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”Täällä on poikanen, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, 
mutta mitä ne ovat näin monelle?” Joh. 6:9 
 Seuraavassa ote oheiseen Sanan kohtaan Eeli Hakalan kirjasta, 
Tänään auttaa Herra: 
”Mitä ne ovat näin monelle”, arveli Andreas pojan eväistä. Ih-
minen näkee vähän siinä, missä Jeesus näkee paljon. On lohdut-
tavaa ja rohkaisevaa tietää, että Jeesuksen siunaus tekee vähästä 
paljon ja pienestä suuren. Tuo pieni uskosi Jeesukselle, niin siitä 
tulee suuri usko. Tuo vähäinen rakkautesi Jeesukselle, niin siitä 
tulee suuri rakkaus. Tee pieni palveluksesi Jeesuksen nimessä, 
niin siitä tulee suurtyö. 
    Viime päivinä on tullut luettua läpi kirjanpitäjämme ynnäämiä 
Idäntyön tilitositteita. Ne ovat palauttaneet mieliin asioita työs-
tämme viime vuodelta. Siellä on joukossa pieniä ja hiukan isom-
piakin tekoja ja toimia työhömme liittyen. Kun näitä töitä on teh-
ty Jeesuksen nimessä, on meillä lupa odottaa, että nämäkin vä-
häisetkin tekomme saavat kasvaa. 
     Mietipä minkälaisia eväitä sinä voisit olla tuomassa toimin-
taamme kuluvalla kaudella. Olisiko se talkookäsinä olemista ta-
pahtumissa tai leirien valmisteluissa. Sopisiko sinulle kenties 
kauppiaan rooli Makasiinissa tai kirkkokahvituksiin osallistumi-
nen esim. jo 16.3 virolaisessa Jumalanpalveluksessa. Voit myös 
jatkaa jo hyväksi katsomallasi tavalla, kaikki huomioidaan, kuten 
tekstissäkin kerrottiin.  
      Vielä Hakala: Poikanen ei varmastikaan katunut, että hän 
antoi kaikki eväänsä toisten hyväksi. Hän sai itse tarpeeksi ja 
lisäksi antamisen ilon. Hänellä oli paljon kerrottavaa äidilleen.  
      On armoa, että Jeesus tarvitsee meitä ja meidän kykyjämme. 
 
                                         Terveisin puheenjohtaja J-P Koppinen 

Ei evätä eväitämme 

MUISTA MYÖS: 
 

Rukoillaan Idäntyön asioiden puolesta  kk:den 1. sunnuntai-

na, 2.3. ja 4.5. klo 18 Temppelikatu 9, takkahuone.  

6.4. Kevätkokouksen jälkeen rukouskokous Sipusaaressa 
 

Riihimäen Idäntyö ry KEVÄTKOKOUS 6.4. klo 16 Sipusaa-

ren srk-kodissa. Käsitellään vuoden 2013 toiminta ja tilit. 

Tervetuloa! 
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Herran johdatusta  
Uusi Elämä keskuksen matkalla 31.1. – 2.2.2014 

 

      Olin käynyt Tapani Vanhalan kanssa kaksi kertaa 

aiemmin Uusi Elämä keskuksissa Kattilassa (Kotli) ja 

Preobrazenkassa Ust Lugan sataman lähistöllä. Satama 

on myös nähtävyys, sillä siitä tulee Itämeren suurin. 

Nykyisin turistien ei enää ole mahdollista ajaa sataman 

ohi, sillä Venäjällä on uudestaan otettu käyttöön raja-

vyöhyke n. 30 km. Ilman lupapapereita rajavyöhyk-

keelle ei pääse.  

     Lähtötapaaminen oli sovittu klo 7 Pukinmäen Shel-

lillä. Paikka on ihanteellinen, sillä Riihimäeltä pääsee 

kehä I:stä pitkin ja Pukinmäkeen kulkee junia Helsin-

gistä 10 minuutin välein. Matkalla rajalle ehdimme jo 

käydä keskusteluja maan ja taivaan väliltä. Hyvät kes-

kustelut ovat osa matkaa ja Herra voi näitten kautta 

antaa todella paljon. Rajahovissa olivat vastassa äiti ja 

tytär kahdella henkilöautolla. Kuormaa hieman keven-

nettiin näihin ja siirryttiin rajanylitykseen. Suomen 

tulli oli lähinnä kuriositeetti ja alkoi todellinen koetus 

Venäjän tullissa. Lyhyellä kaavalla meidät käännytet-

tiin rajalta. Tulliupseerin mukaan laitoksiin  saa viedä 

vain Moskovasta saatavalla luvalla. Emme jääneet 

anomaan lupaa ja ajoimme Lappeenrantaan Nuijamaan 

tulliin. Sieltä pääsimme vaivattomasti läpi. Ennen yli-

tystä rukoiltiin ja sitten oli aika kiittää Herraa! Kaisa 

kertoi saaneensa matkalla Lappeenrantaan varmuuden, 

että tulemme pääsemään läpi. Onnistuneen rajanylityk-

sen jälkeen Herra toi rukouksessa kuinka kestävyys on 

tärkeää. Näinhän myös Raamattu sanoo esim. Room. 

5: 3-4. Meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistuk-

set, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsi-

vällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestä-

mistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Kaikki 

yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme, meidän jot-

ka rakastamme Jumalaa (Room. 8:28). 

      Ennen Volossovoa soitimme tulkillemme Leidalle 

ja hän oli vastassa tien vieressä. Tunnistimme hänet 

netistä löytyneen valokuvan perusteella. Saavuimme 

perille Kotliin ja majoituimme hotelliin.  

    Kävimme isäntämme Valeran (Valeri Ostahin) 

opastamana vielä samana iltana yhdessä hartaustilai-

suudessa ja toisessa, jossa 7 miestä suunnitteli seuraa-

van päivän töitä. Jälkimmäisessä Tapani kertoi us-

koontulon ja uskonelämän perusasioita Leidan tulka-

tessa. Tapani sanoi kuinka Uusi Elämä keskukseen on 

aina hyvä tulla. Joku paikallisista sanoi Pyhän Hengen 

vaikuttavan. Syntyi antoisa keskustelu. Samalla todet-

tiin, että keskuksessa olevat ihmiset olivat tulleet mo-

nista paikoista laajaa Venäjänmaata.  

      Lauantaina kiertelimme kuntoutuskeskuksen eri 

kohteissa. Työ jatkui niissä samalla tavoin kuin mui-

nakin päivinä. Paikoista mainittakoon: rengaskorjaa-

mo, juuresten kuorimo ja varastointitila, ajoneuvokor-

jaamo ja tutustuminen alueen kahteen lämpövoima-

laan. Niissä käytetään nykyisin pääasiassa kivihiiltä 

koska se on halvempaa kuin puu. 

       Iltapäivällä oli hartaustilaisuus jossa Hannu saar-

nasi. Aiheena oli kuinka Kristuksen seurakunta koos-

tuu eri jäsenistä (uskovista) ja kuinka kaikkia tarvitaan 

jotta ruumis on täydellinen. Samaan aiheeseen liittyen 

Hannu puhui siitä ,kuinka me voimme käsillämme ja 

muilla välineillä olla auttamassa rakkauden teoin lä-

himmäisiämme. Meidän kauttamme Jeesus Messias 

tulee näkyviin. Saarnan jälkeen oli mahdollisuus hen-

kilökohtaiseen keskusteluun ja rukoukseen. Minua 

kosketti eräs nainen joka sanoi kärsivänsä masennuk-

sesta ja halusi miestä vierellä kulkijaksi. Kerroin kuin-

ka Herra auttoi minua talvella -79-80 kun Hän kehotti 

joka ilta ennen nukahtamista ajattelemaan erästä erit-

täin kaunista muutaman kuukauden takaista muistoa. 

Kehotin naista muistelemaan elämänsä kauneinta 

muistoa puolen vuoden ajan joka ilta nukkumaan men-

nessä. Jälkeenpäin ajatellen tämä pani myös minut 

pohtimaan mikä on elämäni kaikkein kaunein muisto. 

Se lienee tilanne kun Pyhä Henki täytti voimallisesti 

muutama vuosi sitten. Ymmärsin silloin ja nytkin ai-

nakin jossakin määrin miksi Stefanus pystyi täynnä 

Pyhää Henkeä rukoilemaan kivittäjiensä puolesta.  

        Käydessämme iltapalalla tapaamani nainen muisti 

kehoitukseni muistella elämänsä kauneinta muistoa. 

Herra on ihmeellinen ja kiitos Hänelle kaikesta!  

Sunnuntaina oli herätys oli klo 7 Venäjän aikaa (klo 5 

Suomen aikaa). Söimme aamupalan ja lähdimme vie-

mään Leidaa Volossovoon, lähellä Kotlia Tapani kiitti 

tulkkia ja Leida olikin mielestäni hyvä tulkki. Taas tuli 

todiste kuinka Herra voi kääntää vaikeudet eduksi, tul-

kin saaminen matkalle oli aluksi ollut hyvin vaikeaa.  

     Kävimme Volosovossa aina auki olevassa kaupas-

sa. Volossovosta Pietariin päin noin 20 km on Ku-

panitsan kirkko jossa pysähdyimme. Kirkkoon emme 

päässeet sisälle. Matka jatkui kohti Pietarin kehätietä 

ja Kronstadtia. Jatkoreitiksi valitsimme Terijoen kautta 

Pietarin – Viipurin valtatielle. Rajalla vaihdoimme Ta-

panin kanssa ruplia valmiiksi uusia matkoja varten sil-

lä kurssi oli erityisen edullinen. Myös tulomatkalla oli 

hedelmällisiä keskusteluja. Keskustelimme mm. ar-

mosta joka on kohdannut uskovaa kun on suostunut 

synneissään kääntymään Jeesuksen puoleen ja Pyhä 

Henki on antanut pelastavan uskon Jeesukseen.  

    Kiitos Jeesus Golgatan sovituksesta meidän syn-

tiemme takia!  

                                          Raimo Hynynen      

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Jos haluat lähteä mukaan mielenkiintoisille 
matkoille Eestiin, ota yhteys suoraan Tapa-
niin, samoin jos haluat tutustumismatkalle 
Uusi Elämä keskukseen! Sinne tosin tarvi-
taan viisumi. 



  

 

 

Seurakunnalla on komea vanha kivikirkko, seinät ovat 

toista metriä paksut. Jumalanpalvelukset pidetään tal-

vellakin kirkossa, seurakuntalaiset haluavat niin, vaik-

ka kirkkoa ei lämmitetäkään. Tapasimme kirkkoherra 

Enn Salvesten vaimoineen.  Hän oli hyvin iloinen vie-

mästämme avustuskuormasta. Kun tuli puhetta Riihi-

mäen Idäntyöstä ja vankilatyöstä, Enn Salveste innos-

tui kovasti. Hän käy kerran kuukaudessa myös Pieta-

rissa pitämässä jumalanpalveluksia eestinkielisessä 

seurakunnassa. Hän kertoi, että  sikäläinen kanttori on 

kääntynyt eestinkielisen virsikirjan  venäjäksi ja sitä 

tarvittaisiin oikein kovasti Eestin vankiloissa. Vankiloi-

ta on kolme suurempaa ja niissä on paljon venäjänkie-

lisiä vankeja. Tämä virsikirja olisi tärkeä apu vankila-

evankelioinnissa. Virsikirjan käännös pitäisi vielä tar-

kistaa ja sitten painattaa tarpeelliseksi katsottava mää-

rä. Kustannuksista ei vielä ollut tietoa. Sanoimme, että 

olemme kiinnostuneita asiasta, mutta emme tiedä 

voimmeko auttaa. Enn Salveste sanoi, että asia on hä-

nelle tärkeä ja siksi hän haluaa aina tuoda asian esiin, 

kun pieniäkin mahdollisuuksia näyttäisi olevan. 

     Kotimatkalla poikkesimme Rakveren Vapaaseura-

kunnan tiloissa ja tapasimme kirkkoherra Heiki Pölda-

run. Hän on lukemattomat kerrat itsekin hakenut avus-

tuskuormia Riihimäeltä. Viime vuonna meiltä lähti 

kaksi rekkakuormaa  avustustavaraa, vaatetta ja huone-

kaluja juuri hänen seurakuntaansa. Heille on hiljattain 

valmistunut uusi seurakuntatalo lähelle Rakveren kes-

kustaa. 

     Sen alakerrassa oli seurakunnan kirpputori, tupaten 

täynnä vaatetavaraa, kaikki Riihimäeltä tullutta, sanoi 

Heiki. Samalla tontilla sijaitsee toinen, jo 1800-luvulla 

rakennettu rakennus, joka on aikaisemmin toiminut  

rukoushuoneena. Se on nyt remontissa. Siihen on uu-

sittu peltikatto ja ulkovuoraus sekä uusittu ikkunat. 

Parhaillaan on menossa sisäremontti, joka jatkuu taas 

kunhan ilmat lämpenee. Heiki Pöldaru on hyvin kiitol-

linen Riihimäeltä tulleista kuormista. Rukoushuoneen 

remontti  on pystytty rahoittamaan suureksi osaksi 

kirpputorilta saatujen tulojen avulla. Me olimme tyyty-

väisiä, kun pääsimme näkemään Idäntyön Eestiin vie-

tyjen avustuskuormien merkitystä. Kerroimme, että 

isoja kuormia on Eestiin tuotu monia, mutta ensi ker-

ran näemme ja kuulemme mitä konkreettista apua niis-

tä on ollut seurakunnalle.  

 Kerroimme, että meillä on taas keväällä uusi kuorma 

ylimääräistä avustustavaraa Eestiin lähtöä odottamas-

sa. Vieläkö häntä kiinnostaa? Heiki sanoi, että olipa 

hyvä kun kysyitte, kyllä heille kelpaa, mutta itse ei oli-

si enää kehdannut  kysyä  uutta kuormaa. Näin selvisi 

siis seuraavan Eestiin vietävän avustuskuorman osoite. 

Mainittakoon, että heidän seurakuntansa on itse mak-

sanut kahden edellisen kuorman kaikki rahtimaksut. 

                                             Tapani Vanhala 
 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

                 Eestin kuorma 
 

Käytiin Jokisen Riston kanssa helmikuun puolivälissä 

päivämatkalla Eestissä. Veimme avustuskuorman Väike-

Maarjan seurakuntaan. Se sijaitsee Keski-Eestissä, Rak-

veren eteläpuolella. 

        Väike-Maarja on Hausjärven seurakunnan tuleva 

ystävyysseurakunta, päätös asiasta on jo täällä tehty, 

mutta yhteydenpito ei vielä ole alkanut.  

Kotlin matkan  

tulkkina toimi  

ansiokkaasti Leida,  

vasemmalla.  

Alempana  

matkalaiset  

Kaisa ja Raimo  

iltahartaudessa 

 

Sivun kuvat:  

Hannu Tuunanen 

Tapani tapasi jälleen kummipoikaansa ja hänen 

perhettään. Onpa poika kasvanut! 



 

Hoitoa ja hoitamista 
 

       14-16. helmikuuta Pietariin suuntasi pieni joukko: He-

lena Jokinen, Taisto Pitkänen ja allekirjoittanut. Viipurin 

tapaamisten ja syömisen jälkeen jatkoimme kohti Pietaria. 

Perjantai-ilta vierähti Murugovien luona, Mirotvoretsin seu-

rakunnalle menevät tavarat purimme Igorin ja Murugovien 

autoihin.  

      Ensin pääsimme ihastelemaan kahden kuukauden ikäis-

tä Sofiaa. Illan päätarkoituksena oli kuitenkin keskustella 

pastoreiden Igorin ja Andrein kanssa. He kertoivat seura-

kunnan viime vuoden tapahtumista. Igor halusi tietää Idän-

työn toiveita työn tekemiseen tälle vuodelle. Helena vastasi, 

että sitä Igorin pitää kysyä Jumalalta. Tässä illassa oli erityi-

sen ihanaa se, että saatoimme nähdä vapautuneemman ja 

levollisemman oloisen, vitsailevan Igorin. Siitä olikin jo 

kulunut hyvä tovi (lue toista vuotta), jolloin olin nähnyt hä-

nen silmissään sen pilkkeen. Siitä hänelle sanoinkin ja 

saimme kuulla sen johtuvan vastuiden vähentymisestä. 

     Lauantain aloitimme Gerasimovien perheen luota, jossa 

pääsimme tuttuun tapaan Sergein ja Natashan lämpöiseen 

huolenpitoon. Myös 3,5 vuotias Romka otti meidät vastaan  

pilke silmäkulmassa. Kaksivuotias Darja (suomeksi Lahja) 

on aina ollut varovaisempi, kauempaa vieraita seuraava. 

Tällä reissulla sain kokea sen ihmeen, että sain pukea hänet 

ulkovaatteisiin. Seitsemän kuukauden ikäinen Nadezda 

(suom. toivo) nautti vieraista ja saamastaan huomiosta. Jos-

sain vaiheessa Nadezda huomasi Taiston, jonka syliin hän 

oli päättänyt päästä ja oli tyytyväinen saavutettuaan tavoit-

teensa. Taistokin totesi ihmetys äänessään:" Kait tässä sitten 

on hänen turvallista olla."  

    Tällä kertaa jätimme poikkeuksellisesti väliin Mirotvoret-

sin jumalanpalveluksen ja suuntasimme Nadezhda poikako-

tiin. Poikien kanssa puhuimme tulevasta kesän leiristä ja 

heidän toiveistaan, joista suurin osa osoittautui tavalla tai 

toisella liikuntaan liittyviksi. Taisto puhui omasta elämäs-

tään ja sen mukanaan tuomista haasteista sekä miten on 

niistä selvinnyt. Olen ennenkin havainnut sen, että kun pu-

huu asioista niiden oikeilla nimillä eikä teoreettisella tasol-

la, niin se tavoittaa kuulijat ja heidän sydämensä. Niin tällä-

kin kertaa.  

    Masha-kodissa keskustelimme myös ensi kesän tulevasta 

leiristä Peltolassa. Yllätykseksemme saimme tytöiltä samoja 

toiveita kuin pojiltakin. Kyllä oli tyttöjen kasvot näkemisen 

arvoiset, kun sen heille kerroimme.    

      Sunnuntaina ennen kotiin lähtemistä kävimme vielä Uu-

si Sato -seurakunnan jumalanpalveluksessa. Taisto piti siel-

lä puheen ja toimin hänen tulkkinaan. Lopuksi meidät kut-

suttiin yhteiseen teepöytään ystävien seuraan.  

      Kotiin matkatessamme totesimme saman hengen olleen 

kaikissa käymissämme paikoissa - ilo, nauru ja rentous. 

Saimme hoitaa, olla Luojan välikappaleina. En tiedä kuinka 

paljon itse annoin heille, mutta minusta tuntuu vahvasti että 

meitä kaikkia hoidettiin. Vaikka päivät olivat pitkiä, niin 

tunsin itseni matkan jälkeen levänneemmäksi.  

     Töihin palattuani sainkin yhdeltä kollegalta kuulla, että 

minusta aina huomaa milloin olen käynyt latautumassa Ve-

näjällä. Hän totesikin, että nyt tietää jatkossa potkia minua 

matkaan, kun näkee voimieni uupuvan.  

             Niin se totisesti on, että antaessaan saa!    

                                             - Kira Salminen-    
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Mikko Krohn  0407492594 

Hannu Tuunanen 0403503243 
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Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 
 

Vera lehden toimitus,  Helena Jokinen 

    Taisto ja Nadezda 
 

Kuva Kira Salminen 

Pietarilaisten lasten  
 

LEIRI 

PELTOLASSA 

5-10.8.2014 

 

Etsitään vapaaehtoi-

sia:  

keittiöön, siivouk-

seen, tulkeiksi,  

ryhmien isosiksi, 

kuljetuksiin uima-

paikoille,  

perhevierailukoteja, 

yms... 

sekä lahjoituksia ku-

luihin 


