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     Ja kaikkien luotujen, jotka ovat tai-
vaassa ja maan päällä ja maan alla ja 

meren päällä, ja kaikkien niissä olevain 
minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka val-
taistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja 
kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaik-
kisesti!" Sen jälkeen minä kuulin ikään 
kuin kansan paljouden suuren äänen tai-
vaassa sanovan: "Halleluja! Pelastus ja 
kunnia ja voima on Jumalan, meidän Ju-
malamme. Ja minä kuulin ikäänkuin kan-
san paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen 
vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren uk-
kosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä 
Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, 
on ottanut hallituksen. Ilmestyskirja 

Alakuvassa Andrei Zemskov, sekä vaimonsa 

Tanja ja poikansa Seva vierainamme Timurovs-

kajan kodissa Pietarissa 

KIITOS! 
                

         Pieni Kiitosnurkka! 
 
  Luettuani Veran tulee mieleen se sanan kylvö, 
minkä Helena ja kumppanit tekivät Metallostroissa 
aikanaan! Pastori Igor, Andrei, Viktor ym. on niin 
ihania todisteita! Kiitän Herraa ja edelleen siuna-
usta työlle! paula s. 
 

Kiitos Kaikkivaltias taivaan ja maan luoja, kun pa-
ransit rakkaan Nappi-tytön jalan! Kun et salli hius-
karvankaan pudota ilman tietämättäsi! Mam 
 

Suuri Kiitos, Sinä yksi ja ainoa Jumala, jokaisesta 
ihmeellisestä, Sinun omaksi kuvaksesi luomastasi 
Idäntyön ystävästä ja tutusta, joiden kanssa olen 
saanut elää Sinun läsnäolossasi. Lisa 
 

Tahdotko kertoa jonkun kiitoksesi Isälle, Pojalle 
taikka Pyhälle Hengelle? 
Laita teksti/soita 0404147893/lisa  
tai  lisa@klenberg.inet.fi.  t.anita ja lisa 

Kiitos!

Ylistys! 

mailto:lisa@klenberg.inet.fi


Terveisiä Uusi Elämä-keskuksesta!  
 

Olimme siellä käymässä kolmen hengen joukolla.  

Tulkkina oli Ida Makarova ja kolmantena oli Au-

ne Kämäräinen Helsingistä. Hän on eläkkeellä 

oleva vapaa toimittaja, Inkerin Kulttuuriseuran 

hallituksen jäsen ym. Hän tuntee oikein hyvin In-

kerinmaan ja ne seudut, joissa Uusi Elämä-

keskuksen toimipaikat sijaitsevat. Hän oli näillä 

matkoilla mukana jo kolmatta kertaa. 

Tänä vuonna yhteydet Uusi Elämä-keskukseen 

ovat olleet Riihimäeltä/Hausjärveltä oikein vilk-

kaat. Sieltä on tänä vuonna tähän mennessä käy-

nyt eri suuruisia ryhmiä täällä jo yhdeksän kertaa. 

Viimeiset seitsemän vierailua ovat ajoittuneet vii-

meisten runsaan kahden kuukauden ajalle. He ha-

kevat täältä huonekaluja, pakastimia ym tavaraa. 

Useimmiten heitä on kaksi perhettä, Irina ja Ser-

gei Razov ja Irina ja Sergei Timofeejev lapsineen, 

yhteensä yhdeksän henkeä. Heidän saapumisai-

kansa on aina yöllä 00 -02 välillä. Useimmiten he 

lähtevät jo seuraavana päivänä. Olen itse yh-

dyshenkilö näillä käynneillä ja siksi he saapuvat 

aina meille.  Ruokailuja on jonkin verran tasattu 

muuallekin ja majoitus on useimmiten ollut Kan-

sanlähetyksen tiloissa. Mutta kaiken muun lisäksi 

olemme tämän uuden palvelutehtävän, vieraiden 

isännöinnin ja emännöinnin kanssa olleet vaimoni 

kanssa hyvin kovilla. Usein olen vielä pienellä 

joukolla lähtenyt heitä saattamaan rajan ylitykses-

sä. 

    He saavat tavaraa paremmin läpi Venäjän tullis-

ta kuin me suomalaiset, mutta hyvin usein on hei-

dänkin kuormansa punnittu ja tutkittu. He ovat 

vieneet täältä ainakin 2,5 tonnia tavaraa ja omat 

kuormani päälle, niin Idäntyöltä on lähtenyt alku-

vuodesta Uusi Elämä-keskukselle noin 3,5 tonnia 

kodinkoneita, huonekaluja, vaatetta ja elintarvik-

keita. 

      Irina ja Sergei Razov vierailivat myös Sanan 

ja Rukouksen illoissa Ryttylässä ja Riihimäellä 

toukokuun lopussa. Harvoin kuulee sellaisia todis-

tuspuheenvuoroja, kuinka 

Jeesuksen avulla noustaan toivottomasta tilantees-

ta huume- ja vankilakierteestä takaisin elämään ja 

kohtalotovereita pelastamaan. 

     Viime vuonna alkanut yhteistyömme vauva-

projektin merkeissä jatkuu. Vauvoja on henkilö-

kunnalle viime vuoden kevään jälkeen syntynyt jo 

10, yhtä odotettiin syntyväksi juuri siellä olles-

samme ja toistakin odotetaan. Kun kysyin jatkos-

ta, niin ”vastahan me olemme aloittaneet”, sanoi 

apulaisjohtaja Natasha Matevosyan. Vanhimmat 

lapset ovat nyt jo yli vuoden ikäisiä ja myös kes-

kosena syntynyt Venjamin Gubarev oli täyttänyt 

yhden vuoden viikko ennen käyntiämme. Hän oli 

terve, iloinen kävelemään opetteleva poika ja ter-

veitä ovat olleet kaikki muutkin pienokaiset. 

     Viime talvena keräsimme heille rahaa äidin-

maidonvastikkeeseen, koska kaikki äidit ovat HIV

-positiivisia eivätkä voi imettää lapsiaan. Tämä 

äidinmaidonvastikkeen tarve jatkuu edelleen, kun 

uusia vauvoja syntyy. Samoin he ovat pyytäneet 

meiltä vastasyntyneille D-vitamiinivalmisteita, 

joita hiukan olemme myös vieneet. Haluaisimme 

yhdistyksenä vastata heidän näihin tarpeisiinsa. 

Yhdistyksemme talous on ollut hyvin tiukoilla 

viime aikoina. 

     Sen vuoksi toivoisimme, että muistaisitte lah-

joituksin edelleen myös näitä äitejä vauvoineen. 

Viitteeksi lahjoitukseen pitää merkitä äidin-

maidonvastike. 

Tähän mennessä viisi perhettä Suomesta on ryhty-

nyt kummeiksi ja yksi uusi perhe on lupautunut 

Idäntyön kautta ystäväperheeksi näille Uusi Elä-

mä-keskuksen vauvoille ja heidän perheilleen. He 

todella toivovat lisää ystäväperheitä meiltä. Har-

kitkaapa, siinä saisi samalla turvallisen ja luotetta-

van vierailukohteen Venäjältä. Matkaa on noin 

550 km ja reitti kulkee Pietarin länsipuolelta uutta 

kehätietä pitkin Suomenlahden yli ja on matkalla 

noin 1 km:n pituinen tunnelikin Suomenlahden 

alitse. Matkoja Keskukseen tehdään Riihimäeltä 

useampia vuodessa. 

     Uusi Elämä-keskuksen toiminta kehittyy, 

muuttuu ja elää koko ajan. Suuri muutos on, että 

heillä pari vuotta sitten oli 60 lehmää. 600 sikaa ja 

400 lammasta. Lehmistä he ovat luopuneet jo ai-

kaisemmin, syynä maidon alhainen hinta. Nyt he 

ovat vähitellen lopettamassa sikataloutta ja myös 

lampaat saavat lähteä. Heillä ei ole peltoa eläinten 

rehun tuotantoon. Peltoa on perunamaaksi ja pork-

kanan ja kaalintuotantoon, mutta eläimet on jou-

duttu ruokkimaan ostorehuilla, joka on kallista. 

Lisäksi sikataloudessa on ollut mm terveysongel-

mia. ”Mehän olemme olleet viimeisiä tällä seudul-

la, jotka olemme yleensä olleet karjasta kiinnostu-

neita”, sanoin Natasha. 

 Samoin vielä ennen nykyistä lamaa, heillä oli hy-

vin menestyvä tiilitehdas, kuten itse sitä olen sa-

nonut. He tekivät pihakiviä ja katukiviä, joiden 

valikoima oli hyvin runsas. He kertoivat olevansa 

markkinajohtaja näissä tuotteissa Pietarin alueella. 

Lamakausi on koetellut venäläisiä aivan eri tavalla 

kuin suomalaisia. Markkinat romahtivat laman 

tultua ja nyt on alalle tullut uusia yrittäjiä ja  



luonnonkivi on lisännyt osuuttaan.  Pihakivituo-

tanto ei enää kannattanut ja he ovat päättäneet 

lopettaa  tämän toiminnan . Kehity tai kuole, tämä 

talouselämän kylmä totuus toimii myös Venäjällä, 

näin totesi apulaisjohtaja Natasha Matevosjan pi-

hakivituotannosta. 

      Yleisemminkin heillä tuntuu olevan ongelma-

na ammattitaidon puute sekä yritystoiminnan joh-

taminen. Ahkeraa työväkeä heillä on, mutta am-

mattikoulutusta on vain harvalla, kun nuoruus on 

mennyt huumeiden tai alkoholin kanssa. He ovat 

kuitenkin tiedostaneet ongelman ja ovat alkaneet 

palkata ulkopuolista ammattitaitoista henkilökun-

taa johtamaan eri yritystoiminnan aloja. Heillä on 

hyvin menestyvä saslik -ravintola ja sen yhtey-

dessä luksustasoa oleva tilausravintola. Näissä on 

ulkopuolinen ammattijohtaja. 

     Paras tulonlähde heillä on 70-paikkainen ho-

telli Kotlissa. Siellä on monen tasoisia huoneita. 

On siistejä kahden hengen huoneita, mutta myös 

yhteismajoitushuoneita löytyy, rakennusmiehiä 

voi olla 2-kerrosvuoteissa 8 -10 samassa huonees-

sa. 

Muita tärkeämpiä tulonlähteitä hotellin ja ravinto-

loiden lisäksi ovat uusi mökkikylä, jossa nyt on 

10 luksusmökkiä, sekä autojen korjaustoiminta ja 

rengashuolto, joka toimii kahdessa pisteessä. Ko-

konaisuutena heidän yritys- ja palvelutoimintansa 

on hyvin laajaa. 

     Koko seutu on suurten muutosten kourissa. 

Pietarin uusi suursatama Ust-Luga sijaitsee alu-

eella. Satama käsittää 15 km Suomenlahden ran-

taviivaa. Rakennustyöt varastoalueineen, ratapi-

hoineen ja uusine teineen ovat valtavat. Alueelta 

ollaan tekemässä uutta 4-kaistaista tietä Pietarin 

suuntaan ja se menee Kotlin kylän läpi noin puo-

len kilometrin päästä Uusi Elämä -keskuksesta. 

Nämä työmaat palvelevat myös Uusi Elämä-

keskusta. Tulee ravintoloille käyttöä ja autonkor-

jaus- ja rengastyöpalvelut ovat hyvin kysyttyjä. 

Varauksia heidän Ust-Luga -hotelliinsa voi tehdä 

netin kautta osoitteella centere@mail.ru 

Kannattaa tutustua myös heidän kotisivuihinsa 

osoitteessa  www.newlifeRUS.ru 

Tapani Vanhala 

 

 

 

 

Iloisin mielin voin kertoa, 
 

että perheemme evankeliointimatka Venäjän maa-

seudulle kesäkuussa oli oikein antoisa ja onnistu-

nut. Saimme olla runsaasti kylvämässä, sekä toi-

saalla myös niittämässä. Kasvun antaa Jumala, ja 

Hänelle yksin kuuluu kunnia ja kiitos kaikesta! 

      Meille on tärkeää tavata ystäviämme Pietaris-

sakin ja vahvistua yhteisestä uskostamme sekä 

jakaa näkyämme Jumalan valtakunnan työssä. 

Lapsista on hurjan mukavaa tavata heidän monia 

venäjänkielisiä ystäviään, ja Liljan kielitaito ko-

henikin taas reippaasti, ja Danielinkin ensi sanat 

tuppaavat kaikki olemaan venäjätä. Lapset selvi-

sivät muutenkin matkan koettelemuksista vallan 

hyvin, ja olivat reippaasti mukana ylistyksessä ja 

rukouksessa. Pidimme tapaamiemme ihmisten 

luona pienimuotoisia kokouksia, Sasha soitti kita-

raa, minä löin rytmisoitinta ja lauloimme vanhoja 

hengellisiä lauluja, jaoimme Jumalan sanaa sekä 

rukoilimme. Näin saimme vahvistaa mm. Valenti-

naa, sekä Sashan uskoon tullutta Maria-tätiä, jot-

ka molemmat herkistyivät kyyneliin, kun Herra 

virvoitti. 

     Iloksemme Sashan vanhempi poika Hatsinasta 

tuli halukkaasti tapaamaan meitä Pietariin, ja 

meistä tuntuu hyvältä, kun suhteet ovat elpyneet 

ja muotoutuvat taas parempaan päin. Myös Tatja-

nan, Sashan ensimmäisen vaimon kotiväen kanssa 

on luottamukselliset ja lämpimät välit. Menimme 

sinne eräänä aurinkoisena aamupäivänä ja seurus-

telimme siellä olevien ihmisten kanssa hyvin va-

pautuneesti parisen tuntia. Paikalla olivat Tanja, 

hänen miehensä Sergei, heidän kaksivuotias tyttä-

rensä, Natasha, sekä tytär Nadja 13v.ja Sashan 

nuorempi poika Nikolai, ja hänen tyttöystävänsä 

Ira, joka odottaa syyskuussa syntyväksi tyttövau-

vaa. Yhteensä siis seitsemän sielua, joiden luotta-

mus on puolellamme. Heille olemme saaneet olla 

kylvämässä ilosanoman siementä! Sasha evanke-

lioi hieman Tatjanaa, minä puolestani keskustelin 

Nadjan ja Iran kanssa. Nikolai-pojalle jo isän elä-

mä sinälläänkin on todistus Jumalan muuttavasta 

voimasta! Viime kerralla kun Sasha kävi tässä 

kodissa erään veljen kanssa, he saivat rukoilla 

yhdessä Tatjanan äidin, babushkan kanssa! 

      Minusta tuntuu hyvältä, kun maaseudun väki 

on ´tottunut´ minuun. Asuessamme Sashan sedän 

luona, naapurit ottivat kontaktia ja tulivat keskus-

telemaan, toiset vilkuttelivat tuttavallisesti, kun 

ulkoilin lasten kanssa Sashan tehdessä miesten 

mailto:centere@mail.ru
http://www.newliferus.ru/


Myös tässä naapurustossa on hyvin paljon köy-

hyyttä, niin kuin yleensä maaseudulla on, ja olem-

me voineet hieman auttaa viemällä vaatteita naa-

puruston lapsille. Se on ollut heille hyvin suuri 

apu. Eräskin pikkutyttö, Viktoria, ei saa edes joka 

päivä riittävästi syötävää, sillä mummo, jonka luo-

na hän kesät asuu, juo miehensä kanssa, eikä iso-

mummolla ole mistä antaa. Jumala on antanut mi-

nulle erityisesti tämän tytön, jota pyrin mahdolli-

suuksien mukaan auttamaan ja ilahduttamaan. Täl-

lä kertaa varastooni oli siunaantunut juuri tämän 

ikäiselle tytölle leluja, ja kyllä oli Viktoria häm-

mästynyt kun hänelle ne sain antaa! Ja hyviä vaat-

teitakin veimme ison säkillisen. Tatjanan Nadja-

tytön olemme puolestaan kutsuneet luoksemme 

Suomeen heinäkuussa. Rukoilemme, että matka 

järjestyy.  

        Meillä on palava halu ja näky evankelioida 

tällä kyseisellä maaseudulla ja laskiessamme mat-

kan kustannuksia, tulimme seuraavanlaiseen tu-

lokseen: Kyllä, halumme tehdä työtä täällä ja näi-

den ihmisten keskuudessa! 

       Pietarin ja Novgorodin välinen Moskovan 

moottoritie on kuitenkin erittäin vaarallinen, jo-

ten turhaa matkustelemista on syytä välttää. 

Mennessämme näimme tuoreen kyltin tienpos-

kessa, jossa Vadim, pikku-Vadim ja Jelena, siis 

kokonainen pieni perhe, oli menettänyt henken-

sä. Tulomatkallamme varjelluimme edessämme 

tapahtuneesta onnettomuudesta ihmeen kautta 

ollen ensimmäisiä, keille ei käynyt mitään! Kyl-

lä siinä kohosi sydämen pohjasta kiitos Jeesuk-

selle, kullannuppujemme nukkuessa takapenkil-

lä! Onneksi muitakaan ihmisuhreja ei tällä ker-

taa tullut, 4-5 auton, mukaan lukien yksi rekka, 

peltikolari vain. 

     Kaikkiaan voimme todeta, että annoimme 

paljon, mutta itse myös virvoituimme Hänen 

läsnäolostaan! Matka jatkuu, matka kohti Juma-

laa! 

Armo ja rauha lisääntyköön myös sinulle Juma-

lan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen 

kautta! (2.Piet.1:2) 

 

Kristuksessa Sanni-Maria perheineen 

 

Pietarissa 15-17.6.2012 
 

    Käytiin tutustumassa avattuun naisten asunto-

laan pikimmiten. Naiset vaikuttivat tyytyväisiltä , 

että on jokin asunnon tapainen. Mutta parempi on 

saatava, tässä ei ollut edes kunnon kattoa.  

Miesten asuntolan huonon tilanteen takia kaikki 

olivat murheissaan. Peshkovit ja Uusi sato seura-

kunta ovat tehneet valtavasti työtä asuntolan vuok-

si ja ovat hyvin pettyneitä. Ilon aiheena oli, että 

miehille löytyi sunnuntaina 17.6. jo uusi osoite. 

Sinne mahtuu tosin vain 8 miestä asumaan. Ru-

koillaan masentuneille uusia voimia! 

Tavattiin myös Andrei Zemskovin perhettä, mikä 

oli todella ilo! Mukanamme oli pitkästä aikaa Lii-

sa ja Jukka Järvi, Andrein kummit. 

  Monia muitakin hyviä tapaamisia oli, mm. Mirot-

voretsin seurakunnan jumalanpalveluksessa. Kä-

vimme tapaamassa Valentinaa ja katsomassa mi-

ten hienon asunnon pikkuveli oli saanut samasta 

talosta. Terveiset siis Pietarista, toivoo Kira Salmi-

nen, Liisa ja Jukka, Taisto Pitkänen, Hilda Taipale 

ja Helena Jokinen! 

Riihimäen idäntyö ry         Y 1877757-1 

Koivukatu 21, 11710 Riihimäki 
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Rukoilkaa kanssamme, että saisimme 
Idäntyöhön lisää työntekijöitä mo-
nenlaisiin tehtäviimme, sekä vastuulli-
sia , pitkäjänteisiä tukijoita! 


