
Pieni kiitosnurkka 

 

Kiitos koirista 

Kiitos ruusuista 

Kiitos ruuasta 

Kiitos lapsista 

Kiitos vanhuksista 

Kiitos pastoreista 

Kiitos kirkoista 

Kiitos kissoista 

Kiitos taloista 

Kiitos lakanoista 

Kiitos rehellisyydestä 

Kiitos teeskentelemättömyydestä 

Kiitos, että lapsesi 

Haluavat kuunnella Sinua 

Haluavat seurata Sinua 

Haluavat tehdä tahtosi mukaan 

Elää lähellä Sinua 

Vaikka Sinä olet kuluttavainen tuli 

Sinun lapsesi tietävät 

Sinä et heitä vahingoita 

Tulellasi, Hengelläsi puhdistat 

Kiitos, että Sinä olet Sinä 

Sinä olet ”Minä Olen” 
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       Pääsin pitkästä aikaa mukaan Pietarinmatkalle. 

Päivän Sanan lupaus lähtöaamuna oli ihana: ”Iloiten 

te saatte lähteä matkaan ja onnellisesti te pääsette pe-

rille.” (Jes.55:12)  Mukana olivat lisäkseni Kira, Lisa, 

Mikko, Taisto (menomatkan) ja autonkuljettajana 

Janne. Syynä lähtööni oli paitsi Idäntyön tutut koh-

teet, myös kummipoikani Diman tapaaminen lähes 

kahden vuoden tauon jälkeen. Sain tavata hänet ja 

myös äitinsä, jonka osoitteeseen suunnistimme, koska 

emme olleet saaneet puhelinyhteyttä heihin. Oli hyvä 

kuulla, että Diman elämä sujuu hyvin, on työtä ja tyt-

töystävä! Hänen elämäänsä toivomme viisautta, voi-

mia ja Taivaan Isän siunausta! 

       Vierailu Gerasimovien perheessä sai todella ih-

mettelemään Herran töitä. Pienessä ”luukussa”(sisältä 

ihana koti!) asuva perhe on kyllä Jumalan ihme. Isä-

Sergei, äiti-Natasha, 2-vuotias poika, 1-vuotias tytär 

ja kolmas lapsi tulossa. Rautaiset, liukkaat ja vaaralli-

set rappuset veivät heidän kotiinsa, minkä he itse ovat 

remontoineet varastotilasta. Sergei käy työssä pihojen 

siivoojana (ja lumienpudottajana talvella ilman suoja-

köysiä!) Natasha ompelee kotona taidokkaasti tehtyjä 

vaatteita ym. tilaustöitä lastenhoidon ohella. Heidän 

elämänsä on todellinen selviytymistarina Herran avul-

la. Olkoon he siunattuja! 

         Masha-kodissa vain käväisimme – seuraamassa 

heidän syntymäpäiväjuhlintaansa ja viemässä tu-

liaisemme. Muuta aikaa meillä ei siellä ollut, mutta 

joskus myös näin. 

       Lauantaina kävimme Igor Smirnovin Mirotvorets

-seurakunnan jumalanpalveluksessa suuren luterilai-

sen Mikaelinkirkon yläsalissa. Sunnuntaina vielä pas-

tori Aleksein Uusi Sato –seurakunnassa. Minua pyy-

dettiin puhumaan, minkä tein mielelläni Kiran tulka-

tessa. Puhuin sokeasta miehestä, jonka Jeesus paransi 

kysyttyään ensin, mitä sokea tahtoo hänen tekevän. 

Jeesus haluaa, että me tulemme myös itse tietoisiksi 

siitä, mitä kaipaamme. Kaikki eivät välttämättä halua 

parantua,  tämä mies halusi.  



       

 

       Helmikuun alussa kävimme Jokisen Riston kanssa päivämatkal-

la Tallinnassa. Aloite matkaan tuli siitä, kun Anu Väliahon kautta 

saimme pyynnön toimittaa Tallinnan lähellä sijaitsevaan Maardun 

vankilaan vapautuville vangeille talvivaatteita      

       Sikäläinen vankilapappi Lea Traagel oli kertonut, että viikoit-

tain vapautuu noin 5 – 6 miestä. Osa heistä on tullut sisään kesällä 

eikä heillä ole talvivaatteita lainkaan. Jokisen Helena ja kumppanit 

ottivat pyynnön asiakseen ja niin veimme vapautuville vangeille tal-

vivaatteita. Koska kuorma ei näistä tullut täyteen, otin etukäteen yh-

teyttä Koplin kaupunginosassa sijaitsevaan Supiköökiin 

(Soppakeittiö) ja sovimme, että viemme vaatetavaraa myös heille.  

        Eckerö-linjan uuden Finlandian maissa oloaika on vain neljä 

tuntia ja siitäkin yksi tunti menee kun pitää olla auton kanssa ajoissa 

satamassa. Matka onnistui kuitenkin hyvin, kun sovimme tapaamis-

paikaksi Supiköökin. Vankilan auto tuli sieltä hakemaan heille osoi-

tetut tavarat.  

         Supiköök on asunnottomille tarkoitettu ruokapaikka. Sitä pyö-

rittää Tallinnan Vapaaseurakunta, mutta kulut maksaa kaupunki. 

Ruokaa siellä tarjoillaan neljänä päivänä viikossa. Supiköökin edus-

taja Allar Känd kertoi, että ruokailijoita on noin 250 päivittäin. Siel-

lä myös evankelioidaan ja ainakin norjalaiset avustavat Supiköökiä. 

          Kysyin vankilapastori  Lea Traagelilta tarvitsevatko vangit 

pappia paljon.  Hän kertoi, että hänellä on 800 – 1000 keskustelua 

vankien kanssa vuodessa. Lisäksi tulevat jumalanpalvelukset ja kon-

serttien ym tilaisuuksien järjestäminen. Myös vankien käytännön 

asioiden hoitamisessa ulkomaailmaan on paljon työtä. Oli puhetta 

myös siitä, että Riihimäellä olisi lukuisia ihmisiä, jotka haluaisivat 

päästäedelleen vankiloihin evankelioimaan. Allar Känd sanoi heti, 

että kyllä hän tulee sitten tulkiksi jos saamme luvat. 

          Mekin ruokailimme Supiköökissä. Soppa oli todella hyvää ja 

pyysin Allarilta reseptiä omaa soppatykkiäni varten. Siitä lähti  aja-

tus liikkeelle ja Allar Känd tilasi soppatykkiä lasten kesäleirille. 

Myös lähettipariskunta Anu ja Juha Väliaho olivat paikalla Myös 

Anu tilasi soppatykkiä ensi kesäksi lasten kesäleirille. Lupasin har-

kita. 

         Olimme jo Riston kanssa laivassa kun meille tuttu mies Heikki 

Ylönen soitti. Hän on suomalainen, joka on naimisissa Nissin seura-

kunnan kirkkoherran Lea Jants-Ylösen  kanssa. Syksyllä kävimme 

Nissin seurakunnassa neljän miehen voimin tutustumassa paikkoihin 

ja työmaihin, kun Heikki kyseli Idäntyöltäkin talkooväkeä seurakun-

nan rakennusten saneeraukseen  ensi keväänä.               

         Nyt hän kertoi, että myös heillä on juhannuksen jälkeen kolmi-

päiväinen  lastenleiri, johon tulee noin 120 lasta ja heille noin 20 

aikuista valvojiksi. Vielä ei ole tietoa mistä saadaan leirille ruuat. 

Ymmärsin asian niin, että hän jätti leirillä tarvittavien ruokien han-

kinnan tai hankintaan tarvittavien varojen järjestämisen  meidän va-

raamme. Majoitustiloja ei  leirin ajaksi ole tarpeeksi, siksi leirillä 

tarvitaan myös telttoja, huopia ja makuupusseja. 

Rukousta siis  tarvitaan, soppatykki, ruokaa leirille, telttoja, 

huopia, makuupusseja sekä talkoomiehiä rakennustöihin. 

 

                                                                                 Tapani Vanhala 

Jos sairaus palvelee jotakin ihmi-

sen tarvetta (esim. hoivan ja lähei-

syyden tarvetta), ei välttämättä ha-

lua parantua. Myös masentunut on 

voinut luopua paranemisen toivosta 

– ja usein niin myös tapahtuu. Jee-

sus arvosti tuota sokeaa hylkiötä, 

jonka muut yrittivät vaientaa. Jee-

sukselle jokainen ihminen on kal-

lisarvoinen ja ainutlaatuinen. Hän 

haluaa vastata kaipaukseemme. 

       Puhuin myös siitä, kuinka il-

man rakkautta kaikki hurskaus on 

turhaa. Paavalin nuhdeltua riitele-

viä korinttilaisia ankarasti hän kir-

joitti heille rakkauden ylistyksen (1 

Kor. 13)  Mikään oikeaoppisuus tai 

vahva usko ei meitä pelasta, aino-

astaan usko Jeesukseen ja rakkau-

denteot. Viimeisen tuomion verta-

uksessa ei puhuta mitään uskon 

määrästä tai oikeaoppisuudesta, 

ainoastaan siitä, mitä olemme teh-

neet tai jättäneet tekemättä vähim-

mille veljillemme: köyhille, sairail-

le, janoisille, vangituille. Oppiriidat 

meidän tulisi todellakin jättää sik-

seen ja keskittyä olennaiseen.  Jee-

sus antoi  oppilailleen käskyn ra-

kastaa toisiaan ja rukoili heidän 

puolestaan, että he yhtä olisivat.  

Evankeliumin työssä keskinäinen 

yhteys kunnioituksen ja rakkauden 

ilmapiirissä on kaiken perusta. 

Meidän tulee tehdä parannus omis-

ta, ei toisten synneistä, eikä vikoil-

la toisiamme. Usein unohdamme, 

että tuomari seisoo jo ovella. Meitä 

kutsutaan erityisesti paastonaikana 

rakentamaan keskinäistä yhteyttä ja 

pidättäytyä kaikesta pahan puhumi-

sesta. Silloin ”Herra pelastaa.. sinut 

pahan sanan vallasta. Hän levittää 

siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa 

niiden alla.” (Ps.91:3-4)  

Ihmettelyn ja ilon saattelemana, 

onnellisesti kotiin palanneena, pää-

siäisen valoa jo aavistellen.. 

            Soili Juntumaa 

Tallinnassa kuultua  



 

Tässä talven mittaan olen  ollut yhteyksissä Uusi 

Elämä-keskuksen henkilöihin, lähinnä Sergei Ra-

zoviin,  ja on noussut esiin asia, että he kaipaavat 

meitä suomalaisia vieraakseen. Marraskuun 

alun  hyökkäyksestä alkanut myllerrys jatkuvine 

tarkastuksineen yhdessä epävarman tulevaisuuden 

kanssa on saanut heidät kaipaamaan ystäviä. Ja 

varmistamaan että ketkä vielä ovat ystäviä. Joten-

kin näin olen asian ymmärtänyt. Tältä pohjalta 

lähdimme tervehdyskäynnille helmikuun puolivä-

lissä. Matkassa olivat Olavi Paavonen Espoosta, 

Elviira Juronen tulkkina ja allekirjoittanut. 

       Johtajaa Sergei Matevosyania tapasimme ka-

sarmirakennuksen portaikossa kymmenen minuu-

tin ajan. Hän kiitti lähettämästämme rahasta Ser-

gei Razovin auton korjaamista varten ja sanoi että 

auto on taas ajossa jo runsaan viikon päästä. 

Moottoriin on osia tullut Saksasta. Samalla hän 

sanoi, että suomalaisiin he ovat aina voineet luot-

taa. Alussa  kun keskusta perustettiin 1990-

luvulla, he saivat Suomesta apua runsaasti ja edel-

leen suomalaiset auttavat heitä. Hän oli lähdössä 

viemään vaimoaan Natashaa lääkäriin korkean 

kuumeen vuoksi, joten häntä emme nähneet lain-

kaan. Myöskään Sergei Razov ei ollut paikalla. 

Isäntänä meillä oli Valera Ostahin, joka vastaa 

keskuksen avomaaviljelmistä. Hän on ollut talossa 

jo 17 vuotta. Hän kertoi, että heillä on viljelyksiä 

18,5 hehtaaria ja siitä on perunalla 5,5 hehtaaria. 

Lisäksi on laajat kasvihuoneviljelmät. Karjaa heil-

lä ei ole enää lainkaan. 

       Hänen kertomuksistaan kävi ilmi, että Kotlis-

sa oli tällä hetkellä väkeä selvästi vähemmän kuin 

aikaisemmin, kuntoutettavia noin 45 - 50 henkeä. 

Osa kuntoutettavista  oli pelästynyt keskuksessa 

vallitsevaa tilannetta ja  tarkastuksia  ja oli lähte-

nyt pois talosta. 

       Valera kertoi, että heidän pitäisi saada uusi 

perunanostokone ja toivoi, että he voisivat Suo-

mesta hankkia sellaisen. He ovat saaneet Suomes-

ta lahjoituksena vanhan perunapuimurin noin 10 

vuotta sitten mutta nyt pitäisi saada nuorempi. Li-

säksi he tarvitsevat uudet kyntöaurat, siis käytetyt 

kelpaavat.  Asiaa pohdittiin ja Valera sanoi, että 

he saavat perunan myynnistä rahaa ja he kyllä 

pystyvät perunapuimurin  ostamaan, kunhan vain 

sellainen löytyy. Hän voi tulla itse sitä katsomaan.  

Lupasin tutkia mitä on 

tarjolla. 

         Seuraavana päivänä kävimme Preobrasen-

kassa, kunhan etukäteen oli varmistettu, että sinne 

voi rajavartioston puolesta mennä.  

       Tapasimme ystäväperheeni Julja ja Gleb Gu-

barevin. Gleb oli täynnä uskoa, että keskus jatkaa 

toimintaansa. Eri viranomaiset olivat tehneet tar-

kastuksia runsaasti ja perusteellisesti. Etukäteen 

oli annettu viranomaisille kuvaa, että keskuksessa 

ihmiset asuvat täysin kelvottomissa oloissa. Tämä 

väite kumoutui kokonaan. Kuitenkin esimerkiksi 

paloviranomaiset olivat tehneet huomautus- ja 

puutelistan, jossa oli yhteensä 600 eri korjauskoh-

detta. Tämän puutelistan perusteella käräjillä  oli 

määrätty jo aiemmin kerrottu sakko,  euroina 4000 

euroa. Keskus oli pyytänyt avukseen  alan korkei-

ta asiantuntijoita, joiden kanssa puutelistat oli käy-

ty läpi. Joukossa oli asiallisiakin huomautuksia. 

Ne korjattiin ja muita ei.  

        Keskus teki päätöksestä valituksen, kertoi 

mitä on korjattu, mukaan liitettiin asiantuntijalau-

sunnot joissa kerrottiin, että muut huomautukset 

olivat aiheettomia. Lisäksi Keskus ilmoitti vali-

tuksessaan, että ei aio maksaa sakkoa. Tarvittaessa 

he aikovat valittaa päätöksestä niin korkealle kuin 

se on mahdollista 

        Gleb Gubarev on ilmeisen monitaitonen  ra-

kennuspuolen työmies. Hän kertoi tekevänsä keik-

katöitä myös oman talon ulkopuolelle, tilausten 

mukaan. Hänen vaimonsa on kokonaan Keskuk-

sen ulkopuolella töissä, Ust-Lugan aluehallinnos-

sa. Yhteistä heille ja muillekin ulkopuolella töissä 

käyville on se, että he eivät itse saa palkkaansa, 

vaan se menee ”talolle”.  Uusi elämä-keskus puo-

lestaan ei maksa palkkaa kenellekään, mutta kaik-

ki saavat talosta kaiken mitä tarvitsevat. Uusi Elä-

mä-keskuksen kasvattamiseen ja vahvistamiseen, 

he sanoivat oman palkkansa käytöstä. 

       Mainittakoon, että Razovin auton moottorin 

korjaukseen kerättyä rahaa tuli yhteensä 2 200 eu-

roa. Kiitos! 

                                                Tapani Vanhala 

 

Vierailulla   

Uusi Elämä-keskuksessa 

Gerasimovien Romka ja Darja, Sergei-isän ja Natasha-äidin kullanmurut 



    Uusi Idäntyön puheenjohtaja Jari-Pekka Koppi-

nen on tarttunut toimeensa vauhdikkaasti. Hän jär-

jesti kauan pohditun valomainoksen Makasiinin 

oven päälle. Nyt se löytyy, kirppari! 

     Valomainoksen nopeaan saantiin vaikutti myös 

muita tahoja. Mainostoimisto Vuoliainen teki kyl-

tin nopeasti ja halvalla, Sähkö-Sirkiä Hyvinkäältä 

teki työt talkoilla ja nosturia saatiin lainata Hämeen 

Vuokrakoneelta ilmaiseksi. Kiitos kaikille, jotka 

uhrasivat aikaansa työmme hyväksi! 

    Seuraavan päivän Makasiinin 1-v juhliin antoi-

vat työpanoksensa Maria ja Mikko, Anne, Helena 

ja toinen Helena,  Aune, Risto, Jari-Pekka, ja Tuu-

la. Kiitos jokaiselle avusta! 

     Vuodenvaihteessa Idäntyön autossa havaittiin 

monenlaisia vikoja ja katsastus vaati korjauksia. 

Saimme tällöin Sasha Kirjunovilta ja hänen työpai-

kaltaan Autokorjaamo Harri Salmelta Hyvinkäältä 

asiatuntevan työpanoksen ja edullisen korjauksen. 

Auto saatiin katsastettua. Kiitos Sasha! 

      Makasiinin kirpputorille on tämän vuoden alus-

ta alkaen saatu uusiakin työntekijöitä, joten on voi-

tu tehdä viikko tai pari etukäteen työvuorolistoja.  

Jokaisella on kotiasiansa ja huolensa, kellä hoidet-

tavia omaisia, lastenlapsia, harrastuksia ja jopa sai-

rauksia, joista huolimatta tullaan näkemään vaivaa 

yhteisen työn hyväksi silloin tällöin. Kiitos tästä 

kuuluu nyt erityisesti Tertulle, Annelle, Ailalle, 

Anna-Liisalle, Airille, Aunelle, Pirkolle, Sinikalle 

ja toiselle Sinikalle, Tuulalle, Liisalle ja Lisalle!  

        Idäntyön juutalaistyö on saanut näkyvän muo-

don Sapattiaterioista. Viime syksynä niitä vietettiin 

pari kertaa Sipusaaressa, tästä eteenpäin kokoonnu-

taan Peltolassa. Paikan omistaa Riitta Melart-

Suomela ja hän toivottaa kaikki tervetulleiksi. Pai-

kalle toivotaan myös runsasta käyttöä: juutalaislei-

rejä, hengellisiä retriittejä tai vieraiden majoitta-

mista. Jotta paikat olisivat valmiina, pidimme sii-

voustalkoot eräänä perjantaina ja talossa ahersi eri-

laisissa tehtävissä aamusta iltaan Meri, Kaisa, Han-

nu, Seija, Aune, Tuomas, Raili, Toini, Anne, Hele-

na, Riitta ja Elo. Kiitos kaikille huipputiimiläisille! 

      Idäntyön käsityökerho on jo vuosia toiminut 

Idäntyön tavarantoimittajana ja työrukkasena. Tä-

män Vera-lehdykän postituskin vaatii joka kerran 

pienet liimaustalkoot. Kiitos Tertulle, Railille ja 

monille ystäville! 

       Kiitos ulkomaankuljettajillemme Jannelle, 

Sasha Kharlamoville ja Sasha Kirjunoville ja koti-

maassa tavaraa kuljettaville Ristolle ja Tuomaksel-

le. Lisäksi on tämä Tapani, joka ahertaa kaikin voi-

min Venäjällä, Eestissä ja kotimaassa.  

   Kiitos Jumalalle kaikista Idäntyön tekijöistä! 
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Kiitoksia  tehdystä työstä! 
RUKOUSAIHEITA: 

- Idäntyö tarvitsee uuden kuljettajan noin kerran kuukaudessa 

tapahtuville viikonlopun matkoille Pietariin 

- Idäntyön oman paikan löytymistä juutalaistyössä Pietarissa 

- evankelioimiskohteiden selkiytymistä Venäjällä 

- vankilaevankelioinnin aloittaminen Eestissä, siihen innok-

kaita tekijöitä 

- Makasiiniin ja muihin työkohteisiin edelleen uusia työnte-

kijöitä, jotta entiset eivät väsyisi 

MATKOJA: 

- Entisen tavan mukaan joka kuukauden toinen lauantai 

teemme matkan Viipuriin. Inkeriläisille se on ilmainen, muut 

maksavat 20 € /hlö. Matkan tarkoituksena on viedä tavaraa 

rajavarastoon, hoitaa Hildan postiasiat, käydä avustuskoh-

teissa, etsiä uusia evankelioimiskohteita ja käydä kaupoissa.  

- Pietarin matka on joka kuukauden kolmas viikonloppu, jos 

lähtijöitä on. Matkan tarkoituksena on käydä tapaamassa 

ystäviä ja etsiä uusia evankelioimis– ja avustuskohteita. Mat-

kan hinta 80 € 

- Seuraava Morhovan matka tehdään 28.3 - 1.4. Matkan hinta 

200 € ja mukaan mahtuu vielä. Monipuolinen ja kiinnostava 

matka venäläiselle maaseudulle.  

      Matkoille ilmoittaudutaan Lisa Klenbergille 


