
 

 
  Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antakaa 

                      Riihimäen Idäntyö ry  tammikuu 2011 

 VERA 
           Puheenjohtajan palsta 
 
      Uuden vuoden alkaessa mieleni on täynnä kysy-

myksiä, jotka ovat edelleen vastausta vailla:  Miten 

jatkamme työtämme?  Aukeavatko vankiloiden ovet 

meille enää?  Mistä saamme lisää jäseniä ja taloudel-

lisia resursseja toimintaamme?  Vaikka inhimillisesti 

ajatellen tilanne ei näytä kovin hyvältä, uskon silmin 

näen kuitenkin, että työmme jatkuu ja että Herra vielä 

avaa meille ovet Venäjän vankiloihin.   

      Eräs työmme tukija halusi myös välittää kauttani 

rohkaisevat terveiset teille ja kehotti meitä kaikkia 

hellittämättömään rukoukseen, jotta ovet vankiloihin 

taas avautuisivat.  Siihen haluan uskoa. 

 

Uuden Herran vuoden alkaessa haluan rukoilla kans-

sanne Seppo Laakson rukouskirjan sanoin:  

Historian Valtias, kaiken Luoja ja Ylläpitäjä. 

Kiitos, että annat kaiken tapahtua ajallaan. 

Kiitos, että jokaisella tapahtuneella ja tapahtuvalla on 

aikansa ja tarkoituksensa. Anna minun nähdä ja ym-

märtää kaiken ympärilläni tapahtuvan merkityksen 

sinun valtakuntasi ja suunnitelmasi kokonaisuuden 

kannalta.  Anna minulle avoimuutta ja avaruutta näh-

dä sinun mahdollisuutesi ja suunnitelmasi kaikessa, 

mitä tapahtuu. 

Kiitos, että sinun käsissäsi on kaikki mitä tapahtuu, 

että sinä toteutat hyvää tahtoasi minun, rakkaitteni ja 

koko maailman elämässä, ajallaan. Aamen. 

 

Siunattua vuotta 2011 kaikille Riihimäen Idän-

työn toimijoille ja tukijoille! 

                                        

          Soili Juntumaa 

         puheenjohtaja 

 

Idäntyön hallituksen suunnittelua alkaval-

le vuodelle  

 
Jos osoittautuu, että vankiloihin Venäjällä ei 
enää päästä evankelioimaan, yhdistyksen tä-
hänastinen perustoiminta on tullut tiensä pää-
hän.  
    Yhdistyksen toiminnan sisältöä ja uusia 
evankelioimis- ja avustuskohteita on mietittävä 
ja etsittävä. Tällaisia voisivat olla mm internaatit 
sekä mukanaolo Naisten keskuksen perustami-
sessa Pietariin ja New Life-narkomaanien kun-
toutuskeskuksen tukeminen 
    Jatketaan pastori Igor Smirnovin ja hänen 
seurakuntansa ”Mirotvoretsin” avustustyön tu-
kemista 
    Jatketaan yksityishenkilöiden, perheiden ja 
lastenkotien tukemista 
     Jatketaan vapautuneiden vankien ja heille 
perustettujen tukikohtien avustamista ja ylläpi-
toa Pietarissa ja Samohvalovissa. 
      Varainkeräykseen löydettävä uusia muotoja  
ja vuotuinen konsertti tai tapahtuma saatava 
tuottamaan. 
   Julkaisutoimintaa on kehitettävä ja julkisuus-
kuvaa nostettava  
 
 Lyhennelmä Toimintasuunnitelmasta 2011 / 
syyskokous 2010  
 

 

Sanni-Maria ja Aleksander 

 Kirjunovin perheeseen  

on syntynyt poika 16.12.2010 

     Onnittelemme vanhempia 

 ja toivotamme  

Jumalan siunausta koko perheelle!     



 Olemme juuri viettäneet joulua kodeissamme, kukin 

oman perinteensä mukaisesti. Hyvin monille jouluun 

kuuluu lahjat, varsinkin lapsille halutaan näin tuottaa 

iloa. Vanhemmille lahjaksi voi riittää lasten ilosta 

nauttiminen. 

     Taivaallinen Isämme on antanut meille myös paljon 

lahjoja, aineellisia ja hengellisiä. Vaikka emme olisikaan 

tavallisten mittapuiden mukaan rikkaita ihmisiä, olemme 

monella tavalla etuoikeutettuja saadessamme asua 

Suomessa. Elämämme on turvallista ja rauhallista. 

 Jo Idäntyön alkuvuosina otimme muistolauseeksemme 

”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” (Matt 10.8). 

Lause kuvaa hyvin, millä periaatteella olemme lähteneet 

liikkeelle. Olemme saaneet kukin henkilökohtaiseksi 

lahjaksi Jumalan armon ja rakkauden, anteeksiannon 

synneistä. Tämä on se lahjapaketti, jota haluamme jakaa 

muillekin, jotka vielä ovat siitä osattomia. 

Käsityksemme mukaan olemme kohdanneet näitä 

ihmisiä Venäjän vankiloissa ja muuallakin, niitä 

heikompiosaisia sisaria ja veljiämme. 

       Toimimme tässä evankeliumin julistamisen 

perustehtävässä kukin oman kutsumuksemme ja 

lahjojemme mukaan. Tarvitaan evankelistan armolahjan 

lisäksi ainakin runsaasti rakkauden lahjaa, esirukouksen 

lahjaa, kannustuksen ja tukijan lahjaa, aikataulujen ja 

tavaroiden järjestelijän lahjaa, musiikin lahjoja, 

kielitaitoa, vaatteiden lajittelijan ja säkkien siirtelijän 

lahjaa, uskollisuuden ja peräänantamattomuuden lahjaa. 

Muiden muassa näitä lahjoja olemme saaneet ja 

käyttäneet runsaasti. 

     Myös aineellisia lahjoja Isältä olemme kukin saaneet 

osamme elämässämme. Niiden jakamiseen olemme 

myös saaneet harjoitusta Idäntyössä. Esimerkkinämme 

voisivat olla: työtön kolmen lapsen äiti tuo meille usein 

lasten reppuja täytettynä ihanilla tuliaisilla ja ennen 

joulua hän toi ostamiaan joululahjatarvikkeita sadan 

lapsen joulupaketteihin pantavaksi, tai jo iäkäs 

pariskunta valmistaa omin käsin viemisiä köyhille, tai 

joku on saanut sydämelleen huolehtia automme 

korjauskustannuksista, nämä vain esimerkiksi mainiten. 

Lisäksi on suuri joukko tavallisia ihmisiä, jotka 

lähimmäisenrakkaudestaan kutovat sukkia tai laittavat 

tilillemme säännöllisesti pienen summan. Olemme 

rikkaita, kun meillä on tällaisia työn ystäviä! 

        Idäntyön yhdistyksemme osallistuu Pietarissa 

miesten asuntolan ylläpitoon Vasilinsaarella, 

Mirotvorets seurakunnan avustustyön tukemiseen sekä 

muutamien köyhien perheiden tukemiseen 

säännöllisesti, lisäksi tulevat vaihtuvat avustuskohteet. 

Matkat ja tavaran keräys ja varastointi tuottavat myös 

kuluja.  

   Näistä kaikista selviämme kuin ihmeenä joka 

kuukausi. Kiitos Jumalalle!   HJ                             

Lahjaksi olette saaneet 

lahjaksi antakaa 

Tämä matka oli monessakin mielessä aivan 

toisenlainen kuin aikaisemmat matkat, vaikka 

minullakin niitä on kymmeniä jo kertynyt. Matkaan 

oli valmistauduttu kukin tahollamme, mutta suuren 

työn olivat käsityökerholaiset tehneet pakatessaan 

Tertun johdolla joulupaketteja Venäjälle vietäviksi. 

Osan niistä oli Sasha Kharlamov vienyt viikkoa 

aikaisemmin rajavarastolle, koska kaikkia oli 

mahdoton saada yhdellä kertaa rajan yli. Ilman tätä 

tärkeää ”taustatyötä” jäisi meiltä matkaan lähtijöiltä 

moni asia tekemättä Venäjän päässä. Tämä 

muistuttaakin meitä siitä, että  meillä jokaisella on 

oma tehtävänsä  tässä meille yhteisessä 

kutsumustyössämme. Rukoilijoilla, jalkatyöläisillä, 

”kilotytöillä” (= rajanylityksessä meitä auttavat 

henkilöt), lahjoitusten antajilla ja kaikilla muilla 

ringissämme olevilla on oma tärkeä roolinsa. Ilman 

teitä tätä työtä olisi perin vaikeaa ellei mahdotonta 

tehdä. Kiitos siis Sinulle! 

Itselläni hommat alkoivat poikkeuksellisesti jo torstai

-aamuna Helenan soittaessa ongelmista; hänen 

lähtönsä kuskiksi oli epävarmaa ja meiltä puuttui 

Pietariin vietävistä avustusrahoista 600 €. Siinä karisi 

meikäläisen silmistä nopeasti unihiekat, koska ei 

auttanut kuin ryhtyä toimeen. Puoleen päivään 

mennessä rahat olivat kasassa, mutta Helenan lähtö 

varmistui vasta myöhään illalla.  

Mutta nyt matkaan; starttasimme poikkeuksellisesti 

Riihimäeltä vasta kello yhdeksän. Haettuamme 

Hildan Helsingistä oli joukkomme täysilukuinen. 

Sankasta lumisateesta huolimatta rajavarastolle asti 

matka meni hyvin, kiitos siitä apulaisillemme! 

Varaston edessä juutuimme lumeen, koska teitä ei 

ollut aurattu. Onneksi mukanamme oli lapio ja 

saimme avuksemme nuoren miehenalun työntämään 

autoa ja auttamaan meitä auton uudelleen pakkaus- ja 

purkuoperaatiossa. Meitä oli näet parin kilometrin 

päässä odottamassa Grigori Igorin seurakunnasta 

autoineen, johon lastasimme Samohvaloviin menevät 

tavarat. Voit uskoa auton olleen kirjaimellisesti täysi! 

Uudemman rajavarastolla käynnin jälkeen 

mukanamme olivat muut tavarat ja joululahjat ja 

suuntasimme Viipuriin, missä myöhäisestä 

ajankohdasta huolimatta ehdimme postissa kaikille 

luukuille! Kävimme viimeisillään raskaana olevan  

Joulukuussa Pietarissa 



Alisan luona viemässä hänelle ja hänen sisaruksiensa 

perheille joululahjat. Alisa sai terveen tyttären 22.12.  

kiitos siitä Herralle! Siunatkoon ja Johdattakoon Hän 

koko perhettä.  

Matkamme jatkuessa lumentulo vain yltyi yltymistään, 

onneksi oli puikoissa osaava kuski hyvä auto allaan. Ja 

mikä tärkeintä - suojelusenkelit matkassa. Matkamme 

tyssäsi joitakin kilometrejä ennen kehätietä teiden au-

raamattomuuteen ja linkussa oleviin rekkoihin, joten 

aikamme odotettuamme käännyimme takaisin. Ranta-

tietä pitkin pääsimme perille, vaikka matkaa tuli noin 70 

kilometriä lisää ja asunnolla olimme vasta 01.30. Park-

kipaikalle auton vienyt Helena joutui vielä itse teke-

mään lumityöt saadakseen autolle paikan! 

Lauantaina matkamme kulki ympäri lumen valtaamaa 

Pietaria. Igorin seurakunnan lasten- ja nuortenkeskuksen 

kautta menimme tapaamaan tulkkiamme Eleonoraa. Sai-

rauteen oli löytynyt lääkkeet eikä kesän kivuista ollut 

tietoakaan. Oli ihanaa nähdä häntä pitkästä aikaa ja hy-

vässä kunnossa!  Seuraavaksi suuntasimme Pietarin kes-

kustassa sijaitsevaan miesten tukiasuntoon, joka oli 

muuttanut uusiin tiloihin toisaalla Vasilin saarella. Paik-

ka on entinen tanssistudio, ja miehet itse kertoivat tilo-

jen suuruuden mahdollistavan siellä tapahtuvan Raama-

tun opetuksen isommallekin joukolle. Pastori Aleksei 

käy heidän luonaan päivittäin. Kuinka upeasti asiat 

ovatkaan menneet, Andrei Peshkov on saanut rinnalleen 

hyvän pastorin ja he voivat tehdä kukin oman osuutensa 

leiviskästään.  

Tässä vaiheessa Helena huomasi minun sisäisesti jo 

kuopivan lähtöä seuraavaan paikkaan, Gerasimovien 

perheen luokse. Sergei ja Natasha, jotka ovat molemmat 

entisiä vankeja, löysivät toisensa Samohvalovin kuntou-

tuskeskuksessa. Vuosi sitten jouluna olin heidän häis-

sään Pietarissa ja 21.10.2010 heille syntyi Romka-poika 

(oikeasti Roman, mutta edellä mainittu on hellittelyni-

mi). Viimeisen parin kuukauden aikana olen soitellut 

heille ja kuullut kaiken olevan kunnossa, niin kodin re-

montin kuin heidän kaikkien terveydenkin suhteen. Mo-

nesti minua on liikuttanut ylpeys Sergein äänessä, mutta 

on kuitenkin eri asia nähdä tuore liikuttunut isä pieno-

kaisensa kanssa.  Kyllä siinä paatuneempikin herkistyisi 

isän sanoessa rakastaen vaimoaan ja lastaan katsoen:  

”Minun Romkani on kaikista viisain, hän ymmärtää jo 

teidänkin puhettanne.”   Hetkemme heidän kodissaan oli 

siinä määrin koskettava, että sieltä lähtiessämme aloin 

itkeä onnesta. 

. Olihan neljän vuoden takaisesta  tilanteesta tultu 

valovuosi eteenpäin, silloin pelkäsin menettäväni 

rakkaan Sergei-veljeni sairauden takia. Mutta onnek-

si Jumalalle on kaikki mahdollista, parantaa sairaat 

ja tehdä meidän ihmisten mielikuvituksen ulottumat-

tomissa olevia asioita!  

Vaikka matkalla tuli vielä useampia vastoinkäymi-

siä, niin niistä ainakin minä selvisin Gerasimovien 

luona täyttyneen sydämeni ja sieluni turvin. Seuraa-

vaksi meillä oli vuorossa tyttöjen Masha-koti, jossa 

vietimme tyttöjen kanssa jälleen kerran hyvän ilta-

hartauden.  

Sunnuntaina Keltossa asuvan Larissa Gusevan kaut-

ta ajoimme Kolpinoon, jonne jätimme lastenkotiin 

joululahjat ja tapasimme jo edesmenneen tulkkimme 

Nina Nesterovan lapsenlapsen. Vaikka tapaamisem-

me oli lyhyt, oli se sitäkin iloisempi. Viimeisenä, 

mutta ei suinkaan vähäisimpänä,  paikkana meillä oli 

tulkkimme Valentina Mitroskinan koti. Siellä saim-

mekin kuulla hänen saavan uuden asunnon itselleen 

ja puolisolleen. Tytär perheineen jää asumaan nykyi-

seen kaksioon. Kuinka hyvä olikaan, että meillä oli 

aikaa Valjalle -  hän kun oli niin kovasti surrut vä-

häistä panostaan Jumalan valtakunnan työssä. Tutki-

mattomat ovat totisesti Herran tiet, sairaus saatiin 

hänen silmästään leikattua, mutta sen seurauksena 

hän ei enää näe lukea. Samaa asiaa olen tänä vuonna 

saanut kuulla ja nähdä monien ihmiskohtaloiden se-

kä omien kokemuksieni kautta, mutta  Jumala var-

masti pitää aina huolta omistaan eikä heitä milloin-

kaan hylkää.                               – Kira Salminen-  

 



Vasilinsaarella Pietarissa miesten tukiasuntola 

on muuttanut uuteen osoitteeseen. Miehiä on nyt 9, 

joista osa on palanneita entisiä asukkaita. Paikka on 

virallisesti vuokrattu Aleksein seurakunnan Raamattu-

koulun nimiin. Aleksein srk maksaa puolet vuokrasta, 

meidän osuutemme on rahallisesti sama kuin ennen-

kin. 

Masha-kotiin Lebedevakadulle olemme olleet viime 

kuukausina tervetulleita ja olemme tutustumassa tyt-

töihin läheisemmin. Monilla heistä on takanaan hyvin 

vaikeita kokemuksia hylkäämisistä, hyväksikäytöstä ja  

perheongelmista. Mutta rukous hoitaa. 

Kolpinon lastenkodissa olemme käyneet 10 vuotta 

lähes kuukausittain. Tällä hetkellä meillä ei ole hyvää 

yhteyttä lapsiin, johtuen mm nykyisistä kasvattajista.  

Juliananalla itsellään on kaikki hyvin, työssä hän on 

noussut esimiesasemaan ja saanut oman asunnon. 

Mutta hänen veljensä Boris on langennut jälleen huu-

meisiin oltuaan n 10 kk raittiina. 

Mirotvorets seurakunnan työ ongelma– ja kriisiti-

lanteessa olevien perheiden parissa jatkuu siunauksel-

lisesti. Lasten ja nuorten keskus Kollontaikadulla on 

aloittanut vähitellen toimintaansa. 

Vankiloihin pääsevät jälleen kansalliset ryhmät evan-

kelioimaan, ei kuitenkaan kaikkiin. Sosiaalista työtä 

tekevillä ryhmillä on hengellisiä ryhmiä ja seurakuntia 

paremmat mahdollisuudet jatkaa vankilatyötä 

Vosovien perhe Samohvalovissa on kokenut kovia, 

perheen isä Sergei oli humalassa jäänyt auton alle ja 

kuollut. Seitsemän lasta jäi orvoksi. Nuorimmat lap-

set, kaksoset Viktoria ja Dasha ovat vasta 6 kk., van-

hin, Pavel, 9 v.  

Guljan perheen vanhin pojista ajoi autoa, jonka alle 

Sergei jäi. Tämä poika oli ollut humalassa. Gulja on 

muutenkin kovassa koulussa suuren lapsikatraansa 

kanssa, koska kesällä yksi nuorista tytöistä synnytti 

lapsen epämääräisissä olosuhteissa. Hänellä on 6 

omaa lasta, jotka ovat jo aikuisia ja monella omiakin 

lapsia, lisäksi hän on adoptoinut 11 lasta lastenkodeis-

ta. Äiti-Gulja on sanonut huolehtivansa, että kaikki 

lapset kulkevat Taivaan tietä.  

Sadovnikovin perheessä äiti Irina jäi leskeksi noin 10 

vuotta sitten ja on kasvattanut 10 lasta ilman isää. Nyt 

hänen tyttäristään yhdellä on jo kaksi aviotonta lasta, 

ja nyt toinenkin isommista tytöistä odottaa isätöntä 

lasta.   

Pastori Igor Smirnov on erittäin väsynyt ja kaipaa 

perheineen lomaa. Äiti-Irinan pitäisi palata työelä-

mään nyt, kun nuorinkin lapsista on täyttänyt 4 v, saa-

dakseen lapsilisiä. Hän onkin juuri suorittanut englan-

ninkielenopettajan tutkinnon. Pavelilla 4 v. on ollut 

sairauskohtauksia, joita tutkitaan.                                  

.Pastori Andrei Murugovin perheeseen odotetaan 

kolmatta lasta keväällä syntyväksi  

Idäntyön  uutisia vuodenvaihteessa 

 2010-2011   — ja rukousaiheita! 
 

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 

 

Muut hallituksen jäsenet: 

Pirkko Arola  0405601374 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Kira Salminen 

Heli Virtanen 0415164944 

Risto Jokinen 0403527055 

Helena Jokinen 0503734070 herijok@elisanet.fi 

 

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 

 

Edesmenneen tulkkimme Nina Nesterovan tyttärenpoika 
Anton tyttöystävineen Helenan ja Hildan kanssa. Anton 
asuu edelleen yhdessä äitinsä ja vanhemman veljensä Vo-
van ja isoisä Jevgenin kanssa samassa talossa kuin ennen-
kin Pietarhovissa. Ennen ehdimme sinne hyvin, mutta nyky-
ään paikka tuntuu olevan niin sivussa. Muistamme perhettä 
kuitenkin jouluisin. 
Anton toimii bussikuskina, ja Vova taksinkuljettajana. Olem-
me tunteneet heidät jo lähes 20 vuotta! Olivat pikkupoikia 
tuohon aikaan. HJ 
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