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                      VIRVOITTAVAT VEDET 
Tänä kesänä on ollut hellettä!  Kuumat päivät ovat koetelleet meidän suomalaisten kestoky-
kyä. Monille sairaille tai vanhuksille helteet ovat voineet käydä kestämättömiksi.  Joku on 
löytänyt uudelleen uimisen ihanuuden, kun vedet ovat kuin linnunmaitoa. 
Raamattu puhuu usein virvoittavista vesistä ja syyssateiden siunauksista. Kuumassa ilmastos-
sa vedellä ja sateella on aivan korvaamaton merkitys kaikelle elämälle.  Me tuhansien järvien 
maan asukkaat, syys- ja kevätsateiden tuttavat, emme aina kykene ymmärtämään, mikä siuna-
us sateella on.  Tänä kesänä olemme saaneet sitä opetella. 
Psalminkirjoittaja vertaa sydäntään kuivaan erämaahan, mikä kaipaa vettä, Jumalaa.  Raama-
tun sana, pyhä ehtoollinen ja yhteys toisiin uskoviin antaa meille virvoittavaa, elävää vettä.  
Yhdessä saamme iloita ja ylistää Jumalaa.  Pappilan pidot Rengossa voivat olla yksi virvoitta-
va lähde elämämme erämaassa. Saakoon yhteinen kesäjuhlamme yhdistää meitä ja antaa iloa 
ja uutta voimaa Jumalan valtakunnan työhön! Siunattua kesän jatkoa kaikille Idäntyön ystä-
ville! 
Psalmin 84:6-7 sanoin: 
”Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Kun he 
kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille siuna-
uksensa. Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen.”  
 
                      Soili Juntumaa 
                      puheenjohtaja 
 

Kiitos kaikille teille, jotka olet-
te osallistuneet Riihimäen 

Idäntyön auton hankintaan ja 
ylläpitokustannuksiin! 

 Lahjoitukset tähän tarkoituk-
seen voi osoittaa edelleen ti-
lillemme viitenumerolla 3111 

Sergei ja Natasha Vosov ja lapset vasemmalta Sonja 7 v, Pavel 10 v, Stas, 3v 
Veronika 2v ja Andrei. 8v. Pikkuiset Viktoria ja Dasha nukkuivat vuoteillaan. 
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Vihdoin Samohvalovissa! 
 
     Ehti lähes vuosi vierähtää edellisestä matkastamme 
Samohvaloviin, kun vihdoin pääsimme matkaan 30.6. 
Matka oli ensimmäinen uudella Idäntyön VW-
bussilla, joka toimi koko reilun 2200 km moitteetto-
masti. 
     Mukana olivat Sanni-Maria ja Sasha Lilja tyttöi-
neen, matkalla sukulaisten luo Zimskiin, lähelle Nov-
gorodia, sekä perille asti matkustavat Anneli, Hilda ja 
Helena. Pietarista mukaan tuli vielä pastorimme Igor. 
Lastina meillä oli pyykinpesukone, muutamia työka-
luja, vaatteita, kenkiä, astioita ja -lypsykone kaikkine 
osineen! Irinaa ilahdutti erityisesti, että heidän toivo-
mansa lypsykone oli ollut Annelin käytössä aiemmin. 
     Talossa oli neljä keväistä vasikkaa, joten neljää 
lehmää lypsettiin kolmesti päivässä. Pöydässä riitti 
maitotuotteita, voi, juustot, rahkat, erilaiset herkulli-
set leivonnaiset, olivat päivittäin tarjolla. Irinan teke-
mä juusto oli erityisen hyvää, se oli rakenteeltaan ai-
van kuin edamia, hän teki sen rahkasta ja voista. Mui-
ta paikallisia herkkuja oli mm suolaheinäkeitto ja vi-
hannesmaassa kasvatettiin tosiaan suolaheinääkin. 
Pienistäkin liha- tai kala-annoksista saatiin perheelle, 
jota oli noin 10 henkeä, venäläiseen tyyliin joka ateri-
alle keitto ja pääruoka. 
      Suurinta kiinnostustamme herätti kolme kookasta 
hirsirakennusta, joista suurimman valkoiseksi maalat-
tu päätykolmio ja katolla näkyvä pieni kellotorni 
osoitti tulevaksi kirkoksi. Nämä rakennukset olivat 
ihme! Ne rakennettiin viime kesän lopulla ja kaikki 
rakentajat olivat ensimmäistä kertaa hirsitaloa raken-
tamassa. Eivätkä ihan pienestä aloittaneetkaan, raken-
nukset ovat 9 x 12m, ja kaksi taloa 9 x 6 m kooltaan. 
Kirkon sisällä oli kuivumassa sinne sahatut lattialan-
kut. Talot olivat täältä kauan sitten purettujen talojen 
perustuksilla, ikivanhan kylänraitin varrella, keskellä 
omenapuita ja luumupensaita. Olimme nähneet ra-

kentamisen vaiheista videon, mutta oli ihan mykistä-
vää nähdä kaikki oikeasti siinä. 
     Aamu alkoi ylistyksellä ja hartaudella, illalla pää-
tettiin päivä samoin. Siinä välissä sitten hoidettiin 
eläimet, lehmät, kanat, vasikat, koira ja kissa, sekä 
tehtiin peltotöitä ja muuta. Heinän niitto oli parhail-
laan menossa. Kaikki vajat olivat täynnä pilkottuja 
polttopuita, istutukset kukoistivat. 
     Murugovien perhe ja kaksi uskovaa veljeä Pieta-
rista olivat myös vierailulla täällä, jo lähes pari viik-
koa. He asuivat Guljan lähellä tyhjässä talossa. Mari-
na auttoi Guljaa ruuanlaitossa aamupäivisin ja iltapäi-
visin opetti lapsille musiikkia, kitaransoittoa, laulua 
ja Jumalan ylistystä. Hän selvästi nautti tästä tehtä-
västään, samoin opetettavat, eli Guljan perhe, noin 
parikymmentä henkeä. Marinan omat lapset, Andrei 5 
v. ja Pjotr 1,5 v., olivat hieman kärsineemmän näköi-
siä, auringon polttamia, täynnä hyönteisten puremia 
ja naarmuja, mutta iloisesti porukan jatkona. 
      Isä-Andrei, näiden kahden seurakunnan veljen 
kanssa, oli kulkenut lähikylissä julistamassa evanke-
liumia. Juuri edellisenä päivänä oli Samohvalovissa 
isäntä-Sergein luona vieraillut sekä poliisi, että pai-
kallinen pappi, ja sanoneet, että evankeliointi oli lo-
petettava, koska ihmiset olivat valittaneet heistä. 
Andrei oli tyrmistynyt, koska hän oli kokenut tämän 
evankelioinnin Jumalan antamaksi tehtäväksi, mutta 
otti vakavasti varoitukset. He lähtivät Pietariin jo seu-
raavana päivänä. 
       Me suomalaisnaiset kävimme kylissä tapaamassa 
tuttujamme. Ensimmäiseksi poikkesimme tietysti Vo-
sovien, Sergein ja Natashan luona. Heillä olikin yllä-
tys, kaksostytöt olivat syntyneet noin kuukausi sitten. 
Toiset lapset olivat innoissaan kertomassa meille uu-
sista tulokkaista ja vakuuttivat rakastavansa näitä pik-
kuisia. Viktoria vauva nukkui heiveröisenä vaunuissa 
pitsiverhon alla, mutta vielä pikkuisemmalle Darja 
vauvalle ei ollut omaa sijaa, vaan hän nukkui sohvan 
päädyssä. Viktoria oli syntynyt jo kotona ja Darja 
täytenä yllätyksenä vanhemmilleen sitten sairaalassa. 
Huone oli seitsemän lapsen ja heidän vanhempiensa 
iloa ja rakkautta tulvillaan, köyhyydestä huolimatta. 
      Holmissa tapasimme torilla Zinaidan neljän kas-
vattipoikansa kanssa, Ljuban ompelukurssiltamme, 
yhden Guljan pojista ja Holmin baptistikirkon uuden 
pastorin, Sergein. Lisäksi kävimme tapaamassa Va-
lentinaa, joka asuu kahden vammaisen tyttärensä 
kanssa . Guljan suurta perhettä kävimme myös ter-
vehtimässä kotona. Lapsia, lastenlapsia, kasvattilap-
sia, kokonainen heimo, noin 20 henkeä! Guljan kut-
sumuksena on kasvattaa heistä kaikista Jeesuksen 
opetuslapsia. 

    Samohvalovin talossa asui tällä hetkellä kolme 
miestä uuden elämän ensiaskeleita opettelemassa.  
 

 

Igor tulevan kirkon lattialankuilla. Vielä tarvitaan paljon 
ihmeitä, fyysisiä ja taloudellisia, että tämä tila toimii 
kirkkona. 
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Talossa oli keväällä tehty remonttia ja rosan ja harmaan sävyt 
olivat vaihtuneet vaalean ruskean eri sävyihin ovissa ja tape-
teissa. Kaikki oli hyvin siistiä ja hyvässä järjestyksessä. Monia 
pieniä parannuksia oli saatu, mm. uusi sähkökäyttöinen sepa-
raattori. 
   Lähtiessämme lauantaina kotimatkalle, isäntä-Sergei lähti 
samaa matkaa Igorin autolla Pietariin kutsumaan uusia miehiä 
metroasemilta päihteiden orjuudesta tutustumaan Jumalan mah-
dollisuuksiin. 
   Tiedämme, että rahatulot täällä ovat todella pienet, mitään 
ulkopuolisia ansaitsemismahdollisuuksia ei ole. Kaikki  pellot 
ja metsät omistaa valtio, niitä voi vain vuokrata tai puuta ostaa 
tiettyjä tarpeita tai kohteita varten. Venäjän lähes kaikissa pik-
kukylissä on tämä sama ongelma, ei työmahdollisuuksia, ei 
toimeentuloa, mutta ei varoja muuttaa muuallekaan. Näitä kau-
niita hirsitaloja myydään pilkkahintaan, eikä ostajia juuri ole. 
     Samohvalov on kaukana, mutta sen toiminta on Jumalan 
siunaamaa, näemme sen tuloksista. On suuri etuoikeus saada 
olla tukemassa tätä kuntoutuskeskuksen työtä Jumalan kunni-
aksi, on suuri etuoikeus saada itse nähdä, kuinka Jumala toimii 
ja vaikuttaa täällä. Sinäkin voit liittyä tukemaan tätä keskusta ja 
rukoilemaan sen puolesta.                              Helena Jokinen 

            Pietarinmatka  15-18.7.2010 
 
Minä, Kira, lähdin matkaan jo torstai-illan junassa, 
koska vein Idäntyön papereita Pietariin. Kuten tie-
dätte, emme ole saaneet vankilalupia talvesta lähtien, 
uuden johtajan ja uusien määräyksien takia.  Ase-
malle Pietarissa minua vastaan tuli Lankisen Liisa, 
joka oli vievä paperit perjantai-aamuna FSIN:in vir-
kailijalle Moskovaan toimitettavaksi. Rukoilkaam-
me, että ovet aukenevat meille. 
         Perjantaina hoidin yhdistyksen asioita odotel-
lessani ryhmää saapuvaksi. Oli ajatellut heidän ole-
van Viipurissa klo 12-13 aikoihin, mutta yrittäessäni 
soittaa Sashan puhelimeen, sain koko ajan kuulla 
puhelimen olevan pois päältä. Lopulta päädyin lait-
tamaan Sanni-Marialle viestin. Paluupostina sain 
lukea ryhmän olevan edelleen tullissa ja joutuvan 
palaamaan Suomeen takaisin. Lopulta viideltä sain 
pitkään odottamani puhelun Sashalta; he olivat juuri 
tulleet Viipuriin. Tullissa koko auto oli tyhjennetty, 
tavarat punnittu ja henkilökohtaisetkin tavarat kaikki 
tyynni tutkittu. Onneksi he kuitenkin pääsivät toisel-
la yrittämällä läpi ja ehtivät postiin! 
     Koska ryhmä ei ihan heti saapuisi Pietariin ja olin 
Andrei Peshkovin kanssa sopinut meidän menevän 
Vasilinsaaren miesten asuntolaan niin lähdin mat-
kaan Rosion (asunnollamme asuva nuori herttainen 
perulainen opiskelijanainen, joka on myös Igor 
Smirnovin seurakunnan jäsen)  kanssa. Rosio sanoi-
kin tämän olleen Herran johdatusta, että hänen koti-
ryhmänsä oli siltä illalta peruttu. Parin väärän pihan 
kautta tulimme miesten asuntolalle, jossa oli vain 
yksi mies paikalla. Hetken kuluttua heitä olikin jo 
viisi. Käytyämme kaupassa ostamassa ruokaa, kes-
kustelimme heidän kanssaan. Ihmettelin puheen vä-
kinäisyyttä, mutta en osannut oikein asialle mitään 
tehdä. Miehet odottivat ryhmää saapuvaksi, eivätkä 
hekään tienneet mitä pitäisi tehdä.  Kun kaksi heistä 
lähti töihin ja yksi kävelylle, jäimme kahden miehen 
kanssa asunnolle. Silloin puhe alkoi soljua kuin it-
sestään ja sivulle vetäytynyt Jevgenikin tuli kans-
samme saman pöydän ääreen. Aloimme keskustella 
Saarnaajan kirjasta ” Kaikella on määrähetkensä, 
aikansa joka asialla taivaan alla” (3:1). Siitä pää-
dyimme  huomaamattamme sananlaskuihin  ja Mat-
teuksen evankeliumiin.  Ymmärsin, että näin tämä 
oli tarkoitettu – hiljaisemmat saivat itselleen mah-
dollisuuden. Kasvoista näki, että se teki hyvää heil-
le! 
     Kesken keskustelumme kuulimme tutun äänen 
ikkunasta; Sasha oli Hildan, Sallan ja Elinan kanssa 
saapunut. Kello oli jo yhdeksän illalla, joten  matka-
laisista näki päivän olleen pitkä ja vaatineen veronsa.  
Olivathan he matkanneet 14 tuntia. Ilo tapaamisesta 
oli  molemminpuolinen. Yhteisen hetken vietetty- 

Isäntä Sergei niittämässä heinää. Samohvalovin ta-
lossa oli asumassa tällä kertaa Pavel, Volodja ja nuo-
ri Vova. Toipumisjakso täällä keskuksessa kestää 8 
viikkoa, jonka jälkeen voi siirtyä vaikka Hatsinaan 
pastori Pavelin keskukseen tai muualle.  

Naapuri Zinaida neljän kasvattipoikansa kanssa, yksi 
heistä oli vasta toista päivää tässä perheessä. Nuores-
ta iästään huolimatta he ovat joutuneet kokemaan 
paljon vaikeita asioita. Siksi hän haluaa kasvattaa 
poikia Jumalan tuntemiseen. 
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ämme, lähdimme  kohti Timurovskajan kotia.  Ilta-
palan jälkeen sänky kutsui meitä naisia. Sasha lähti 
vielä tapaamaan Valeri Tattia, joka oli ollut Metallo-
stroin vankilassa  Sashan kanssa samanaikaisesti. 
Vähän aikaa sitten Valeri on vapautunut Krestistä ja 
asuu nyt Alinan perheen kanssa. Olkoon Jumala ar-
mollinen ja johdattakoon ja suojelkoon heitä kaik-
kia! Hän näyttäköön oikean tien ja olkoot he sille 
vastaanottavaisia. Suljen heidät rukouksiini.  
   Lauantai aamuna olimme hyvissä ruumiin ja sielun 
voimissa, joten lähdimme hyvillä mielin kristillisen 
kirjakaupan kautta tapaamaan Igor Smirnovia Kol-
lontaikadulle. Sinne tyhjensimme suurimman osan 
auton lastista; siellähän on vierekkäin Mirotvoretsin 
tuleva lasten ja nuorten keskus ja Pavelin seurakun-
nan narkomaanikeskuksen tilat. Pastorit tekevät yh-
dessä töitä;  näin ihmisille tulee paras hyöty – ovat-
han ongelmat usein  moninaisia ja useamman ihmi-
sen osaamista tarvitaan.  
    Mirotvoretsin seurakunnan ihmiset olivat tehneet 
paljon töitä tiloja kunnostaessaan. Nyt oli katto ja 
seinät isossa huoneessakin valmiit. Lattian oikaise-
minen valulla oli jo aloitettu, mutta vielä on tehtä-
vää.  Igor on seurakunnan pastorin toimen lisäksi 
monen asian organisoija. Tehtävät vaativat häneltä 
paljon  voimia ja paljon on mietittävää ja huomioon-
otettavaa. Rukoilimme hänen puolestaan, mutta ko-
en, että meidän pitää edelleenkin rukoilla erityisesti 
hänen puolestaan. Jumalalle kaikki on mahdollista, 
tuokoon hän Igorin polulle oikeita ihmisiä ja asioita, 
jos niin on tarkoitettu.  
       Ryhmä oli kutsuttu ystävieni Sergein ja Natas-
han luokse, joten sinne siis suuntasimme. Parin kuu-
kauden päästä heille on tulossa vauva, joten veimme 
heille vauvansängyn. Nyt heillä on valmiina kaikki 
lastaan varten. Iltapäivä heidän luonaan oli rauhan 
tyyssija – kodista aistii tyyneyden ja harmonisuuden 
sekä halun palvella Jumalaa siinä mihin Hän heidät 
asettaa. He molemmat ovat Igorin seurakunnan aktii-
visia jäseniä; Sergei on käynyt vankilassa seurakun-
nan ryhmän mukana ja Natasha opettelee kitaran 
soittoa, jotta kykenee jonakin päivänä julistamaan 
Sanaa laulun ja soiton avulla. Nyt heistä tuli myös 
Sadovnikovan perheen yhteyshenkilöt – tulkoon hei-
dän yhteistyönsä hedelmälliseksi.  
       Lähdimme siis kaikki yhdessä kohti Pohjois-
Pietaria Sadovnikovan perheen luokse. Äiti Iralla, 
joka jäi kahdeksan vuotta sitten leskeksi,  on 10 las-
ta. Osa lapsista on muuttanut omilleen, mutta tällä 
hetkellä vanhimman tyttären kolme lasta (8-vuotias 
Oksana, 2-vuotias Sofia sekä kaksikuinen Dasha)  
asuvat heidän kanssaan. Tädit, jotka olivat vasta itse-
kin 8-10vuotiaita, hoivaavat ja komentavat rakkau-
della pientä Sofiaa ja Dashaa.  Suomessa Helena oli 

pakannut vauvansängyn ja isomman lapsensängyn – 
ohjeena antaa ne tarvitseville. Ne jäivät siis vaattei-
den ja ruokakassien ohella tänne. Yhteisen hetkem-
me päätimme miesten johdolla rukoukseen.  
       Sunnuntaina haimme Keltosta Larissan, joka oli 
tulossa Suomeen vierailulle. Sitten suunnistimmekin 
kotia kohti. Kaiken kaikkiaan matkamme oli antoisa, 
vaikka kohtasimmekin monia haasteita – niin yksit-
täin kuin ryhmänäkin. Kuluneen viikon aikana olen 
totisesti monen monta kertaa miettinyt jo aikaisem-
min mainitsemaani Saarnaajan kirjan kohtaa. Muis-
takaamme, että jokainen päivä on ainutkertainen ja 
ettei sitä takaisin saa. Pitäkäämme rakkaistamme ja 
läheisistämme huolta – tehkää heille tiettäväksi kuin-
ka tärkeitä he ovat meille. Olkaamme hyviä ja an-
teeksiantavaisia toinen toistamme kohtaan.  
”Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, 
kunnioittakaa kilvan toinen toistanne” (Room. 
12:10)  ja ”Niin kuin Herra on antanut teille anteek-
si, niin antakaa tekin.” (Kol. 3:13)   
                                                   - Kira Salminen-  
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                             MUISTA: 
-  Pappilan pidot 1.8. klo 12 Rengon pappilassa 
 

-  Idäntyön vapaaehtoisten työntekijöiden Virkis-
tyspäivä 29.8. Valajärvellä. Yhteislähtö klo 12 
Keltaiselta talolta. Ruokailu, sauna ym.        

-  Riihimäki 50v. Erilaisia tapahtumia 5.-12.9.  
 

Ilmoittautumiset Pietarin matkoille Helille, loka-
kuun ja marraskuun matkojen lähtijät viim. 15.8.                   


