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LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

                    Venäjän rintamilta 
 

      Kävin pääsiäisen aikaan Helena Jokisen, sekä Kira 

ja Ronja Salmisen kanssa Novgorodin läänin Morho-

vassa. Ukrainan tilanteella ei näkynyt olevan minkään-

laisia vaikutuksia vierailukohteidemme arjessa. Kuu-

limme kyllä, että joitakin pakkolunastustoimia Novgo-

rodin läänin ukrainalaisille maanomistajille tultaisiin 

suunnitelmien mukaan tekemään. Niin tai näin idän-

työmme tarve ei vähene vallitsevan tilanteen takia. 

Luulisin, että lähimmäisenrakkaus ja evankeliumin sa-

na olisivat juuri nyt omiaan murtamaan sydämien ko-

vuutta. 

       Tätä työtä pääsemme tekemään Suomesta käsin 

elokuun alussa, jolloin olemme viimevuotiseen tapaan 

kutsuneet pietarilaisten lastenkotien nuoria Suomeen 

leirille. Haluamme varmaankin, edes jollakin pienellä 

tavalla, näyttää heille, että rakkaus on vihaa voimak-

kaampi.  

     Kutsunkin kaikkia leirin järjestelyihin liittyvistä ky-

symyksistä kiinnostuneita tulemaan jo ensimmäiseen 

suunnittelupalaveriin Karhin Peltolaan 8.5 klo 18 alk. 

Mietitään jo runkoa leiripäiviin ja sovitaan jatkosta. 

 

         Terveisin puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 

 

 

 

 Rintamalinjoja  
       

     Pastori Igor Smirnovin kanssa viime matkalla keskustel-

lessamme kerroimme, että Suomessa ilmapiiri Venäjää koh-

taan on Ukrainan kriisin myötä on muuttunut vihamielisem-

mäksi ja halu auttaa on katoamassa. Igor kertoi tällöin, että 

samaa hän on kuullut muualtakin. Jopa 80 % ulkomaisten 

järjestöjen avusta Venäjän evankelisille seurakunnille on 

laskenut tästä syystä.   

      Myös Venäjän sisäinen tilanne muuttuu. Evankelisten 

seurakuntien työ vankiloissa on lopetettu,  vain järjestöt, 

jotka ovat rekisteröity sosiaalisen avun järjestöiksi, voivat 

vierailla venäläisissä vankiloissa. Näiden järjestöjen kautta 

Igorkin edelleen käy evankelioimassa niissä! 

    Monia pieniä seurakuntia on suljettu tekaistujen väärin-

käytösepäilyjen vuoksi. Pastorimme oli sitä mieltä, että juu-

ri nyt pitää siis kaikin voimin ja keinoin viedä evankeliumia 

eteenpäin. Pääsiäisenä heillä olikin Pietarissa eri paikoissa 

aktioita ihmisten kohtaamiseksi.  

   Vielä nyt kun ovet ovat auki, pitää mennä niistä ja tehdä, 

mitä Jumala on käskenyt. 

    Juuri näitä aikoja varten on Jumala meidätkin kutsunut 

työhön. Olethan mukana rukousrintamassa! 

 

                                                               Helena Jokinen 

Yllä: Iloista meininkiä Zavet –kuntoutuskodissa, Sergei ja 

Irina Milov ”poikineen” aamiaispöydässä. 

 

Vieressä: Morhovan lapsia sunnuntain Pääsiäisjuhlan jälkeen 

syömässä nyyttikestien runsaita antimia hyvällä ruokahalulla 

kesäisen lämpimällä kirkonmäellä. 



Kiitoskirje Uusi sato -seurakunnasta 
 

     Uusi sato seurakuntamme ("New Harvest Christian Fel-

lowship", jota on johtanut pastori Aleksei Kazakov, entinen 

hitsari) aloitti yhteistyön  Laupias samarialainen seurakun-

nan (johtajana Andrei Peshkov, entinen poliisi, joka valmis-

tui myöhemmin pastoriksi) kanssa vuonna 2010.  

      Yhdessä olemme tehneet työtä ensin Laupias samarialai-

nen miesten asuntolassa ja nyt ylläpidämme kolmea Laupias 

samarialainen asuntolaa, kaksi niistä miehille, yksi naisille. 

Jokaisessa huoneistossa voi majoittua 10 henkilöä.  Asunto-

jen vuokraan, sähköön ja kaasuun kuluu kuukausittain noin 

100 000 ruplaa eli noin 2080 euroa. Huoneistoista kaksi si-

jaitsee lähellä Uusi sato seurakunnan kokoontumistiloja ja 

kolmas "Parnassus - Kupchino" metrolinjan varrella Pietaris-

sa.  

      Vuodesta 2010 on suojaa ja erilaisia apua saanut yli 250 

ihmistä näissä asuntoloissa. Ihmiset elävät asuntolassa, eivät 

vain saadakseen tilapäistä paikkaa tai kattoa pään päälle, 

vaan oppiakseen raamatullisia periaatteita ja soveltaakseen 

niitä omassa elämässään. Asuntoloihin otamme ihmisiä sillä 

ehdolla, että he suostuvat elämään Jeesuksen Kristuksen käs-

kyjen mukaisesti. Ihmiset ovat epätoivoisessa tilanteessa, 

joten he hyväksyvät ehdot. He, jotka ovat sopineet asuvansa 

asuntolassa, on mahdollisuus tutkia Raamattua joka päivä 

aamuin ja illoin. Raamattuoppitunnit pidetään asuntolassa ja 

niitä pitävät kirkon vapaaehtoiset työntekijät. Yhdessä asun-

nossa tunnit pidetään kello 08, koska siellä asuu ihmisiä, jot-

ka työskentelevät yövuorossa ja toisia, jotka ovat työssä aa-

mu kymmenestä myöhään iltaan. Kahdessa muussa asunto-

lassa tunnit pidetään klo 20, koska sinne ihmiset palaavat 

töistä kello 19. 

      Seurakunta tukee tarvitsevia taloudellisesti ja materiaali-

sesti, auttaa ja tukee asiakirjojen tekemi-

sessä sekä työllistymisessä. Monet ihmi-

set eivät mene asuntolaan, koska kieltäy-

tyvät hyväksymästä Jumalan Sanaa. He 

lähtivät ja eivätkä palanneet, mutta Ju-

malan Sanaa on kylvetty heihin. Toi-

vomme, että lyhytaikainenkin oleskelu 

asuntolassa vaikuttaa heidän elämäänsä 

ja kantaa hedelmää. Rukoilkaa heidän 

puolestaan! 

      Mutta on myös heitä, jotka lähtevät, 

mutta jonkin ajan kuluttua palaavat. Täl-

laisia ihmisiä on 25! Nyt he kasvavat 

hengellisesti ja palvelevat kirkossa. On 

miehiä, jotka tarvitsevat vapautumista 

alkoholista ja huumeista. Jos he ovat 

samaa mieltä, neuvottelemme  Ust-

Izhora kuntoutuskeskuksen johtajan 

kanssa. Siellä nämä ihmiset saavat tarvit-

semansa henkisen tuen ja vapautuksen 

riippuvuudesta ja jäävät sitten palvele-

maan keskukseen.  

      Monta vuotta sitten Uusi sato seura-

kunta vuokrasi huoneistoja miesten ja 

naisten asuntolaa varten, mutta taloudel-

lisen tuen puutteen vuoksi se täytyi lopet-

taa. Uusi Sato seurakunnan ja Laupias 

Samarialaisen yhteistyö on avannut uusia 

mahdollisuuksia tehdä Jumalan työtä tarpeessa olevien hy-

väksi. Tämä yhteistyö on Jumalan armoa ja laupeutta, Idän-

työn, Pisaran ja Uusi sato-kirkon yhteistyön kautta: viedä 

evankeliumin ilosanomaa ihmisille; auttaa heitä kuulemaan 

Jumalan sanaa, katumaan syntejään ja saamaan anteeksi Isä 

Jumalalta! Ylistys Herralle, että hän pystyi yhdistämään mei-

dän kaikkien työn, se on todistus evankeliumista! 

     Olemme hyvin kiitollisia Idäntyölle ja Pisaran ryhmälle ja 

sen johtaja Eeva Halmeelle, heidän työstään ja huolenpidos-

taan. Suuret kiitokset kaikille osallistumisesta Jumalan työ-

hön, niille, jotka epäitsekkäästi, säällä kuin säällä, vuosien 

varrella ovat tehneet tätä työtä. Toivomme yhteistyömme 

jatkuvan. Siunatkoon teitä Herramme Jeesus Kristus! Armo 

ja rauha olkoon teidän kanssanne kaikkina päivinä! Kaikille 

terveisiä Pietarista! 

     Aleksej Nikolaevich Kazakov,  Uusi Sato-seurakunnan 

pastori                       http://www.newharvestrussia.com/  
                                        (käännös Kira Salminen) 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Yläkuva:  

Vanha kuva miestenkodin johtoryh-

mästä vuosien takaa. Takana Ljudmi-

la ja Andrei Peshkov, Viktor Ivanov 

ja Andrei Murugov, edessä Aleksandr 

Login ja Igor Smirnov. 

 
Alempi kuva: 

Uusi sato –seurakunta kokoontuu Ja-

roslavskij prospektin varrella eloku-

vateatterissa sunnuntaisin klo 11. Tä-

mä pieni joukko kerää keskuudestaan 

kymmennyksinä ja kolehteina pastori-

en palkat ja osittain kuntoutuskotien 

vuokrat. Heillä on omia hienoja ylis-

tyslauluja ja musiikkiryhmä.  
   Edessä keskellä pastori Aleksei Ka-

zakov vaimonsa Ljudmilan ja lasten-

lasten kanssa. 

 
Kuvat Andrei ja Ljudmila Peskovan 

facebook-sivuilta 

 



     Миротвореч, Mirotvorets seurakunta Pietarissa 

on ensisijainen Idäntyön yhteistyökumppani. Tuemme 

sen toimintaa rahavaroin ja tavaralahjoituksin. Sen pas-

toreina toimivat Igor Smirnov ja Andrei Murugov, jotka 

ovat entisiä vankeja ja pitkäaikaisia ystäviämme 

    Seurakunta toimii Pietarissa monin tavoin auttaen 

köyhiä ja syrjäytyneitä, pummeja ruokitaan, kriisitilan-

teessa olevia perheitä avustetaan. 

    Seurakunta korostaa Jumalan sanan tärkeyttä ja kai-

kille seurakuntaan tuleville annetaan opetuslapseuskou-

lutus ja halukkaat lähetetään Raamattukouluun. Kaikkia 

seurakuntalaisia kannustetaan lahjojensa mukaiseen toi-

mintaan lähimmäisten hyväksi. 

    Pyhän Olgan sairaala on valtion sosiaalisairaala, jon-

ne tuodaan vanhempiensa hylkäämät pikkuvauvat. Hei-

tä, sekä kuntoutettavia neurologisesti vammaisia pikku-

lapsia Mirotvorets auttaa vierailuillaan kuukausittain. 

     Mirotvorets on perustanut myös kolme tytärseura-

kuntaa maaseudulle. Niissä on kunnostettu rakennuksia 

kokoontumistiloiksi, autettu asukkaita ja aloitettu hen-

gellistä opetusta ja Jumalanpalveluksia. Näistä Morhova 

Novgorodin alueella on tullut yhdistyksellemme hyvin 

tutuksi vuosien käyntien ja ystävyyssuhteiden syntymi-

sen kautta. 

     Новая Жизнь, Uusi Elämä –kristillinen keskus 
on Idäntyön evankelioimis– ja avustuskohde. Sen kaksi 

työpistettä Kotlissa ja Preobrasenkassa, toimivat auttaen 

narkomaaneja ja alkoholisteja irti päihteistä. Asukkaita 

ja työntekijöitä on n. 200.  

    Keskuksella on maatila ja sen viljelytoimintaa, sekä 

lounaskahvila- ja majoituspalveluja. 

    Raitistumisen onnistumisprosentti on erittäin korkea 

ja keskuksessa tapaa todella iloisia ihmisiä, jotka ovat 

saaneet kadotetun elämänsä takaisin. 

     Virossa on autettu tavaralahjoituksin monia eri seu-

rakuntia vuosien ajan  

    Miesten asuntola Добрий самарян, Laupias sama-

rialainen, on ollut Idäntyön tuen kohteena eri osoitteissa 

jo perustamisesta v 2000 alkaen.      

   Pastori Andrei ja Ljudmila Peshkov sekä pastori Alek-

sei ja Ljudmila Kazakov toimivat miestenkodin opettaji-

na ja vastuuhenkilöinä. Kesällä 2013 on vuokrattu ensi 

kertaa tilat asunnottomille naisille. Naistenkodin avautu-

mista on rukoiltu kauan. 

   Masha ja Nadeshda lasten turvakodit ja niiden nuo-

ret ovat tulleet myös rakkaiksi vuosien käyntien myötä.  

Myös muissa lastenkodeissa on käyty ahkerasti.  

Hilda Taipaleen kirjeenvaihto vankien ja vapautunei-

den kanssa ansaitsee myös tukea. Hän kirjoittaa n 200 

kirjettä kuukaudessa ja vastaanottaa saman verran.  

Juutalaistyötä ovat Viipurin Lämmin Koti yhdistyksen 

tukeminen sekä Peltolan Exoduskoti ja Sapattiateriat 

juutalaistyön ystäville noin 4-5 kertaa vuodessa  / HJ 

 

Terveisiä Pyhän Olgan lastensairaalasta. 
 

     Tämä palvelustyö sai alkunsa monia vuosia sitten, 

kun Jukka Järvi Suomesta, sekä muutamia muita, vieraili 

tässä sairaalassa ja näkivät siellä hylättyjä lapsia. Siitä 

lähtien on sairaalaan toimitettu hylätyille vauvoille vaip-

poja, hygieniatarvikkeita, vaatteita, peittoja jne. Myö-

hemmin avautuivat ovet erityisesti eräälle inva-osastolle, 

jonne on myös viety paljon avustuksia. Joka käynnillä on 

siellä saatu rukoilla sairaiden lasten puolesta sekä kerrot-

tu vanhemmille  Jeesuksesta. Tällä hetkellä palvelustyö 

on osa Mirotvorets-seurakunnan työtä ja siitä on vastuus-

sa Viktor Ivanov yhdessä vaimonsa kanssa. Sairaalan 

johtoon ja henkilökuntaan on muodostunut hyvät ja läm-

pimät suhteet. 

      Joka kerran sairaalassa käydessä kerrotaan ihmisille 

Jeesuksesta henkilökohtaisten parantumistodistuksien ja 

tapahtumien kautta. Näin on voitu vahvistaa vanhempien 

uskoa siihen, että Jumala voi parantaa heidän sairaan lap-

sensa. Usein äidit itkevät, vuodattavat sydäntään ja teke-

vät parannusta Jumalan edessä.  

     Kerron nyt erityisesti tapahtumasta, joka tapahtui vii-

me kerralla käydessäni sairaalassa Viktor- veljen kanssa. 

Menimme tapamme mukaan osastolle ja aloimme kes-

kustella äitien kanssa. Eräs lapsista, pieni Artjom-poika, 

ei pystynyt nostamaan toista kättänsä hartian yläpuolelle. 

Selitimme äidille, kuinka usko toimii ja aloimme sitten 

yksimielisesti rukoilla lapsen puolesta. Poika, noin yksi-

vuotias, tarkkaili meitä herkeämättä. Rukoiltuamme 

ojensimme hänelle mitalin, jonka toisella puolella on jae 

Johannes 3:16, toisella puolella katumusrukous. Tarkoi-

tuksella annoimme mitalin pojalle sairaaseen käteen ja 

kehotimme häntä nostamaan kättä. Ensin avustimme 

muutamana kerran, sitten tapahtui ihme ja hän alkoi itse 

nostaa käden ylös! Pojan äiti itki, me ylistimme ja kii-

timme Jumalaa ja poika heilutti sairasta kättään, jota hän 

ei äidin sanojen mukaan ollut koskaan aiemmin tehnyt. 

     Tämänkaltaisia parantumisia tapahtuu enemmänkin ja 

varmasti uskomme sen, että uskovien rukoillessa tämän 

sairaalan lasten puolesta, monia ihmisiä on tullut  ja tulee 

vastakin uskoon. 

     Kunnia Jeesukselle Kristukselle, rakas lukija!  

     Andrei Murugov 

     (käännös Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova) 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Idäntyö toimii näiden kanavien kautta  

Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. 
Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettä-
mään väkeä elonkorjuuseen! Matt. 9:37-38 
 
 
Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa 
satoa Iankaikkiseen elämään ja kylväjä saa iloita 
yhdessä korjaajan kanssa. 
Joh.4:36 



Käynti Narvassa 
 

Tallinnan satamassa kohtasimme miellyttävän yllätyksen. 

Siellä olivat meitä vastassa Riihimäen seurakunnan nimikko-

lähetit Tommi ja Minna Nikki yhdessä Anu Väliahon kanssa. 

Olin Jokisen Riston kanssa taas matkalla viemässä avustus-

kuormaa  Narvaan. Meillä oli vaatekuorman lisäksi runsaasti 

elintarvikkeita ja olin osan niistä luvannut Anu Väliaholle. 

Hänellä on yhteydet ja kontaktit niin, että saadut avustuskuor-

mat jakautuvat hyvinkin laajalle. Väliahojen auto oli remon-

tissa ja siksi he olivat liikkeellä Nikkien autolla.    

    Edellisen kerran kävimme Narvassa maaliskuussa. Silloin 

veimme vaate- ja elintarvikekuorman  venäjänkieliseen orto-

doksiseurakuntaan. Tällä kerralla osoitteena oli venäjänkieli-

nen helluntaiseurakunta "Immanuel" jossa jäseniä on noin 

500. Tämän seurakunnan yhteystiedot  olemme aikanaan saa-

neet Hilda Taipaleen kautta. Heille on vuosien mittaan viety 

Riihimäeltä  tavaraa kolme suurta autokuormaa ja tällaisia 

pienempiä kuormia lisäksi. Seurakunnan edustajana meitä on 

aina ollut vastaanottamassa Aleksandr Sherbakov ja niin nyt-

kin.  Hän on seurakunnan kakkosmies. 

     Maissaoloaikaa Eestissä oli vain kuusi tuntia ja matkaa 

Narvaan on runsas 200 kilometriä. Perillä ei kuorman purka-

misen lisäksi paljoa aikaa ollut. Kuitenkin halusin paikalle 

myös tulkin, jotta paremmin voimme kysellä kuulumisia. 

Tässä asiassa kävi mukavasti, kun Anu Väliaho kertoi, että 

Narvassa työskentelee  Inkerin kirkon pastori Vladimir Batu-

hin, joka puhuu myös suomea. Hän lupautui tulkiksemme.  

      Kun olimme purkaneet kuorman Aleksander Sherbakov 

pyysi meitä kotiinsa syömään, hänen vaimonsa oli valmista-

nut aterian. Tämä oli jo vakiintunut käytäntö aikaisemmilta 

matkoiltamme. Nyt jouduimme kieltäytymään ajanpuutteen 

vuoksi. Hän kertoi, että heillä on huomenna jokin yleisötilai-

suus ja tuomamme elintarvikkeet tulivat juuri sopivasti että 

ne voidaankin jakaa huomisessa tilaisuudessa. Vaihdoimme 

kuulumisia puolin ja toisin ja lähdimme pois. Matkalla pysäh-

dyimme keskustelemaan vielä uuden tulkkimme kanssa. Hän 

on Inkerin  kirkon lähettämä työntekijä, joka työskentelee 

Narvassa ja Tartossa Eestin luterilaisen kirkon työyhteydessä 

venäjänkielisen väestön parissa.  

      Tämä oli meille Riston kanssa jo kolmas avustuskuorma 

Eestiin tänä vuonna.      Tapani Vanhala 

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 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

SAPATTI-ILTA 

Peltolassa 

 

 
Riihimäentie 4310 

12240 Hikiä 

Perjantaina 23.5.2014 klo 18 alkaen 
 

Kyllikki Koskela kertoo viimeisiä uutisia Israelista 

Outi Lyytikäinen musiikki 

                        Aterian hinta 18 € 
 

Ilmoittaudu Helenalle 0503734070, viimeistään 21.5. 

Tervetuloa Peltolaan 8.5. klo 18 

Lasten ja nuortenleirin  

SUUNNITTELUPALAVERIIN 

Kaikki, jotka haluatte käytännön työssä olla mu-

kana toteuttamassa sitä 

Ota polkupyöräretkesi kohteeksi 

Peltolan kesäperjantait 

6.6. alkaen klo 18  
Voimme yhdessä keskustella ja rukoilla ajankohtaisten 

aiheiden mukaan. 

Rauhallinen reitti kulkee vanhaa tietä Peltosaaresta Haus-

järvelle Karhiin, Lahdentielle ei kannata lähteä ajamaan. 


