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 KESÄKUU              
2010 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA  
 
Suo puhallus helluntaituulen 
 
Heleää helluntaita kaikille!  
Pyhän Hengen vuodattamisen juhlapäivä, kristillisen kirkon ”syntymäpäivä” 
on käsillä.  Ilman Pyhää Henkeä eivät opetuslapset olisi saaneet voimaa ja 
intoa lähteä saarnaamaan evankeliumia kaikkeen maailmaan. Ilman Pyhää 
Henkeä emme mekään jaksaisi kertoa ilosanomaamme vankiloissa.  Kaikki 
voima ja viisaus tulee ylhäältä, Herraltamme Kristukselta. 
Psalminkirjoittaja vakuuttaa: ”Kun sinä lähetät henkesi, se luo uutta elämää.”   
Herran Henki luo koko ajan uutta elämää vankiloissa ja kaikkialla.  Tämä työ 
on Herran työtä, me saamme olla turvallisella mielellä myös muutosten kes-
kellä. 
        Herra, meidän Jumalamme. Ensimmäisenä helluntaina sinä täytit usko-
vien sydämet Pyhällä Hengellä.  Sinä annoit heidän puhua eri kielillä ja kuu-
luttaa sanomaa Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. 
       Anna myös meille Henkesi voimaa julistaa sinun ihmeellisiä tekojasi. 
Murra kaikki esteet evankeliumin tieltä, tee mahdoton mahdolliseksi. Kutsu 
kaikkia lunastamiasi ihmisiä yhteyteesi vankiloissa ja kaikkialla. Kiitos, että 
saamme luotta sinun voimaasi ja rakkauteesi.  Tule, Pyhä Henki, tule Herra 
Jeesus!  Aamen  
                                                                Soili Juntumaa 
                                                                  puh.joht. 

   VERA   
   RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ RY 

LAHJAKSI OLETTE 
SAANEET 
LAHJAKSI 
ANTAKAA 

 

 
 
 
 
 

PAPPILAN PIDOT 
1.8.2010 

MESSUN JÄLKEEN    
RENGON PAPPILASSA 

 
VANHANAJAN TYYLIIN! 

— — — — — — — — — — — — — —  
 LOUNAS PAPPILAN PUISTOSSA,  

MUSIIKKIA,LUONTOPOLKU,  
MONIPUOLISTA OHJELMAA, 

LOPUKSI KAHVIT 
— — — — — — — — — — —  

HINTA 10 € 
 

TERVETULOA! 
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         Toukokuun matkalla Pietarissa oli lisäkseni mukana Helena ja Hilda sekä Sasha autokuljettajana.  
Puiden lehdet puhkesivat viikonlopun 14-16.5. aikana hentoiseen vihreyteensä ja tuomet jo kukkivat Pie-
tarissa!  Kevään ihmeen näkeminen on aina suuri ilo. Luojan käsi luo aina uutta. 
Vieläkään emme päässeet vankiloihin.  Kesäkuuhun ehdimme saada toivon mukaan uudet luvat ja pää-
semme tapaamaan ystäviämme Metallostroihin, Gaazaan, Kolpinoon ja Sablinoon. 
      Nyt  suunnistimme ensiksi miesten asuntolaan Vasilin saarelle, monien mutkien saartamalle idyllisel-
le sisäpihalle.  Neljän asukkaan kanssa kävimme antoisat keskustelut, joimme teetä ja rukoilimme heidän 
ja uuden asuntolan tulevaisuuden puolesta.  Asunnolle tulimme myöhään, mutta aamulla saimme nukkua 
pitkään, koska ensimmäinen tapaaminen Kollontaikadun narkomaanikeskuksessa oli sovittu klo 11:ksi.  
Siellä Igor kertoi Kollontaikadun asunnon uusista suunnitelmista. Tarkoitus on saada kriisitilanteessa elä-
ville lapsille ja - perheille toimintakeskus valmiiksi kesäkuun alkuun mennessä! Pietarin kaupungin sosi-
aalitoimi olisi mukana rahoittamassa toimintaa, Galina Didenkan seurakunta ”Uusi Toivo” ja Pavelin 
seurakunta ”Avoimet sydämet” ovat toiminnassa mukana myös Igorin seurakunnan lisäksi. Igor Smirnov 
tulee olemaan keskuksen johtajana. Toivottavasti hanke onnistuu ja Jumala tekee taas ihmeitä! 
         Illalla oli toinen pitkä neuvottelu Andrei Peshkovin kotona. Tavoitteena on perustaa yhdistys, jonka 
alaisuuteen kuuluisi miesten asuntola, mutta tulevaisuudessa muutakin sosiaalialan toimintaa. Neuvotte-
lussa mukana ollut valtion paikallishallinnon edustaja, Vladimir Sharov, oli hyvin ystävällinen. Läsnä oli 
Helenan ja minun lisäkseni Pisarasta Eeva Halme, Tuula Tapanainen, Pekka Vauromaa, Marianne Jämsä 
ja Susanna Järvinen. Yhdistysasiaa esitteli laajasti Sasha Login. Hän esitti meille kolmelle toimijataholle 
(= perustettava venäläinen yhdistys, Pisara ja Riihimäen Idäntyö) pyynnön tukea kukin noin 500 €:lla em. 
yhdistyksen perustamista.  Otimme asiaan varovaisen myönteisen kannan ja päätimme käsitellä asian hal-
litustemme kokouksissa ensi tilassa.  Eleonora ja Heli Haljandra tulkkasivat kärsivällisesti pitkää kokous-
tamme. Tuula Tapanainen toimi kokouksen sihteerinä ja on lähettänyt meille asiasta muistion. 
       Pisaran väen kanssa neuvottelimme vielä yhteisestä asunnosta, jotta säästäisimme jatkossa vuokraku-
luissa ja saisimme talouden tasapainoon. Se tarkoittaa sitä, että luopuisimme Timurovskajan asunnostam-
me syksyyn mennessä.  Siellä nyt asuvat Dima ja Rosio joutuisivat silloin muuttamaan pois. Kyllä oman 
asunnon rauha on myös hieno asia. Rukoilkaamme, että saisimme viisautta tehdä oikeita päätöksiä! 
         Sunnuntaina saimme jälleen nukkua riittävän pitkään, koska tarkoitus oli mennä Kelton kautta Kol-
pinon lastenkotiin vasta klo 12, tosin olimme siellä jo klo 11! 
           Lasten kanssa katsoimme puolen tunnin filmin Tuhlaajapojasta, minä pidin lyhyen puheen, lau-
loimme ja rukoilimme lopuksi. Ystävällinen kasvattaja oli myös mukana ja kertoi lasten tilanteista. Erään 
mukana olleen pojan isosisko oli juuri talvella mennyt lastenkodista ammattikouluun ja on nyt raskaana. 
Meiltä pyydettiin vauvanvaatteita hänelle. Pavel Mamonovin tilanne tuli myös puheeksi kasvattajan 
kanssa, mutta lastenkoti ei voi tehdä mitään hänen hyväkseen vankilassa. Jumala näitä lapsia siunatkoon! 
        Olemme monien muutosten 
edessä. Pyytäkäämme, että Jumala 
avaisi meille oikean tien eteenpäin! 
Onhan Hän luvannut Sanansa kaut-
ta: ”Näin sanoo Pyhä ja Tosi: Edes-
säsi on nyt avoin ovi, minä olen sen 
avannut, eikä kukaan voi sitä sul-
kea.” (Ilm.3:7,8) 
 
Kevätkesän kauneudesta iloiten, 
Soili Juntumaa 

Matka kevään ihmeen keskellä, 
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       Vuosien mittaan on Pieta-
rissa matkaaville löytynyt jokai-
selle omia ystäviä, joiden elä-
mästä kantaa huolta ja iloitsee 
tapaamisista. 
    Liisa Järvi tapasi huhtikuun 
matkallaan Andrei ystävänsä, 
jonka on tuntenut jo vuodesta 
 -95. 

 

                                  Pietarin asunnolla 
 
      Ensi käynneillämme Pietarissa yövyimme tammi-helmikuussa 1995 ”Esterin  varastolla” junan-
vaunussa, jossa ei ollut sen paremmin lämmitystä kuin peseytymismahdollisuuksiakaan. Päätettyäm-
me jatkaa matkojamme, tulkkimme Nina Nesterova järjesti meille etukäteen huoneet Pietarhovissa 
sijaitsevan Snamenka –palatsin hotellista.  Kaikki maksoivat silloin sekä hotellimaksut, että bussin  
(normaalikokoinen bussi) hinnan itse. Tulkkien maksut jaettiin samoin kaikkien osallistujien kesken. 
      Vuoden 1996 lopulla esitettiin ajatus vuokrata asunto Pietarista. Päätimme katsella mahdolli-
suuksiamme ja Nina etsi meille muutaman osoitteen. Ensimmäinen asunto, jota kävimme katsomas-
sa, sijaitsi Grasdankij Prospektilla. Se oli niin sopiva, ettei muita tarvinnut katsella. Sopimus piti teh-
dä tammikuussa 1997 venäläiseen tapaan heti . 
         Grasdanskilla oli noin 65 m2, kolme huonetta, pieni keittiö, wc ja kylpyhuone.  Asunto oli osit-
tain kalustettu, joten veimme sinne vain muutaman sängyn lisää. Makuupaikkoja oli 7 ja lisäksi irto-
patjoja lattialle, joskus oli hyvinkin täyttä. Olimme hyvillämme, nyt saattoi tuoda asunnolle tavaraa 
varastoon myöhemmin jaettavaksi. Omia vuodevaatteita ja muita tarvikkeita ei myöskään tarvinnut 
kuljetella edestakaisin. Aluksi teimme myös ruuat asunnolla iltaisin, mutta kaupungin liikennemääri-
en kasvaessa ruokailimme päivisin kaupungilla. Aamu– ja iltapalat valmistimme kuitenkin yhdessä. 
Silloin veimme myös vankiloihin valtavat määrät voileipiä, joita tehtiin yömyöhään ja keitettiin kaa-
kaota aamutuimaan valtaviin termoskannuihin 
       Sitten 2002 asunnon emäntä halusi tehdä asunnossa euroremontin ja myydä sen pois. Aikaa 
muuttaa oli kolme viikkoa. No, silloin olisimme Suomessa. Mutta kyllä kaikki onnistui. Lastasimme 
kaikki tavaramme Pikku-Matin linja-auton kyytiin ja läksimme katsomaan Ninan jälleen etsimiä 
osoitteita. Ensimmäinen kohde oli melko lähellä, Timurovskaja-kadulla. Ihastuimme heti asuntoon, 
teimme sopimuksen, maksoimme etumaksun ja muutimme saman tien tavarat sisään.  
         Timurovskajan asunto on rauhallinen, siisti ja mukava. Vuodepaikkoja löytyy 9, ja lattialle li-
säksi. Keittiö on oikein ahdas, mutta sopu sijaa antaa. Olemme voineet vuokrata asuntoa opiskelijoil-
le tai ystävillemme ja olemme saaneet näin osan vuokran hinnasta. 
       Pitkien vankilapäivien ja ihmisten kohtaamisten jälkeen on ollut ihanaa vetäytyä omaan rauhaan  
yhteiseen asuntoomme. 
       Kaikki nämä vuodet olemme pitäneet asunnolla päiväkirjaa. Sitä on erittäin hauska lukea ja ker-
rata tapahtuneita kommelluksia. Joskus tosin ei ole jaksettu kirjoittaa kuin: Kiitos Herralle, täällä 
kaikki hyvin!                                                                                          Helena Jokinen 
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Jumalan rauhaa sinulle, rakas ystävä! 
 
Olen kirjoittanut kirjeitä Venäjän vangeille vuodesta 1994. 
Joka kuukausi kirjeitä tulee Suomeen noin 40 ja Viipurissa 
postilokerooni noin 100 kirjettä. Yhdessä kirjekuoressa voi 
olla jopa kolme kirjettä eri henkilöiltä. Vastaan jokaiselle 
ihmiselle erikseen. Vuoden 2009 aikana vastaanotin 1395 
kirjettä ja lähetin 2551. Postimaksuihin saan Riihimäen 
Idäntyöltä kuukausittain 100 €, joka kattaa noin puolet kus-
tannuksista. Tietokoneen ja tulostimen olen saanut lahjoituk-
sena, tulostimen muste kuuluu lahjoitukseen ja saan sitä tar-
vittaessa. 
       Paljon pyyntöjä tulee vangeilta, että kirjoittaisin myös 
sukulaisille, että hekin uskoisivat Jumalaan. Ja olen kirjoit-
tanutkin. Joidenkin kanssa syntyy kirjeenvaihtoa, mutta ei-
vät kaikki kuitenkaan halua kirjoitella kanssani, koska us-
konasiat eivät kiinnosta. Kaikki he, jotka saavat minulta kir-
jeitä, tietävät perusasiat, miten voi pelastua helvetistä ja 
päästä Taivaan valtakuntaan. Minulla on paljon hyviä ystä-
viä koko Venäjällä, aina Habarovskiin ja Magadaniin saak-
ka. 
         Itse olen ollut juoppo ja varas. Jumala muutti minut, ja 
nyt olen rehellinen, uskollinen kristitty, armahdettu synti-
nen. Olen tutustunut AA-ohjelmaan ja AL-anonissa 
(anonyymit alkoholistit ja alkoholistien omaiset- järjes-
töt) käyn kerran viikossa. Jumalan sana kehottaa meitä 
tutkimaan itseämme, ja minä olen tehnyt sitä vuodesta 
1992, siitä lähtien, kun tulin uskoon. Jotkut sanovat, 
että menneisyys pitää unohtaa, mutta elämä näyttää, 
että se on mahdotonta. Aina löytyy joku ihminen tai 
asia, joka muistuttaa menneestä. - Joskus olen todistus-
puheeni jälkeen Venäjän vankiloissakin saanut tavata 
jonkun, joka on tuntenut minut entisessä elämässäni, 
vaikka asuinkin Eestissä. 
          Kaikki kristityt tietävät, miten pitää elää, mutta 
kaikki eivät kuitenkaan elä, niin kuin puhuvat. Minä 
olen avoin Jumalalle ja rohkeasti kerron myös ihmisille 
omista heikkouksistani. Joidenkin mielestä ne pitää ker-
toa vain Jumalalle. Mielestäni avoimuus synnyttää 
avoimuutta, ihmisten on helppo kertoa minulle myös 
omista asioistaan. Ja se myös pitää minua nöyränä. 
Tyyneysrukous on auttanut minua usein: Jumala suo-
koon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi 
muuttaa, ja rohkeutta muuttaa ne asiat, mitkä voin ja 
viisautta erottaa nämä toisistaan. Tämän rukouksen 
olen opettanut myös kirjeenvaihtoystävilleni. Selitin myös, 
etten voi muuttaa menneisyyttäni, enkä voi muuttaa toista 
ihmistä. Mutta minä pystyn muuttamaan oman suhteeni 
menneisyyteeni ja toiseen ihmiseen. Jeesus Kristus on mi-
nun Herrani ja Hän puhdistaa sisimpäni, mielikuvani ja elä-
mäntapani ja oppimista riittää.  

     Kirjeenvaihtoa vankien kanssa. 
 

 

Hilda kirjoittaa mielenkiintoisia kirjeitä myös 
lapsille. Kolpinon lastenkodissa  odotetaan 
omalle nimelle tulevaa postia innokkaina 

Viipurin postin  lokeroon on jälleen  tul-
lut kirjeitä ystäviltä! 
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Samalla opetuksella voin auttaa toisia, koska näen, että se toi-
mii minun elämässäni. Kerron kirjeissäni esimerkkejä, kuinka 
itse olen selvinnyt Jumalan avulla monista umpikujista. Omat 
elämäntarinat rohkaisevat lukijoitani, ja moni onkin löytänyt 
Jeesuksen elämäänsä. Haluan rohkaista jokaista kertomalla, 
että vaikka olin ennen äkkipikainen, olen muuttunut rauhalli-
semmaksi, samoin Jumala voi jokaisen muuttaa. Herra tekee 
työtään meidän sisimmässämme. 
         Kiitos Herralle, että Hän on auttanut minua löytämään 
yhteisen kielen vankien kanssa. Ja he tarvitsevat näitä kirjei-
täni. ”Sinun kirjeesi ovat kuin turistimatka maailmaan, jonne 
en muuten pääse ja josta kaikkien pitäisi tietää, on hän sitten 
vankilassa tai vapaana.”Sinä olet kuin tuli, liekki. Joskus se 
polttaa ja tekee kipeää, joskus sytyttää sydämeen suuremman 
rakkauden Kristukseen ja ihmisiin.” ”Sinun kirjeesi ja kopio-
lehdet ovat kultaa kalliimmat, ne ovat niin helppo ymmärtää.” 
Niin paljon täällä on naisia, joiden elämä on täysin rikkinäi-
nen. He tarvitsevat kirjeitäsi, jotka lisäävät uskoa, toivoa, voi-
maa selvitä eteenpäin.” Luen sinun kirjeitäsi ja ihmettelen, 
kuinka paljon sinussa on rakkautta, lämpöä, niin että sitä riit-
tää jokaiselle. Kiitos Herralle!” Niin kuin lapsi iloitsee make-
asta karkista, iloitsen sinun kirjeistäsi.”Sinun kirjeesi auttavat 
minua, olen oppinut nöyrtymään ja ottamaan elämän vastaan 
sellaisena, kuin se on tällä hetkellä. On raskasta olla vankilas-
sa, mutta olen paljon muuttunut. Opin tuntemaan Herran ja 
minulla on toivoa.” Sinussa on Kristuksen liekki, sinä tuot 
valoa vihan ja katkeruuden hallitsemaan vankilaan. Kristuk-
sen valo hajottaa epäuskon pimeyden ja ihmiset löytävät pe-
lastuksen.” Kun Andrei luki täällä kirjettäsi, koko selli, 20 
ihmistä, kuunteli kiinnostuneena.” 
          Olen kiitollinen Herralle Jeesukselle Kristukselle, että 
Hän antoi minulle lahjan kirjoittaa kirjeitä ja opetti rakasta-
maan näitä ihmisiä. Nöyrällä sydämellä haluan jatkaa tätä 
työtä. Antakoon Jumala minulle terveyttä. 
Pyydän sinua, ystäväni, rukoilemaan puolestani, että käsi jak-
saisi kirjoittaa käsin kirjeitä. Hengellisen opetuksen, jonka 
kopioin ja jaan kaikille, kirjoitan tietokoneella.  
                         Jumalan siunausta sinulle! 
                         Kristuksen rakkaudella Hilda Taipale 
 
 
Ps. Jos sinulla on mahdollisuus lähettää minulle kirjeisiin lii-
mattavaksi kauniita tarroja tai kuvia (vaikka lehdistä leikattu-
ja) tai postikortteja, olisin kiitollinen. Vangit katselevat mie-
lellään kaikkea kaunista. 

Hilda tutustui Juliananaan Sablinon vanki-
lassa. Borja veljensä kanssa he haluavat 
seurata Kristusta. Toinen veli Maxim ja 
Julianan oma poika ovat lastenkodeissa. 
Hän toivoo, että hekin ajan myötä tutustu-
vat Jeesukseen. Julianalla on vakava sy-
dänvika verenmyrkytyksen seurauksena  

Sasha ja Anatoli , rakkaat veljemme Vasi-
lisaaren asuntolan sisäpihalla. Asuntolaan 
on nyt paljon ruuhkaisempi reitti, kuin ai-
kaisempaan osoitteeseen, käynti siellä tu-
lee viemään paljon aikaa. Lisäksi asunto 
on luokiteltu toimistotiloiksi, kuinka kauan 
siellä voi asua. 
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Terveisiä Anneli! 
     Aluksi pyydän anteeksi, etten ole pitänyt yhteyttä pitkään 
aikaan. Onnittelen Teitä kaikkien pyhäpäivien johdosta! Kuinka 
on terveytenne? Rukoilen Jumalaa, että antaisi Teille voimia. 
       Anneli, Teillä ei ole aavistustakaan siitä, miten kiitollinen 
olen, että te joskus kylvitte rakkauden siemenen Jumalaan! 
Vuosi sitten tunsin voimakkaana Hänen läsnäolonsa elämässäni. 
Jumalan avulla sain tavata läheisiäni ja Hän vaikutti niin, että 
sain voiman pyytää heiltä anteeksi. Sellaiseen ei minulla ollut 
aikaisemmin mitään haluja. Nyt tiedostan oman syyllisyyteni ja 
virheeni. Halusin myös kirjoittaa teille Jukka, Helena, Hilda ja 
Meri ja tunnustaa valheeni ja kaksinaamaisuuteni teitä kohtaan. 
Milloin saisin tehdä sen oikein kasvotusten teidän kanssanne, 
toivon, että sellainen tulee vielä mahdolliseksi. 
      Anneli, minä ymmärrän, että tämä on vain pieni askel Juma-
lan asioiden avautumiselle, mutta jo nyt tunnen sydämessäni 
rauhan. Kiitän Jumalaa, että Hän ottaa avosylin minut vastaan. 
Vuosi sitten en voinut kuvitellakaan, että tällainen ajatusmaail-
man muutos voisi olla edes mahdollista. Nyt kiitän Jumalaa ma-
sennuksesta, murheesta ja kaikenlaisista vastoinkäymisistä, jot-
ka johtivat minut tähän. Käteeni sattui Raamattu, aloin tutkia 
sitä, syvennyin siihen ja kiinnostuin todella. Muistan ennenkin 
lukeneeni sitä, mutta silloin olin sokea ja tyhmä. 
        Anneli, olenko mielestäsi naiivi ja lapsellinen? Mutta minä 
olen äärettömän iloinen, että tajuan Jumalan rakkauden! Hän on 
näyttänyt sen minulle, Hän on toimiva voima ja Hän antaa siu-
nauksen. Anneli tehän uskotte sen? Rukous on totta! Minun si-
simpääni tuli järjestys kun kaikki muuttui Herran Jeesuksen ni-
messä. 
       Minulla ei ole mitään hengellistä kirjallisuutta tällä hetkel-
lä, toivoisin kuitenkin saavani hengellistä ravintoa. Nyt minä 
nojaudun rukouksen mahdollisuuteen ja muistelen lukemiani 
asioita. Sen, minkä hengessäni ymmärrän Jumalan tahdoksi, 
voin käytännön tekoina toteuttaa, loistavaa! 
       Anneli, viimeisen vuoden aikana hengellinen elämäni on 
noussut eläväksi, joskus aivan liitelen. Jos osaisin kertoa kaikki 
tunteeni, joutuisin kirjoittamaan koko tämän vihon. 
        Anneli, haluan vahvistua vapautta varten, siellä ei ole pal-
jon aikaa hengellisille asioille. Ja monet asiat tarvitsevat ratkai-
sua. Minulla on paljon suunnitelmia, ihan aluksi täytyy ratkaista 
perheasiat. Uskon, että Jumala ei minua jätä, vaan antaa oikean 
suunnan. 
       Anneli, minä en tiedä koska voin kirjoittaa uudelleen, mutta 
kun vain jostain saan kirjekuoren, heti kirjoitan.  
       Toivon teille terveyttä, onnea, menestystä ja Jumalan pel-
lolla kiivasta Jumalan sanan täyttämistä!  
       Veljille ja siskoille kaikkea hyvää Jeesuksen Kristuksen 
nimessä! 
 
          Terveisiä Teille oppilas Vladimir Komarov 
 

    Kirje vankilasta 

Pääsemme taas Pietarin  
vankiloihin!  
 
Pisara-yhdistys Nummelasta on 
jo kerran käynyt Pietarin vanki-
loissa.  
Riihimäen Idäntyö on jättänyt ha-
kemuksensa Pietarin vankilahal-
lintoon.  
Toivon mukaan pääsemme vanki-
lavierailuille Sablinoon, Gaasaan, 
Metallostroihin ja Kolpinoon 
matkallamme 18-20.6. 
 
Matkoille otetaan mukaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset Helille 
0415164944. 
Matkoille voidaan ottaa korkein-
taan 7 matkustajaa. 
. 
Matkan hinta 20 €  
yöpyminen 20 €,  
yhteensä 40 €.  (Toistaiseksi.) 
 
Vuoden 2010 vankilamatkat 
-pääsääntöisesti kuukauden kol-
mantena viikonloppuna 
 
heinäkuu   16-18.7. 
elokuu       13-15.8. 
syyskuu     10-12.9. 
            tai   17-19.9 
lokakuu      15-17.10 
marraskuu  19-21.11 
joulukuu     17-19.12 



7  

 
 

 
Pietarin vankilahallintoon on jälleen jätetty myös Riihimäen Idäntyötä koskevia selvityksiä ja uusittu van-
kiloissa kävijöiden lista ja passinkopioineen. Tulkkimme Eleonora Skripina on käynyt vankilahallinnon 
kanssa neuvotteluja puolestamme ja työkseen järjestänyt tietoja ja papereita oikeisiin muodostelmiin. Van-
kilahallinnon pääjohtaja Pietarissa on vaihtunut, samoin monet muutkin virkailijat, jopa päähallinnon nimi 
on muuttunut tänä keväänä. Nyt osoitamme vankilalupahakemuksemme UFSIN johtaja Potapenko Igor Va-
siljevitsille. 
       Rukoillaan edelleenkin, että yhteistyö Pietarin hallintoväen ja meidän suomalaisten toimijoiden välillä 
saa kasvaa luottamukseen ja yhteisymmärrykseen puolin ja toisin. 

       Ja että vankiloissa voisi evankeliumin ilosanoma levitä joka selliin ja karsseriin. 
 

Igor Smirnovin ”Mirotvorets” (Rauhantuoja) seurakunta on aloittelemassa myös uutta toimintaa yhdessä 
”Avoimet sydämet” seurakunnan ja ”Uusi toivo” seurakunnan kanssa. 
Pietarin sosiaaliviraston toimesta on tehty tutkimuksia vankilasta vapautuneiden nuorten tilanteesta ja on 
ymmärretty, että jotakin pitäisi tehdä heidän hyväkseen. Samoin lastenkodeista tulevat nuoret ovat usein 
vaikeuksissa, koska heidän valmiutensa normaaliin elämään ovat kovin heikot. Sitten ovat vielä nämä nar-
komaanien ja alkoholistien lapset ja kokonaiset perheetkin, jotka tarvitsisivat ohjausta elämäänsä. 
       Suunnilleen nämä ryhmät ovat tulevan keskuksen toiminnan kohteena. Keskuspaikkana toiminnalle 
tulisi olemaan Kollontaikadun entisen miesten kuntoutuskodin tilat. Tilat remontoidaan ja paikkaan hanki-
taan monimuotoiseen toimintaan sopivat huonekalut, pöytiä ja tuoleja, jotka voidaan pinota tarvittaessa si-
vuun. Toiminnan alkaessa tarvitaan monenlaisia tarvikkeita askarteluun, urheiluun, retkeilyyn, ym. Erilais-
ten toimintakerhojen vetäjinä toimivat uskovat aikuiset näistä seurakunnista ja kaiken toiminnan pohjana 
on Jumalan eheyttävä voima. 
        Remontti oli jo aloitettu, ja Igorin mukaan kaikki tehdään lasten parhaaksi kaikkien ohjesääntöjen mu-

kaan. Pietarin kaupunki tukee tätä pioneerityötä taloudellisesti. 
 

”Laupias samarialainen ”on merkinnyt meille tähän saakka miesten kuntoutuskotia Kollontaikadulla 
(nythän se onkin jo muuttanut Vasilinsaarelle). Tulevaisuudessa se voi olla yhdistys, jonka tehtäviin kuu-
luu. miesten kuntoutuskodin ylläpito ja lisäksi sen toimialaan voi kuulua myös muita tehtäviä, mm. narko-
maanien auttaminen. Andrei Peshkov toimii edelleen kuntoutuskodin johtajana kuten tähänkin asti. 
      Kokoonnuimme 15.5. Peshkovien luona kokoukseen, jossa myös meille Idäntyön jäsenille kerrottiin 
perustamisideasta. Yhdistyksen perustamista nyt juuri pidettiin tärkeänä, koska uusi lainsäädäntö antaa ei-
kaupallisille järjestöille vapaammat mahdollisuudet toimia Venäjällä ja kerätä varoja toimintaansa. 
       Yhdistyksen perustaisivat Pisara ry, Riihimäen Idäntyö ry, venäläinen yhdistys, jolla ei vielä ole ni-
meä, mutta jonka jäseninä ovat Andrei ja Ljuda Peshkov, Sasha Login ja hänen seurakuntansa ja kaupungin 
hallinnon edustajana paikalla ollut Vladimir Sharov. 
        Yhdistyksen perustamiskulut ovat 
45000 ruplaa, sekä eri virastoille tarvit-
tavat 15000 ruplaa, kirjanpito on noin 
2000 ruplaa /vuosi. Nämä kulut jaetaan 
perustavien yhdistysten kesken 
        Tarkoituksena on laatia vaadittavat 
asiakirjat, säännöt toimintaa varten, vali-
ta hallitus, ym. Kaikki tämä mahdolli-
simman nopeasti, heti kun suomaisten 
yhdistysten hallitukset ovat tehneet pää-
töksen osallistumisestaan uuden järjes-
tön jäseniksi. 
 

Näin paljon uusia, mahtavia mahdolli-
suuksia auttaa ja osallistua todelliseen 
Jumalan valtakunnan työhön niiden 
kaikkien vähimpien keskuudessa! 
 

Tärkeitä neuvotteluja Pietarissa 

 

                                                   Peshkovien kodissa neuvoteltiin 
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Riihimäen idäntyö ry 
Y 1877757-1 
Koivukatu 21, 11710 Riihimäki 
Keräyslupa  POHADno2010/935 
Voimassa 18.3.2010-31.12.2011 
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 0405601374   
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 
Kira Salminen 
Heli Virtanen 0415164944 
Risto Jokinen 0403527055 
                         risto.jokinen@pp4.inet.fi 
Helena Jokinen 0503734070  
 
Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 
          ————————————— 
 
         Vera –lehdykän toimittaa Helena Jokinen 
                

 

  
Idäntyön tulot koostuvat paljolti yksi-
tyisten ihmisten lahjoituksista, myy-
jäistuloista ja kirpputoreilta. 
 
       Kirpputoripöytämme sijaitsevat 
Isolla Kirpputorilla Juppalassa, Petsa-
monkatu 88, Riihimäki. Sen tulot ovat 
riippuvaisia myynnissä olevan tavaran 
määrästä ja laadusta. Otamme mielel-
lämme sinne lahjoituksina kodin tar-
vikkeita ja tekstiilejä, koriste-esineitä, 
astioita, naisten vaatteita, ym. 
 
       Kesän aikana on muutamia tilai-
suuksia koota Idäntyön kassaan tuiki 
tarpeellisia euroja.  
  
12.6. Riihimäellä  on Shopping tapah-
tuma Graniitin aukiolla ja Hämeenka-
dulla. Myymme siellä käsitöitä ja kirp-
paritavaraa. 
 
17.7. Rengon markkinat, siellä myös 
kirpputoritavaran myyntiä 
 
1.8. Pappilan pidot Rengon pappilan 
pihalla. Lounas, kirpputorimyyntiä, 
hauskaa ohjelmaa ja kilpailuja, kahvit. 
Pukeudutaan vanhanajan tyyliin. 
 
Tule mukaan myymään ja avustamaan 
kuljetuksissa ja ostamisessa! 
 
Vapaaehtoiseen työhön voi ilmoittau-
tua Helenalle 0503734070 

Riston tehtäväksi on langennut Idäntyön tavaran kuljetukset ja 
jätteiden käsittely. Lahjoituslaatikko pursuilee kaikkea hyvää, 
mutta myös paljon huonoa ja pois heitettävää. 

Varojen keruuta Idän-
työn toiminnan hyväksi 

Riihimäen Idäntyö ry:n  
vapaaehtoisten 

 

VIRKISTYSPÄIVÄ 
Valajärvellä kesämökillä 

29.8.2010 
 

Riihimäen kirkolta messun jälkeen  
yhteiskyydein paikalle. Syömistä 
ja saunomista, yhteistä ohjelmaa 

 

TERVETULOA! 


