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    Puheenjohtajan palsta 
 

      Kuninkaasi tulee nöyränä 
 

Pitkä, pimeä syksy on kääntymässä joulun valoksi. Adven-

tinaika valmistaa meitä suureen, Vapahtajamme syntymä-

juhlaan. Pian vuosi vaihtuu. On aika katsoa menneeseen ja 

tulevaan.  Puheenjohtajakauteni Riihimäen Idäntyössä on 

päättymässä ja uudet tehtävät odottavat. Herra on avannut 

ihmeellisesti taas uusia ovia elämässäni.  Olen kiitollinen 

hänelle kaikista niistä vuosista, mitkä sain tehdä työtä kans-

sanne, rakkaat ystävät!  Yhteys jatkuu, vaikka en olekaan 

enää jatkossa aktiivisesti mukana, hengessä kyllä.  Lähtöni 

vankilatyöhön kanssanne on jättänyt sieluuni ikuisen rak-

kauden niitä veljiä ja sisaria kohtaan, jotka ovat ajautuneet 

elämässään sivuraiteelle. Tämä työ on tuonut uutta syvää 

näkökulmaa ja suhteellisuudentajua elämään. Se on pakotta-

nut nöyrtymään eikä luulemaan itsestään liikoja. Tämä työ 

on ollut työtä elämän ja ihmisyyden ytimessä. Tämä työ on 

ollut uskon mittari ja hedelmä. Siitä kiitos Herrallemme! 

Meidän Herramme kulki nöyränä rauhan Ruhtinaana ihmi-

sen tien. Siitä kertoo Nöyrtymisen ensimmäinen advent-

tisunnuntai.  

Haluan tervehtiä teitä kaikkia Raamatun sanoin: 

”Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä 

koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta 

ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä näh-

neet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te rie-

muitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, 

sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuk-

sen.” (1 Piet.1:9-10) 

Jeesus Kristus, kirkkauden kuningas. Olemme uuden kyn-

nyksellä. Keskelle pimeyttä sinä tuot toivon valosta, kirk-

kaudesta, jota kohti kuljemme. Herrani ja kuninkaani, suo 

meidän kaikkien liittyä riemuitsevaan juhlakansaan ja ilolla 

laulaa sinulle Hoosianna! 
 

Siunattua adventin aikaa ja joulun rauhaa teille kaikille, rak-

kaat ystävät! 

Soili Juntumaa 



Uhrautuva Rakkaus...  

matkalla Pietarissa 18-20.11.2011 
 

Iloinen ryhmä Idäntyön väkeä oli kukin omilla kyydeil-

läään saapunut perjantaina Keltaiselle talolle. Matkaan 

kohti rajaa lähti lupsakka Liisa, venäjän taitaja Kira, au-

tonkuljettaja- evankelista Sasha ja allekirjoittanut, eli 

Marjo.  

   Rajalla Jumala alkoi puuttua matkan kulkuun konkreet-

tisesti ja saimme pian todistaa ihmettä toisensa jälkeen. 

Ryhmä rukoilijoita oli asemissaan Suomessa ja rukoili 

matkamme puolesta Jeesuksen nimessä, sen voiman 

saimme kokea monin tavoin!     

  Rajan tuntumassa tapasimme 3 veljeä, jotka olivat saa-

puneet sovitusti huoltoaseman pihaan. Alkoi tavaroiden 

lastaus kahteen henkilöautoon, koska tavaraa oli paljon 

ja meitä matkalaisia vähän. Pian ajoimme raja-asemalle 

ja passeja ja viisumeitamme tarkistaessa huomasin hyvin 

iso kokoisen tullimiehen, joka tarkisti autoja. Ajattelin, 

että onpas pelottavan näköinen kaveri. Meidän vuorom-

me kohdalla tapahtui jotain erikoista, tullivirkailija hei-

lautti kädellä merkiksi, eikä meidän auton perää ei edes 

katsottu. Saimme  matkaseuraa yhden vuoronsa päättä-

vän tullivirkailijan verran. Hämmästelin, miten voimme 

laittaa nyt tavarat veljien autosta rajan takana takaisin 

autoomme, kun matkustajana oli tullivirkailija. Sasha 

toimi kuin vanha tekijä, ajaen rajavarastolle hakemaan 

täydennystä kuormaamme ja tämän jälkeen rahanvaihto-

paikalle, jossa oli määrä tavata veljet ja lastata tavarat 

takaisin meidän autoomme! Siinä minun ja Kiran seistes-

sä rahanvaihtojonossa Jumala teki toisen ihmeen. Tulli-

virkailija kuvasi tavaramme, emme tienneet miksi, mutta 

jäimme mietteliäiksi. Veljet ajoivat pian automme rinnal-

le ja tullivirkailija katsoi ihmeissään tavaroiden vaihtaes-

sa paikkaa. Matka pääsi pian jatkumaan, emmekä voi-

neet olla hiljaa, vaan aloimme laulaa, kiittää ja ylistää 

Jumalaa, joka toimii silloinkin, kun tilanne näyttää mah-

dottomalta. Rukoilimme myös tullivirkailijan puolesta ja 

sitä, kuinka Herra voi hänetkin pelastaa. Kira kertoi lo-

pulta virkailijalle, että olimme viemässä avustusta mm. 

orpolasten kotiin. Tullivirkailija oli sitä mieltä, että lap-

set ovat syyttömiä omaan osaansa tässä maailmassa ja se 

mitä olimme tekemässä oli hyvä asia. Kiitos ja kunnia 

Herralle, Halleluja!  

Ystävän luona. 
 
Kävin Jorma Vuotin kanssa Räimälässä, Laatokan 

rannalla, juuri vanhan Suomen rajan tuntumassa, 

jälleen 6. lokakuuta Katjaa tapaamassa.  

   Tutustuin Katjaan Vologdan vankilakäynnillä 

1999 keväällä. Kirjoittelimme toisillemme ja sama-

na syksynä Katja kirjoitti, ettei hänen anomustaan 

vapautumisesta oltu hyväksytty. Mutta jo tammi-

kuussa 2000 sain kirjeen Räimälästä, jossa Katja 

kertoi asuvansa entisen koulutoverinsa luona. Nais-

vankilasta oli vapautettu useita naisia, koska ei ol-

lut ruokaa kaikille. Tästä alkoi käyntini Pitkäran-

nan Räimälässä.  

      Katjan äiti kuoli, kun Katja oli 8-vuotias ja isä 

kuoli Katjan vankilassa ollessa. Isän rakentama 

talo oli tallella, mutta kaikki irtilähtevä tavara oli 

viety, myös ikkunat, uunin- ja hellanluukut ja hel-

lan liitta. Sauna ja puuvaja oli poltettu. Katja löysi 

kylältä itselleen poikaystävän, Sashan. 

    Veimme monta kuormaa monenlaista tarpeellis-

ta tavaraa, ennen kuin talo oli asuttavassa kunnossa 

ja Sasha ja Katja muuttivat omaan kotiin. Kiitos 

kaikille, jotka olitte mukana auttamassa, kuljettaja-

na, tavaroiden lahjoittajana, ”kilotyttönä” rajalla, 

avustajana ym.  

    Nyt pariskunnalla on 7-vuotias Jegor ja 3-

vuotias Artjom, jotka olivat Katjan kanssa kotona, 

käydessämme heillä. Sasha oli Pietarissa töissä.  

     Räimälä on pieni kylä, eikä siellä ole työpaikko-

ja. Katja on kylän koululla siivoojana; työpäivä on 

7 tuntia ja palkka 4000 ruplaa, noin 100 euroa, 

mutta se on parempi kuin ei mitään. Katja ja pojat 

vaikuttivat tyytyväisiltä, vaikka lastentarha kylässä 

on lopetettu ja lapset viedään Salmiin päivähoi-

toon. Nyt vielä koulu Räimälässä toimii, joten Je-

gorilla on lyhyt koulumatka. Jumalaan luottaen, 

päivä kerrallaan he uskovat jaksavansa. 

Kiitollisena Jumalalle tästä ystävyydestä: 

 

 Anneli Helminen 



      Viipuriin asti kanssamme matkannut virkailija kiit-

teli kyydistä ja ryhmämme ahtautui Aliisan luokse, 

joka ruokki matkalaiset Taivaallisilla matka eväillä. 

Pian istuimme taas autossa  ja saavuimme Pietariin 

nopeasti.  

Kävimme pastori Smirnovin luona ja veimme heille 

tuliaisina ystävien lähettämät paketit. Hissi ei toiminut 

talossa, eikä seitsemänteen kerrokseen jaksettu kantaa 

muita tavaroita. Vaihdoimme muutaman sanan ja nau-

timme teetä yhdessä hänen vaimonsa kanssa. Igorin ja 

Irinan luota suuntasimme pastori Murugovin talolle 

jonne sitten jätimme Pyhän Olgan sairaalaan, seura-

kunnalle jaettavaksi ja Samohvalovin suuntaan tarkoi-

tetut tavarat. Niitä oli melkoinen röykkiö.  

   Viivyttelemättä jatkoimme matkaa kohti miesten 

asuntolaa ”Laupias samarialainen”. Siellä Herra kos-

ketti monella tapaa, kun saimme kuulla uusimpien 

miesten elämäntarinat, ne koskettivat. Erityisesti yksi, 

joka oli kokenut paljon väkivaltaa isältään, eikä ollut 

pystynyt antamaan isälleen anteeksi. Herra alkoi vai-

kuttaa ja niinpä sain välittää tälle miehelle viestin, että 

vaikka hän ei itse pystyisikään antamaan anteeksi, hän 

voi jättää asian Jeesukselle ja pyytää Jeesusta teke-

mään se hänessä hänen puolestaan. Niin hän voi kokea 

vapautuvansa pikkuhiljaa tästä asiasta. Anteeksianta-

mattomuus kun estää Herraa toimimasta meidän kaut-

tamme ja käyttämästä meitä hänen tehtävissään ja kas-

vamasta uskossamme. Pian Sashakin oli puhumassa 

vahvistaen sanaani ja puhuen hyvin armon näkökul-

maa esille tuoden. Kanssamme asuntolassa oli myös 

Pisaran ryhmä, seitsemän henkeä, ja yhdessä heidän 

kanssaan saimme olla johdattamassa yhden miehistä 

antamaan elämänsä Jeesukselle. Halleluja! Rukoilim-

me selkä- ja jalkasairaan miehen puolesta. Lauloimme 

ja vietimme ikimuistoisen illan asuntolassa. Kiitos ja 

kunnia Jumalalle! Asunnolle saavuttuamme pian uni 

maittoi.  

   Uusi aamu valkeni ja lähdimme sovitusti Pisaran 

ryhmän asuntoa katsomaan. Tämän jälkeen päätimme 

mennä Gerasimovin Natashalle ja Sergeille kylään, 

siellä meitä odotti noin vuoden ikäinen Romka poika. 

Vietimme hyvin koskettavan hetken ja minua jäi pu-

huttelemaan, kuinka vaatimattoman oven takaa voi 

avautua sellainen rakkaudella remontoitu ja sisustettu 

puhdas koti. Natasha kertoi, kuinka he miehensä kans-

sa ruokkivat kodittomia kadulla ja kertovat Jeesukses-

ta, vaikka heidän omat tulonsa ovat hyvin pienet n 250 

€ kk . Ihmettä tämä on, sitä Jumalan ihmettä. Laupeus, 

uhrautuva Rakkaus!  

    Seuraava kohteemme oli Masha-koti, tyttöjen turva-

koti, ja siellä meitä oli heti vastassa ystäväni Masha-

tyttö, ensimmäisellä matkallani Jumalan minulle anta-

ma lahja. Hän odotti minua lahjan kanssa ja olin aivan 

yllättynyt, enhän osannut tällaista odottaa. Joimme tyt-

töjen kanssa teetä ja juttelimme. Mashan täytyi lähteä 

käymään omaan kotiinsa, kun äitinsä tuli hakemaan. 

    Helena oli laittanut mukaamme kolme pakettia syn-

tymäpäiväänsä viettäneille tytöille ja tämä liikutti niin 

erästä heistä, että hän puhkesi kyyneliin. Rakkaus kos-

kettaa, Jeesuksen rakkaus. Mutta me aloimme leikki-

mään paikalla olleiden muiden tyttöjen kanssa. Vettä 

kengässä leikki vei tytöt mukanaan ja sai heidän kas-

vattajansakin hymyilemään. Kasvattaja oli kanssamme 

koko ajan ja näytti viihtyvän. Lopuksi nostimme man-

nalaput ja tytöt lukivat tekstit raamatusta. Kasvattaja-

kin otti omansa ja oli iloinen kohdalleen tulleesta sa-

nasta. Päätimme hetkemme tuttuun sisaruspiiriin, joka 

yhdisti meidät toinen toisiimme ja ennen kaikkea Jee-

suksen siunaukseen. Oli aika matkata asunnolle ja nuk-

kumaan.  

     Sunnuntai aamuna aikainen herätys ja pastori Alek-

sein seurakunnan ”Uusi sato” jumalanpalvelukseen. 

Ylistys, mikä ihana ylistys, Jeesus pesi kasvoni kyyne-

lillä ja se pudisti. Koko seurakunta rukoili ryhmämme 

puolesta. Kiitos Herralle, joka tämänkin siunauksen 

varasi meille! Seuraavaksi Jeesuksen rakkaudella 

saimme halata kaikki seurakunnassa olevat ystävämme 

ja silminnähtävästi tämä rakkaus kosketti monia syväl-

tä ja myös minua. Tämä oli asia, minkä koin, mitä 

Herra kehotti tekemään: rakastamaan. En vain tiennyt 

matkalle lähtiessä, miten eri tavoin tämä tulisi kohti. 

Papin saarna oli hyvä ja tulimme ravituiksi monella 

tapaa.  

    Paluumatkalle lähti väsynyt, mutta onnellinen po-

rukka, jossa Jeesuksen rakkaus oli vaikuttanut ja kos-

kettanut.  

     Matkaevääksi aukesi raamatunkohta 1.Kor.15:58  

SEN TÄHDEN, RAKKAAT VELJENI, OLKAA LU-

JAT, JÄRKÄHTÄMÄTTÖMÄT, AINA INNOK-

KAAT HERRAN TYÖSSÄ, TIETÄEN, ETTÄ TEI-

DÄN VAIVANNÄKÖNNE EI OLE TURHA HER-

RASSA.    

Marjo Salminen     

 



Viimeisiä uutisia: 
 

 

Riihimäen Idäntyön syyskokouksessa päätettiin ensi vuotta 

2012 koskevia päätöksiä, valittiin hallituksen jäsenet, esi-

tettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

    Jo edellisissä hallituksen kokouksissa pohjustettiin tule-

via henkilövalintoja. Soili Juntumaa ilmoitti jäävänsä pois 

puheenjohtajan paikalta uusien haasteidensa takia, eikä ha-

lunnut myöskään hallitukseen, vaikka lupasikin olla edel-

leen hengessä mukana. Soili oli puheenjohtajana vuodesta 

2008. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin riihimäkeläinen 

Helena Jokinen.  

    Kira Salminen jäi myös sivuun hallituksesta, vaikka 

muuten onkin edelleen täysillä mukana työssä.  Syyskoko-

uksessa näiden poisjääneiden tilalle valittiin Lisa Klenberg 

Helsingistä ja Tuulikki Huovinen Riihimäeltä. Lisa on ollut 

Idäntyössä mukana noin vuoden verran, Tuulikki on ollut 

työn alkuaikoina tulkkina matkoilla. Muut hallituksen jäse-

net jatkavat.  

    Muistakaa ystävät rukoilla uuden hallituksen puolesta, 

että kuljemme kaikessa Herran ohjauksessa. 

    Idäntyö jatkaa edelleen entisiä projektejaan, asunnotto-

mille miehille tarkoitettujen asuntoloiden tukemista, ”Uusi 

elämä” narkomaanikeskuksen tukemista, Samohvalovin 

maaseutukeskuksen, lastenkotityön, ym. tukemista. 

(Edellisessä Vera-lehdessä näistä kerrottiin tarkemmin.) 

    Viimeinkin on saatu suora vastaus Venäjän vankilaviran-

omaisilta: Ulkomaalaiset eivät pääse enää vierailemaan Ve-

näjän vankiloissa, laki on ollut voimassa jo kaksi vuotta. 

Koska vankilatyö nyt on virallisesti päättynyt, olemme 

avaamassa ovia juutalaistyöhön. Mitä se on, ei ole vielä 

aivan selvää. Katsotaan, minne Jumala johdattaa 

    Keltainen talo lopettaa toimintansa ja Idäntyön varasto ja 

keräystoiminta siirtyvät Riihimäellä osoitteeseen Kylänrait-

ti 3 . Sen toiminta alkaa tammikuun alussa. Tämä muutto ja 

muut tavarakuljetukset saavat toivottavasti paljon talkoovä-

keä liikkeelle! 

     Pisara-yhdistyksen kanssa yhteistyö Venäjällä vahvis-

tuu . Yhteisten projektiemme lisäksi olemme vuokraamassa 

Pietarissa myös yhteistä asuntoa vuoden alusta. Näin ke-

ventyy kummankin yhdistyksen taloudelliset huolet siltä 

osin. 

 HJ 

Riihimäen idäntyö ry           Y 1877757-1 

Koivukatu 21, 11710 Riihimäki 
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Voimassa 18.3.2010-31.12.2011 
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       Riihimäen Idäntyö ry 

Perinteinen  juhlalounas 
1.1.2012 klo 14 Riihimäellä 

 Sipusaaren seurakuntakodissa  
  

Olette sydämellisesti tervetulleita 

 te Idäntyön ystävät puolisoineen 
Ilmoittautumiset Helenalle 28.12. mennessä 

Riihimäen Idäntyö 

 toivottaa ystävilleen 

Rauhallista Joulua  

ja 

 Siunausta vuodelle 2012 

APUA! APUA! 

                    TALKOOAPUA! 
Saamme uuden varaston Kylänraitti 3 käyttöömme  

15.12., jonka jälkeen tarvitsemme talkooapua: 

 

15-22.12. tilojen siivous / vanhan varaston siivousta 

27.-30.12. tavaroiden muuttoa ja kuljetusta, paikkojen jär-

jestelyä, lamppujen ym kiinnitystä 

2.1.2012 jälkeen avattavan myymälän työvuoroja 


