja ihmisiä sekä haasteita, joiden kautta
olen voinut kasvaa ihmisenä ja ennen kaikkea
lähimmäisenä toiselle ihmiselle. Ja mikä
upeinta, niin suhteeni Jumalaan on syventynyt.
Pyrin toimimaan kuten Luukkaan
evankeliumissa (6:31) on kirjoitettu: "Niin kuin
te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te
heille.”                        Kira Salminen
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Kotimaan tukijäsen hallituksessa

Olen Pirkko Arola, Riihimäen seurakunnan
pitkäaikainen työntekijä. Ensi vuonna tulee 36
vuotta täyteen ja eläke koittaa. Perheeseeni
kuuluvat puoliso Pauli, viisi aikuistunutta lasta
ja seitsemän lastenlasta. Idäntyöhön tulin
mukaan 2000 luvun puolella käytyäni ensi
kerran Pietarin vankiloissa. Tunnen olevani
enemmänkin kotimaan tukijäsen, koska en ehdi
mukaan matkoille. Koen, että meitä, jotka
touhuamme taustajoukkoina tarvitaan myöskin.
Voimme kerätä rahaa ja tehdä talkootyötä ja
ennen kaikkea rukoilla toiminnan puolesta.
Omaan elämääni on tullut paljon uutta tämän
työn kautta. Olenkin siitä hyvin kiitollinen.
                  Pirkko Arola
………………………………………………

Kolmas kausi hallituksen jäsenenä
     Olen Sanni-Maria, 28 vuotias uskovainen,
vaimo, äiti ja opiskelija. Idäntyöhön olen tullut
mukaan 3,5 vuotta sitten ja tämä on nyt kolmas
kausi hallituksen jäsenenä. Tapasin silloisen
tulevan mieheni ensimmäisellä Idäntyön
matkallani 2006 toukokuussa, Sasha vapautui
2007 vankilasta syyskuussa ja menimme
naimisiin 2008 maaliskuussa. Nyt meillä on
vuoden ikäinen tytär Lilja, joka on saanut
nimensä Lilja Skibjukin mukaan, jota
arvostamme ja rakastamme suuresti! Lilja
minutkin perehdytti Idäntyön asioihin, ja siitä
olen kiitollinen.
      Olemme Sashan kanssa muuttaneet
Suomeen viime syksynä, kun Sasha sai
ulkomaan passin ja muut luvat kuntoon.
Tarkoituksena on asettua tänne niin kauaksi
aikaa, kun Jumala ohjaa. Olemme liittyneet
Riihimäen Uskonyhteys (Fellowship)-
seurakuntaan. Minä olen voinut jatkaa
pikkuhiljaa venäjän opiskelujani yliopistolla ja
Sasha on hakenut tammikuussa alkavalle
suomen kielen kurssille ns.
kotouttamikoulutukseen. Pietariin olemme
edelleen säännöllisesti yhteydessä, ja
tarkoituksena on jatkaa mm. Pyhän Olgan
sairaalassa kokouksia vammaisten lasten
vanhemmille.
     Haluaisin, että Idäntyön hallitus tällä
kaudella voisi etsiä yhdessä Hänen kasvojaan ja
Hänen tahtoaan, niin että voisimme kulkea, ei
omassa ihmisvoimassa, vaan Hänen Henkensä
voimassa.
                     Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova

  Sasha, Lilja ja Sanni-Maria, koko perhe
samassa kuvassa.
…………………………………………………..

Minun matkani Idäntyöhön

      Olen ollut Riihimäen idäntyön matkoilla
lähes 2 v miltei kuukausittain. Minulla ei ole
ollut Venäjän työhön mitään hienoa työnäkyä tai
kutsua, minkä perusteella olisin lähtenyt työhön
mukaan.
       Tulin lähteneeksi Venäjän matkalle kesällä
2007 Jukka Järven mukana, silloin vain
tapaamaan serkkujani Venäjällä. Olin aiemmin
käynyt vain kerran Leningradissa. Äitini oli
inkeriläinen Lempaalasta ja joutui kärsimään jo
lapsuudestaan lähtien venäläisten sortoa, heidän
yrittäessään venäläistää inkeriläisiä ja estää heitä
palvelemasta Jumalaa luterilaiseen tapaan. Kun
raja-alue sitten v. 1936 tyhjennettiin, äitini
vanhemmat vangittiin ja äitiäni nuoremmat
veljet sijoitettiin lastenkotiin. Äitini jäi aivan
orvoksi perheestään ja suvustaan ja joutui
vastaamaan itsestään 13 vuotiaasta lähtien.
Maailmansodan melskeissä hän sitten ajautui
Saksaan pakkotyöhön, mistä pääsi Suomeen v.
1943. Siitä lähtien hän eli Suomessa ja meni
naimisiin hämäläisen isäni kanssa. Äiti sai
kuulla vasta 1950 -luvun lopulla äitinsä ja
veljiensä elävän Venäjällä, isä oli kuollut
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vankilassa. Mummo, eno ja serkkuni ovat sen
jälkeen käyneet Suomessa ja olen saanut
tutustua minulle täysin vieraisiin sukulaisiini.
        Lapsuuteni ei ollut kovin helppoa ja
mukavaa, sillä meitä pidettiin “ryssinä”, vaikka
äiti puhui äidinkielenään suomea, venäjää vain
jonkin verran. Äiti koki vaikeana sen, että
Venäjällä hän oli hyljeksitty suomalainen ja kun
hän tuli kotimaahansa Suomeen, täällä hän
olikin “ryssä”. Minua kiusattiin koulussa myös
tästä taustastani johtuen. Äidillä oli huonot
kokemukset venäläisistä ja hän kertoi välillä
niistä ajoista katkerana. Isänikin oli sodan
läpikäynyt eikä hänelläkään venäläisistä parasta
mahdollista käsitystä ollut, niin kuin tiedämme
sen sukupolven kokemuksista. Vanhempien
kertomukset porautuivat lapsen mieleeni ja ovat
vaikuttaneet suhtautumisessani Venäjään.
         En nuorena oikein ymmärtänyt elämäni
tarkoitusta. En osannut edes etsiä Jumalaa enkä
ainakaan Jeesusta, vaikka äiti opettikin
iltarukouksia ja virsiä. Mutta Jumala etsi minut,
sain 17 -vuotiaana Johanneksen evankeliumia
lukemalla kokea, miten Jumala rakastaa minua
ja Jeesus on kuollut puolestani, sovittanut
syntini ja sain elämääni tarkoituksen, palvella
Herraa. Heti alkuaikoina nuorena uskovana koin
lähetyskutsun ja olin kiinnostunut lähinnä
Afrikasta. “Normaaliin” lähetystyöhön en
kuitenkaan lähtenyt, mutta Israelissa vietin
eripituisia jaksoja 1980 -luvulla, yhteensä n. 5 v.
tehden monenlaista vapaaehtoistyötä
kibbutseilla, Lähetysseurassa ja paikallisissa
seurakunnissa ym. Se oli itselleni hyvin
merkittävä jakso elämässäni. Sen jälkeen olen
tehnyt hoito- ja sosiaalialan töitä ja asustelen
yksin eikä minulla ole lapsia.
       Olen omasta syystäni ollut pitkään sivussa
lähetys- ja evankelioimistyöstä, en varmaankaan
Jumalan tahdosta. Ainakaan Venäjälle
vankiloihin lähdöstä en ole koskaan haaveillut.
Tuon aluksi mainitsemani Venäjän matkan
jälkeen v. 2007 koin, että haluaisin tutustua
vankilatyöhön ja rohkaistuin lähtemään
kokeeksi. Vanhat mielikuvat Venäjästä eivät ole
pyyhkiytyneet kokonaan pois, vaikka Jumala
olikin tehnyt työtä minussa sen asian suhteen.
Jumala on voimallinen muuttamaan myös
lapsuudessa saamamme haavat ja käyttää jopa
niitä omaksi kunniakseen. Ensimmäisen
vankilamatkan jälkeen olen lähtenyt sinne yhä
uudestaan ja olen omalta osaltani saanut
Jumalan armosta kertoa venäläisille, että Jumala
rakastaa heitäkin ja tahtoo armahtaa heidät

kaikesta synnistä ja ottaa heidät lapsikseen
Jeesuksen tähden.  Jumala on saanut siinä
samalla eheyttää minua “venäjänhaavoistani”.
Minun kohdallani on tapahtunut ihme, jonka
vain Jumalan armo ja rakkaus on saanut aikaan.
      Jatkan toistaiseksi tässä työssä, sen mukaan
kuin koen Jumalan johdattavan, Hänen
johdatuksensahan on meille aina parasta. Olen
saanut tavata myös sukulaisiani näiden matkojen
aikana ja hekin ovat saaneet kuulla Jumalan
armosta heitä kohtaan.
       On ollut innostavaa nähdä, miten Jumala on
johdatellut ja varjellut jokaista matkaa. Suurin
ilo on siitä, että Jumalan sana tekee työtään
monien sydämissä siellä, Jumalan sana ei palaa
tyhjänä. Jotenkin koen, että onkohan meillä enää
kauaa aikaa tehdä työtä Venäjällä. Niin kauan
kun on aikaa, tehkäämme sitä. Saamme jättää
kaikki asiat Jumalan hyvään hoitoon!
        Lopuksi haluan kiittää kaikkia, jotka ovat
rohkaisseet minua tulemaan mukaan matkoille
ja hyvästä työyhteydestä matkoilla sekä kiitän
luottamuksesta, että katsoitte minut arvolliseksi
olemaan yhdistyksen hallituksen jäsen.
                                               Heli Virtanen
………………………………………………….

 Kotimaantyön aktiivina

    Meillä on  neljä lasta, yhdeksäs lapsenlapsi
kohta syntymässä ja yksi lapsenlapsenlapsi.
Onneksi olen jo eläkkeellä. No, onhan tosin
näitä sivutoimia, mm. lumitöitä. Perheen
apukuljetusten lisäksi toimintaa riittää Hengen
Uudistus kirkossamme ry:n hallituksessa,
Kansan Raamattuseuran talkoissa, seurakunnan
Sanan ja rukouksen illoissa, miesten
saunailloissa, jne. Pahin on tietysti tämä
Idäntyö, joka on vienyt aikatauluni äärimmilleen
jo ainakin 17 v.
      Jotenkin erilaiset kuljetustehtävät,
lahjoitustavaroiden haku, varastointi,
kirpparikuljetukset, kierrätyksen hoitaminen,
ym. on langennut harteilleni. Olen ilmeisesti
lähinnä “komentokeskusta”. Tätä hommaa
riittää lähes joka päivälle. Vaikka emme ole
missään ilmoitelleet, lahjoitustavaraa tulee
Keltaiselle talolle päivittäin. Pieni Idäntyön
varasto pullistelee koko ajan. Helena lajittelee
sitä mukaa kun ehtii. Kantoapuna Tuomas on
korvaamaton.
      Meillä on myös näitä vakituisia lahjoittajia,
monet jo vuosien takaa. Heitä on mukava tavata
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ja kertoa työn kuulumisia. He ovat aidosti
mukana.
    Vapaaehtoisia työntekijöitä kaivattaisiin juuri
tänne Riihimäelle. Sellaisia, jotka eivät
tuntejaan laske, vaan tekevät työtä Jumalalle.
                                      Risto Jokinen
………………………………………………….

 Yksi ”alkuperäisistä”
    Olen ollut Riihimäen Idäntyössä mukana sen
pienestä alusta lähtien. Kaikki alkoi Reijo
Loikkasen vahvasta esimerkistä ja kutsusta
keräämään vaatteita Pietarin vangeille.Emme
silloin tienneet, mitä olisi tuleva, mutta Jumala
antoi rakkauden palon sydämiin.
     Jumala on vaikuttanut suuria meidän pienten,
tavallisten ihmisten antautumisen kautta. Työ on
kantanut hedelmää, niin että Pietarissa ja
Novgorodin maaseudulla uskoontulleet ja
avustamamme ihmiset tekevät itse avustustyötä
heikompiosaisten keskuudessa.
      Viime aikoina ovat monet ”alkuperäisistä”
Idäntyön tekijöistä joutuneet lopettamaan
sairauden tai muun vakavan syyn tähden. Siitä
olen ymmärtänyt, että minunkin aikani ja
toimintani tässä tehtävässä on loppusuoralla.
Vielä pitäisi kirjoittaa muistelmat monista,
monista henkilöistä, jotka ovat olleet
merkittäviä työntekijöitä ja työn ystäviä näinä
Idäntyön vuosina!
       Ainoa asia, johon vielä toivoisi kohennusta,
olisi työn vakavaraisuus. Mutta merkillisesti
Jumala on huolehtinut Idäntyön raha-asioista
niin, että tähän asti olemme suoriutuneet
velvoitteistamme ja avustuskohteittemme
rahoituksesta. Joskus kyllä tulee ajatus, että
pitääkö rahojen aina tulla niin viime hetkellä!
 – Ehkä se vain lisää ymmärrystä siitä, että
olemme täysin Jumalan varassa!
                  Helena Jokinen

Riihimäen Idäntyö ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

 Tärkein työmuoto on
evankeliointi vankiloissa Venäjällä.
  * Vankilalupien hakemisen vuoksi myös
muissa avustuskohteissa käydään niiden
matkojen yhteydessä.
* Vapautuvien vankien ja heille
perustettujen tukikotien avustaminen ja
ylläpito Kollontaikadulla ja Samohvalovissa.
* Yksityishenkilöiden, köyhien perheiden ja
lastenkotien tukeminen
* Pastori Igor Smirnovin ja hänen
seurakuntansa ”Mirotvoretsin” avustustyön
tukeminen kuukausittain
* Pyhä-Olga lastensairaalan tukeminen

Toimintaa
 * säännölliset evankelioimis- ja
avustusmatkat vähintään kerran
kuukaudessa
* Varojen hankintaa: myyjäiset, lahjoitukset,
tapahtumat, jäsenmaksut, kirpputorimyynti.
* Varastointi, humanitaarisen tavaran
keräys ja eteenpäin toimittaminen
* Hildan kirjeenvaihto hengellisistä aiheista
vankien ja vapautuneiden vankien  kanssa
* Työstä tiedottaminen: oma tiedotuslehti
Vera, omat nettisivut, eri tilaisuuksissa työn
esittelyä
* Suhteita pitää hoitaa venäläisiin
yhteistyökumppaneihin, mm Sisäministeriön
vankeinhoito-osastoon, GUFS:iin
* Omien vapaaehtoistyöntekijöiden
yhteistyö- ja virkistystoiminta, Hirvijärven
virkistyspäivä ka Juhlalounas uudenvuoden
päivänä.

Työntekijät
* Yhdistyksen hallitus johtaa aktiivisesti
kaikkia työtehtäviä.
* Keltaisella talolla toimiva käsityökerho
tekee tuotteita Idäntyön hyväksi
* Pyrimme saamaan erilaisiin projekteihin
vapaaehtoisia työntekijöitä

Tulevia tapahtumia
* Hallituksen kokoukset n. kerran
kuukaudessa
* Osallistutaan Riihimäellä eri järjestäjien
myyjäisiin ja tapahtumiin. Kirpputorimyyntiä
Juppalassa, Keltaisessa Talossa askartelu-
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Riihimäen idäntyö ry
Y 1877757-1
Koivukatu 21, 11710 Riihimäki
Keräyslupa OKU
Voimassa
Rengon Säästöpankki 426211-233876
Jäsenmaksut 25 €/ vuosi viite 5050
Lahjoitukset viite 5005
Puheenjohtaja
Soili Juntumaa 0505525529
               soili.juntumaa@evl.fi
Sihteeri
Tapani Vanhala 0400307475
                tapani.vanhala@kolumbus.fi
Rahastonhoitaja
Jari-Pekka Koppinen

Pirkko Arola
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova
Kira Salminen
Heli Virtanen 0415164944

 Risto Jokinen 0403527055
 Helena Jokinen 0503734070
              herijok@elisanet.fi

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi

ja käsityötuotteiden myyntiä
*  Elina Vettenrannan konsertti
maaliskuussa Idäntyön hyväksi
* Järjestetään tapaaminen ja neuvottelu
muiden vastaavaa työtä tekevien
suomalaisten ryhmien kanssa tammi-
maaliskuussa
* Elokuussa Pappilan pidot Rengossa
* Työtekijöiden virkistyspäivä Hirvijärvellä
elo- syyskuussa ja Uudenvuoden lounas

HUOM! - Tilattavissa muillekin
paikkakunnille ja seurakuntiin Idäntyöstä
kertovia iltoja, musiikkia, ajankohtaisia
puheita, kuvia. Tilaa!

Varainhankintaa
* myyjäiset, lahjoitukset, tapahtumat,
jäsenmaksut, kirpputorimyynti, ym

 Tiedotus
* Vera lehti ilmestyy joka kuukausi
* Internetsivut: www.riihimaenidantyo.fi

Tavoitteita vuodelle 2010
* Toiminnan rahoituksen kehittyminen
vakaalle pohjalle
* Innostettava mukaan uusia
vastuunkantajia ja vapaaehtoisia avustajia
kaikkiin tehtäviin
* Avoimuuden ja suunnitelmallisuuden
kehittäminen
……………………………………………..

Kiitos  vuodesta  2009
kaikille työntekijöillemme,
tukijoillemme  ja
esirukoilijoillemme!
  Me kiitämme aina Jumalaa teistä
kaikista, kun muistamme teitä
rukouksissamme. Jumalan ja Isämme
edessä me lakkaamatta muistelemme sitä,
kuinka usko on saanut teidät toimimaan
ja rakkaus näkemään vaivaa ja kuinka
kärsivällisesti te panette toivonne
Herraamme Jeesukseen. Mehän tiedämme,
te Jumalalle rakkaat veljet, että Hän on
teidät valinnut.             1. Tess.1:2-4

Sablinon vankilan naisia kokouksessa vuoden
takaa. Naiset ovat avoimia ottamaan vastaan
Hyvää Sanomaa Rukoilkaa, että sisäänpääsy
vankilaan helpottuu.


