
1

Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antakaa

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry                                                                                   HELMIKUU 2010

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Ihmisen murhe on yhteinen
   Jo 2000 vuotta sitten Paavali oivalsi vertaistuen
merkityksen! Hän kirjoitti Korintin
seurakunnalle: ”Ylistetty olkoon meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä,
armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala!
Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme,
niin että me häneltä saamamme lohdutuksen
voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa
olevia.  Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat
tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on
Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Jos me
olemme ahdingossa, se koituu teille
lohdutukseksi ja pelastukseksi.  Jos saamme
lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään
samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea.  Me
luotamme lujasti siihen, että te kestätte.
Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne
kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta
osanne.” (2 Kor.1:3-7)
    Lukiessani tätä viime sunnuntain tekstiä
ymmärsin jotain myös omalla kohdallani.
Ymmärsin jotain uutta työstämme vankiloissa.
Uskon, että me kaikki vankilaevankelistat
olemme saaneet osamme kärsimyksen maljasta ja
siksi haluamme jakaa lohdutusta niille, jotka nyt
kärsivät.  Lohdutuksen jakaminen edellyttää
kuitenkin sitä, että on itse käynyt läpi omat
kipunsa ja löytänyt lohdutuksen.  Kärsimyksen
jakaminen voi lohduttaa, vaikka se ei ota pois
omaa kipua.  Mutta siinä jakamisessa on aina
Herramme läsnä. Tätä ihmettä  me saamme aina
uudestaan olla todistamassa matkoillamme.
Kiitos siitä Herrallemme, joka itse antaa
jokaiselle suurimman lohdutuksen, rauhan ja
ilon!
”En paljon jaksa, Herra, vain hiljaa rukoilla.
Nyt toisten hoiva kantaa, saan maata levossa.--
Myös rakkaitani muista ja auta kestämään.
Oi Herra, heitä kutsu turviisi lepäämään.
Isäni, niin kuin tahdot, nyt lapsellesi tee.
Suo, että uusi aamu toivoa säteilee.”
(virsi 481:2,4,5)
Sydäntalven valossa, kevättä aavistellen, kaikkia
matkakumppaneitani siunaten,
             Soili Juntumaa, puh.joht.

Terveiset Pietarin ristiretkeltä
     Saimme mahdollisuuden lähteä koko perheen
voimin Pietariin kymmeneksi päiväksi
Tapaninpäivänä. Pietarin asunnolla oli
tullessamme Kira Salminen tyttärensä Riia-
Teresan kanssa. He olivat olleet Sergein ja
Natashan häissä, jotka olivat 25.12.Pietarissa.
Mirotvorets kirkon jäsenet olivat valmistaneet
heille kauniin hääjuhlan.
       Tullessani Pietariin keskitin ajatukseni ja
tarmoni välittömästi Pyhän Olgan sairaalaan
ehtiäksemme pitää siellä evankelioivan
kokouksen ennen Venäjällä vuoden vaihteessa
alkavia pitkiä vapaita. Maanantaina 28.12.
pidimme sairaalassa kokouksen, paikalla oli noin
8 äitiä. Lopuksi paikalla oli enää kolme äitiä, ja
saimme johdattaa heidät uskonratkaisuun!
Rukoillaan näiden nuorten naisten puolesta, Iran
ja pikku Iljan perheen, ja Dashan ja Danielin
perheen, puolesta. Yhden nimeä en valitettavasti
tiedä. Iralle annoimme tulkkimme Valentina
Mitroskinan puhelinnumeron, sillä hänkin asuu
Pushkinissa. Hän on muuten juuriltaan
inkerinsuomalainen ja entinen sukunimi oli
Kokka. Pieni Ilja poika oli kovin hintelän ja
velton oloinen. Dasha, pienen Danielin ja
miehensä kanssa, asuvat Grasdanskin metron
lähellä. Toivottavasti hänen tiensä johtaa joku
sunnuntai kokoukseen.
    Uutta armon vuotta otimme vastaan
ystäväporukalla Andrein ja Marina Murugovin
kotona. Meidän lisäksemme siellä olivat pastori
Igor Smirnov perheineen ja Natasha Ivanova
muutaman viikon ikäisen Nikita pojan kanssa. Isä
Viktor oli joutunut tällöin työvuoroon. Kovinhan
tuo vauva pieneltä näytti, vaikka syntymäpainoa
olikin ollut 4300 g! Tuoreet vanhemmat ovat
luonnollisesti haltioissaan tästä odotetusta
lapsesta. Ja kovasti isäänsä muistuttaa pikku
Nikita.
      Pääsin käymään myös Sadovnikovien
perheessä veli Anatolin kanssa. Veimme Dianalle
(11v.) oman hetekan, patjan ja vuodevaatteet,
sillä hänellä ei ole ollut paikkaa missä nukkua!
Äiti Ira siis nukkuu pienimpien kanssa
vuodesohvalla, tällä hetkellä kolmen 7-9 vuotiaan
kanssa. Olin kovin siunattu saadessani toimittaa
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tällaisen rakkaudenlahjan tuolle ihanalle tytölle.
Veimme myös tuntuvasti ruokatarvikkeita sekä
vaatteita. Perheessä asuva toinen lapsenlapsi
Dasha, 10 kk, voi ja kasvaa suhteellisen hyvin
nuoren Anjan hoidossa. Lapset olivat olleet koko
marraskuun todennäköisesti sika-influenssassa, ja
olivat kuukauden poissa koulusta.
       Palasimme kotiin loppiaisena, ja Sashaa
odotti poliisilaitoksella pysyvä oleskelulupa!
Myös suomen kielen kurssit alkoivat, ja ne
jatkuvatkin vuoden loppuun asti. Ei voi taas kuin
todeta, että Herra on hyvä ja uskollinen!
      Toivotan sinulle ja perheellesikin oikein
siunattua alkanutta vuotta sen myötä tulevine
haasteineen. Johanneksen kolmannen kirjeen
sanoin: ”Rakkaani, minä toivotan sinulle, että
kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin
sielusikin menestyy”.  Amen!
          Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova

Hyvä ystävämme jo monen vuoden ajalta, Viktor
Ivanov poikansa Nikitan, n. 1 kk, kanssa.

Vankilamatka Pietariin 15.-17.1.10
      Osasimme odottaa pakkaskelejä ja kaikki
matkalaiset olivat hyvin pukeutuneita. Auton
lämmityslaite ei ollut kunnossa, se puhalsi
jääkylmää tai porotti täysillä kuumaa ilmaa,
mutta kukaan ei valittanut. Perjantai-aamun
olivat hyvin varhain aloittaneet Tampereen
suunnalta tulleet Elina ja Vihtori Muhujärvi,
Mirja Turtio ja Mailis Vörlin. Puoli kuudelta
Riihimäeltä lähdettäessä mukaan tuli myös Kira
Salminen muiden mukaan Helenan kyytiin.
Vaalimaalle saavuttuamme lyöttäytyivät mukaan
Helsingin suunnasta tulleet Hilda Taipale ja
Jorma Vuoti. Matka joutui erittäin nopeasti ja
tullissakaan ei turhia viivytelty.
     GUFSIN virkailijoita Pietarissa ehdimme
tapaamaan hyvissä ajoin. Mutta siellä saimmekin
kuulla ikäviä uutisia. Ensiksikin ministeriön ylin
johtaja on vaihtunut, joten anomuksemme
seuraaville matkoille eivät kelvanneet siitäkään
syystä. Mutta lisäksi Moskovan taholta oli jälleen
pantu katkolle ulkomaalaisten vierailijoiden
käynnit vankiloissa, kunnes asiasta olisi jälleen
neuvoteltu ylimpien johtajien kesken.
    Asia tuli täysin kylmänä suihkuna, olimmehan
jo suunnitelleet vankilakäyntien lisäämistä
kahteen matkaan kuukausittain. Viipurin ryhmä
oli ehtinyt käydä omassa vankilassaan vain kaksi
kertaa kahden vuoden tauon jälkeen. Olimme
täysin tyrmistyneitä.
    Seuraavaksi ajoimme Igor Smirnovia ja hänen
perhettään tapaamaan pitkästä aikaa.
Keskustelimme kuntoutuskotimme asioista ja
tulevaisuuden näkymistä, sekä pietarilaisista
seurakunnista ja niiden oppipainotuksista. Igor
esitteli meille myös kuvin heidän seurakuntansa
Mirotvoretsin tekemää työtä pummien parissa.
Heitä auttaessaan ja evankelioidessaan he eivät
astu kenenkään reviirille ja työtä riittää.
Seurakuntalaiset etsivät paikkaa, jossa voisivat
saunottaa ja pukea puhtaisiin vaatteisiin ja
ruokkia näitä onnettomia. Suomesta he odottavat
vaatteita ja rukoustukea. Työ on erittäin raskasta.
       Lauantaina meillä oli Sablinon vankilassa
vahva evankelioimistilaisuus ja naisia oli
kuulemassa noin 130. Mirja ja Mailis todistivat
koskettavasti, Vihtorin syntetisaattori lumosi
kuulijat ja laulu kaikui. Jorma todisti omasta
elämästään, kuinka Jumala muutti kaiken. Kun
Jeesus tuli, jäi viina, kiroileminen, pelihimo,
unettomuus ja viha. Mutta meidät keskeytettiin jo
ennen määräaikaa, joten rukoilla emme ehtineet,
kuin vain ihan muutaman puolesta.

RUKOUSAIHEITAMME
-19.1.2010 lähtien ei enää annettu lupia
ulkomaalaisille ryhmille Venäjän vankiloihin.
Asiasta käydään korkealla taholla
neuvotteluja. Rukoillaan, että neuvotteluiden
tulokset olisivat meille suotuisat.
- Rukoillaan myös kansallisten venäläisten
ryhmien puolesta, että toimisivat omalta
osaltaan Jumalan johdatuksessa
vankilaevankeliointityössä
- Rukoillaan kaikkien vankiloiden uskovien
puolesta
- Igor Smirnovin ja hänen seurakuntansa
työn puolesta
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   Kolpinon lastenkodissa tuli luoksemme ensin
vanhempia lapsia, ja kerroimme heille heidän
kasvinkumppanistaan, Pavelista, että hän on
Kolpinon nuorisovankilassa. Ja täälläkin Jorma
kertoi ongelmistaan ja uskoontulostaan. Lapset
varmasti ymmärsivät tämän todistuksen. Heistä
monet ovat kokeneet kodeissaan monia pahoja
asioita, ja voi olla, että he unelmoivat tämän
muutoksen tapahtuvan heidänkin vanhemmilleen.
       Kollontaikadun tukiasuntolassa tapasimme
tällä kertaa vain muutamia miehiä. Suurin osa 17
asukkaasta oli juuri lähtenyt seurakunnan
kokoukseen. Aluksi olimme hiukan pettyneitä, ja
jotkut alkoivat jo suunnitella muuta ohjelmaa.
Mutta siinä keskustellessa, laulaessa ja
todistaessamme kävi niin, että paikalla olleet
uudet miehet, joita oli kolme, tulivatkin Herran
koskettamiksi ja illan lopuksi he halusivat lähteä
Häntä seuraamaan!
       Seuraavana aamuna meillä oli ensin
Metallostroin vankila. Sinne pääsimme nopeasti -
- ja kaikkine kamppeinemme! Ei edes kysytty,
mitä siinä kanniskelet. Koolla oli noin 20-30
miestä, lauloimme ja todistimme. Mieleeni
muistui ensimmäinen käyntimme täällä, Reijo
Loikkasen jalanjäljissä. Sasha Login oli
ensimmäisenä seurakunnan johtajana,
uranuurtajana. Ja ne monet miehet hänen
jäljessään, kantaen vastuuta veljistään täällä
uskomattoman vaikeissa oloissa. Kehotin
näitäkin veljiä pitämään huolta toisistaan, että
pysyvät uskon tiellä, vaikka me emme enää
tulisikaan.
     Kiirehdimme Kolpinon nuortenvankilaan.
Saimme viedä siellä Pavelille kavereitten
terveiset lastenkodista. Mutta kaikenlaisen
viivyttelyn seurauksena meille ei jäänyt juuri
lainkaan aikaa puhua pojille, mutta saimme pitää
ruokakonsertin sillä aikaa, kun pojat söivät.
    Seuraavasta kerrasta emme osaa sanoa, onko
meillä enää mahdollista julistaa evankeliumia
vangeille. Mutta rukoillaan kaikki, että herätys
kulkee vankiloissa ja monet pelastuvat!
                     Helena Jokinen

Uusi Elämä -
kuntoutuskeskus huumeista vapautuneille
   Entisessä panssarivaunuhallissa seisoo kaksi
suurta betonimyllyä rinnakkain. Näihin miehet
heittelevät lapioilla hiekkaa ja sementtiä. Vettä
kaadetaan ämpärillä. Valmis betoni kaadetaan
myllyjen toisella puolella oleviin astioihin. Niistä
valmis betoni siirretään muotteihin kovettumaan.
Miehiä on hämärässä hallissa ainakin 20. Näin

syntyvät erilaiset pihakivet ja katukivet.  Ne ovat
huumeista vapautuneiden  kristillisen
kuntoutuskeskuksen tärkeimpiä myyntituotteita.
      Kuntoutuskeskus Uusi Elämä sijaitsee
Suomenlahden eteläpuolella, Kotlissa, entinen
Kattilan kylä, lähellä Viron rajaa. Keskukseen
kuuluu kaksi eri toimipistettä noin 30 kilometrin
päässä toisistaan. Toinen on entinen kunnostettu
vanhainkoti ja toinen, suurempi on entinen
armeijan varuskunta. Keskuksessa on kerrallaan
kuntoutuksessa 180 - 200 henkeä, pääasiassa
nuoria, Pietarin viemäreistä poimittuja, kuten asia
ilmaistiin.
     Henkilökuntaa on noin 80, heistä suuri osa on
entisiä kuntoutettuja, jotka ovat jääneet
keskukseen töihin auttamaan toisia, kun ovat itse
pelastuneet.
      On normaalia, että kuntoutukseen pääsyä
pitää jonottaa. Jo sinä aikana heistä pidetään
huolta ja  heitä valmistellaan kuntoutukseen
tuloon.  Niin kuntoutettavat kuin henkilökuntakin
on jaettu pieniin soluihin ja uusi tulokas
sijoitetaan omaan soluunsa, jossa muut jäsenet
pitävät tulokkaasta huolta.  Kaksi ensimmäistä
kuukautta tulokas on juniori. Sen jälkeen hänestä
tulee seniori. Kuuden kuukauden jälkeen seniori
saa jo omia junioreita huollettavakseen.
     Kuntoutus perustuu hengelliseen prosessiin.
Joka aamu ja ilta  on 30 - 40 minuutin hengelliset
tilaisuudet. Yhdessä työskentely on tärkein
prosessi hengelliseen kristillisyyteen.
Kuntoutettavat alkavat ajatella eri tavalla, alkavat
kunnioittaa toisiaan ja auttavat toisiaan, tekevät
enemmän työtä auttaakseen toisiaan.
     Toiminta Kotlissa alkoi 1999, vanhainkodin
tiloissa jo muutama vuosi aiemmin.
Kuntoutusjakso on yksi vuosi. Tähän mennessä
lähes 900 henkeä on ollut vuoden
kuntoutuskurssilla ja 600 hengen kohdalla
tulokset ovat olleet hyviä, kertoi johtaja Sergei
Matevosjan.
       Kuntoutukseen tulo on aina vapaaehtoista.
Kuri on kova. Ei tupakkaa, ei alkoholia, ei seksiä.
Pakko ei ole olla, pois saa lähteä. Mutta
takaisinkin saa tulla. Kuntoutettavat henkilöt ovat
tullessaan  yleensä terveydeltään huonossa
kunnossa, monet ovat olleet vankilassa, osa ei ole
tehnyt töitä koskaan.
        Tällä hetkellä tällaisia kristillisiä
kuntoutuskeskuksia on Venäjällä yhteensä 40. Ne
tekevät myös yhteistyötä ja niillä on yhteinen
liitto, jonka johtajana Sergei Matevosjan myöskin
on. Hän sanoi, että näissä keskuksissa on tällä
hetkellä  vieroituskuntoutuksessa n. 5000 henkeä.
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Hänen mukaansa määrä on kuitenkin pieni, sillä
joka vuosi huumeiden käyttäjiä kuolee 120 000
pelkästään yliannostuksen uhreina.
     Nämä kristilliset kuntoutuskeskukset, mukaan
luettuna Uusi Elämä Kotlissa, eivät saa valtiolta
avustusta arvokkaaseen työhönsä. Sen vuoksi,
että he eivät suostu korruptioon, eli antamaan
osaa luvatusta tukirahasta niitä jakaville
virkamiehille. Rahoitus perustuu pelkästään
lahjoituksiin, yksityisten ja kirkkojen, sekä
omaan myyntituotantoon ja palveluiden
myyntiin.
      Käynti Kotlissa entisen varuskunnan alueella
oli vaikuttava. Suuret kasarmirakennukset, paljon
ajoneuvohalleja, talous- ja huoltohalleja. Kun
Uusi Elämä sai ne haltuunsa, ne olivat
huonokuntoisia, rakennukset rikottu, ovet viety.
Alueella on mm neljä lämpökeskusta
kaukolämpöä varten.
      Rakennuskantaa on kunnostettu
mahdollisuuksien ja rahatilanteen mukaan.
Entisistä auto- ja tankkihalleista löytyy nyt mm
50 lypsylehmää ja nautakarjaa on yhteensä 100
päätä. Lisäksi on sikoja paljon ja lampaita paljon.
Peltoa on käytössä 20 - 30 ha. Porkkanaa oli
viime kesänä 5 ha, kaalia 6 ha  ja lisäksi
punajuurta ja perunaa, kukkia ja tomaatteja.
     Erilaisia palveluita keskus tarjoaa
ulkopuolisille myös runsaasti. Majoitustiloja,
ruokailu- ja pitopalveluja suuriinkin juhliin,
parturi- ja kampaajapalvelut, hierontaa, sashlik-
ruokala Ust-Lugan sataman portilla, kokoustiloja
Pietarissa, siivouspalveluja, sahatavaraa,
renkaanvaihtopalveluja ja paljon muuta.
      Kaikki ihmiset olivat työn touhussa. Ja
ystävällisiä. He olivat kuin yhtä perhettä.
Johtaja Sergei sanoi, että kristittyjä on kahta lajia,
vilpittömät ja ne muut. Me työskentelemme vain
niiden vilpittömien kanssa.
     Heidän keskuudessaan tapahtuu paljon myös
ihmeitä. Pakko uskoa, kaikki tämä ja kaikki ne
yhteensä 40 kristillistä huumevieroituskeskusta
on luotu ilman yhteiskunnan apua. Siis Pyhän
Hengen voimalla ja uskovien ihmisten
rohkeudella ja uhrautuvalla työpanoksella. Eräs
opetus oli: kun saat pisaran tai enemmän
Jumalalta, anna se kaksinkertaisena eteenpäin.
      Tulkkimme Ida Makarova on ollut mukana
Uusi Elämä-keskuksen toiminnassa alusta
lähtien. Jo ennen laitoksen perustamista hän etsi
ja toi kotiinsa hoidettavakseen  huumeiden
käyttäjiä. Hän on ollut pelastava enkeli monelle
entiselle huumeiden käyttäjälle. Hänen
välityksellään on Suomestakin jo toistakymmentä

vuotta pieni joukko avustanut Uusi Elämä-
keskuksen toimintaa.
       Puutetta ja tarpeita tämän kokoisessa
laitoksessa on paljon. Tällä hetkellä Sergei
Matevosjan kaipasi erityisesti laitospesulan
koneita. Pesukoneet ja silityslaitteet erityisesti
työvaatteiden huoltoa varten. Pesulapalveluille
olisi kysyntää uuden sataman läheisyydessä.
Tietokoneita, työkaluja, sähkötyökaluja ja
moottorisahoja kaivataan, samoin
ulko- ja sisämaaleja tarvitaan paljon.

         Tapani Vanhala

Muutamia tiedotuksia:
 * Vuosi on jälleen vaihtunut ja tänäkin vuonna
keräämme jäsenmaksuna 25 € / vuosi.
Aikaisemmin meillä oli systeemi, että tämän
summan voi suorittaa myös työpanoksella. Nyt
meillä ei ole enää merkittävää varastoa ja sen
työllistävää vaikutusta, kaikki saavat osallistua
jäsenmaksun maksamiseen rahana. Viite
maksaessa pankkiin on 5050.

 * Riihimäen seurakunnassa on niin paljon
toimintaa koko kevään, että Elina Vettenrannan
konsertti piti siirtää syksyyn, Se on 26.9. klo 15

* Teemme matkoja edelleen Pietariin, kohteemme
vain muuttuvat, ehkä myös ajankohdat.  Kaikki
tiedustelut ja ilmoittautumiset Heli Virtanen
0415164944

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 € / vuosi, viite 5050
Lahjoitukset viite 5005
Puh.johtaja Soili Juntumaa 0505525529
               soili.juntumaa@evl.fi
Sihteeri  Tapani Vanhala 0400307475
                tapani.vanhala@kolumbus.fi
Rah.hoit. Jari-Pekka Koppinen  0500715908
Pirkko Arola  0505266121
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755
Kira Salminen
Heli Virtanen 0415164944
Risto Jokinen 0403527055
Helena Jokinen 0503734070 herijok@elisanet.fi

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi


