
     Puheenjohtajan palsta 

Keskikesä on vaihtumassa kypsän sadon 

aikaan. Marjat ja viljat kypsyvät pelloilla ja 

metsissä.  Luoja jakaa antejaan runsaalla 

kädellä.  Auringon lämpö hellii. 

     Jeesus antoi  kerran Pietarille taivasten 

valtakunnan avaimet. ”Minkä sinä sidot 

maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä 

sinä vapautat maan päällä, se on myös 

taivaissa vapautettu.”   Kirkossa puhutaan 

”avainten vallasta”. Se on uskottu jokaiselle 

sananpalvelijalle, papille ja jokaiselle 

kristitylle, joka julistaa toiselle synnit 

anteeksi Jeesuksen nimessä ja myös itse 

antaa anteeksi.  Silloin me olemme 

toisillemme Kristus, Jumalan työtoveri. 

Meille on uskottu valtavan suuri tehtävä. 

Me voimme tehdä lähimmäisemme 

elämästä taivaan tai helvetin. Me voimme 

sitoa ja päästää irti, me voimme vangita ja 

vapauttaa, me voimme vihata ja rakastaa. 

Meidän ei siis tule tuomita, vangita, vihata 

eikä sitoa lähimmäisiämme, koska Jeesus 

on kutsunut meidät vapauttamaan, 

päästämään irti ja rakastamaan. 

    Norjan tapahtumat osoittavat 

järkyttävällä tavalla ihmisen kyvyn tehdä 

toisten elämästä helvetin.  Onneton nuori 

mies kävi omaa sisäistä sotaansa kaikkia 

vastaan. Jäljet ovat hirvittävät. Liian 

monen nuoren elämä päättyi luoteihin. 

Unelma hyvästä elämästä hajosi, jäljelle 

jäi vain suunnaton suru.  Niin 

ristiriitaiselta kuin se tuntuukin, kärsimys 

ja tuska usein saa ihmisen osoittamaan 

hyvyyttä ja rakkautta toisia kohtaan ja 

turvautumaan toisiin. Näin 

tapahtui myös norjalaisten 

surevien ihmisten kohdalla.  

Tie lähimmäisten luo löytyi 

uudella syvällä tavalla.         

   Renkolainen vapaaehtoistyöntekijä kiteytti 

asian näin: Ihmisen onni on siinä, että saa 

olla toisille iloksi ja hyödyksi. Jeesuksen 

antamassa rakkauden käskyssä on sanottu 

sama asia.  Tätä rakkauden työtä mekin 

saamme tehdä niiden ihmisten keskuudessa, 

mitkä meille kulloinkin on annettu.  Vaikka 

Pietarin vankiloiden ovet ovat edelleen 

meille kiinni, ilosanoman viejät tekevät 

työtään kaikkialla ja Jumalan tiet ovat 

salatut. 

Suven ja surun keskellä kaikuvat profeetan 

sanat: ”Kuinka ihanat ovat vuorilla 

ilosanoman tuojan askelet!”      

            Soili Juntumaa, puheenjohtaja 

 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Viipurin 

luterilaisessa kirkossa kastettiin 17.7. 2011 Alesjan ja Alek-

sein tyttö Viktoria, joka on syntynyt joulukuussa 2010. 

 Kira Salminen on lapsen kummi ja kauniin kastepuvun oli 

ostanut Alesjan kummitäti Liisa Järvi. Takasivulla lisää. 
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        Meille monille niin rakkaille ystävillemme, 
Marina Luin ja Andrei Murugovin perheelle, on 
syntynyt tyttövauva 28.6.2011. Onnittelemme 
vanhempia ja kiitämme Jumalaa tästä lapsesta, jolle 
vanhemmat ovat antaneet venäläisen nimen 
Любовь, Ljubov, Rakkaus. 
   Perheessä on nyt kolme lasta, pojat Andrei 5 v, 
Pjotr 2,5 v. ja tämä pikkuinen tyttö.  
   Perheenisä Andrein olemme tunteneet jo kauan. 
Hänen perheensä on kotoisin Keski-Aasiasta mutta 
asuvat nyt Pietarissa ja ovat muslimeja. Andrei tuli 
uskoon Metallostroin vankilassa 1997. Hän toimi 
siellä vankilaseurakunnan toimekkaana johtajana 
monta vuotta.  
      Vapauduttuaan hän meni korealaisten 
lähetystyöntekijöiden raamattukouluun ja yhdessä 
Igor Smirnovin kanssa he perustivat heidän 
seurakuntansa, jossa nyt toimivat pastoreina.  
     Marinan johdatti Jumalan tuntemiseen Igorin 
vaimo, Irina. Vasta myöhemmin nämä kaksi 
pariskuntaa tahoillaan tutustuivat, rakastuivat ja 
menivät naimisiin. Andrein ja Marinan häitä 
juhlittiin 1.9.2004. 
   Marinan isä on kiinalainen ja äiti korealainen ja 
perhe asuu kaukana Alma Atassa. Marina puhuu 
sujuvasti myös englantia, on musikaalinen, kuten 
Andreikin, soittaa kitaraa ja pianoa ja laulaa kauniisti. 
    Murugovien kodissa vallitsee kristityn kodin rauha 
ja  on ihana katsoa sitä rakkauden lämpöä ja viisautta, 
millä he kasvattavat lapsiaan. 
    Toivotamme Jumalan siunausta  Murugovien 
perheelle!  /HJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Любовь 

Tyttö on syntynyt!   Tyttö on syntynyt!   Tyttö on syntynyt!      

Tämä kuva Murugovien perheestä on otettu synny-
tyssairaalasta lähtiessä ja pikkuinen vauva on puet-
tu venäläiseen tapaan kapaloon ja sidottu isolla 
rusetilla, kuin kukkakimppu. 

                          Rukousaiheitamme: 
 

- vankiloihin emme pääse vieläkään, vaikka kaik-

ki luvat on allekirjoitettu ja hyväksytty. Meille 

ilmoitettiin, että lokakuussa voi alkaa anoa vanki-

lavierailuja. Rukoillaan tilanteen puolesta. 
 

- ”Laupias samarialainen”, asunnottomien miesten 

asuntolan puolesta Pietarissa. Iso remontti vie 

voimia ja rahaa. Rukoillaan projektin onnistumis-

ta ja Peshkovin Andreille ja Ljudalle voimia. 

 

- ”Uusi Elämä” keskuksen vauvojen puolesta ja 

muunkin toiminnan menestyksen puolesta. 

 

- Samohvalovissa sijaitsevan kuntoutuskodin puo-

lesta, paranemista asukkaille ja voimia johtajapa-

riskunnalle, Sergeille ja Irinalle. 

 

- kaikille ahertajille hyvää, rentouttavaa kesää!  



Uusi Elämä, narkomaanien kuntoutuskeskus, toimii 
Länsi-Inkerissä, lähellä Kingiseppin kaupunkia. 
Toiminta on vakiintunut ja tuottaa hyvää satoa. Se on 
ollut rohkaisevana esimerkkinä Venäjällä, monia 
kuntoutuskoteja on noussut sen innoittamana. Tämä 
keskus ei saa valtion eikä kuntien tukea, se rahoittaa 
omalla toiminnallaan noin 400 hengen taloutensa.     
  Tapani Vanhala on ollut yhteyshenkilönä 
projektissa, jolla voimme auttaa tätä yhteisöä. Tämän 
kesän aikana keskuksen työntekijöille, jotka ovat 
kaikki entisiä narkomaaneja, piti syntyä 7 vauvaa. 
Yksi vauvoista ei selvinnyt. Äidit ovat HIV-positiivisia, 
eivätkä voi siis imettää vauvojaan. 
       Olemme sopineet Uusi Elämä keskuksen kanssa, 
että kun joku haluaa  lahjoittaa yhdelle vauvalle 
hänen tarvitsemansa äidinmaitovastikkeen hinnan 
kokonaan, niin hän saa itselleen  nimikkovauvan. 
Kuukauden tarve maksaa 60 euroa ja jos tarve on 
puoli vuotta, niin summaksi tulee 360 euroa /vauva. 
Ensimmäinen tällainen lahjoittaja oli Raija Juvonen 
Riihimäeltä. Kuvassa oleva Diana-vauva on siis hänen 
kummivauvansa. 
      Muita nimikkovauvan halunneita lahjoittajia ovat 
Tapani Vanhala ja Soili Lehtonen yhdessä sekä 
Hausjärven seurakunnan äiti-lapsityö ja lähetystyö 
yhdessä. 
  Sinäkin voit osallistua lahjoittamalla Idäntyön tilien 
kautta, lahjoitukseen merkintä ”äidinmaidonvastike” 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Uusi Elämä” keskuksen johtaja Sergei Mate-

vosjanin ja hänen vaimonsa Natalian vauva Dia-

na.  

               Uusi Elämä, Uusi Elämä, Uusi Elämä, Новая ЖизньНовая ЖизньНовая Жизнь   
                                             keskuksen kuulumisia keskuksen kuulumisia keskuksen kuulumisia    

Pyydämme rukousta Gubarevin perheen lapsen 
puolesta.  
Lapsi syntyi keskosena 6,5 kuukauden raskauden 
jälkeen ja painoi syntyessään 1,7 kg. Ongelmat 
alkoivat jo raskausaikana. Äidillä Julja Gubareval-
la oli kohdussaan kaksoset. Raskauden kolman-
nella kuukaudella toinen sikiö oli ollut kehittymä-
tön ja lääkärit eivät olleet osanneet kertoa selviy-
tyisikö toinenkaan. Tämä lapsi Venjamin syntyi 
elävänä sillä kohtu ei tulehtunut. Lääkärit pyrki-
vät hoitamaan äitiä niin. että vauva olisi pysynyt 
kohdussa mutta heinäkuun alussa viiden päivän 
taistelun jälkeen vauva syntyi. Vauvaa pidettiin 2 
viikkoa tekohengityslaitteessa ja sen jälkeen hän 
oli kolme päivää kotona. Vauva alkoi oksentaa 
öisin ja Venjamin otettiin takaisin sairaalaan. Kol-
meen päivään lääkärit eivät ymmärtäneet, että 
vauva on sairas. Hänelle tehtiin sitten viisi rönt-
gen- ja kolme ultraäänitutkimusta. Vauvalla todet-
tiin suoliston vajaatoiminta. Vauva siirrettiin toi-
seen sairaalaan leikattavaksi. Suolistossa oli reikä 
ja ruoka meni hukkaan. Vauvan oksennuksessa 
oli sappea. Lääkärit ompelivat reiän umpeen ja 
leikkauksen jälkeen hän oli kaksi päivää nukutuk-
sessa, Keskiviikkona 21.7. vauvaa ruokittiin ensi 
kertaa maidolla tiputuksen sijasta. Vauvan tila on 
vakava mutta vakaa. 
Veljet ja sisaret, pyydän, että rukoilette. 
Raimo Hynynen  
 



Heinäkuun matkan Pietariin korvasimme jälleen 
käynnillä Viipurissa. Hildan postien lisäksi meillä oli 
käynti Martan luona, veimme hänelle jääkaappi-
pakastimen. Pääasiana oli kuitenkin Alesjan tyttären, 
Viktorian kastejuhlat. Sitä varten matkaan lähtivät 
erityisesti Liisa ja Jukka Järvi, jotka ovat olleet Alesjan 
aktiivisia kummeja jo 15 vuotta, sekä Viktorian 
kummi Kira Salminen.  
   Nuori äiti oli järjestänyt kirkon ja papin, vaikka ei 
ymmärtänyt edes, minkä kirkkokunnan. Vieraina 
olivat vain vauvan isän, Aleksein, vanhemmat ja me 
suomalaiset ystävät. Alesjan siskon, Martan, 
perheineenkin piti tulla, mutta jotain esteitä oli 
ilmaantunut. 
  Tilaisuus kirkossa oli melko pitkä, kahdella kielellä, 
mutta kaikki sujui kauniisti. Kummitäti Kira jaksoi 
pidellä noin 7 kk:n ikäistä Viktoriaa koko ajan 
helteestä huolimatta.  
  Pienessä kodissa Alesja tarjosi meille lounaan 
monine ruokalajeineen. Piti hieman siirrellä 
huonekaluja ja keksiä luovia sovelluksia, että kaikki 
saatiin pöydän ääreen ja tarjoilut käden ulottuville. 
Hän toimi kovin ammattimaisin ottein, ei 
hermostunut tai hätäillyt mistään, vaan järjesti kaiken 
rauhallisesti ja harkitusti ja Aleksei toimi ohjeiden 
mukaan. Ruoka oli erittäin hyvää. Missä tämä nuori 
Alesja  oli kaiken tämän oppinut?  
    Jukan antama hengellinen ohjaus tosin ei näyttänyt 
vielä menneen aivan perille. Siinä on haastetta 
hänelle vielä, vaikka voimat muuten hiipuisivatkin. 
HJ 

Viipurin kirkossa Viktorian 

ristiäisissä olivat mukana 

vasemmalta: Alesjan kum-

mit Liisa ja Jukka Järvi, 

kirkon pappi, Alesja, kum-

mitäti Kira sylissään Vikto-

ria, lapsen isä Aleksei, 

Aleksein äiti ja isä. 

  Viktorian kaste tapahtui 

samassa kirkossa, missä 

Alesja sisaruksineen oli 

kastettu noin v 1998. 

Kastejuhlissa ViipurissaKastejuhlissa ViipurissaKastejuhlissa Viipurissa   

Riihimäen Idäntyö ry           Y 1877757-1 

Koivukatu 21, 11710 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 

 


