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LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry                                                     KUULUMISIA MAALISKUU 2010

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

PAASTONAIKA

On paastonaika. Hiljentymisen, rukouksen ja elämän yksinkertaistamisen aika. On aika lähteä kohti
Jerusalemia Jeesusta ristintiellä seuraten.
--  Myös vankilatyössä meillä on tavallaan paastonaika.  Emme pääse vankiloihin, meidän on vain
odotettava parempaa aikaa, Jumalan aikaa. Onneksi tämä työ on Korkeammassa kädessä, meidän ei
tarvitse hätäillä, vaan jättää murheemme Hänelle. Hän tekee työtään jatkuvasti, meistä huolimatta! Mutta
toisaalta samalla Hän tarvitsee meidän käsiämme ja jalkojamme ilosanoman eteenpäin viemiseen.
---  Ensi sunnuntain aiheena on ”Muista minua”.  Rengon seurakunnassa vietämme silloin Hiljaisuuden
päivää, laskeudumme paastonaikaan. Herramme muistaa jokaista luotuaan, jokaista vankia, jokaista
meitä.
---  Tulevan sunnuntain psalmiteksti antakoon meille uutta uskoa huomiseen. Vahvistakoon se meissä
kärsivällisyyttä ja toivoa, kun odotamme, että vankiloiden ovet taas aukenisivat meille.  Sillä
”Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä luotan.  Enhän luota turhaan, ethän
anna vihollisilleni sitä riemua, että he voittavat minut! Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi.”
(Ps.25:1-3)
Siunattua paastonaikaa matkalla kohti ristin ja ylösnousemuksen pääsiäistä!

Soili Juntumaa, puh. johtaja

Riihimäen Idäntyö ry

KEVÄTKOKOUS
Keltaisella talolla Pohj. Asemakatu 5

Sunn. 28.3.2010  klo 13.30 – 15

Käsitellään säännöissä määrätyistä
asioista: mm. vuoden 2009 tilit, tilintark.

tarkastuskertomus ja vastuuvapauden
myöntäminen.

Keitto- ja kahvitarjoilu

Tervetuloa mukaan!
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Helmikuun matkasta Pietariin
EI VÄHEMPI VÄKEVYYS RIITÄ

Helmikuun Pietarin matkalla saimme tutustua kolmeen narkomaanikeskukseen Hatsinan alueella.  Ne
ovat Kollontainkadulla aloittaneen narkomaaniseurakunnan hoitokoteja.  Ukrainasta  tullut pastori Pavel
vaimoineen oli toiminnan käynnistäjä. Pavel, itsekin kauan huumeita käyttänyt ja sittemmin uskoon
tullut, on tehnyt väsymätöntä työtä Pietarissa neljän vuoden ajan. Hän etsii kaduilta narkomaaneja, tuo
heidät seurakuntaan tai vie hoitokoteihin.  Vaatimattomiin parakkeihin pääsevät viimeksi tulleet, osa
asuu itse rakennetuissa, lahjoitusvaroin rahoitetuissa, taloissa.  Päiväohjelma kaikissa on sama:
aamupäivä tehdään töitä joko talossa tai ulkopuolella ja iltapäivällä opiskellaan yhdessä Raamattua.
Talot olivat erittäin siistejä, vaikkakin äärimmäisen vaatimattomia ja osin keskeneräisiä.
Miesten rakentamassa tiilitalossa pidimme lyhyen yhteisen kokouksen, missä oli koolla noin 30 miestä
ja me Idäntyön matkalaiset Hilda, Helena, Vihtori, Elina, Sasha, Taisto ja Soili.  Talossa asuva nuori
mies toimi kitaristina, kun salintäysi miehiä lauloi ja ylisti Jumalaa väkevästi.  He tanssivat ja heiluttivat
käsiään, rukoilivat kaikki yhteen ääneen ja aamenen jälkeen vielä taputtivat.  Tilaisuus oli täynnä
voimakasta yhteenkuuluvuutta, iloa ja sisäistä vapautta. Keskellämme sukkuloi kuin kala vedessä myös
5-vuotias Anton, joka tanssi, rukoili ja ylisti yhdessä muiden kanssa – ja lauloi kovaa!  Mitään kirjoja tai
suunnitelmia ei tarvittu, kun Hengen tuuli puhalsi. Rajua elämää eläneet miehet ja naiset tarvitsevat
myös ”rajua” uskoa, niin että se tuntuu luissa ja ytimissä. Eivät elämykset ole pahasta
uskonelämässäkään, vaikka niiden varaan emme voi rakentaa uskoamme.  Me tarvitsemme elämyksiä,
juhlahetkiä, jolloin uskomme saa vahvistua yhdessä toisten tuella. Kunpa yhä useampi suomalainen
yksinäinen kirkossakävijä voisi löytää yhteisöllisyyden ja yhteisen ilon voiman myös uskon alueella.
Uskonnolliset kulttuurimme ovat erilaisia, mutta me voimme oppia toisiltamme. Me suomalaiset
saisimme antaa enemmän tilaa vapauden ja ilon  Hengelle, niin että emme jäisi kirjojen ja kaavojen
vangiksi omissa jumalanpalveluksissamme.
Tämän Pietarin matkan anti oli ainutlaatuinen, vaikka emme päässetkään vankiloihin. Rukoilkaamme
edelleen, että vankilat ovet aukenisivat taas meille niin että työmme heidän hyväkseen voisi jatkua.

Soili Juntumaa

Vankilaevankelistat!

Venäjällä vankilalähetystyötä tekevien ryhmien yhteinen tapaaminen
Riihimäellä Keltaisella talolla, Pohj. Asemakatu 5,

28.3.2010 klo 15- 18, alkaen keittolounaalla.
Pyrimme saamaan paikalle mahdollisimman monia tätä yhteistä työtä tekevien ryhmien edustajia.

Tarkoituksemme on kartoittaa eri ryhmien toimintatapoja, käyntikertoja ja varsinkin käyntikohteita.
Uskomme, että tapaaminen on hyödyllinen kaikille osapuolille.

Tavoitteemmehan on julistaa evankeliumia mahdollisimman monille vangituille mahdollisimman
monessa vankilassa. Haluamme tavoittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä myös
muualla, lastenkodeissa, kuntoutuskeskuksissa ym, vieden evankeliumia ja aineellistakin apua.

Tilaa ja mahdollisuuksia kaikille toimijoille on runsaasti. Jaetaan voimavarat mahdollisimman hyvin!

Jos tiedät tällaisia ryhmiä, kerro heillekin, että mahdollisimman monet osaavat tulla tapaamiseemme.
Tervetuloa kaikki mukaan !

Ruokailun ym. takia ilmoittaudu Helenalle 0503534070



3

-Onnittelut Jukalle!

Pitkäaikainen Riihimäen Idäntyön aktiivi, ystävämme Jukka Järvi, täytti 31.1.2010 juhlavat 75 vuotta.
Me kaikki ystävät haluamme kiittää ja onnitella Jukkaa! Jukka ja Liisa yhteensä 149 vuotta.
      Jukka ja Liisa ovat olleet Riihimäen seurakunnassa aktiiveja heti uskoontulostaan lähtien vuonna
1976. Persoonallisesti ja vahvasti he ovat olleet mukana eri tapahtumissa ja mallina arkikristillisyydestä.
Jukka oli Teknillisellä oppilaitoksella lehtorina, Liisa käsityönopettajana, lapsia heillä on kolme,
Henriikka, Teppo ja Anu ja nyt neljä lastenlasta.
Jukka koki kutsun lähetystyöhön Nigeriaan alkukantaisen Mumueheimon pariin ja lähti sinne pienen
ryhmän mukana vuodeksi v. 1985. Afrikan kuuman auringon alla hän tutustui sikäläisiin tapoihin,
rakensi kaivoja ja julisti evankeliumia. Myös Liisa ja Anu olivat 9 kk siellä.
      Jukka on ollut aina valmis erilaisiin kokeiluihin ja seikkailuun yhdessä Liisansa kanssa, vaaroja
uhmaten. Raamattujakin he salakuljettivat Neuvostoliittoon -80 luvulla, mikä on varmasti ollut vaikeaa,
koska Jukalle valehteleminen on aina ollut mahdotonta.
      Liisa oli Idäntyön ensimmäisellä matkalla mukana tammikuussa 1995 ja Jukalle alkoi löytyä myös
erilaisia tehtäviä, ensin tavarankuljettajana Suomessa, sitten Venäjälle. Eläkkeelle jäätyään Jukka oli
aina valmis matkalle uusiin maisemiin, avuntarvitsijoita ja avustustarvikkeita riitti. Vuosikausia hän
kuljetti Venäjän rajan yli tavaraa alituiseen vaihtuvien sääntöjen ja niitä tulkitsevien rajamiesten
yrittäessä vaikeuttaa tätä työtä. Jukka oli myös kuukausittain Metallostroi –Gaasa vankilaryhmän
säännöllinen kuljettaja. Lilja Skibjukin ja kumppaneiden paketoimien tavaroiden mahtuminen autoon, ja
ylipursuavan kuorman vieminen tullin silmien ohi, oli aina ihme. Mutta ihmeellinen on se satokin, jota
tämäkin pyyteetön rakkauden palvelus on tuottanut. Lukemattomat ovat ne perheetkin ja lastenkodit
joissa on vierailtu ja avustuksia viety. Lisäksi Riihimäen kodissa on lähes vuosittain vieraillut Venäjältä
ystäviä ja vankilatyön virkailijoita.
     Idäntyön hallituksessa Jukka on ollut alusta lähtien aina viime vuoteen asti. Viime keväänä
tuntematon sairaus alkoi muuttaa aina niin aktiivista ja energistä miestä. Vielä huhtikuussa hän oli
vankilamatkalla. Lopulta saatiin tieto, että Jukalla on Venäjältä saatu pahanlaatuinen tuberkuloosi ja
myös parkinsonintautiepäily vahvistui. Kova lääkitys jatkuu vielä ainakin puoli vuotta, joten matkat on
toistaiseksi lopetettu. Liisalla on nyt vastuu Jukan päivittäisestä hoitamisesta. ”Jokainen päivä on Herran
kädessä ja häneltä saamme voimaa ja lepoa ja uskoa tulevaisuuteen,”sanoi Liisa
                                                                           Muidenkin puolesta Jukkaa onnitellen Helena Jokinen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jukka ja Liisa viettämässä syntymäpäiviä
Sipusaaren seurakuntakodissa tammikuussa
2008

Tulossa olevia tapahtumia

- Pirkko Arolan läksiäiset 25.4. Pirkko jää
eläkkeelle seurakunnan virasta ja juhlii
Kirkkopuiston seurakuntakodissa. Tilaisuudessa
paljon hyvää ohjelmaa sekä Idäntyön arpajaiset!
Ostakaa runsaasti arpoja, hyviä voittoja ja tuloja
Idäntyön moniin tarpeisiin!
- Pappilan pidot Rengon pappilassa 1.8.
Vanhanajan meininkiä, myyjäisiä, lounas,
ohjelmaa Idäntyön hyväksi. Idäntyön näyttely.
Vanhanajan asut ylle!
- Elina Vettenranta on kiinnostunut Riihimäen
Idäntyön tekemästä työstä vankiloissa. Hän on
tulossa tutustumaan Pietarissa vankiloihin.
Syyskuun 26 pv hän konsertoi Riihimäen
Keskuskirkossa Idäntyön hyväksi. Seuraavaksi
hän haluaa jo etukäteen esittäytyä Idäntyön
ystäville.
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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

JOS ET  VIELÄ OLE MUKANA
IDÄNTYÖSSÄ VOIT LIITTYÄ  NYT!

Elina Vettenranta, vuoden 2006
tangokuningatar.

Synnyin v. 1969 esikoisena
pappisperheeseen.
Nuoruusvuosina musiikki, KRS:n
nuorisotyö ja kiinnostus
vaateompeluun täytti elämän.
       Opiskelin vaatesuunnittelijaksi ja v.1991
menin naimisiin The Road gospelyhtyeessä
soittavan Timo Vettenranna kanssa v. 1995
saimme ensimmäisen poikalapsemme ja jo
seuraavana vuonna lähdimme Roadin
musiikkipainotteiselle lähetysmatkalle vuodeksi
Keniaan. V. 1998 saimme toisen pojan ja
rakensimme oman talon Tampereen Teiskoon.
Tein osa-aikaisia opettajan sijaisuuksia, opetin
vaateompelua Kansalaisopistossa ja tein myös
suunnittelutöitä oman firmani puitteissa. Jossain
vaiheessa alkoi musiikki jälleen vyöryä
elämääni. Tajusin että haluan laulaa.
Tangovoitto mahdollisti minulle laulajan uran
josta olin jo jonkin aikaa haaveillut. Pääsin
laulamaan ammatikseni, kiertämään Suomea
ristiin rastiin. Opin uuden ammatin vaatimukset
valtavan keikkamäärän myötä. Sain rutiinia ja
paljon kontakteja.
      Hengellinen vakaumukseni ei aluksi
tuottanut ristiriitaa, mutta kolmen vuoden
kiertämisen jälkeen aloin tuntea että tämä on nyt
nähty. Ravintoloissa ja tanssilavoilla
kiertäminen ei enää sisällöllisesti tyydyttänyt
minua. Se alkoi tuntua tyhjältä ja ajattelin että
haluaisin antaa ihmisille jotain enemmän,
haluaisin että työlläni olisi jotakin syvempää
merkitystä.
          Joulun alla tein päätöksen jättää tanssi- ja
ravintolakeikat kokonaan. Koko ajan
tanssikeikkojen rinnalla olen tehnyt myös
kirkkokonsertteja ja niistä saamani palautteen
rohkaisemana päätin että keskityn nyt
hengelliseen musiikkiin. Päätin myös että teen
mahdollisimman pian sen hengellisen levyn jota
jo niin monet ovat kyselleet ja toivoneet.
       Johdatuksena koin puhelinsoiton jonka sain
heti tammikuun alussa. Riihimäen seurakunnan
pastori Pirkko Arola soitti minulle ja esitteli
itsensä. Hän kertoi lauluistaan jotka saattaisivat
sopia minun laulettavakseni. Minä puolestani
kerroin päätöksestäni ja koimme että asiat
jotenkin loksahtelivat paikoilleen. Pirkko on
lähettänyt minulle lauluja ja minulla on ollut ilo
löytää niistä juuri itselleni sopivia tekstejä.

Levyprojektin haastavin vaihe eli sopivien
laulujen löytäminen alkoi rullata Jumalan
johdattamana.
       Päätös keskittyä hengelliseen musiikkiin
tuntuu helpottavalta ja oikealta ratkaisulta mutta
samalla se on haaste ja rukouksen asia...kuinka
työtä riittää elannoksi asti. Joka päivä rukoilen
Jumalaa että hän voisi käyttää minua työssään ja
että oikeat ovet avautuisivat.
     Innolla odotan vierailujani Riihimäellä.
Keväällä olen mukana naisten kahvikutsuilla,
jossa Arolan Pirkko on puhujana ja syksyllä
laulan Idäntyön hyväksi järjestettävän
kirkkokonsertin.

Siunausta arkeen!  Elina =)


