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     Kesän ensimmäinen leirimme venäläisille vieraillemme on onnistuneesti takana 

päin. Järjestäjinä meistä tuntui, että kaikki meni hyvin. Saamamme palaute kertoo 

myös että vieraamme viihtyivät hyvin. Monelle heistä tämä oli ikimuistoinen viikko 

jo sen vuoksi, että he olivat ensi kertaa ulkomailla. Myös sää suosi leiriämme. Juuri 

silloin oli tämän kesän tähän mennessä ainoa helleviikko. Kiitos Herralle! 

    Seuraava talkooponnistuksemme on heinä-elokuun vaihteessa 31.7.-2.8. Valkea-

koskella pidettävien Hengen Uudistuksen kesäjuhlien ruokahuolto. Suurin homma 

siellä on lättyjen paistaminen, erityisesti lauantaina klo 10 - 22. Risto on hankkinut  

sinne kahdella kaasuliekillä toimivan 8 lätyn pannun. Tarvitaan paistajia, annoksen 

tekijöitä ja rahastajia. Lisäksi huolehdimme kahviosta ja esiintyjien ruokahuollosta.  

Talkooväkeä on jo ilmoittautunut ilahduttavasti, mutta lisää kaivataan. Se on koke-

mus, jonka jokainen mukana ollut muistaa! Harkitkaapa ja ilmoittautukaa allekir-

joittaneelle. Näillä talkoilla hankimme tuloja yhdistykselle. 

       Kesän toinen leirimme, tällä kertaa  Pietarin lastenkotilapsille  alkaa lähes heti, 

kunhan Valkeakoskelta kotiin pääsemme, eli 4.-10.8. Valmistelut ovat jo pitkällä. 

Leirille osallistuu n 40 henkeä. Keittiöhenkilökunnasta on vielä vajausta torstaille, 

lauantaille ja sunnuntaille sekä lähtöaamuksi maanantaina. Tervetuloa kulttuurien 

kohtaamisen leirille ruokahuoltoon edes yhdeksi päiväksi. Ilmoittautua voi Helenal-

le. Sunnuntaina 9.8. klo 15 alkaen pidetään Leirijuhla, jossa on leiriläisten valmista-

ma ohjelma ja juhla päättyy yhteiseen päivälliseen. Tervetuloa mukaan. Tälle leirille 

olemme saaneet uuden yhteistyökumppanin, kun Monikulttuurinen Marttayhdistys  

Riihimäeltä on luvannut kustantaa koko leiriläisten joukon päiväksi Puuhamaahan. 

Tai sateen sattuessa Serenaan. 

       Yhdistyksemme taloudellinen tilanne on koko tämän vuoden ollut vakaa, tosin 

leirien järjestämiset tuntuvat selvästi tileillämme. Kiitos teille kaikille säännöllisille 

tukijoillemme, ilman teitä emme tällaisia leirejä järjestäisi emmekä pystyisi tuke-

maan avustuskohteitamme Pietarissa. Tärkeimmät näistä ovat Mirotvorets seurakun-

ta, vapautuneiden vankien asuntolat sekä Uusi Elämä, narkomaanien kuntoutuskes-

kus. Muistakaa Riihimäen Idäntyötä  edelleen myös rukouksin. 

      Makasiini avautuu taas 3.8. Tarkoitus on uusia sen ilmettä sisältäpäin ja lisätä 

näkyvyyttä ulkoapäin. Tätä työtä johtaa Tuula Nieminen. Keväällä Makasiinissa 

työskennellyt Seija Salo on poissa sairauden vuoksi ainakin elokuun. Makasiinin 

päivystyksiä jatketaan taas talkooperiaatteella. Kohta taas kysellään ilmoittautumi-

sia päivystysvuorolistalle! Makasiinipäivää vietämme 22.8.  Päivän luonne ja ideat 

ovat vielä työn alla. 

     Keräyksemme Ukrainaan jatkuu. Tuntuu jo nyt, että nämä talkoot on paljon työl-

listävämpi kuin kukaan uskoi etukäteen. Näitä talkoita kun meillä riittää muutenkin. 

Mutta se on hoidettava, kun on alkuun lähdetty. Krohnin Mikko ja Helena vetävät 

tätä projektia. 

 

"Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään  voi kantaa 

hedelmää, ellei se pysy viinipuussa,  niin ette tekään, ellette pysy minussa."  

         Joh. 15:4 

                                                                                         Tapani Vanhala 
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                   LAPSUUS 

Pavel Petrusenko kirjoittaa tuoreessa heinäkuun uutiskirjeessä ”Lapsuus” : 

 

  Iloitsen siitä että voin kirjoittaa teille tämän kirjeen meidän työstämme lasten auttami-

sessa viime kuukausina. Voimme tehdä tätä työtä koska te tuette meitä. Voitte lukea uu-

tisia katutyöstä ja minun artikkelini tyttökodin ensimmäisistä häistä. Yleisesti meidän 

tilanteemme on yhä aika vaikea. Yritämme edelleen pitää poikakotia pystyssä. Mutta 

tehtävä ei ole kovinkaan helppo koska tilat ovat kalliit ja meillä on velkaa niiden mak-

suista. Pärjäämme kuitenkin toistaiseksi ja tähän asti olemme joutuneet sulkemaan aino-

astaan kodittomien äitien hätäasunnon. Kaikki muut projektit toimivat vielä ja autamme 

tarpeessa olevia lapsia. Turvakotilapset voivat pääosin hyvin, koulu on loppu, suurin osa 

lapsista pärjäsivät hyvin. Saamme ehkä kohta uusia teinejä tänne. Voitte lukea myös 

niistä. 

   Kirjoitan nyt vähän niistä lapsista joista kirjoitin edellisessä kirjeessäkin: Nikitan isä 

(poika on Ukrainan sota-alueelta) vapautettiin vankilasta, mutta heidän talonsa Donets-

kin alueella on tuhottu ja sen takia poika jää meille joksikin aikaa, koska hänen isänsä 

yrittää löytää töitä eikä ole muuta paikkaa minne hän voisi viedä poikansa. Jurij, Timur 

ja Sasha kävivät ammattikoulun loppuun ja pärjäsivät hyvin. Eräs tyttö, joka tuli tyttöko-

tiin sen jälkeen kun häntä oli pahoinpidelty lastenkodissa on ruvennut harrastamaan ak-

robaattista tanssia. Hän pärjää melko hyvin mutta opiskeleminen on hankalaa.  

      Järjestössämme on aika tiukat säännöt yksityisyydestä. Työntekijöiden pitää tietää 

lasten taustoista, muuten voi tulla ongelmia. Mutta tietysti heidän ei pidä ilman syytä 

keskustella asiasta toistensa kanssa tai puhua siitä lasten kanssa jos lapsi ei halua. On 

tiukasti kiellettyä kertoa jotakin lapsesta toisille lapsille. Kuitenkin he itse (lapset joilla 

menneisyydessä on ollut ongelmia) eivät yleensä pidä näitä salaisuuksia kovinkaan pit-

kään vaan he kertovat kavereilleen kaiken tai ainakin suurimman osan. Luulen että se 

johtuu siitä että kaikilla turvakodissa on ollut ongelmia ja he voivat helposti ymmärtää 

toisiaan. Mutta henkilökunnan ja vapaaehtoisten on pidettävä tietoja salassa ja käyttää 

niitä vain lasten auttamiseksi eikä uteliaisuudesta. 

    Tehtävämme on myös näyttää lapsille että se mitä on tapahtunut heille ei ole heidän 

oma vikansa. Ei ole häpeällistä kärsiä siitä mitä vihollinen, julma ihminen tai juopuneet 

vanhemmat ovat tehneet. Se on suuri suru mutta ei häpeä. Pahantekijälle se on häpeällis-

tä. Lapselle sanomme: “Sinun ei pidä olla samanlainen kuin he jotka ovat loukanneet 

sinua, sinun ei pidä kostaa heikoille eikä syyttömille. Aikuisena sinun pitää yrittää py-

säyttää huonoja ja ilkeitä ihmisiä jos pystyt. Sinun pitää auttaa ihmisiä, jotka kärsivät 

samanlaisissa tilanteissa missä itse olet ollut. Olisi häpeä jollet tekisi niin ja jos et arvok-

kuudella eläisi sen kanssa mitä sinulle on tapahtunut.” Tätä me yritämme sanoa lapselle. 

Pahinta olisi jos he ajattelisivat, että kaikki mitä on tapahtunut heille, on heidän syynsä 

ja jos he kätkisivät kaikki nämä asiat sisäänsä koko elämän.  

      Mielestäni ihmisten jotka tukevat näitä lapsia pitäisi kuitenkin tietää miksi auttami-

nen on tarpeen. Kiitos teille meidän työmme tukemisesta! Erityinen kiitos Stina Piirosel-

le ja Bengt  Forsblomille jotka auttavat meitä tämän kirjeen kääntämisessä ja toimittami-

sessa teille. 

Jumalan siunausta!    Pavel Petrusienko. 

 

     Pietarissa toimivat lasten 

turvakodit Nadeshda, pojille, ja 

Masha, tytöille. Näistä kodeista 

ovat tulossa jälleen nuoret lei-

rillemme 4.-10.8. Tämän jäl-

keen heillä on Kuopiossa toi-

nen viikon loma, jonka tarjoaa 

heille Iloa lapsen ja nuoren elä-

mään -yhdistys.  

     Nämä turvakodit ovat aikoi-

naan Kansan Raamattuseuran 

perustamia koteja katulapsille, 

joita silloin v 1994 asui kaduil-

la kymmeniätuhansia. Aluksi 

Idäntyö toimitti viikon, parin 

välein ruokaa, vaatteita, re-

monttitarvikkeita ym Stazekille 

silloisen poikakodin varastoon 

lähinnä Jukka Järven ja Jorma 

Holmroosin toimesta. Lisa ja 

Kjell Gerdin vastasivat johtaji-

na silloin näistä lastenkodeista. 

Myöhemmin toiminta siirtyi 

KRS:lta perustetulle Pietarin 

Lastensuojeluyhdistykselle ja 

se sai koulutetut venäläiset 

työntekijät. 

      Viime vuosina lastenkoteja 

on johtanut Pavel Petrushenko, 

lisäksi tyttökodissa on oma joh-

tajansa Alla Amelitskina. Hen-

kilökuntaa pitää olla paikalla 

koko ajan ja kasvattaja on hen-

kilö, joka huolehtii päivittäisis-

tä asioista. Henkilökuntaa on 

palkattu vain välttämättömään 

tarpeeseen, koska tulot yhdis-

tyksen menojen kattamiseen 

ovat laahanneet jäljessä, jopa 

velkaa on kertynyt. / HJ 
       

Katutyöntekijä Vitalij kes-

kustelemassa kertomukses-

sa mainitun Andrein (oik) 

ja Romanin kanssa heidän 

asuntonaan toimivan bunk-

kerin oviaukolla. 

   Toisessa kuvassa on Vita-

lij palaamassa toisen kah-

den pojan asunnosta 

Tämän jutun kuvat  

Spb Child Protection / PP 
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Kun turvakoteihimme tulee lapsia kadulta ja yritämme auttaa heitä, tapahtuu hyvin erilaisia 

asioita. Useimmat lapset ja monet teinit ovat iloisia että he ovat päässeet pois likaisista kel-

lareista. He pitävät puhtaista lakanoista ja säännöllisestä lämpimästä ruoasta, urheilutoimin-

nasta ja aikuisten huolenpidosta. He ovat valmiita opiskelemaan, siivoamaan turvakotia ja 

auttamaan kasvattajia ja tekevät parhaansa. 

        Vaikka lapset ovat iloisia, heillä voi olla kouluongelmia koska he eivät ole vuosiin, tai 

ei koskaan, käyneet koulua. Heidän on vaikeaa ymmärtää että he eivät enää voi kuljeskella 

kaupungissa keskiyöllä, että heidän pitää pestä hampaitaan ja noudattaa sääntöjä koska he 

nyt asuvat turvakodissa. Mutta yleensä he melko nopeasti pääsevät normaaliin elämänryt-

miin. Usein tapaamme lapsia, jotka ovat jo alkaneet käyttää huumeita. Silloin on hyvin vai-

keaa auttaa heitä. Meidän pitää taistella kemiallista riippuvuutta vastaan ja usein häviämme. 

On hyvin vaikeaa lopettaa heroiinin käyttöä jos on aloittanut. 

       Viime kuukausina katutyö on ollut aika rankkaa ja meillä oli muutama takais-

ku. Nevajoen erään sillan alla tapasimme tytön, joka on 14 vuotta, nimeltään M. Hän oli 

mukana prostituutiossa, mutta ei halunnut jatkaa. Hän sopi meidän työntekijöidemme kans-

sa mennä lastenkotiin. Valitettavasti Mashassa, meidän tyttökodissa, ei ollut paikkoja, joten 

meidän piti viedä hänet valtiolliseen laitokseen. Ensimmäiset kuukaudet siellä menivät hy-

vin. Hän kävi koulua ja kävi terveystarkastuksessa. Mutta sitten hän yllättäen karkasi. Hä-

nen ystävä valtiollisesta lastenkodista sanoi, että hän oli riidellyt henkilökunnan kanssa ja 

he sanoivat että hän sen takia ehkä joutuisi psykiatriselle klinikalle. Myös poliisi tuli ja 

kuulusteli häntä ihmisistä jotka olivat pakottaneet hänet prostituutioon. Ehkä hän pelkäsi 

rikollisten kostoa. Yritimme löytää hänet uudestaan viedäkseen hänet turvakotiimme, mutta 

emme onnistuneet. Joku kertoi että hän oli liftannut Moskovaan. Rukoilemme hänen puo-

lestaan ja toivomme että hän pärjää. 

       Melkein sama asia tapahtui georgialaiselle pojalle nimeltään Samvel, jonka löysimme 

kadulta. Hän on 14 vuotta. Hän karkasi isäpuolensa luota, joka pakotti häntä lajittelemaan 

vihanneksia varastossa öisin ja löi häntä johdolla. Hän ei käynyt koulua. Poika oli tosi iloi-

nen, että hän oli päässyt pois kadulta. Veimme hänet lastensairaalaan terveystarkastukseen 

ennen kuin hän pääsisi turvakotiin. Valitettavasti hän karkasi sen jälkeen kun isäpuoli oli 

käynyt hänen luonaan. Ehkä hän pelkäsi, että hänen olisi palattava kotiin isäpuolensa luo. 

Yritämme edelleen löytää poikaa kaupungista, mutta se on aika vaikeaa nyt. 

       Saimme tietoja hänen äidistään. Kävi ilmi että hänen äitinsä on yhä Georgiassa. Hän oli 

antanut aviomiehelleen luvan viedä pojan Venäjälle, mutta hän ei ajatellut että isä säännöl-

lisesti löisi poikaa ja pakottaisi työskentelemään öisin sen sijaan että kävisi koulua. Äiti 

sanoi puhelimessa, että vaikka perhe on köyhä, ja vaikka Samvelin lisäksi on vielä viisi 

lasta, hän haluaa tulla Venäjälle hakemaan poikansa kotiin, pois isäpuolen luota, ja hän ha-

luaa pitää huolta pojasta. Kerroimme poliisille, mutta heillä on vielä vähemmän mahdolli-

suuksia löytää poikaa kuin me. Katulapset eivät halua tehdä yhteistyötä heidän kanssaan 

koska he ovat julmia. Toivomme että lopulta löydämme hänet.  

        On tapahtunut myös myönteisiä asioita. Kun yritimme löytää Samvelia tapasimme 15-

vuotiaan Andrejn. Hänen äitinsä on alkoholisti ja vaihtaa poikaystävää joka toinen kuukau-

si. Tämän takia hänellä ei ole vakituista työtä ja poika syö kotona enimmäkseen vain riisiä 

ilman öljyä tai keitettyjä perunoita ja leipää. Myös jotkut äidin ystävistä olivat ilkeitä hänel-

le ja hän kertoi, että hän vihaa juopuneita sen jälkeen. Hän kertoo, että on melko vaikeaa 

elää kadulla koska hylätyssä talossa jossa hän nukkuu on useimmiten kuraista ja joskus on 

kylmää öisin, mutta ainakaan kukaan ei lyö häntä ja kun hän kerjää lähellä McDonald’sia, 

ihmiset usein ostavat hänelle hampurilaisia tai hän voi ottaa pöydiltä ruokaa mitä ihmiset 

ovat jättäneet sinne. Hän kertoo, että jopa kananmunat ja maito 

olivat melko harvinaisia kun hän asui kotona ja lihaa hän tuskin 

lainkaan syönyt. Hän saa siis parempaa ruokaa kun hän asuu ka-

dulla kuin mitä hän sai äidiltään. Hän ei ole kuitenkaan pitkään 

asunut kadulla eikä ole vielä kokenut talvea kadulla. Toivomme 

että hänen ei tarvitse kokea sitä. Näytimme hänelle poikakodin ja 

hän piti siitä melko paljon, varsinkin päivällisestä ja vihkoista, ja 

saimme hänet suostuteltua menemään sairaalaan. Voi olla että hän 

joutuu jäämään sinne pidemmäksi aikaa kuin odotimmekaan. Kä-

vi ilmi, että hänen tuberkuloositestinsä oli positiivinen, mutta eh-

kä kaikki on hyvin hoidon jälkeen. Meillä ei vielä ole yksityis-

kohtaista tietoa, mutta toivomme että sairaus ei ole pahasti vau-

rioittanut hänen kehoaan ja että se voitetaan hyvällä ruoalla ja 

moderneilla antibiooteilla.                   

               Lapsuus, heinäkuu 2015/ Pavel Petrusienko 

Iloisia uutisia! 
 

  Olemme vierailuillamme 

tyttökodissa tavanneet Arinaa 

ja olleet hänestä huolissam-

me. Mutta asiat ovat ratken-

neet aivan ihanasti. 

     Kävi ilmi että kun Arina 

vielä asui kadulla hän oli ta-

vannut nuoren miehen ja he 

jatkoivat tapaamista vielä kun 

Arina asui jo Masha -kodissa. 

Tyttö oli tullut raskaaksi, 

mutta pelkäsi puhua siitä mie-

helle. Lopulta kasvattajat sai-

vat tapaamisen sovittua ja 

mies osoittautui oikein muka-

vaksi 20 vuotiaaksi ja kun 

hän sai tietää tytön raskaudes-

ta, hän sanoi että hänelle on 

kunnia-asia mennä tytön 

kanssa naimisiin ja että hän 

aina pitäisi huolta lapsesta ja 

Arinasta. Nuori mies on mu-

kavasta perheestä, hän opis-

kelee yliopistossa toimittajak-

si. Parasta on että koko perhe 

oli iloinen tytöstä. 

     Häät vietettiin toukokuus-

sa. Kuvassa hääpari kirkon 

jälkeen leikkaa kakkua Ari-

nan kodissa, turvakodissa. 

    Arina asuu vielä turvako-

dissa koska hän on vain 17 

vuotias. Nyt aviomies käy 

häntä katsomassa joka päivä 

ja viikonloppuisin hän on 

miehensä kodissa. Kun hän 

on täyttänyt 18, hän muuttaa 

kokonaan miehensä luo.  

   Toivotamme heille onnellis-

ta ja pitkää elämää! 

 

Tiedot Lapsuus lehdestä / PP 

                          ref. HJ 
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        Leirikuulumisia 
 

Uusi Elämä-keskuksen henkilökunnalle kesä-

heinäkuun vaihteessa järjestämämme leiri meni il-

meisesti kaikin puolin hyvin. Tuunasen Kaisa sen 

sanoi: Uusi Elämä-keskuksessa Kotlissa vierailles-

samme läsnä on aina rauha ja Pyhän Hengen läsnä-

olon tuntu. Sama rauha ja Pyhän Hengen läsnäolo 

tuntui leirillämmekin. 

       Mitään onnettomuuksia tai ongelmia ei ollut, 

kiitos Herralle. Leirin toteutus oli suuren  joukon yh-

teinen ponnistus. Haluan lausua parhaat kiitokseni 

teille kaikille osallistujille, jotka eri tavoin  autoitte leirin 

toteuttamisessa. Suurin kiitos kuuluu Helenalle. Hän vastasi 

majoituksesta ja keittiön toiminnasta muiden kanssa. Yh-

teensä meitä talkoolaisia oli lähes parikymmentä, suurin osa 

kuitenkin vain päivän tai pari päivää. Uusi Elämä keskukses-

ta vieraita oli 33 henkeä, lisäksi paikalla olleet avustajat ja 

tulkit perheineen. Leiriläisten tulo maksoi meille 2000 euroa. 

Maksoimme suurelle osalle leiriläisistä heidän ensimmäisen 

ulkomaanpassinsa ja viisuminsa hankinnan. Lisäksi mak-

soimme kaikkien vakuutukset ja polttoaineet matkoille. Kuu-

luupa hintaan pari auton rengastakin, kun heillä tulomatkalla 

räjähti yhdestä autosta rengas. Kun mukaan lasketaan kaikki 

leirin aikaiset elintarvike- ja muut hankinnat, päädytään Hele-

nan arvion mukaan noin 3000 euron kuluihin. Siis alle satasel-

la henkeä kohden järjestimme viikon leirin matkoineen  näille 

vieraillemme. 

     Koska heillä oli autoissa liikaa henkilöitä, lähdimme Riston 

kanssa avustamaan heitä kotimatkalla rajan ylityksessä. Yh-

teensä 6 auton saattue ja 35 henkeä pääsimme Venäjän tullista 

helposti ja vieraamme saivat vietyä avustustavaraa runsaat 

1500 kiloa. 

      Viikon kuluttua leiristä tapasin Isä Grigorin, Larissa ja Va-

leri Ostahinin Haminassa. Larissa kertoi, että kun hän oli 

päässyt kotiin ja nukkunut yön, niin hän tunsi olleensa pa-

ratiisissa. Tämä oli ensimmäinen kerta Uusi Elämän histori-

assa, kun näin suuri joukko henkilökuntaa oli samaan ai-

kaan poissa koko viikon. Hän kiitti myös laitoksen johtajaa 

Sergei Matevosyania kun tämä oli uskaltanut antaa kaikille 

luvan lähteä leirille. 

                                                   Tapani Vanhala 
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         Ukrainan keräys 
 

    Kesä- heinäkuun ajan meillä on kerätty vaattei-

ta, kenkiä, vuodevaatteita, leluja, ym Ukrainaan ja 

jo aikaisemminkin niitä on tullut eri puolilta Suo-

mea. Tampereella odottaa valmiina n 25-30 kuu-

tiota valmiita laatikoita.  

     Kaiken tämän tohinan keskellä Jokisten tuli 

luvattua kontteja kahteen suuntaan. Ensimmäinen 

kontti Tampereelta ja meiltä lähtee Umanissa toi-

mivalle juutalaisyhteisölle. Sen paikallisiin juuta-

laisiin loivat yhteydet Ants Opermann ja Petri 

Kauhanen toukokuisella matkallaan. Ehkä jo 3 

viikon kuluttua saadaan tavarat kokoon ja paperit 

tehtyä siihen kuormaan.  

     Samalla valmistelemme seuraavaa konttia Bar-

nens Ambassad järjestölle. Sen johdossa toimivat 

Mirjam ja Boas Adolphi, jotka ovat pitkän linjan 

avustustyöntekijöitä Ukrainassa. He jakavat kaik-

ki tulevan tavaran tarvitseville puutteenalaisiin 

perheisiin.  

    Pakkaamme Sepänkadulla vielä tavaraa laati-

koihin elokuun aikana, mutta mahdollisimman 

pikaisesti yritämme saada tilat tyhjiksi, koska 

syyskuussa niihin on tulossa maksavat vuokralai-

set. 

    Elokuun alusta lähtien otamme tavaraa vastaan 

jälleen Makasiinissa Kylänraitti 3, klo 12-17.     

   Vapaaehtoisia käsipareja tarvitaan siis vielä to-

della runsaasti,  ennen kuin laatikot ovat rekassa 

ja menossa Ukrainaan. Ensin  tarvitaan väkeä 

pakkaamisessa, sitten kantamassa laatikoita. 

    Ottakaa yhteyttä Ukrainan keräyksen vastaa-

vaan: Mikko Krohn 0407492594, kun on kysyttä-

vää asiasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mikko todistaa, että kyllä mieheltäkin käy vaat-

teiden lajittelu, vaikka toisenlaisia mielipiteitäkin 

on esitetty. Astioiden ja lelujen pakkaus on myös 

vahvoillekin miehille sopivaa työtä. 

                    Ja työtä on riittävästi! 

 

 

Iloista leirielämää 

maalla ja vedessä. 

  Kolme kuvaa 

Valkjärveltä on 

Valeri Ostahinin 

kuvia 

 

Viereinen kuva: 

leirin nuorimmat 

ja hyväntuulisim-

mat osallistujat 

Bogdan ja Jelisei 

äitiensä sylissä 



6   Opintomatka Ukrainaan 21.-30.5.2015 

 
Matkan tarkoituksena on tutustua Ukrainan juutalaisten elämään ja 

kulttuuriin ja Itä-Ukrainasta sodan takia pakenevien juutalaisper-

heiden olosuhteisiin, sekä toimia puhujavieraana seurakunnissa 

 

Matkaohjelma-, ja raportti: 

Torstaina 21.5 

Klo 6.00-11.30 matka Helsingistä Riikan kautta Kiovaan. Bussi-

matka Kiovasta Umanin kaupunkiin klo 13-16.30. 80 000 asuk-

kaan Uman sijaitsee n. 200 kilometriä Kiovasta Odessaan kulke-

van tien varrella. Umanissa asuu n. 20 000 juutalaista. 2. maail-

mansodan aikaan Umanissa asui n. 52 000 juutalaista, mikä oli 

90% kaupungin asukasmäärästä. 1.8.1941 natsit tulivat kaupunkiin 

ja tappoivat syys-lokuussa 1941 suurimman osan kaupungin juuta-

laisista asukkaista. Suurin osa Holokaustin uhreista , 25 000 on 

haudattu joukkohautaan Suhoi Jariin kaupungin koillislaidalle. 

Ennen sotaa Umanissa toimi 19 synagogaa, nykyisin toimii yksi 

synagoga, johon mahtuu sisälle 10 000 ihmistä. 

Klo 17.00 saapuminen ja majoittuminen pastori Gennady ja Lena 

Polishuk:n kotiin Umaniin. Pastori Polishuk (47)ja hänen vaimon-

sa ovat Ukrainan juutalaisia useammassa polvessa. 

Perjantaina 22.5 

Klo 9.00 ruokatarvikkeiden ostaminen kaupungin marketeista ja 

basaarista ruoka-avustusten jakamiseksi köyhille juutalaisperheille 

ja Itä- Ukrainasta tulleille pakolaisille shavuot juhlaa varten. 

Klo 13.00 Vierailu Umanin synagoogassa ja rabbin tapaaminen. 

Hämmentävää oli saada kohen pappissukuun kuuluvan juutalaisen 

vastaanotto. Tämä avasi pääsyn koheneiden oleskelutiloihin. 

Klo 16 shavuotin aatonaaton tilaisuus pastori Gennadyn seurakun-

nassa Umanin keskustassa. Puhe aiheesta:”Mikä on shavuot juhla 

ja miksi vietämme sitä?” 

Klo 18 shavuotin aatonaaton sapattiateria ”juutalaisten talossa” 

Umanissa. Opetuspuhe:” mikä on shavuot-juhla Vanhan testamen-

tin mukaan?” Sapattiaterian jälkeen palvelemme rukouksin kaik-

kia mukana olevia juutalaisia ja jaamme heille ruoka-avustukset. 

Klo 20 Vierailu juutalaiskodissa, jossa on majoittuneena Lugans-

kin alueelta sotaa paennut juutalaisperhe. Haastattelemme perhet-

tä, rukoilemme heidän puolestaan ja annamme ruoka-avustuksen. 

Lauantaina 23.5 

Sapattina vierailemme kahdessa juutalaiskodissa ja rukoilemme 

sairaiden puolesta. 

Sunnuntaina 24.5 

 Klo 11.00 Helluntain , shavuot-juhlan tilaisuus pastori Gennadyn 

seurakunnassa, jossa pidän saarnan 

Klo 13 lounasvierailu juutalaisperheessä, jossa myös palvelemme 

sairaita. 

Maanantaina 25.5 

Klo 10 retki Suhoi Jariin, juutalaisten joukkohaudan muistomer-

kille yhdessä juutalaisten ”johtajien” kanssa. Suhoi Jar sijaitsee 

2,5 kilometriä kaupungista koilliseen alavassa laaksomuodostel-

massa. Lokakuussa 1941 natsit marsittivat kaupungin 25 000 juu-

talaista ja 500 sotavankia Suhoi Jariin ja ampuivat heidät 20 hen-

gen ryhmissä kaivantojen reunoilla. Tappamiseen osallistui myös 

ukrainalaisia sotilaita. Tapahtumista on meille kertomassa tuolloin 

elänyt, nyt yli 80 vuotias juutalaisnainen Maria Abramovna. Pi-

dämme anteeksipyyntörukouksen muistomerkin luona. 

Klo 11-15 vierailemme kahdessa juutalaiskodissa. Ensimmäisessä 

perheessä mies on muslimi ja vaimo on juutalainen. Rukoilemme 

kehitysvammaisen tyttären puolesta ja siunaamme isän ja äidin. 

Meille tarjotaan azerilainen juhla-ateria talon piharakennuksessa. 

Ukrainassa Alina-tyttö  

tarvitsee apua! 
 

    10 vuotias juutalainen tyttö Alina tarvitsee pikaisesti varoja 

päästäkseen kitalakihalkiota korjaavaan leikkaukseen. Ukrainassa 

ei ole sairausvakuutusta ja kaikki kulut tulee itse maksaa. Todelli-

nen ihme tapahtuisi heidän elämässään, jos leikkaus tulisi mah-

dolliseksi. Sitä huoltajana toimiva isoäiti ei pystyisi koskaan mak-

samaan. 

    Tapasin tytön ja hänen isoäitinsä matkallani Ukrainaan ystävie-

ni kanssa toukokuussa. Silloin kun olin vierailemassa Bershadin 

maaseudulla, koko Ukrainan köyhimmällä alueella. Isää tytöllä ei 

ole, äiti on vammainen ja asuu erikseen. Heillä ei ole muita tuloja 

kuin isoäidin eläke, noin 40 € kk. He pysyvät elossa ruoka-avun 

varassa, joita tuovat avustusjärjestöt. Itse asiassa tyttö tarvitsee 

kaksi leikkausta, sekä kuntoutusta. Hänen silmiinsä on yksi leik-

kaus tehty. Ennen katsoivat molemmat silmät eri suuntiin ja 

„vaelsivat” ympäri. Nyt ne pysyvät paikallaan. 

      Lapsen on vaikea puhua ja hengittää. Yksi leikkaus maksaa 

1800 €, yhteensä 3000 €. Meidän lääkärimme, joiden kanssa olen 

keskustellut, sanovat, että yleensä leikataan kitahalkio jo ensim-

mäisten elinvuosien aikana. Kun sitä ei ole vielä tehty, se olisi 

ensimmäinen asia, mistä pitää aloittaa. Muissa asioissa, silmissä, 

halvauksessa, ei ole nopeaa ratkaisua. Tämä lapsi tarvitsee paran-

tumiseksi ihmettä. 

Viralliset diagnoosit: 

1) synnynnäinen pehmeä ja kova kitalakihalkio ; congenital cleft 

of the soft and hard palate 

2) synnynnäinen molempien silmien näön analysaattorin kehityk-

sen vammaisuus (muutokset silmänpohjassa); congenital incom-

plete visual analyzator development of both eyes (changes in fun-

duses) – mikä ei ole mahdollisesti niin tarkka diagnoosi, että lää-

käri voisi päättää hoidosta sen mukaan. 

3) yksipuolinen kierosilmäisyys; unilateral strabism 

4) vaakasuorat nystagmukset; horizontal nystagmus ( mahdotonta 

kontrolloida silmämuna vaakasuoraisesti edes takaisin, kun katso 

molemmin suuntiin) 

5) oikean alaraajan (osittainen) halvaus tai pareesi; paresis of the 

right lower limb 

 

Ystävänne Ants Operman 

 

Rahan siirtoja voi tehdä tilinumerolle SEB, IBAN: 

EE951010220244218224  SWIFT (BIG) EEUHEE2X MTÜ 

Hea Isa. Se on erityisesti Alinan kulujen tarpeeksi avattu tili. 

Lupaan, että ilmoitan tilanteesta rahankeräämisen kanssa sään-

nöllisesti. 

Alina ja isoäiti, kuva 

Ants Operman 



7   Vieraillemme armenianjuutalaisessa kodissa, jossa aviomies 

on armenian juutalainen ja benjaminin sukukuntaa. Meille ker-

rotaan benjaminilaisten kulkeutumisesta kuningas Nebukad-

nessarin aikaan Armeniaan. Armenia oli tuolloin Persian liitto-

lainen ja kuningas Nebukadnessar pyysi yhtä Israelista karkoi-

tettua heimoa asumaan sinne. Näin syntyi Bag Rat tu ni:n  juu-

talainen kaupunkivaltio. Nautimme kodissa armenialaisen 

keittiön tuotteista ja vieraanvaraisuudesta. Siunaamme perheen 

ja tutustumme talon alakerrassa sijaitsevaan Lavasha-

leipätehtaaseen. 

Klo 21.00 käymme juutalaiskodissa rukoilemassa sairaan van-

huksen puolesta. 

Tiistaina 26.5 

 Klo 10 vierailemme uudestaan Umanin kaupungin synagogas-

sa ja tutustumme kaupungin juutalaiseen kulttuuriin. 

Klo 12 meille tarjotaan lounas juutalaisessa kodissa, jossa 

aviomies on paennut Krimiltä. Hän kertoo juutalaisten olosuh-

teista Krimillä ja pelastumisestaan sieltä. Rukoilemme iäkkään 

äidin puolesta. 

Klo 16 vierailemme Bereshdan 200 vuotta vanhassa synago-

gassa, joka sijaitsee Umanista 80 kilometriä luoteeseen. Pi-

dämme shavuot aiheisen tilaisuuden kylän juutalaisille. Kyläs-

sä asuu 100 alkuperäistä juutalaista kolmessa polvessa.  Puhun 

tilaisuudessa. Juutalaisten vanhin kertoo synagogan vaiheista 

ja juutalaisten elämästä Bereshdassa. Erikoisuutena on syna-

gogan sisäseinään heprean kielellä kirjoitettu Jeesuksen ope-

tus: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tilaisuudessa on 

juudan ja benjaminin sukuun kuuluvia juutalaisia ja kaksi ko-

henien tytärtä. Rukoilemme pienen 10 vuotiaan sairaan tytön 

puolesta. 

Klo 21 vierailemme ei juutalaisessa perheessä, joka kuuluu 

pastori Gennadyn seurakuntaan. Kuuntelemme vaimon sävel-

tämää ylistysmusiikkia. 

Keskiviikkona 27.5  

Klo 6.00 lähdemme retkelle Odessaan ja Mustallemerelle. Op-

paana on Umanin juutalaisten johtaja juutalainen isoäiti 

”mama”, Tatjana Fjodorovna Terasjuk , joka on asunut vuosia 

Odessassa. Käymme kahdessa Odessan kolmesta synagogasta, 

Habatskajassa, joka on hasidisynagoga. Keskustelemme juuta-

laisten miesten kanssa ja tutustumme synagogaan. Luemme 

rukouksen. Menemme ortodoksisynagogaan ja tutustumme 

siihen. Reformijuutalainen synagoga sijaitsee kauempana kau-

pungin laidalla. Odessa on 1,8 miljoonan asukkaan kaupunki 

ja sen alueella asuu kymmeniätuhansia juutalaisia. Tutustum-

me kaupungin nähtävyyksiin ja käymme uimassa Mustassa-

meressä. 

Torstaina 28.5 

Klo 9.00 on konsultaatio pastori Gennadyn seurakunnan oman 

väen kanssa ja rukous tarvitsevien puolesta. 

 Klo 11.00 vierailemme Tatjana Terasjukin opastama juuta-

laisperheessä, johon on tullut pakolaisia Luganskin alueelta. 

Kuuntelemme pakolaisten kertomusta Itä Ukrainan kaaosmai-

sista olosuhteista. Jaamme ruoka-avustukset ja rukoilemme 

heidän puolestaan. 

Klo 18.00 on pastori Gennadyn seurakunnan  nuorten kokous. 

Paikalla on n. 30   14-18 vuotiasta nuorta. Opetan nuoria Ju-

malan kutsusta, Pyhän Hengen työstä ja kerron nuorten herä-

tyksestä Suomessa. Kerron Spirit 2015 tapahtumasta Tampe-

reella ja Vantaan Energia areenalla järjestetystä Nouse Suomi 

tapahtumasta. Rukoilen nuorten puolesta ja voitelen tehtävä-

kutsun vastaanottaneet öljyllä. Keskustemme mahdollisuudes-

ta kutsua Umaniin nuoria Suomesta vierailulle. Seurakunta on 

valmis vastaanottamaan nuoria ja majoittamaan heidät kotei-

hin. 

Perjantaina 29.5 

Klo 10 teemme retken  Potsdamissa sijaitsevan esikuvansa 

Sans Suissen mukaan rakennettuun Sofia Potowskin puistoon 

pastori Gennadin perheen kanssa. 

Klo 13 pastori Gennadyn perhe järjestää juhlan vieraidensa 

kunniaksi. Kokkina on armenianjuutalainen Andrei. 

Klo 16 pidämme lähtörukouksen pastori Gennadyn kodissa ja 

matkustamme autokyydillä Kiovaan. majoitumme ”Kristityt 

Israelin puolesta”- järjestön shelteriin, joka sijaitsee 20 kilo-

metriä kaupungin ulkopuolella. 27 paikkaisen shelterin johtaja 

Natalia Krizhanovski kertoo meille shelterin toiminnasta Uk-

rainan juutalaisten alian apuna. Natalia Krizhanovksi on toimi-

nut 15 vuotta Ukrainassa eri järjestöjen palveluksessa juuta-

laisten auttamiseksi Israeliin. Tällä hetkellä pakolaisia tulee 

eniten Itä Ukrainan sota-alueelta Luganskista ja Donetskista. 

Kanssamme sapattiaterialla on Luganskista lähtenyt juutalais-

perhe. 

Lauantaina 30.5 

Klo 8.30 Natalia Krizhanovski kuljettaa minut autollaan Kio-

van Borispolin kentälle. 

Klo 11.35 lento- Latvian Riikaan ja Riikasta Helsinkiin, jonne 

lento saapuu klo 19.30. 

 

Yleisiä huomioita matkalta 

Matka Ukrainaan on ollut suuri ja monipuolinen  mahdollisuus 

tutustua Ukrainan juutalaisiin ja heidän elämänolosuhteisiinsa. 

Yllättävää on ollut kokea heidän lämmin ja avoin suhtautumi-

sensa Suomesta tulleeseen vieraaseen pastoriin. Mahdollisuus 

puhua juutalaisille heidän omassa shavuot juhlassaan on ollut 

suuri kokemus. Ukrainassa asuu n. 400 000 ensimmäisen pol-

ven juutalaista ja kolmas ja neljäs polvi mukaan luettuna heitä 

on 1,5 miljoonaa. Monet haluaisivat varsinkin sota-alueelta 

muuttaa Israeliin, mutta kaikilla halukkailla ei ole heidän alku-

peräänsä todistavia dokumentteja. Toistaiseksi Ukrainan juuta-

laiset ovat saaneet olla rauhassa. Ukrainassa toimii kuitenkin 

lähes 20 äärioikeistolaista puoluetta ja tilanne saattaa muuttua 

nopeasti. Elintaso on vaatimaton. Yleinen eläke on n. 50 € 

kuukaudessa. 

 

Ukrainan juutalaisten tarpeita 

Ukrainan kristityt eivät auta juutalaisia. Avun tarve köyhillä 

juutalaisilla, vanhuksilla ja idästä pakenevilla on ilmeinen. 

Avun on tultava maan ulkopuolelta. Kaikesta on pulaa, ruuas-

ta, vaatteista ja tarvikkeista. Maasta muuttavat tarvitsevat apua 

viranomaisten kanssa paperiasioissa, kuljetuksessa ja kommu-

nikaatiossa. Jos sota idässä laajenee, maasta pakenevat on oh-

jattava Puolaan Länsi-Ukrainan rajan yli. Kysymykseen tule-

vat myös Baltian maat ja Suomi. Pastori Gennady pystyisi 

Umanissa auttamaan suurta joukkoa alueen juutalaisista 100 

euron säännöllisellä avulla kuussa. Myös kuljetuksiin tarvittai-

siin 9- paikkainen pikkubussi. 

 

Järvenpäässä 1.6.2015 

Petri Kauhanen 
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RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry rekisterinumero 188.646      
 

Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä 

           Oma säästöpankki Riihimäki 426211-233876 

                                              FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viestinä 5050 

Lahjoitukset: viestikenttään 5005 

tai yksilöity kohde ( esim lapsityö, Uusi Elämä, tms) 

 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki  

Avoinna ma-pe klo 12-17. 

 

Peltolan Exoduskoti Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä   

                                   

Puheenjohtaja Tapani Vanhala 0400307475     

                                         tapani.vanhala@kolumbus.fi                                               

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070   

                                             jokisenristo@gmail.com 

Rahast.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824  

                                              mikko.ilomaki@phnet.fi    

Jari-Pekka Koppinen 0500715908    

                                      jari-pekka.koppinen@elisanet.fi          

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Heidi Antinsalo  heidi.antinsalo@gmail.com  

Risto Jokinen 0403527055   

Mikko Krohn  0407492594 

Hannu Tuunanen 0403503243  

                                      hannu.tuunanen@luukku.com 

              

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 

 

Rahankeräyslupa 2020/2013/4811: 

Riihimäen Idäntyö ry, rekisterinumero 188.646 

Myöntäjä Poliisihallitus, arpajaishallinto 

Toimeenpanoaika 7.5.2014-31.12.2015 

Toimeenpanoalue Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-

Suomen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakuntien alueella. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen, painatus Hen-

gen Uudistus kirkossamme toimistossa Outi Klemola 

                    Makasiini uudistuu! 
 

Riihimäen Idäntyön kirpputori ja tavaran vastaanotto-

piste Makasiini avaa jälleen kesätauon jälkeen ovensa 

täysin uudistuneena ma 3.8. klo 12  

     Tervetuloa  tutustumaan ja pullakahville kaikki uu-

det ja vanhat asiakkaat! Koko myymälä on kokenut 

valtavan muutoksen ja sen esillepano on aivan eri 

luokkaa, kuin missään muussa kirpputorimyymälässä. 

Ilme on kuin jonkun merkkiliikkeen lippulaivassa. Ul-

komainokset houkuttelevat jo satunnaisempiakin kävi-

jöitä paikalle. 

     Tästä uudistuksesta saamme kiittää Tuula Niemistä, 

joka on antanut ammattitaitonsa ja valtavasti aikaansa 

yhdessä assistenttinsa Aila Pelkosen kanssa toteuttaak-

seen tämän ihmeen.  

     Kyllä nyt kelpaa aloittaa uutta myyntikautta! 

     Minulta voivat varata aikoja kaikki halukkaat apu-

laiset myymälän päivystykseen, Ja vielä: 19. ja 20.8. 

järjestämme päivystäjän koulutuksen, joka käsittää 

myymälän toiminnot ja tavaran lajittelun alkeet. 

                                                         Helena Jokinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tavataan Makasiinissa! 

 

SAPATTIATERIA  

PELTOLASSA 
 

18.9. 2015 klo 18 
 

Puhujana Kari Niemi 

Musiikkia Outi Lyytikäinen 

 

Aterian hinta 16  

Ilmoittaudu Helenalle viim. 15.9. 

 

     Tule Pyhä Henki! 
   - kirkasta meille Kristus 

 

Hengen Uudistuksen kesäjuhla  

31.7.-2.8.2015   Valkeakoskella 

 

 
 Tule mukaan osallistumaan Idäntyön lätty- ja voileipä-

talkoisiin ja välillä voit tutustua juhlien antiin. 

Ilmoittaudu Tapani Vanhalalle. 


