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Kestävällä pohjallaKestävällä pohjallaKestävällä pohjalla 

 

Alkanut vuosi on käynnistynyt ilahduttavasti yhdis-

tyksemme taloudellisen puolen osalta. Heti alkuun 

uuden vuoden päivänä pitämämme uudenvuoden lou-

nas yllätti suurella osanottomäärällään. Meitä oli 63 

henkeä paikalla kaikkiaan ja tuottoa tuli kolehdin 

muodossa ihan mukavasti. Onnistuneina on pidettävä 

myös ruokajärjestelyjen talkoita Hengen uudistus kir-

kossamme yhdistyksen rukouspäivänä 18.1. Olemme 

nöyrän kiitollisia näistä taloutemme pönkitykseen 

tulleista lahjoista. 

Kestävä pohja on myös hengellisen elämän kannalta 

olennaista. Siitä hiukan nyt juttua dos. Sammeli Jun-

tusen kirjan ”Kestääkö kirkon kivijalka” pohjalta. 

”Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi 

patsasta äläkä muutakaan jumalan kuvaa,”…5.Moos. 

7-8   

Ihminen on ollut taipuvainen luomaan Jumalasta 

omaan kokemusmaailmaansa sopivia kuvia ja näke-

myksiä. Tämä ei ole ollut riesana pelkästään esikris-

tillisen tietämättömyyden aikaan. Paavali joutui puut-

tumaan asiaan usein mm. ”Pidä kiinni siitä minkä olet 

oppinut, sinähän olet siitä varma, koska tiedät keiltä 

olet sen oppinut.” ”2.Tim.3:14. Tehdäkseen pesäeron 

harhaoppeja vastaan ensimmäinen kirkolliskokous 

laati, uskontunnustuksen v. 325 jKr. Tämän meille 

kasteemme hetkelläkin luetun uskontunnustuksen 

eräänä tarkoituksena ollut koota Jumalan keskeisim-

mät pelastavat teot ja samalla tunnustaa, että niissä 

itsensä ilmoittava Jumala on minunkin uskoni perus-

ta. Kirkon opetus Jumalasta, ihmisestä ja pelastukses-

ta ei nouse kirkosta itsestään, sen kansallisesta identi-

teetistä tai sen opettajien kokemuksista ja teologisista 

tulkinnoista.  

      Opetuksen lähtökohta on ilosanoma Jeesukses-

ta Kristuksesta, ihmiseksi tulleesta Jumalan Pojas-

ta, joka kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan on 

tuonut meille syntien anteeksiantamuksen ja pää-

syn Jumalan yhteyteen. 

      Viime aikoinakin on kuulunut kirkollisia suunta-

uksia, joissa painotetaan yhteiskunnallisten ongelmi-

en ratkaisua ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden to-

teutumista jonkinlaisena kirkon päätoimenkuvana. 

Tällainen irrallinen osa kristillisestä sanomasta ei kui-

tenkaan riitä kenellekään Luojamme lunastamalle ja 

yhteyteensä kutsumalle, vaan kaikki me tarvitsemme 

koko evankeliumin. Sen henkilökohtaiseksi tuleminen  

 

 

perustuu yksilön ulkopuolella tapahtuneeseen pelas-

tustekoon, siitä kertovaan Jumalan Sanaan eli evanke-

liumiin ja siinä vaikuttavaan Pyhään Henkeen.  

      Lopuksi asiasta Luther: ”Uskon, etten voi omasta 

järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen 

Kristukseen enkä päästä hänen luokseen, vaan että 

Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityk-

sellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyt-

tänyt minut oikeassa uskossa. Samalla tavalla hän 

maailmassa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jee-

suksen Kristuksen yhteydessä varjelee koko kristi-

kunnan ainoassa oikeassa uskossa.” 

                                     Jari-Pekka Koppinen 
  

 

 

    

Tulkkimme 

Elviira Juronen 
 

Sai yllättäen iäisyyskutsun 27.1. 2014. 

Hautajaiset ovat Riihimäen  

Kappelikirkossa 8.2. klo 13. 

Muistotilaisuus Kirkkopuiston  

seurakuntakodissa sen jälkeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiittäen kaivaten ja muistaen  

Riihimäen Idäntyön ystävät. 

  

Vera 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



                        JuhlaJuhlaJuhla---aikaan Venäjällä.aikaan Venäjällä.aikaan Venäjällä.   
 
       Odottavaisin mielin valmistauduimme tähän mat-
kaan, Herralla olisi sille tällä kertaa aivan erityinen tar-
koituksensa. Suurta johdatusta olimme kokeneet esim. 
siinä, että Sasha sai kaksi viikkoa "lomaa" olemalla 
vain 6 työpäivää pois työstä. Lisäksi pääsimme lähte-
mään Idäntyön volkkarilla, mikä oli käytännöllisempi ja 
perheemme kannalta matkustajaystävällisempi. Pak-
kasimme auton työpäivän päätteeksi uuden vuoden 
yönä, ja aamulla klo 6.30 suuntasimme rajalle, jossa 
meitä jo odotti ruhtinaallinen kolmen auton saattue ra-
jan ylitystä varten Ritva Lajusen johdolla. Seuratessa, 
kuinka tavarat jakautuivat saattoautoihin tuona pimeä-
nä uuden vuoden päivän aamuna, tuntui, kuin Herran 
enkelit olisivat olleet ahertamassa ja meitä auttamas-
sa. Helenahan oli jo pakannut auton täyteen joululah-
joja Morhovan ystäville, eikä meilläkään ole tapana 
ollut tyhjin käsin näille matkoille lähteä :) 
       Kävimme Pietarissa pastori Igor Smirnovin perhet-
tä tervehtimässä ja kuuntelemassa hänen suunnitelmi-
aan seurakunnan alkaneelle vuodelle. Seuraavaksi 
päiväksi, 2.1, saimme kutsun Murugoveille juhlista-
maan vuoden vaihdetta yhdessä Ivanovien kanssa. 
Ivanovit, Viktor ja Natasha, ovat ottaneet hoitaakseen 
Pyhän Olgan lastensairaalan palvelustyön. Viktor ker-
toi innostuneesti, että Jumala haluaa erityisesti siellä 
ihmisten kokevan parantumisihmeitä. Tapasimme  Mu-
rugovien tuoreimman perheenjäsenen, 14.12 synty-
neen Sofia- vauvan. Marina todisti, kuinka Jumalan 
avulla ja tiukan ruokadieetin ansiosta lapsi oli syntyes-
sään täysin terve ja painoi ´vain´ 3600g, vaikka Mari-
nalla todettiin myöhäisessä vaiheessa raskausdiabe-
tes ja lääkärit olivat pelotelleet jo vaikka minkälaisilla 
asioilla. 
        Yövyimme Timurovskajalla ja 4.päivä lauantaina 
haimme kyytiimme kolme veljeä Pavel Dustsenkon 
seurakunnasta ja suuntasimme auton kohti Morhovaa. 
Matka sujui iloisesti spontaanien rukousten ja ylistys-
laulujen virvoittamana, vaikka itse tie oli pitkä ja rasitta-
va. Illan pimennyttyä veimme veljet nuoren lähettiparin 
Aleksein ja Janan luokse. Lapsemme pääsivät siellä 
heti tutustumaan mitä moninaisimpiin kotieläimiin. Het-
ken levähdettyämme jatkoimme vielä matkaa Sergei ja 
Irina Milovin luokse Zavetin kuntoutuskeskukseen. Pe-
rillä meitä odotti maukas illallinen ja kuuma sauna, jon-
ka jälkeen sänky kutsuikin jo hyvin houkuttelevasti.     
          Hyvin nukutun yön jälkeen valmistauduimme 
osallistumaan Morhovan koko kylälle suunnattuun 
evankelioivaan joulujuhlaan kylän klubille. Pietarista 
paikalle saapui vielä viitisentoista uskovaista. Juhla oli 
menestys ja klubin kaikki istumapaikat täyttyivät ja sei-
nien vierustoilla seisoi paljon väkeä.Jonkun laskujen 
mukaan paikalla oli n.120 henkeä, mikä on Morhovan 
180 henkilön asukaslukuun nähden varsin mukavasti.  
Jouluevankeliumi oli puvustettu ja esitetty taidolla pai-
kallisten uskovaisten ja kyläläisten voimin.  
 
 
  

 
 
 
Esitettiin muitakin evankelioivia spektaakkeleita. Ystä-
vämme Guljan perhe oli tilaisuudessa hyvin edustettu-
na, hänen lapsensa lauloivat kauniisti ylistyslauluja ja 
Gulja itse kertoi vaikuttavasti, kuinka heidän perheen-
sä joutui lähtemään kotimaastansa Uzbekistanista 
kristittyihin kohdistuneiden vainojen takia ja kuinka he 
täällä aloittivat elämän tyhjästä, mutta Jumalan kans-
sa. Tilaisuuden jälkeen jaettiin Suomen ystävien val-
mistamat joululahjat, mikä olikin odotettua ja tuotti pai-
kallisille lapsille suuren ilon.Joulujuhlan jälkeen siir-
ryimme rukoushuoneelle joen toiselle rannalle jatka-
maan kokousta. Ylistimme, todistimme ja söimme her-
kullista Guljan miehen valmistamaa perinneruokaa, 
plovia, riisiä ja naudanlihaa. Tässäkin tilaisuudessa 
väkeä oli yli viitisenkymmentä. 
        Seuraavana päivänä saimme kutsun Guljan ko-
tiin. Minulle oli kunnia tavata myös Guljan mies, ja hei-
dän ihania kauniita tyttäriään. Puhuttelevaa, kuinka 
tässä perheessä vanhempia kunnioitetaan ja minkälai-
nen järjestys heidän perheessään vallitsee. Söimme 
jälleen maukkaita perinneruokia ja palasimme Zavettiin 
vasta illansuussa. Pietarin veljet tulivat vielä Igorin joh-
dolla Milovien luokse ja pidimme yhdessä hengellistä 
kokousta. Viivyimme Zavetissa kolme yötä, emmekä 
olisi halunneet lähteä sieltä. Paikka tuntui kodilta. Ser-
gei Milov iloitsi, että Sasha oli tullut heitä sinne virvoit-
tamaan todistuksilla ja lauluilla. Heillähän pyörii jatku-
vasti arki niin, että aamulla puoli kahdeksan kokous, 
sitten aamupala, töihin, ja illalla viimeiseksi taas illalli-
nen ja iltahartaus. Tällä hetkellä Milovien lisäksi siellä 
oli kuntoutumassa kaksi veljeä ja yksi sisar Novgoro-
dista. Nykyään siellä käy myös muuten paljon satun-
naisia vierailijoita lataamassa hengellisiä akkuja. Tuos-
sa puhuttelevassa hiljaisuudessa Jumalan kuiskauskin 
on hätkähdyttävä. 
      Lopulta jatkoimme matkaamme Sashan sukulai-
siin, kuitenkin vielä kävimme viemässä Guljalle synty-
mäpäivätervehdyksen, kun siitä saimme tietää. Saa-
vuimme sukulaisten luokse sopivasti joulutunnelmiin 
ortodoksiperinteen mukaisesti 8.1. Seuraavana päivä-
nä kävimme tervehtimässä Sashan pojan lasten äitiä, 
ja Sashan kahta lapsenlasta. Siellä kylässä tämä nuori 
nainen hoitaa yksin 1v 4kk ja 1kk ikäisiä pienokaisiaan 
kaksiossa, joka lämpiää puilla ja vesi on kannettava 
sisään. Jääkaappiakaan ei kodista löytynyt, mutta sa-
naakaan tämä tyttö ei valittanut.  
      Palattuamme Pietariin kävimme vielä tervehtimäs-
sä Sadovnikovin perhettä. Viiden isomman lapsen li-
säksi siellä asustaa edelleen kaksi lastenlasta, Sofia, 3 
v ja Dasha, 5 v. Isommat lapset ovat alkaneet hyvin 
huolehtia kodin ja pienimpien lasten hoidosta. Köyhyys 
kalvaa silti. 
Tulimme kotiin virkistyneinä ja hengellisesti latautunei-
na ajettuamme vain 1700 km.  
                      Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 
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Kirje Vologdan saarivankilasta  Kirje Vologdan saarivankilasta  Kirje Vologdan saarivankilasta     
elinkautisvanki Viktor Kuzmin, synt 1968, kirjoittaa Anneli Helmiselle 16.12.2013 

                                                   Tervehdys Anneli! 
 

Onnittelut teille ja läheisillenne ja sukulaisillenne Uuden vuoden ja Kristuksen syntymäjuhlan johdosta!  

    Sydämestäni toivon, että Jumala lahjoittaa teille Taivaan armoa, virkistystä, voimaa ja vahvistaa uskoa, 

toivoa ja rakkautta. Paljon kiitoksia kirjeestänne. Iloitsen tietäessäni, että terveytenne sallii teidän edel-

leen tehdä matkoja Venäjälle. Siitä huolimatta toivon, että tuleva jalkaleikkauksenne olisi viimeinen, Näi-

den neljäntoista vuoden aikana olette olleet niin monessa leikkauksessa, että en enää tiedä lukumäärää. 

Auttakoon Jumala teitä ja antakoon voimia kestää, toivon mukaan viimeinen leikkaus, niin että voisitte 

kävellä vaivattomasti. Olemme aina muistaneet teitä rukouksissamme ja Jumala tietää, että rukoukset tu-

levat sydämestä ja uskon, että Jumala ottaa ne huomioon. 

    Minulla on kaikki kuten ennen. Sydämen laita on nyt parempi mutta verenpaine on edelleen korkea. 

Lääkkeet, joita olen saanut, eivät auta. Murheet, vaikeudet ja sairaudet opettavat meitä luottamaan yksin 

Jumalaan. Tämä ymmärrys tulee siitä, mitä on itse kokenut. Marraskuussa jouduin olemaan viisi päivää 

eristyssellissä. Ei radiota, TV:tä, vain Raamattu ja täysi hiljaisuus. Ne päivät olivat minulle aivan erityisiä 

ja olen niistä todella kiitollinen. Ne auttoivat minua saamaan ajatukseni järjestykseen, olinkin ajautunut 

sekavuuden tilaan. Raamattu ainoastaan pelasti minut synkkyydestä ja epätoivosta, jotka olivat varasta-

neet sieluni. 

    Olen kirjoittanut presidentille armahdusanomuksen, se on jo kolmas, mutta arvelen tuloksen olevan 

sama kuin aiemminkin. Kaikki näkevät sen, mitä olen tehnyt joskus kauan sitten, mutta kukaan ei näe ka-

tumustani, mielenmuutostani. Ihmissielu on muille näkymätön. Hiljakseen totuttelen ajatukseen, etten 

pääse täältä koskaan. Siihen ei ole muita syyllisiä, kuin minä itse. Mutta tapahtukoon Jumalan tahto, tyy-

dyn siihen. Lopulta ei ole tärkeää, missä elämä päättyy, vaan minne se siitä jatkuu. Minun sieluni määrän-

pää on selvä. 

      Meiltä molemmilta, Vladimirilta ja minulta, miehellenne Juhanille, tulkki Tanjalle (paljon kiitoksia 

hänen työstään!) vielä kerran onnittelut Kristuksen syntymäjuhlan johdosta! 

Kirjoittakaa, aina odotan kirjettänne! Paljon kiitoksia kaikesta!         Rakkaudella Viktor 

            Lopuhinkan lastenkodissa 22-23.1.2014 
 

    Johtajatar Ludmila otti sydämellisesti meidät vastaan ja sanoi että 

olemme käyneet jo 10 vuotta. Seuraava kysymys haluammeko levätä, 

mennä syömään ja kuorma puretaan sen jälkeen. Valitsimme ruokailun, 

Vika ja Nastja lähtivät meille oppaaksi. Ruoka maittoi hyvin 11 tunnin 

matkan jälkeen.  

    Ludmila kertoi että nyt on 50 lasta 4-18-vuotiaita ja vain 10 tyttöä. 

Heillä on Ikean lahjottamat huonekalut ja petivaatteet. Muutenkin he tar-

vitsevat paljon sponsorien apua, koska valtio ei anna mitään. Myöhem-

min meillä heräsi kysymys kuka maksaa palkat? Tapani poikien kanssa 

tyhjensi kuorman noin 450 kiloa. Johtajattaren mies 

kertoi että heiltä oli kesällä poikia Mustalla merellä lomalla. Kyllä olivat 

ruskeita ja iloisia kavereita. Saimme sen tulkki Elviiran kanssa todeta kun 

Igor poika, joka oli ollut mukana, näytti meille netistä kuvia. Paikallisten 

nuorten kanssa he olivat merellä, kiipesivät vuorella ja kävivät tanssimas-

sa. Mahtavat maisemat, vielä talvipakkasella he muistelevat kesää. 

   Muuten oli kaikki hyvin, pakkasta oli 25 astetta. Onneksi olin ottanut 

makuupussin mukaan. Täkki makuupussin päällä ja pää hupun sisällä 

sain unen päästä kiinni, mutta kun piti nousta ylös??? Aamulla tapasimme 

johtajattaren, hän pyysi meitä tulemaan uudelleen kunhan on lämpimäm-

pää. Kaikki tavarat, mitä tuomme, on tarpeen. Joten kiitos kaikille lahjoit-

tajille 

     Poikkesimme kotimatkalla Tapanin ystävien luona Säkkijärven orto-

doksisessa kirkossa, jossa meille tarjottiin teetä ja kerrottiin kirkon toi-

minnasta ja ikoneista. Matkalla sulatin jäätyneet voileipäni kojelaudan 

puhaltimen päällä. Huomasin että jäätyneet banaanitkin voi syödä kun ne 

kotona sulivat.                                        Anneli Helminen                                                                                                                                                 
 

Pietarista palattua  

Anneli Helminen ja silloisen  

matkan kuljettaja  

Sasha Kirjunov  v. 2011  
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RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     
     Y 1877757-1 

Temppelikatu 11 a  4 11100 Riihimäki 

 

 

Kantapankki Riihimäki 426211-233876 

                                       FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

Lahjoitukset viite 5005 

 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki  

Avoinna ma-pe klo 12-17 
                                                 

Puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 0500715908 

                         jari-pekka.koppinen@elisanet.fi       

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070  

                          jokisenristo@gmail.com 

Rahast.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824 

                           mikko.ilomaki@phnet.fi            

Tapani Vanhala 0400307475 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Risto Jokinen 0403527055  

                              jokisenristo@gmail.com 

Minna Huistinoja   

                          minna.huistinoja@saunalahti.fi 

Mikko Krohn  0407492594 

Hannu Tuunanen 0403503243 

                            hannu.tuunanen@luukku.com 

 

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 
 

Vera lehden toimitus,  

kuvat ja toteutus  Helena Jokinen 

Valitettavasti Idäntyön rahankeräyslupa viipyy, joten emme 

voi antaa siitä tietoja, mutta sen on luvattu tulevan pikapuo-

lin. Jatkamme siis entiseen tapaan. 

 

——————————————————————  

Kerran kuukaudessa kokoonnutaan 

RUKOILEMAAN IDÄNTYÖN PUOLESTA  

Temppelikatu 9 Takkahuone 4. krs 2.3. ja 4.5. klo 18 

Huhtikuun rukouskokous Kevätkokouksen jälkeen 

Vetäjinä Jari-Pekka Koppinen / Risto Jokinen 

———————————————————— 

KÄSITYÖKERHO 

Parittomien viikkojen tiistaina klo 13 

Kirkkopuiston seurakuntakodissa, alakerran kerhohuoneessa, 

käynti Kirkkopolun puolelta. 

Vetäjänä Terttu Tonteri ja Raili Ylä-Tuuhonen 

———————————————————— 

Matkat Venäjälle  

Viipuriin joka kuukauden 2. lauantai 

Pietariin joka kuukauden 3.viikonloppu 

Morhovaan seuraavaksi Pääsiäisenä 

Ilmoittautumiset Helena Jokinen 0503734070 

Riihimäen Idäntyön  

KEVÄTKOKOUS 

Sipusaaren seurakuntakodissa  

6.4.2014 klo 15 

Käsitellään vuoden 2013 tilit ja tilintarkastajien  

lausunto toiminnan tarkastuksesta. 
                   Kevätkokouksen jälkeen keitto ja kahvitarjoilu 

                   Sen jälkeen yhteinen rukoushetki Idäntyön  

                   toiminnan ja kohteiden puolesta 

 

Tervetuloa! 

Virolainen Jumalanpalvelus  

Keskuskirkossa  

16.3. 2014 klo 18 

Saarnaa pastori Lea Jants-Ylönen 

Kirkkokahvit 

 Makasiini 2 vuotta! 
                     1.3. klo 10-14 Kylänraitti 3  
 

Tarjolla borshkeittoa ja ostaa voi kahvia ja vohveleita 

Myynnissä miesten metalli- ja puutyöpiirien tuotteita 

Arpajaiset, joissa joka arpa voittaa 

Kirpputori avoinna 

 
 

          MAKASIINI 

         Idäntyön kirpputori ja tavaran vastaanottopiste 

TULE MUKAAN JUHLIMAAN 

MYYMÄÄN JA OSTAMAAN 

Idäntyö tarvitsee riveihinsä 
 

-  autonkuljettajia, tulkkeja, evankelistoja, 

avustajia matkoille, leireille ja vierailuille. 

- autojen lastaajia, polkupyörien korjaajia, 

keittiöhenkilöitä, myymäläapulaisia, vaat-

teiden lajittelijoita, yms.  

     Monenlaisia taitoja tarvitaan. 

     Tule rohkeasti mukaan!  

  Vielä ovat ovet avoinna, sydämet avoinna, 

työtä voidaan tehdä. Voi tulla aika, että 

mahdollisuutemme ovat ohi. Evankeliumin 

aika on nyt! 

 

”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että 

profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä pai-

menet että opettajat, varustaakseen kaikki 

seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuk-

sen ruumiin rakentamiseen.” Ef. 4:11-12 


