
 

 Puheenjohtajan palsta 

 
SINUN OMASTASI ME ANNAMMME,  SINUN LAHJAASI 

ME JAAMME 
 

       Jeesus puhuu vertauksissaan rikkauden ja itsek-

kyyden vaaroista.  Hän kertoo miehestä, joka kokosi 

aittoihinsa satonsa ja asettui nauttimaan elämästä, 

syömään ja juomaan.  Mies toimi toisaalta järkevästi 

ja suunnitelmallisesti.  Mutta mies ei ottanut huomi-

oon lainkaan sitä, että elämä voi päättyä hetkessä.  

Hän ei ollut varastoinut taivaallisia aarteita sielunsa 

varalle.  Hän ei myöskään ajatellut , että vaurautta 

voisi jakaa niille, joilla sitä ei ole. Hän toimi nyky-

termin mukaan narsistisesti. Hän tavoitteli vain 

omaa etuaan, mutta yksi hänen sydämestään  puuttui 

ja sen mukana kaikki:   rakkaus.  Rakkaus Jumalaa 

ja lähimmäistä kohtaan. Hän jäi yksin ja oli yksinäi-

nen, koska tärkein puuttui. 

     Meidän on aina tavoiteltava katoamattomia aar-

teita ei katoavaa rikkautta. Nykyaika ruokkii itsek-

kyyttä,  ihmisen mukavuudenhalua ja kunnianhimoa.  

Kuitenkaan se ei tuo tyydytystä, olemme onnettomia 

ja elämä tuntuu tyhjältä. Tärkein puuttuu. 

    Vankiloissa olemme nähneet, kuinka ihmiseltä ei 

puutu mitään, kun hänellä on se tärkein, Kristus,  

sydämen aarteena.  Vaikka inhimillisesti ajatellen 

kaikki kohtuulliseen elämään vaadittavat asiat puut-

tuvat, Jumala tekee ihmeitä niiden sydämessä, jotka 

Hänelle avautuvat. ”Sinä valmistat minulle pöydän 

vihollisteni silmien eteen”  toteutuu kirjaimellisesti 

monen kohdalla. 

     Kun me sydämestämme annamme niille, jotka 

ovat hädänalaisia, rukoilemme samalla: ”Sinun 

omastasi me annamme, sinun lahjaasi me jaamme.”  

Kaikki, mitä meillä on, on lahjaa. Parasta mitä voim-

me toisillemme antaa, on aika – ja Jumalan rakkau-

den sanoma.                      

      Kaikki on väliaikaista ja katoavaa,  vain Jumala 

ja hänen rakkautensa ovat ikuisia- aina ja kaikkialla. 

       Siunausta kesääsi – sekä voimia ja iloa kaikille 

vankilaläheteillemme ja tukijoillemme! 

            Soili Juntumaa,   puheenjohtaja 

 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

VERAVERAVERA   
Riihimäen Idäntyö ryRiihimäen Idäntyö ryRiihimäen Idäntyö ry   

Heinäkuu 2011Heinäkuu 2011Heinäkuu 2011   

  Miesten asuntola ” Laupias samarialainen” 

                    on jälleen muuttanut! 
 

 Ljudmila Peshkova lähetti meille kuvia uudesta 

asuinpaikasta ja siivoustalkoista siellä. Uusi osoite 

on pohjois-osassa kaupunkia, Pargalovossa. Re-

monttia on paljon, mm. vesi– ja viemärijohdot 

puuttuvat. Talo on vuokrattu yksityiseltä ja remont-

ti korvaa kolmen kuukauden vuokranmaksun. 

Vuokra on sama, kuin edellisessä osoitteessa, 2000 

€ / kk, ja se tuntuu suurelta. Ei ole kuitenkaan help-

po löytää paikkaa kaupungissa näille miehille.  

  Talossa on 400 m2  tilaa ja miehiä voidaan ottaa 

asumaan 30.  

  Rukoillaan asuntolan miesten, remontin, ja talou-

den puolesta! 



. 

Lastenvaunut ja vauvanruokaa 
        

      Huhtikuussa Suomenlahden eteläpuolelta Kotlin 

kylästä  sähköpostina saapunut avustuspyyntö on ai-

heuttanut täällä päässä todellisen avustusprojektin. 

Tämä viesti tuli kristillisestä narkomaanien kuntou-

tuskeskuksesta Uusi Elämä.  Keskuksen henkilökun-

nasta seitsemän rouvaa saa tänä kesänä vauvan ja he 

pyytävät  apuamme. He kaikki ovat entisiä narko-

maaneja. Tämä avunpyyntö on tavoittanut erityisesti 

nuoria äitejä, jotka ovat suurella joukolla lähteneet 

mukaan.  Apua on tullut erityisesti  Hausjärveltä, Ori-

mattilasta sekä Hämeenlinnasta. Kiitos mukaantulos-

ta! 

        Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että vauvan 

vaatteita ei  tähän projektiin enää tarvita lisää, Niitä 

on tullut autokuormakaupalla. Vauvansänkyjä, las-

tenvaunuja, syöttötuoleja ja hoitopöytiä ym., on myös 

jo tullut tarpeellinen määrä   Ainoastaan yhdet lasten-

vaunut vielä tarvitaan. 

         Suurin osa äideistä on hiv-positiivisia ja siksi 

he eivät voi imettää lapsiaan. Näille vauvoille tarvi-

taan äidinmaidon vastiketta.  Venäjällä   yhden vau-

van kuukauden tarve maksaa euroina 60 e.  Kaikki 

odottavat äidit kuuluvat Uusi Elämä-keskuksen hen-

kilökuntaan.  He eivät saa palkkaa, mutta keskus on 

sitoutunut antamaan heille kaiken, mitä he tarvitse-

vat.   Tavoitteenamme on hankkia rahaa, jolla Keskus 

voi auttaa äitejä  itse  ostamaan  äidinmaidonvastiket-

ta vauvoilleen.  Näillä äideillä ja perheillä ei ole juuri 

mitään ja siksi apumme on erittäin tarpeellista ja ter-

vetullutta. 

           Rahankeräys äidinmaidonvastiketta varten on 

hyvässä menossa.  Lasketaan, että jos yksi vauva tar-

vitsee äidinmaidonvastiketta kuusi kuukautta, niin 

hintaa kertyy  silloin 360 euroa.  Rahaa tarvitaan li-

säksi  myöhemmin vauvanruokiin.  Kaikki pienetkin 

summat tähän tarkoitukseen ovat tervetulleita. Uusi 

Elämä-keskuksen johdon kanssa on myös sovittu, 

että jos joku haluaa kustantaa yhdelle vauvalle koko 

hänen tarvitsemansa äidinmaitovastikkeen, niin hän 

saa itselleen nimikkovauvan nyt kesällä syntyvistä 

lapsista. Tällaisia nimikkovauvahankkeita on menos-

sa tällä hetkellä kolme. Ensimmäisessä tapauksessa 

tältä puolen on kyseessä  yksityishenkilö, toisessa 

pariskunta ja kolmannessa  Hausjärven seurakunnan 

äiti-lapsityö ja lähetystyö. Mukaan voi tulla myös 

ryhminä. 

       Rahaliikenne hoidetaan normaalisti Riihimäen 

Idäntyön tilin kautta. Maksutositteeseen pitää koh-

taan tiedonantoja,  merkitä ”äidinmaidonvastike”. 

     Venäjälle viimeinen lama iski paljon kovemmin 

kuin meille Suomessa. Siellä ei lamasta myöskään 

ole vielä toivuttu samalla tavoin kuin meillä. Vaikutta 

siltä, että myös Uusi Elämä-keskuksen talous on mel-

ko tiukoilla. Lähes kolmesataa henkeä on ruokittava 

kolmesti päivässä ja esim. ryynejä tarvitaan 300 kiloa 

kuukaudessa. Näin olen ymmärtänyt eri puheenvuo-

roista. 

      Kun Keskuksen toiminta kehittyy ja kasvaa, niin 

tarvetta on hyvin monenlaisista asioista. Vaatehuol-

toon tarvitaan sähköompelukoneita ja silitysrautoja. 

Pesukoneita tarvitaan kovasti. Perheisiin tarvitaan 

jääkaappeja. pakastimia ja  mikroaaltouuneja. Keitti-

öillä kaivataan suuria kattiloita ja kaikkia ruokailuvä-

lineitä.  Keskuksella on myös oma kalastusprikaati 

Suomenlahdella. Miehet kalastavat ruokaa  oman vä-

en  pöytiin. Nyt pitäisi vain löytää uusi perämoottori,  

5 - 10 - 15-heppainen  olisi tarpeen. Kaikkea tätäkin 

voimme toimittaa heille Idäntyön kautta. He itse tule-

vat hakemaan suuremmat laitteet.                                          

                           Kiitos mukanaolosta! 

                          Tapani Vanhala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotlin 

alueen ”Uusi elämä” keskus toimii entisen varus-

kunnan mailla ja rakennuksissa. Kaikki oli jo ehti-

nyt rappeutua ollessaan tyhjillään joitakin vuosia. 

Keskuksen asukkaat ja henkilökunta ovat remontoi-

neet rakennuksia asumiseen ja monenlaiseen elin-

keinotoimintaan. Työ on olennaisena osana parane-

mista huumeista. 

   Keskuksessa toimii myös työntekijöiden lapsille 

päiväkoti, josta kuvamme on.   
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Kesäkuussa saimme vieraiksemme ystäviämme 

Venäjältä. Tapasimme mm pitkäaikaiset tulkkim-

me Lisa Langisen ja Eleonora Skripinan, jotka tuli-

vat Suomeen Pisaran kutsusta heidän vuotuiseen 

juhlaansa Nummelassa. Nämä tulkkimme ovat jou-

tuneet neuvottelemaan, selvittämään asioita, toimi-

maan välikätenä ryhmiemme puolesta, vieläpä mo-

neen kertaan, saadakseen meille vankilaluvat. Tais-

telun nyt päätyttyä voittoon, saimme ojentaa heille 

kiitoslahjana tamperelaisen Salla Luotosen maalaa-

mat taulut.  

   Pisaran arki-illan tapahtumassa oli runsas osallis-

tujajoukko, noin 40-50 henkeä. Sen teemana oli 

”Laupias samarialainen” miesten asuntolan uutiset.  

Kohtaamisia 

         Matka jatkuu! 
 Elokuussa olemme jälleen menossa Pietarin alueen vankiloihin evankelioimaan! Ovet olivat suomalaisille 

suljettuna  noin puolentoista vuoden ajan. 

     Ensimmäisenä kohteenamme ovat 20.-21.8. Sablino, naisten vankila, Kolpino, nuorten poikien vankila 

ja Metallostroi, miesten vankila. Tamperelaisen Viipurinryhmän käynti Viipurin vankilassa on 13.8. 

     Vain kolmen kuukauden välein voi vierailla uudelleen samassa vankilassa, joten käymme tulevaisuu-

dessa yhä useammassa paikassa. Vankiloita on riittävästi, Pietarin alueella toistakymmentä. Saamme var-

masti suomalaisten eri ryhmien välille toimivan systeemin, ettemme törmäile toisiimme ja kaikki vankilat 

tulevat käytyä. 

    Aiemmin kävimme aina samoissa vankiloissa voidaksemme paremmin tutustua vankeihin. Olimme ko-

keneet, että ystävystyminen ja ihmisten henkilökohtainen kohtaaminen on hedelmällinen evankeliumin 

kasvualusta. Samat rakkauden aseet mukaan edelleenkin!                

Samassa juhlassa tapasimme myös ystävämme miesten asuntolasta 

vuosien takaa, Valeri Lisitsan. Hän oli tullut omalla autollaan Suo-

meen ja usein kuljettaa myös Eevan ryhmää  Pietarissa sillä. Hän oli 

iloinen tavattuaan varsinkin Jukka Järven ja muita ystäviä. Jukka 

edusti hänelle isää, jota hänellä ei ole ollut, ja me muut hänen perhet-

tään ja sukulaisiaan. Näytimme hänelle Helsinkiä ja pientä Riihimäen 

kaupunkia. 

         Lauantaina 18.6. 

kävimme Viipurissa vie-

mässä Hildan kirjeitä 

postiin ja tapaamassa 

tuttujamme, mm. Alesjaa 

ja pientä Viktoriaa. Kä-

vimme samalla reissulla 

katsomassa Martan uutta 

kotia.  Martan perhe oli 

myynyt kerrostaloasun-

tonsa Viipurissa ja osta-

nut omakotitalon maalta. (Talo on etusivulla kansikuvassa) Sa-

malla rahalla he saivat ostettua myös auton. Perhe vaikutti to-

della tyytyväiseltä! Kuvassa on Martan ja hänen poikansa Niki-

tan lisäksi aviomies Dima sekä hänen lapsensa Nastja ja Kiril. 

Talo sijaitsee vanhassa suomalaiskylässä, Kiiskilässä. 
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 Kiitoksena esirukoilijoille Israelin matkani aikana 

haluan kertoa, että teidän rukouksenne ovat tulleet 

kuulluiksi! Ensin olin viikon kahden sisaren kanssa  

kiertelemässä Galilean kaupunkeja ja kyliä. Saimme 

kertoa Jeesuksesta ja antaa Uusia Testamentteja ja 

muuta luettavaa Jeesuksesta monille juutalaisille, 

mutta myös  arabeille, jotka olivat kovin avoimia 

vastaanottamaan UT:ja. Jumala oli vaikuttanut mo-

nissa juutalaisissa halun kuulla Jeesuksesta, vaikka 

uskonnolliset yrittävät kieltää UT:n lukemisen ja 

esim. Jesajan 53:n luvun lukemisen.  
 

      Loppuajaksi Jumala johdatti minut yllättäen Juu-

talaiset Jeesukselle -järjestöön vapaaehtoiseksi. Ja-

oimme traktaatteja kaduilla ja erilaisissa tapahtumis-

sa Tel Avivissa ja myös Eilatissa. Avoimia, Jeesuk-

sesta kiinnostuneita juutalaisia tapasimme yllättävän  

paljon. Ja uskonnolliset juutalaiset yrittivät häiritä 

työtämme. Vain Jumala voi poistaa heiltä peitevaat-

teen silmiltä, että hekin uskaltautuisivat tutkimaan 

UT:ia ja Vanhan Testamentin profetioita, jotka ker-

tovat Jeesuksesta. Saimme paljon yhteystietoja ja 

näille halukkaille lähetettiin  UT:ja ym. Sain järjes-

tön työntekijöiden kanssa myös tehdä kotikäyntejä 

keskustellen juutalaisten kanssa Jeesuksesta Messi-

aana ja pelastajana (hepreaksi, kiitos Herralle!) sekä 

keskustella puhelimessa yhteystietonsa antaneiden 

juutalaisten kanssa. Heillä on muuten yhtenä työnte-

kijänä suomalais-israelilainen messiaaninen juutalai-

nen, joka on innokas evankelioija. Hän on heinäkuun 

Suomessa ja kertoo työstään myös Riihimäellä. 
 

      Järjestö toimii myös yhteistyössä IRRTV:n kans-

sa järjestäen suuria kuukauden kestäviä evankelioin-

tikampanjoita Israelin suurissa kaupungeissa, joissa 

saadaan paljon yhteystietoja ja ns. jälkihoitotyötä on 

paljon. Eli työtä on paljon, rukoillaan, että Herra lä-

hettää Israeliin paljon työntekijöitä elopelloille, jotka 

vaalenevat. Ja myös esirukoilijoita ja työn tukijoita. 

Jos joku Veran lukijoista on kiinnostunut enemmän 

kertomastani työstä, ota yhteyttä niin voin kertoa 

siitä enemmän tai lähettää tietoja mailitse/postitse.  
 

     Israel on tällä hetkellä vaikeiden tilanteiden ja 

päätösten edessä varsinkin Lähi-Idän tilanteiden 

muututtua olennaisesti. Rukoilkaamme rauhaa Israe-

lille ja erityisesti, että evankeliumi saisi heidät ta-

voittaa ja he saisivat rauhan Jumalan kanssa, Jeesuk-

sen, Messiaan kautta. Juutalaisetkin pelastuvat vain 

uskomalla Jeesuksen sovitustyöhön, heidänkin syn-

tiensä puolesta. Mutta Jumala haluaa pelastaa myös 

muslimeja, niin kuin kaikista maailman kansoista. 
 

                                      Heli Virtanen 

Terveisiä Israelista! 

Riihimäen idäntyö ry           Y 1877757-1 

Temppelikatu 9, 11100 Riihimäki 

 

Keräyslupa  POHADno2010/935 

Voimassa 18.3.2010-31.12.2011 

Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Ky-

menlaakson ja Helsingin poliisilaitosten toimialueil-

la 

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 

Helena Jokinen 0503734070 herijok@elisanet.fi 

 

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 

 

 Tervetuloa 

kaikki Idäntyön ystävät 

Lopen mökillemme  

viettämään  
 

VIRKISTYSPÄIVÄÄ 

sunnuntaina 28.8.2011 

Yhteinen lähtö Jumalanpalveluksen jälkeen Kes-

kuskirkon mäeltä klo 12. 
 

Olen ajatellut tarjota keittolounaan, sauna läm-

mitetään myös, uimaankin pääsee. Muutakin 

mukavaa ohjelmaa on luvassa, säästä riippuen 
 

Olisi kiva nähdä teitä kaikkia, jotka olette muka-

na yhteisessä työssä, tavalla ja toisella. 
 

 Toivoo: Pirkko Arola 

SAUNA ODOTTAA! 


