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        Kalenterin mukaan olemme  jo keskellä kesää, mutta silti emme kesän lämpi-

miä säitä ole vielä juuri nähneet. Kesän ohjelmat ovat kuitenkin täydessä vauhdissa 

myös meillä Idäntyössä. Maanantaina  29.6. vieraaksemme saapuu 36 henkeä Uusi 

Elämä-keskuksen henkilökuntaa lapsineen. Leiri pidetään Peltolassa, osoite on Rii-

himäentie 4310, maalaistalo  Lahdentien varressa. 

        Osa vieraistamme esiintyy tuolloin maanantai-iltana Riihimäen kirkossa Sanan 

ja Rukouksen illassa,  he kertovat elämästään ja siitä kuinka elämä muuttui, kun he 

löysivät Jeesuksen. 

      Parhaillaan teemme viime hetken valmisteluja leiriä varten. Erityisesti kaksi 

asiaa haluan jakaa teidän kanssanne, hyvät lukijat. Perjantaina 3.7. ohjelmassa ovat 

kotivierailut. Etsimme edelleen koteja, joissa yksi perhe tulkin kanssa voisi vierailla 

iltapäivän ajan. Vierailun sisältönä voisi olla kodin esittely, yhdessäoloa ja seuruste-

lua, ruokailu, ympäristöön tutustumista. Mahdollisuuksiahan on paljon aina omien 

olosuhteiden mukaan. Miettikääpä, voisitteko kutsua yhden perheen vieraaksenne. 

Entä voitteko auttaa vieraiden kuljetuksessa? Voitte ilmoittautua Hannu Tuunaselle. 

       Lauantaina 4.7. Meillä on Peltolassa Ystäväjuhla klo 15.00 alkaen. Ruokailu, 

ohjelmaa, seurustelua ja tutustumista toisiimme. Kutsumme teidät juhlaamme. Olet-

te kaikki tervetulleita. 

     Sen lisäksi, että vieraat ovat luvanneet olla omatoimisia leirin järjestelyissä, tar-

vitsemme myös talkooväkeä. Keittiölle tarvitsemme päivittäin henkilöitä lähinnä 

opastamaan ruoan laitossa ja muissa tehtävissä. Ja kaikki te, jotka olette valmiita 

tulkeiksi pienille ryhmille tai haluatte kohentaa venäjänkielen taitoanne, tervetuloa 

mukaan, vaikka vain päiväksikin. Voitte ilmoittautua Tapani Vanhalalle.  

       Leirin järjestäminen on meille suuri ponnistus. Muistakaa meitä rukouksin. Se 

on suuri ponnistus myös taloudellisesti. Toivomme, että voisitte olla mukana myös 

taloudellisesti tukemassa leiriä. 

     Heinä-elokuun vaihteessa Valkeakoskella järjestetään Hengen Uudistuksen kesä-

juhlat 31.7. - 2.8.15. Siellä vastaamme ruokahuollosta. Mutta koska juhlapaikka, 

Valkeakosken kirkko, on keskellä kaupunkia ja ravintoloita on riittävästi, me keski-

tymme lättyjen  paistoon sekä esiintyjien ja järjestäjien ruokahuoltoon.Talkooväkeä 

tarvitsemme joka päivälle, mutta työteliäin päivä on lauantai 1.8. Jos paistamme 

lättyjä  vaikkapa kahden tunnin vuoroissa, niin väkeä tarvitaan paljon. Paistajia, 

annosten valmistelijoita ja rahastajia. Miettikääpä, päivä Valkeakoskella 1.8. Ilmoit-

tautumisia vastaanotetaan  jo nyt. 

        Viime vuoden lopulla Riihimäen Idäntyö lähetti avustustavarakontin Pakista-

niin. Kontti sisälsi vaatetavaran ja kotitaloustavaroiden lisäksi mm pyörätuoleja ja 

rollaattoreita. Idean kontin lähettämisestä saimme Sabih Ul Masihilta. Hän on itse 

kotoisin  Pakistanista ja asunut Suomessa jo kauan. Hän itse on auttanut koko ajan 

kotikylänsä ihmisiä lähettämällä rahaa Suomesta. 

        Kontin perille saamisessa on ollut todella paljon ongelmia. Se makasi Karachin 

satamassa neljä kuukautta. Nyt kesän alussa se lopulta saapui perille ja tavarat on 

jaettu niille henkilöille, joille ne oli tarkoitettukin. Mutta kaikki on ollut mahdollista 

vain Sabihin henkilökohtaisen vaivannäön ja rahoituksen ansiosta. Sabih on maksa-

nut erilaisia maksuja lähes 15 000 euroa ja edelleen kontin kuljettanut varustamo 

Maersk Line on vaatimassa maksettavaksi yli 7000 euroa. Asia on monimutkainen 

ja tuntuu hyvin vaikealta. Asian käsittely on edelleen kesken. 

 

Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. 

1.Piet.5:7 

                                          Puheenjohtaja Tapani Vanhala 
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Uusi Elämä -keskuksen 

20 v juhlassa mukana 
 
       Riihimäen Idäntyö sai kutsun Uusi Elämä-
keskuksen 20v-juhliin 5.-7.6.2015. 
Matkalle lähtivät Tapani Vanhala, Hannu ja Kaisa Tuu-
nanen, Risto Jokinen ja Kalevi Kortesmaa. 
Juhlat alkoivat Pietarin Kolizei-Areenalla jo pe 5.6., 
mutta me pääsimme lähtemään vasta la 6.6. 
      Koska juhlapaikka oli aivan Pietarin keskustassa, 
Valeri Ostahin ja Isä Grigori tulivat meitä vastaan kehä-
tielle, josta saimme seurata heidän autoaan. Emme 
varmaan olisi ilman ohjausta päässeet perille siinä 
ruuhkassa, kun kolarit olivat sotkeneet liikennettä. Juh-
lapaikalla meidät otettiin hienosti vastaan ja ohjailtiin 
omaan pöytään ruokalassa. Ruuhkat tullissa ja Pietaris-
sa viivyttivät kuitenkin niin paljon, ettemme ehtineet kat-
soa Kotlin lasten esityksiä, joita erikoisesti olisimme 
halunneet nähdä. Puitteet juhlasalissa olivat todella 
näyttävät ja ohjelma korkeatasoista. Siinä oli tekemisen 
ja menemisen meininkiä. Esiintyjinä oli eri puolita Venä-
jää tulleita kuntoutettuja, jotka näin pääsivät esittämään 
harjoittamiaan taitoja musiikin ja liikunnankin alalla 
     Monet kuntoutetut ovat perustaneet uusia kuntou-
tuskeskuksia, joita kuvasi lukuisa joukko puita esiinty-
mislavan takaseinällä. 

Mahtavat fanfaarit toivat esille esiintyjiä toistensa jäl-
keen. Musiikki ja valojen käyttö oli todella mahtavaa. 
Me jouduimme eturivissä pitelemään korviamme. Mu-
siikki olikin varmaan suunnattu nimenomaan nuorille.  
       Kunniamerkkejä ja huomionosoituksia jaettiin pal-
jon. Mekin saimme fanfaarien soidessa nousta eturivis-
tä lavalle, jossa Tapani käytti onnittelupuheenvuoron 
UEK:lle, ja kertoi mm. parin vuoden takaisesta sadon-
korjuumatkasta ja siellä syntyneestä ystävyydestä.  
    Illalla jatkoimme matkaa Kotliin ja juhlinta jatkui siellä 
sunnuntaina. Sinne tuli paljon ihmisiä tutustumaan kes-
kuksen toimintaan pelloilla, kasvihuoneissa ja muissa 
työpisteissä. Saimme tavata paljon ystäviä vuosien var-
relta.  Juhlaillallinen nautittiin UEK:n hirsirakenteisessa 
Kurgala-ravintolassa lähellä Ust Lugan satamaa. Saim-
me nähdä myös Kurgalan hirsimökkilomakylän. 
    Maanantaina saimme palata arkeen ja Suomeen 
monta tapaamista ja kokemusta rikkaampana 
                                     Hannu Tuunanen 

Yläkuvat 

 Hannu Tuunanen: 

 

1. Tapani ja Kalevi 

Kolizei areenan edessä 

 

2. Risto ja Tapani Kur-

gala kahvilan pöydässä 

 

 

Alimmainen kuva  

20 v juhlasta on  

Uusi Elämä keskuksen 

facebook sivuilta. Sieltä 

löytyy paljon kuvamateri-

aalia ja tietoa keskukses-

ta. 

 

Kotisivut: 

www.newliferus.ru 



3  

Jumalan rakkaus parantaa 

halveksittuja 
 
      Kun Sergei Matevoisjan tuli uskoon yli kaksikymmentä 

vuotta sitten, Herra osoitti hänelle Pietarin kujilla ja kellari-

loukoissa viruvat narkomaanit ja hän sai palavan halun auttaa 

heitä. Hän toi heitä kotiinsa, kylvetti, ruokki, antoi puhtaita 

vaatteita ja yösijan ja yritti evankelioida. Tavallisesti narko-

maanit vain ottivat palvelun vastaan ja hävisivät omille teil-

leen ja varastivat häneltä tilaisuuden tullen. Sergei sai mu-

kaansa työhön myös muita ihmisiä, mm tulkki Ida Makaro-

van. Hän kertoi, kuinka ahtaaseenkin kotiin mahtui vielä yksi 

tai kaksi likaista ja haisevaa uutta jäsentä, jotka tarvitsivat 

apua. Monien unettomien öiden ja palvelevan rakkauden 

avulla alkoivat muutamat tervehtyä. Joidenkin yritysten ja 

epäonnistumisten jälkeen he jättivät lopulta huumeet ja pala-

sivat uuteen elämään.  

       Matevoisjan huomasi tällöin ongelman, entinen narko-

maani tarvitsisi hoitopaikan, jossa voisi harjoitella uudenlaista 

elämäntapaa. Sergei keräsi tukea ja etsi paikkaa kuntoutuskes-

kukselle ja lopulta hänen onnistui saada nimellishintaan ja 

pitkällä maksuajalla entisen mielisairaalan alueen Preobrasen-

kassa. Siellä oli muutamia matalia, ränsistyneitä rakennuksia 

suomaalla. Parantuneiden narkomaanien ja ystävien tuella hän 

alkoi kunnostaa tiloja ja ojittaa suota. Kuntoutettavia alkoi 

saapua ja totisesti työtä riitti kaikille. Paikan nimeksi tuli Uusi 

Elämä, Новая Жизнь. Parantumisen periaatteiksi muodostui 

Jumalan Sana ja kova työ. Lääkkeitä ei ollut, mutta narko-

maanit vapautuivat huumeista Jumalan avulla ilman vieroi-

tusoireita. Jo heti alkuun vakiintui käytäntö, että jokaisella 

tulokkaalla oli henkilökohtaisena vierihoitajana toinen, jo pi-

temmälle paranemisessa päässyt hoidokki. Monia ihmeitä 

nähtiin, kun vakavat sairaudet tai jo kuolioon menetetyt raajat 

paranivat, pysyvästi lapsettomiksi luokitellut menivät naimi-

siin ja saivat lapsia, hajonneet perheet yhdistyivät, lapset pa-

lautettiin uudistuneille vanhemmilleen. Näin toinen toistaan 

tukien noustiin ylös huumemaailman suosta.  Alueen suomaa-

ta myös Luga-joen suistossa ojitettiin ahkerasti, lapiopelillä 

kaivettiin tarvittavia parin metrin syvyisiä valta-ojia ja kiitet-

tiin Jumalaa. Rakennuksia kunnostettiin pikkuhiljaa saaduilla 

varoilla, kotieläimiä hankittiin. Vuonna 2000 käydessäni pai-

kassa Ida Makarovan kanssa, siellä oli lähes 200 asukasta, 

joista noin puolet olivat uusia kuntoutujia, toiset olivat jääneet 

vuoden kuntoutuksen jälkeen työhön Preobrasenkaan toiseksi 

vuodeksi. Muutamat jäivät sinne ihan pysyvästikin. 

     Samoihin aikoihin oli saatu ostaa noin 40 km:n päästä enti-

nen varuskunta-alue Kotlissa. Maata oli n 25 ha ja huonokun-

toisia rakennuksia valtava määrä. Sinne perustettiin heti mo-

nenlaisille eläimille navetoita ja talleja ja rautakangilla naku-

teltiin asvalttinen sulkeiskenttä pelloksi. Saatiin jonkinlaisia 

työkoneita, jotkut oppivat niitä korjaamaan, sähkötolppaan 

kapusi mies liittämään uutta voimajohtoa ilman minkäänlaista 

perehdyttämistä. Alueen eläimet olivat varmaan maailman 

onnellisimpia kotieläimiä, niin hellää ja huolehtivaa hoitoa en 

ole muualla nähnyt. Narkomaanit, jotka ennen olivat kartta-

neet kaikkea työntekoon viittaavaakin, ahkeroivat hymy huu-

lilla.  

 

 

 

 

 

 

     Sergei Matevoisjanin helpotukseksi ja uskon vahvistuksek-

si saatiin kokoon määräaikaan mennessä myös rahat varus-

kunta-alueen maksuun. 

     Käynnit täällä Uusi Elämä keskuksessa olivat joka kerran 

mieliin painuvia. Aina tapasi loistavakasvoisia ihmisiä, joilla 

oli vaikuttava pelastustarina ja kiitos Jumalalle kerrottavana 

kesken arkisen työnteon.  

     Uusi Elämä-keskuksen kehitys on jatkunut tasaisesti, työn-

tekijöiden taidot ovat kehittyneet, asumistaso, koneistus, työ-

kalut, kaikki ovat parantuneet huimasti. Tukijoiden joukko on 

myös pienentynyt  ja on pitänyt kehittää uusia toimeentulo-

lähteitä. Kotieläimet ovat saaneet väistyä, viimeisenä oli vielä 

ulkomailta Venäjälle tuotujen satojen nautojen  karanteenihoi-

to. Vihannesviljelyn, kukkapuutarhan, työmaakahvilan ja 

vuokrattavien mökkien tuotoilla yritetään saada toimeentuloa 

lähes kahdellesadalle asukkaalle. 

       Pari vuotta sitten paikallishallinnossa päättäjänä olleet 

ihmiset yrittivät valtiovallan tuella saada Uusi Elämä keskusta 

muuttamaan muualle tai lopettamaan toimintansa kokonaan. 

Koko Venäjällä oli samaan aikaan vastaavia hyökkäyksiä 

muihinkin keskuksiin. Poliisit ja rakennustarkastajat tekivät 

yllätystarkastuksia eri vuorokauden aikoihin etsien tekosyytä 

lopettaa keskus. Painostus oli kovaa asukkaille ja monille vas-

ta toipumaan tulleille narkomaaneille se oli liikaa. Kuntoutu-

vien määrä väheni joksikin aikaa huomattavasti. Narkomaani-

en äitien yhdistys yhdessä keskuksen tiedottajien kanssa aset-

tuivat äänekkäästi vastustamaan sosiaalisessa ja paikallisessa 

mediassa tilannetta ja muutamien rakennuskorjausvaatimus-

ten jälkeen tilanne rauhoittuikin normaaliksi. Tämä pienten 

ihmisten voitto byrokraateista oli varmasti ensimmäinen laa-

tuaan Venäjällä. Tilanteesta oli myös hyviä seurauksia sillä 

monet entiset asukkaat perustivat uusia keskuksia, jotka toi-

mivat hyviksi todetuilla periaatteilla. 

       Tukijoiden ja ystävien määrä on ollut vähenemässä. Mut-

ta ainakin täällä Riihimäellä haluamme olla mahdollistamassa 

tätä työtä, joka on tuottanut näinä 20:nä vuotenaan aivan ih-

meellistä satoa Jumalan valtakuntaan! 

                                                                         Helena Jokinen 

 

Sergei Matevoisjan vaimonsa Natalyn 

kanssa juhlatunnelmissa 
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Tavallinen heinäkuinen aamu 

 
      Se heinäkuun aamu ei ollut erilainen kuin muutkaan 

aamut, se oli alku kahdelle pietarilaiselle pummille. 

Heillä oli krapula ja he olivat Borotnyj kadun ullakolla. 

Talo oli ollut tyhjänä pitkään, sillä ovea ei voinut laittaa 

kiinni. Useissa paikoissa ullakolla oli pahveja, ne olivat 

makuupaikkoja, joissa asunnottomat nukkuivat. Pimeän 

tullen roskat heitettiin pois. Selviytyminen oli luonnolli-

nen tarve,  joten haju oli sen mukainen. Löyhkä oli sietä-

mätön  mutta pullo jätti varjoonsa kaiken. He olivat tul-

leet välinpitämättömiksi siitä, missä he nukkuvat tai mitä 

pukivat päälleen, ainoa tavoite oli saada viinaa. Pummi-

en tuoksu, siitä ei voinut erehtyä.  Ja ne ketkä ovat elä-

neet sen, eivät koskaan unohda sitä.  

       Aamu oli normaali eikä luvannut mitään erikoista, 

mutta Herra oli jo alkanut rakentaa siitä ikimuistoista 

päivää. Ja siitä voi jopa kirjoittaa. Niin he kaksi heräsi-

vät ullakolla ja sietämätön  krapula ajoi heidät sieltä 

alas. Heidän oli löydettävä pikaisesti parannuskeino, 

koska ilman sitä he kuolisivat. Parannuskeino voisi olla 

mitä tahansa alkoholia sisältävä neste. Heidän taskunsa 

olivat tyhjät, joten heidän piti käydä lähellä olevat roska-

korit läpi ja kerätä kaikki, mikä voidaan käyttää, pullo, 

alumiinitölkki ja jos olet onnekas, pala värillistä metal-

lia, paistinpannu tai kattila. Kerätyn arvo piti olla vähin-

tään 18 ruplaa eli sen verran minkä verran maksoi pullo 

'keittoa'. Siitä nesteestä voidaan käyttää erilaisia nimiä, 

mutta ne ovat täsmälleen samanlaisia. Itse asiassa 

"makean veden sieni" on huono teollinen alkoholi, jota 

laimennetaan vedellä.  Sen aineen vuosien järjestelmälli-

nen käyttö oli vaikuttanut silmien näköä heikentävästi ja 

ruumis oli peittynyt homeelle haisevista haavaumista.          

      Sinä aamuna onni hymyili ja he löysivät roskiksista 

tölkkejä ja pulloja. Vaihtopiste oli lähellä, neuvostoliiton 

ykkönen.  Siellä oli vaunu, missä vastaanotettiin metallia 

sekä myytiin alkoholia. Siellä heitä odotti uusi väijytys. 

Se, että siellä myydään alkoholia ja sitä juodaan raakana 

tekee siitä vielä sietämättömämpää. Heidän piti saada 

jotenkin vettä tai ainakin jotain virvoitusjuomaa laimen-

nukseksi. Mutta saanti ei ollut niin helppoa kuin miltä se 

vaikutti. Maksullinen vessa, josta saisi vettä, oli kalliim-

pi kuin pullo ja siten se ei ollut edes vaihtoehto.  Kahvi-

laan ei päästetty, joten lähin lähde oli Fontanka-joki ja 

sinne pummit lähtivät. Normaalille ihmiselle matka 

Moskovan rautatieasemalta Anitskovin sillalle kaikkine 

liikennevaloineen voi kestää  15 minuuttia, mutta myr-

kyttynyt keho ei kestä nopeita liikkeitä. Laahustaessaan 

eteenpäin he katsoivat kaikki roskalaatikot ja näin hi-

taasti etenivät määränpäähänsä.  

     Vladimirskajalla he tapasivat kaksi Jumalan enkeliä, 

miehen ja naisen. Käytännössä vain mies puhui. Hän 

kertoi, että he palvelevat pelastusarmeijassa ja että se on 

järjestänyt leirin asunnottomille Novgorodin alueella. 

Hän todisti, kuinka Jumala oli vetänyt hänet oman elä-

mänsä suosta.  He tarjosivat paikkaa maaseudulla, missä 

voi nauttia raikkaasta ilmasta, juoda maitoa ja päästä 

eroon alkoholista sekä oppia lisää Jeesuksesta Kristuk-

sesta, joka voi pelastaa heidät.  Mutta myrkytetyt aivot 

kieltäytyivät uskomasta tällaista ihmettä ja vaati juota-

vaa krapulaiseen kroppaan. Siksi he karistivat heidät 

kannoiltaan ja talsivat lähemmäs vettä.  

         Mutta Jumalalle, kuten tiedettyä, ei ole olemassa 

takaiskuja. Loppumatka kului ilman välikohtauksia ja he 

pääsivät turvallisesti veden luokse pienessä krapulassa 

auringon paistaessa kirkkaasti. Elämäkään ei ollut nyt 

niin ilkeää. Loppupäivä vietettiin tavallisissa pummien 

elämän huolissa; tölkkejä, pulloja, vaihtopisteitä ja alko-

holia. Toistuvasti he nauroivat aamuista tapaamista ja 

menivät illalla hakemaan seuraavaa erää vaunusta, joka 

toimi ympäri vuorokauden.  

         He vaelsivat Sennajan alueella ja heidän yllätyk-

sekseen he tapasivat aamuisen tutun pariskunnan. Päi-

vänselvää on, ettei ole helppoa törmätä saman päivän 

aikana tuntemattomaan ihmiseen kahdesti Pietarissa ja 

siksi voimme sanoa sen olevan ihme.  Sillä niin nainen 

sanoi. Tällä kertaa nainen oli itsepintainen ja sanoi pum-

meille, että tulkaa Pelastusarmeijaan sunnuntaina ja sa-

nokaa silloin haluatteko lähteä maalle vai ette.   

       Sunnuntaina he saapuivat arastellen Pelastusarmei-

jan kokouspaikkaan ja kertoivat suostuvansa lähtemään 

maalle. Mutta heidän piti odottaa siellä maanantai-iltaan 

asti.  

       Se ilta oli toiselle heistä erittäin vaikea. Tuntui siltä, 

että ruumiin jokaiseen soluun sattui ja halusi vain alko-

holia, mutta kädet tärisivät ja jalat eivät totelleet laisin-

kaan. Joka toinen sekunti hän halusi sylkäistä kaiken 

maailman maaseuduille ja lehmille, koska halusi vain 

lähteä krapulassa tiehensä. Mutta jokin tuntematon voi-

ma piti häntä siellä ja antoi hänelle voimavaroja kestää. 

       Hän kesti odotuksen aamuun asti ja meni Novdogo-

din alueelle, Samohvalovin kylään, jossa on vain yksi 

talo. Siellä hän kolme viikkoa myöhemmin kuoli. Hän 

kuoli hengellisesti Herran elvyttäessä hänet  ja muuttaes-

sa hänen elämänsä.  Herra antoi toivon ja tulevaisuuden, 

palautti terveyden ja antoi perheen. Olet jo luultavasti 

arvannutkin, että tämä pummi olin minä, Sergei Ge-

rasimov.  

     Pelastumisestani on kulunut jo kahdeksan vuotta, 

kuulun Mirotvorets seurakuntaan. Minulla on oma koti, 

vaimo, rakkaat lapset, työ. Yhdessä vaimoni kanssa ruo-

kimme kerran viikossa pummeja Pietarin keskustassa. 

Seurakunnan kokouksessa kirkossa tapaan muita kal-

taisiani, jotka Jumala 

on nostanut likaojasta 

palvelemaan Häntä. 

Halleluja!   

 

  Sergei Cerasimov, 

Pietari      

  Käännös  

Kira Salminen 
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Lapset saapuvat leireille  

Peltolaan 
 

     On mahtava etuoikeus saada Pietarista lapsia ja nuo-

ria Peltolaan leirille (4-10.8). Nuoriin on helpompi tu-

tustua täällä Riihimäen lähellä kuin vierailulla tyttö- tai 

poikakodissa Pietarissa. Siellä olemme pääosin heidän 

ja kodin vieraina. Täällä saamme kohdata heitä meidän 

tavallamme; näyttämällä omia mieleisiä paikkojamme, 

kuten Hatlamminsuon, Riihimäen leppoisimman paikan. 

Saamme tehdä mukavia juttuja yhdessä heidän kans-

saan; uida ja saunoa, istua iltanuotiolla, pyöräillä, käydä 

mustikkaretkellä, laulaa, potkia jalkapalloa ja leipoa pit-

saa. Ja kaiken tämän lisäksi pitää raamattuhetkiä, rukoil-

la ja lukea Sanaa. 

     Yhdessä aikaa viettämällä opimme tuntemaan heitä. 

Tämä on jo kolmas kesäleiri Peltolassa. Osa lapsista on  

 

 

 

tuttuja jo aikaisemmilta vuosilta, toisiin saamme tutus-

tua tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Saamme olla luo-

massa heille kuvaa suomalaisista perheistä, joissa ele-

tään uskoa todeksi. Kaduilta ja rikkinäisistä perheistä 

tulleille, lastenkodissa asuville, ei ole itsestään selvää, 

että perheissä on isä ja äiti, jotka välittävät ja pitävät 

huolta. Lapset ja nuoret pääsevätkin näkemään ja koke-

maan ihan tavallisen suomalaisen kodin kotivierailupäi-

vänä. Tämä päivä on haluttu pitää ohjelmassa joka vuo-

si. Yhtälailla tyttöjä ja poikia kuin isäntäperheitä jännit-

tää tuleva vierailu. Mutta muutaman tunnin yhdessä-

olosta palataan hyväntuulisina ja kokemusta rikkaampi-

na. Ollaan opittu jotain toisesta kulttuurista puolin ja 

toisin. Tulkki on onneksi kulkenut matkassa mukana. 

Jokaisessa perheessä syödään yhdessä ja vietetään per-

hepäivää kaksi pietarilaista lasta vieraana. Jumala siu-

natkoon jokaisen, joka näyttää välittämisensä antamalla 

omasta ajastaan, rukoilemalla leirin puolesta tai anta-

malla varoistaan, jotta leiri tulee mahdolliseksi. "Herra 

siunaa niitä, jotka Häntä palvelevat, niin pieniä kuin 

suuria." (Ps 115:13) 

     Oletko miettinyt, voisiko tässä olla sinun tämän ke-

sän palvelupaikkasi tavalla tai toisella? Pystyisitkö kul-

jettamaan lapsia uimaan tai voisitko tulla keittiöön 

avuksi jonakin päivänä? Jos haluat laittaa talenttisi li-

koon, ota yhteys Heidiin (heidi.antinsalo@gmail.com).  

     Kuinka sinä näytät Jumalalle rakastavasi Häntä? "Jos 

annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii 

puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo 

muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati oh-

jaava sinua. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voima-

si ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, 

kuin lähde, jonka vesi ei ehdy." (Jes 58:10-11) 

        Kirjassa Elisabeth Elliot, Yksinäisyys -erämaa vai 

tie Jumalan luokse RV-88 pohditaan, miten tärkeää elä-

mässä on löytää rakkaus. Ei se, että löydämme jonkun, 

joka rakastaa meitä, vaan se, että me antaudumme Ju-

malalle, joka on rakastanut meitä iankaikkisella rakkau-

della. Me voimme ilmaista rakkautemme Häneen palve-

lemalla toisia ihmisiä rakkaudessa, iloiten ja kokosydä-

misesti. Paavalikin sanoo, että "ainoa tärkeä on rakkau-

tena vaikuttava usko." (Gal 5:6) 

     Peltolassa on ensimmäinen lastenleiri  jo 29.6-5.7. 

Leirille osallistuvat Suomenlahden eteläpuolelta, lähellä 

Eestin rajaa toimivan kristillisen narkomaanien Uusi 

Elämä -kuntoutuskeskuksen väkeä. He tulevat Peltolaan 

perheinä ja me saamme olla tukemassa sekä taloudelli-

sesti että rukouksin heidän leirinsä sujumista. Heidän 

toiveenaan on mm. käydä suomalaisessa kaupungissa, 

tutustua kirkkoihin ja uida.  

     Toivotan siunausta ja varjelusta molemmille leireille 

ja iloista leirimieltä.                   Heidi  Antinsalo 

Kuvat viime kesän leiriltä Heidi Antinsalo 
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Mitä Jormalle kuuluu? 
 

       Idäntyön alkuperäisiä vapaaehtoistyöntekijöitä alkaa olla jo 

harvassa. Missä on esimerkiksi Jorma Holmroos, joka aikai-

semmin oli niin ahkerasti mukana toiminnassa? 

     Jorma on täyttänyt jo 71 vuotta, mutta työskentelee edelleen 

kulta- ja kelloseppänä, viimeisenä lajissaan Riihimäellä. Aika 

kuluu kuulemma paremmin työnteossa ja siinä sivussa tapaa 

liikkeessä asiakkaita, joiden kanssa voi heittää huulta. Huumori 

kun on Jorman elinehto. Perinnemaalauksen ja entisöintipiirien 

opettajana kansalaisopistolla pari iltaa viikossa riittävät harras-

tukseksi. Muuta ei sitten oikein enää jaksakaan. 

     Raija-vaimon kuoleman jälkeen 1.2.2007 Jorma aikoi jatkaa 

Idäntyötä entiseen malliin, käydä vankiloissa, viedä avustuksia 

lastenkoteihin 2-3 kertaa kuukaudessa  kuten ennenkin. Mutta 

surutyö vei voimia ja sairauksia alkoi tulla. Hiljentää piti. Jorma 

on kokenut jo kolme sydäninfarktia ja sydän on nyt siinä mallis-

sa, ettei enää leikata voi. Lähtöhetki saattaa tulla milloin vain, 

mies tietää. 

    Mutta asiakkaathan eivät jätä rauhaan, pussukoita kertyy pik-

kuhiljaa myymälän nurkkaan Venäjälle vietäväksi. Luottotulkki 

Aira Tolviander Hyvinkäältä on hoitanut yhteydet Pietariin, jos-

ta vielä viime vuonna haki Tsernobylin uhrien kuntoutusjärjestö 

häneltä kotoa avustuksia. Mutta sen yhdistyksen tarve loppui ja 

siitä lähtien on Arkangelin ortodoksiseurakunnan edustaja käy-

nyt hakemassa avustuksia sinne pohjolaan. Onhan 

se Jormakin saanut kuulla, ettei Venäjää kannata 

auttaa, rikas maa ja ylpeitä ihmisiä. Mutta Jorma 

on selittänyt kärsivällisesti, ettei ne pienet ihmiset 

siellä saa nauttia rikkauksista. Köyhät saavat tulla 

valtiovallan puolesta toimeen,  miten osaavat. 

     Ja on Jormalla toinenkin syy hiljaiseloon. Ju-

mala oli vähän neuvonut olemaan syrjässä. Jorma 

tunnustaa, että on taipuvainen ottamaan kunnian 

itselleen Jumalankin töistä ja lukee nekin ansioik-

seen. Nöyrtymään on joutunut mies. 

     Mutta mukava on muistella menneitä. Olihan se 

elämän parasta aikaa, kun käytiin vankiloissa 

evankelioimassa ja saatiin viedä niin paljon kaik-

kea hyvää tavaraa niille, joilla ei ollut mitään. Ei 

sellaista iloa, mikä siitä tulee, voi kuvata sellaisel-

le, joka ei sitä ole kokenut. Kun rukouksiin vastat-

tiin niin konkreettisesti ja omin silmin näki, miten ihmisten ko-

ko elämä muuttui. Monia tapauksia nousee mieleen.  

     Jorma ja Raija aloittivat kohdaltaan omatoimisen idäntyön 

heti tultuaan uskoon v.1994. Viipuriin lähdettiin viemään avus-

tuksia lastenkoteihin ja kun se Jokisen Helena alkoi kulkea Ve-

näjälle, voitiin olla  asiantuntijoina neuvomassa.  

     Aina kun lähestyttiin Venäjän rajaa ja tullia, Jormalla oli ta-

pana rukoilla palavasti apua ylhäältä. Kerrankin sellaisen ruko-

uksen jälkeen auton edestä nousi parvi lintuja ylös korkeuteen 

ja Jormalle se oli kuin enkeliparvi, joka lensi edellä avaten tietä. 

Kyllä voi olla kiitollinen Jumalalle kaikesta, mitä on ollut, sa-

noo kultaseppä.                                      

                                                           Helena Jokinen 

 

Yläkuvassa Jorma 23.6.2015 

 

Seuraavassa Sergei Tsadunin laulaa ja soittaa 

kitaraansa Tihvinin vankilassa. Takarivistössä 

odottavat vuoroaan todistaa Meri Puikkonen, 

Arja Kasurinen, Jorma, Igor Smirnov ja Raija. 

Oikealla naisvankeja kuuntelemassa. 

 

Alimmaisessa kuvassa Riihimäen Idäntyö ry:n 

hallitus vuonna 2006: 

Raija Vesala, Tapani Vanhala, Jukka Järvi, Ris-

to ja Helena Jokinen, Mikko Ilomäki, Jorma ja 

Raija Holmroos. 
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KERÄYS  UKRAINAAN  

ON ALKANUT 
 

     Suomalaisille ei tarvitse kertoa, mitä on köyhyys ja mitä merkitsee 

olla evakko. Ymmärrämme, että 50 euron eläke ei riitä elämiseen, 

eikä pienet palkat perheiden tarpeisiin, miltä tuntuu asua väliaikaisis-

sa tiloissa toisten avun varassa. Siksi meidän on helppo auttaa tarvit-

sevia ja antaa omastamme.  

      Sepänkatu 3 C sijaitsee varasto, jossa keräämme Ukrainaan avun 

tarpeessa oleville ihmisille vaatteita, kenkiä, lakanoita, pyyhkeitä, 

vuodevaatteita, patjoja. Ja kaikkea muutakin elämässä tarpeellista 

kertyy siinä ohessa. 

    Varasto on avoinna arkisin klo 17-20 ja muinakin aikoina pienem-

piä eriä tavaraa voi jättää oven vierelle laatikkoon. Jos ei satu niin 

hyvin, että on joku lajittelijakin paikalla, jolloin on ovi avoinna.  

     Tampereella on koottu tavaraa  Toivon portti seurakunnan toimes-

ta jo noin 25-30 kuutiota ja ne ovat menossa samalla kuljetuksella 

Ukrainaan. Erkki Salo Tampereella tietää tästä 0405060520. 

     Vastaanottajana Ukrainan päässä on Mirjam ja Boas Adolph: Bar-

nens Ambassad (kotisivut samalla nimellä) ja köyhät perheet. 

Adolphit ovat asuneet Ukrainassa yli kaksikymmentä vuotta ja teh-

neet siellä juutalaistyötä. Nyt he ovat keskittyneet lapsityöhön.  

     Richard Jyrgen, joka on tullut meille tutuksi Ebeneser järjestöstä, 

on tämän ruotsalaisjärjestön Barnens Ambassad suomalaisen osaston, 

Lasten Lähetystö ( löytyy myös facebookista tällä nimellä) tuore pu-

heenjohtaja. Hän toimii myös yhtenä tämän kontin puuhamiehenä 

omissa yhteyksissään.  

       Juutalaisvastaisuus, antisemitismi, nostaa päätään Ukrainassakin 

ja siksi tarvitaan ihmisiä, jotka auttavat juutalaisia arjen keskellä ja 

pääsyssä luvattuun maahan. 

     Pastori Petri Kauhanen ja Ants Operman olivat touko-kesäkuun 

taitteessa yhdessä lähes kolmen viikon avustusmatkalla Ukrainassa 

tutustuen juuri juutalaisten olosuhteisiin siellä. Ants Operman on vi-

rolainen, joka on saanut Jumalalta kehotuksen auttaa ukrainalaisia ja 

on tehnyt sinne monia avustusmatkoja (Iisraeli Keskus nimellä koti-

sivut). Petri Kauhanen oli ensikertalainen Ukrainassa. Hän on tulossa 

Riihimäki Rukoilee iltaan 6.7.  klo 18.30 Keskuskirkkoon kertomaan 

kuulumisia ja syksyllä myös Peltolaan sapattiaterialle. 

                                                                             Helena Jokinen 

 

 
 
RUKOUSAIHEITA 
 
- rukoillaan oikeudenmukaisuuden 
toteutumista Pakistanin kontin mak-
suissa 
 
- Ukrainan avun keräyksen toteutu-
misen onnistumista ja sen kuljetuk-
sen puolesta 
 
- Lasten Lähetystön, joka toimii Uk-
rainassa, puolesta. Varjelusta, varo-
ja, johdatusta 
 
- Uusi Elämä-keskuksen ja sen hen-
kilökunnan puolesta hengellisen elä-
män ja taloudellisten ongelmien sel-
viämisen puolesta  
 
- Peltolan lastenleirien talouden, 
turvallisuuden ja hengellisen varus-
tamisen puolesta 
 
- Hengen Uudistus kirkossamme ke-
säjuhlien puolesta että saisimme 
kokea parannuksen armoa ja hen-
gellistä virvoitusta 
 
- Kesän kaikkien hengellisten juhlien 
puolesta 
 
- kaikkien Jumalan lasten puolesta, 
että pysyisivät Sanalle ja Hengelle 
uskollisina loppuun asti 
 
- Herra, anna kristityille pitkämieli-
syyttä, rakkautta ja anteeksiantavai-
suutta toinen toisiamme kohtaan. 
Niin kuin Sinäkin olet meitä rakasta-
nut. 
 
- Kiitos kaikista lahjoistasi, kiitos ke-
sästä!  
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KESÄN  2015  TOIMINTAA: 

 
1.7.-31.8. Ukrainan keräystä, Sepänkatu 3 C 

 

25.6. asuinhuoneiden järjestelyä ja siivousta, Peltola 

 

29.6.-5.7. Uusi Elämä –keskuksen leiri Peltolassa, 

      noin 40 hengelle. 

 

4.7. klo 15 LEIRIN PÄÄTÖSJUHLA 

 

6.-7.7. siivous, pyykki, mankeli, Peltola 

 

6.7. Riihimäki Rukoilee Keskuskirkossa klo 18.30 

 

 IRRTV:n juutalaisleiri Peltolassa (?) 

 

17.-19.7. Matka Pietariin, hinta 70 € 

 

17.7. Sapattiateria klo 18 Peltolassa 

 

30.7.-2.8. Hengen Uudistus kirkossamme kesäpäivät 

Valkeakoskella kahvitus ym palveluita 

 

3.8. Makasiini avataan loman jälkeen 

 

4.8.-10.8. Lastenkotilasten leiri Peltolassa, n 40 hen-

keä majoittuneena 

 

22.8. Makasiinitapahtuma, kahvia, makkaraa, 

myyntiä, Maantien ritarit esiintyy Makasiinissa 

 

24.-28.8. IRRTV:n juutalaisleiri Peltolassa (?) 

 

 

 Paikkoja auki talkoolaisille erilaisiin tehtäviin 

 Taloudellista tukea kaivataan myös  

 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     Y 1877757-1 

 

Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä 

           Oma säästöpankki Riihimäki 426211-233876 

                                              FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viestinä 5050 

Lahjoitukset: viestikenttään 5005 

tai yksilöity kohde ( esim lapsityö, Uusi Elämä, tms) 

 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki  

Avoinna ma-pe klo 12-17. Lomalla 3.8. asti! 

 

Peltolan Exoduskoti Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä   

                                   

Puheenjohtaja Tapani Vanhala 0400307475     

                                         tapani.vanhala@kolumbus.fi                                               

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070   

                                             jokisenristo@gmail.com 

Rahast.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824  

                                              mikko.ilomaki@phnet.fi    

Jari-Pekka Koppinen 0500715908    

                                      jari-pekka.koppinen@elisanet.fi          

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Heidi Antinsalo  heidi.antinsalo@gmail.com  

Risto Jokinen 0403527055   

Mikko Krohn  0407492594 

Hannu Tuunanen 0403503243  

                                      hannu.tuunanen@luukku.com 

              

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 

 

Rahankeräyslupa 2020/2013/4811: 

Riihimäen Idäntyö ry, rekisterinumero 188.646 

Myöntäjä Poliisihallitus, arpajaishallinto 

Toimeenpanoaika 7.5.2014-31.12.2015 

Toimeenpanoalue Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-

Suomen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakuntien alueel-

la. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen, painatus 

Hengen Uudistus kirkossamme toimistossa Outi Klemola 

SAPATTIATERIA PELTOLASSA 

17.7.2015  klo 18 alkaen 
 

Puhujina: 

Rovasti Heikki Hilvo, Hengen Uudistus kirkossamme 

Lähetit Abigail ja Markus Rantanen, oma yhdistys  

Auttavat Kädet, tuki Silta Israeliin järjestön kautta   

Musiikkia Outi Lyytikäinen 

 

Aterian hinta 16 € 

Ilmoittaudu viimeistään 15.7. Helenalle 

UKRAINAN  

AVUSTUSKONTTI  
RIIHIMÄELTÄ  

Keräyspaikkana Sepänkatu 3 C  

arkisin klo 17-20 
Erityisesti tarvitaan: hyviä lastenvaatteita ja kenkiä 

  patjoja ja vuodevaatteita 

  lakanoita ja pyyhkeitä 

  ehjiä ja puhtaita leluja 

Mukaan otetaan muutakin hyväkuntoista tavaraa puutteessa elävil-

le ihmisille. 

Elokuussa tarvitaan vapaaehtoisia tavaroiden lajitteluun ja pakkaa-

miseen sekä osallistumista lähetyskuluihin. 

 

Riihimäen Idäntyö ry  


