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                               APUA  PAKISTANIIN! 
 

          Kaukainen Pakistan on tullut lähemmäksi, kun olemme tutustu-

neet Lopella asuvaan Sabih Ul Masihiin. Hän on tullut Suomeen jo 

noin 40 vuotta sitten opiskelemaan, tultuaan sitä ennen lähetystyön tu-

loksena kristityksi. Pitkä työura suomalaisessa yhteiskunnassa on nyt 

ohi ja hän on eläkkeellä. 

      Pakistan on kuitenkin Sabihin kotimaa. Hän onkin perustanut yh-

dessä ystäviensä kanssa avustusjärjestön ”Shelter Home Society Fin-

land” kotimaansa lasten auttamiseksi. Köyhien lasten on vaikea päästä 

kouluun edes oppiakseen lukemaan vaan he joutuvat jo pienestä pitäen 

työhön. Sabihin ystävien kristillinen alakoulu on pyytänyt apua saadak-

seen lapsille vaatteita ja kenkiä auttaakseen köyhiä perheitä. 

      Pakistan on kuuma ja jokien halkoma, kuiva maa. Se on suurimpia 

islamistisia maita maailmassa. Naapurivaltioita ovat Intia, Kiina, Afga-

nistan ja Iran, etelässä rajana on Arabianlahti. Lämpötilat vaihtelevat ja 

kylmät säät saattavat kestää talvikautena pitkään. Köyhät asumukset 

eivät tarjoa sellaista lämpöä ja suojaa, mihin me olemme tottuneet tääl-

lä Suomessa. 

       Idäntyön varastolle tulee aiempaa vähemmän 

vaatteita, mikä onkin hyvä asia, koska vienti itään on 

vaikeutunut. Suurin osa tulevasta tavarasta on edel-

leenkin naisten vaatteita. Mutta mitä meiltä pyyde-

tään, ovat nimenomaan lasten talvivaatteet ja kengät. 

Niitä kaivataan köyhissä maalaiskylissä Venäjällä ja 

Virossa.  Mutta ehkä juuri näin kevään ja kesän saa-

puessa meillä on mahdollisuus kerätä nämä viemiset 

hieman kauemmas itään, Pakistaniin. 

        Olemme siis alkaneet kerätä vaatteita kesällä Pa-

kistaniin lähetettävään konttiin. Lasten ja vanhem-

pienkin toppavaatteiden lisäksi keräämme lämpimään 

kerrospukeutumiseen kuuluvia collegepaitoja ja hou-

suja, huppareita, villapaitoja yms. Pipoja, käsineitä, 

sukkia ja kaulaliinoja myös totta kai, mutta ennen 

kaikkea etsimme hyviä jalkineita. 

     Lisäksi Sabih Ul Masih tarvitsee kontin lähettämi-

seksi varoja, joita kerätään myös Idäntyön tilin kautta. 

Jos haluat lahjoittaa juuri tähän tarkoitukseen, merkit-

se viestiksi: Pakistan  
HJ 

 

 

Kristityt ovat pienenä vähemmistönä ja monin paikoin 

vainottuina islamistisessa Pakistanissa.  Kristillisen 

koulun lähettämässä kuvassa näemme kuinka juhlalli-

sesti siellä on avattu tämä yhteistyö suomalaisten 

kanssa. 

      Jeesus on voittanut  

kuoleman vallat, Hän on 

ylösnoussut! Totisesti! 
 

Pääsiäisiloa! 
           



Matka Inkerinmaalle Kattilaan, 

Kotliin, Uuden elämän keskukseen  

14-16.03.2014 
 

    Matkalla oli tuttu tiimi, Tapani, Kaisa, Hannu ja 

Risto. Volosovolainen tulkkimme Leida oli Suomessa 

käymässä, ja palasi kanssamme Venäjälle. Kauniissa 

säässä matka sujui hyvin ja tullistakin selvisimme yl-

lättävän nopeasti, vaikka jouduimme kulkemaan 

"boxin" kautta. 

     Poikkesimme Viipurin postissa hoitamassa venä-

läisten vankien kirjepostiasioita. Viipurin jälkeen Ris-

to innostui Leidan kanssa kääntämään "Amazing gra-

ce" (Oi armo suuri)-laulua venäjäksi, koska hän ei ol-

lut saanut siitä venäläistä versiota käsiinsä. 

     Lauseita alkoi syntyä pikku hiljaa. Pietarin jälkeen 

oli neljäskin säkeistö valmis. 

    Kotlissa vastaanotto oli tavanomaisen lämmin ja 

pääsimme meitä varten katettuun pöytään kynttilöiden 

valossa nauttiman maittavaa ateriaa. Myrsky oli kaata-

nut jossain puun sähkölinjalle ja sähköt olivat poikki. 

Samoja ongelmia siellä on kuin Suomessakin. Mietim-

me jo, miten iltahartaus voidaan pitää ilman valoa, 

mutta aterian aikana räpsähtivät valot päälle! 

     Saimme pitää aamu- ja iltahartaudet ja laulaa niissä 

puutteellisella kielitaidollamme lauluja venäjäksi ja 

käyttää puheenvuoroja. Tilaisuuksien lopussa monet 

tulivat eteen ja rukoilimme heidän kanssaan. Erikoi-

sesti jäi mieleen nuori, vasta kolme kuukautta keskuk-

sessa ollut mies. Hänestä näkyi päällekin, että mies on 

muuttunut. Rukoillaan, että hän ja muut uskovat voisi-

vat kasvaa uskossaan ja olla avuksi muille, ja kotiudut-

tuaan olla omilla paikkakunnillaan johtamassa huu-

meiden orjia uskoon ja vapauteen Jeesuksessa!  

      Ensimmäinen ilta jäi erikoisesti mieleen. Risto lau-

loi Leidan kanssa matkalla käännetyn ”Amazing gra-

ce”in venäjäksi, josta hänen oli hyvä jatkaa kertomalla 

lauluntekijän, entisen orjakauppiaan uskoontulosta, 

joka ilmeni mahtavasti laulun sanoissa. Hän jatkoi Ta-

panin aloittamaa tuhlaajapojan vertauksen kertomista,  

UZBEKISTANIN  PAKOLAISIA 

 
     Rakas sisaremme Herrassa, Gulja Mirzamehdova 

läheltä Morhovaa, Novgorodin alueelta, kääntyi 

puoleemme pikaisen tarpeen kanssa.  

    Kolme uskovaista, jotka olivat olleet jo vankilas-

sakin uskonsa tähden kotimaassaan Uzbekistanissa, 

sekä heidän mukanaan köyhä perhe, ovat saaneet 

tilaisuuden muuttaa Venäjälle, Novgorodin alueelle. 

Gulja oli käynyt Novgorodin kuvernöörin puheilla 

ja hän oli luvannut tulokkaille oikeuden rekisteröi-

tyä, sekä antaa palan maata ja starttirahaa oman elä-

män aloittamiseen.  Aluksi he voivat asua Guljan 

perheen luona Morhovan lähellä. Gulja perheineen 

on aikoinaan itse joutunut lähtemään Uzbekistanis-

tanista samalla tavoin tultuaan kristityiksi. 

      Guljan tytär, Nadira, matkusti Tashkentiin autta-

maan pakolaisia matkaan lähdössä. Guljan sisko 

työskentelee siellä paikallisessa virastossa ja on lu-

vannut auttaa matka-asiakirjojen kanssa. Tarvittiin 

enää vain lisärahoitusta kahdelle henkilölle. Idäntyö 

lähetti puuttuvat matkarahat,  siirtomaksun kanssa n 

450 euroa Western Unionin kautta uskoen, että ha-

lukkaita lahjoittajia löytyy täältä Suomesta. Pari 

päivää myöhemmin saimme tietää, että rahat olivat 

menneet perille ajoissa ja pakolaiset pääsivät lähte-

mään Uzbekistanista perjantaina 28.3. 

      Idäntyön keskimääräiset kulut ovat kuukausit-

tain yli 3000 euroa, usein on ollut vaikeuksia saada 

kokoon tuota summaa. Nytkin maaliskuussa olem-

me jäljessä tavoitteesta, koska kirpputorit ovat tuot-

taneet koko alkuvuoden heikosti.  

    Lahjoituksille ja uhrauksille on aina tarvetta, 

myös nyt, kun saimme mahdollisuuden auttaa näitä 

idän marttyyreita. Lahjoituksia tälle asialle voi lait-

taa Idäntyön tilille, viestinä: Gulja.  

      Uskon ja tiedän, että meillä suomalaisilla on va-

raa antaa ja se tekee myös hyvää meidän sydämen 

maaperällemme!  

 

”Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, 

ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Juma-

la rakastaa!  

   Myös kerran Kuningas- Jeesus sanoo: `totisesti 

minä sanon teille: kaikki mitä olette tehneet yhdelle 

näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet 

minulle.´ Matt. 25:40.  

       Jeesuksessa, Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 

 

Internetissä voi katsoa TV7 kuvaaman videon Po-

povkan miestenkodista osoitteessa :  

http://www.tv7.fi/vod/player/?program=37729 

 Tai: Pisaroita, Popovkan miestenkoti. 

Hyvin kerrottu dokumentti Jumalan muuttavasta 

voimasta narkomaanien keskuudessa.  

 

Jutun kuvat Hannu Tuunanen 



ettei  tuo kohtaaminen ja rakkauden kokemus ollut vain 

sen hetken tunne, vaan uusi elämä jatkui joka päivä ja 

poika sai olla "oikeissa" töissä siitä lähtien Jumalan 

armosta. 

    Lauantaina saimme tutustua myös alueen muutamiin 

kohteisiin lumiseksi muuttuneessa maisemassa.  

Tapanin ystäväperhe oli Ristolle uusi mukava tutta-

vuus. Erikoisesti Sasha poika kiinnostui hanurista ja 

ystävystyi Riston kanssa. Me miehet saimme nauttia 

myös venäläisestä saunasta vastan ja saunapipon kans-

sa, Risto ensimmäistä kertaa.  

      Sunnuntaiaamun aamuhartaus keskeytyi palohäly-

tyksen takia. Kovaäänisistä alkoi kuulua, että on vaara-

tilanne ja kaikkien pitää poistua ulos tavaroineen heti. 

Siellä on siis hyvin toimiva palohälytysjärjestelmä. 

Pian kuitenkin tuli uusi ilmoitus, että vaara on ohi. Il-

meisesti jossakin oli ollut savua, joka oli käynnistänyt 

palohälytyksen. Ihmiset kuitenkin ehtivät siirtyä aamu-

palalle. 

      Valera ja Larissa kutsuivat meidät vielä kotiinsa 

lähtökahville lettujen, hillon ja smetanan kera. Perheen 

lapset Daniel ja Sonja ovat tosi avoimia ja suloisia. Da-

niel osaa jo sen verran englantia, että voitiin keskustel-

la hiukan englanniksi. 

      Uusi Elämä keskuksessa on ollut ulkonaisesti rau-

hallista ja mieleen jäi erityisesti Larissan kommentti 

hänen osoittaessaan sormellaan taivasta kohti: ” Hän 

pitää meistä huolta. Me saamme olla turvassa.” Monet 

muistuttivat meille: ”Tulettehan uudelleen. Käyntinne 

täällä on meille todella tärkeää.” 

     Paluumatka sujui vaikeuksitta alkumatkan lumisuu-

desta huolimatta ja auton kylkiin tuli paksu kerros ku-

raa ja mittariin yli tuhat kilometriä lisää! 

     Kiitos esirukouksistanne!  Oli hyvä kulkea rukous-

ten alla. Koimme todella, että Herra siunasi koko mat-

kan, kaikki tilaisuudet ja kontaktit. Muistetaan edelleen 

Uusi Elämä Keskuksen työtä, että he voisivat vielä 

enemmän auttaa huumeiden pauloissa olevia vapauteen 

Kristuksessa!  

 

         Kaisa ja Hannu Tuunanen,  

         Tapani Vanhala ja Risto Ropo 

   MEKSIKOSTA  VENÄJÄLLE 
 

    Olemme tutustuneet Suomessa Betel– järjestöön, 

jolla on päihdevieroituskoteja monissa maissa. Suoma-

lainen Betel-koti toimi aiemmin täällä Riihimäellä, ny-

kyään Hyvinkäällä. Idäntyöllä on ollut jonkin verran 

heidän kanssaan yhteistoimintaa. 

     Tästä johtuen saimme pitää vierainamme Peltolassa 

noin parin kuukauden ajan meksikolaisia lähetystyön-

tekijöitä, jotka viisumin uusimisen takia tarvitsivat 

asuinpaikkaa täältä. Ensin tulivat pariskunta Cyntia ja 

Jose Martin Corona, myöhemmin vielä kaksi naista 

Brenda ja Maria. Kaikki he ovat olleet Betel -työssä 

Venäjällä, Brenda kaikkein kauimmin, jo seitsemän 

vuotta.  

     Koko Suomessa olonsa ajan he ovat työskennelleet 

Hyvinkään Betel-kodissa joka päivä. 

      Martin ja Cyntia ovat olleet työssä Venäjällä lähes 

kolme vuotta ja pitävät työstään. He toivovatkin voi-

vansa saada seuraavaksi kolmen vuoden viisumin ja 

jäädä Kolosokiin vaikka pidemmäksikin aikaa. Työ on 

palkitsevaa, monipuolista ja siinä näkee paljon Juma-

lan ihmeitä. 

     He ovat kotoisin Meksikosta, Veracruzin kaupun-

gista, joka on suunnilleen Helsingin kokoinen. Meksi-

kossa on 111 milj asukasta ja se on maailman suurim-

pia espanjankielisiä maita. Siellä on paljon ihmisoikeus

- ja huumeongelmia. Yhdysvaltoihin pakenee vuosit-

tain  140000 henkeä.  

    Martin oli itse aiemmin sortunut huumeisiin, mutta 

vapauduttuaan niistä kävi Raamattukoulun ja työsken-

teli katulasten auttamiskeskuksessa. Cyntia oli samaan 

aikaan tyttöjen vastaavassa talossa työssä ja näin he 

tutustuivat ensin seurakunnassa ja työn merkeissä, 

mutta sitten rakastuivat ja menivät naimisiin v. 2008. 

He halusivat lähteä lähetystyöhön ja heidän seurakun-

tansa Centro Cultural La Rosa lähetti heidät Venäjälle. 

Ensimmäinen ajatus oli: Ei, ei sinne, siellä on kylmää! 

+45 astetta oli siihen asti heille ihannelämpötila. Mutta 

työ on vienyt mukanaan ja pakkasista on selvitty. 

     Torstaina 27.3. pariskunta sai tiedon, että uudet vii-

sumit on allekirjoitettu ja seuraavalla viikolla he palaa-

vat Kuolemajärven, ven. Pionerskoe –järven, rannalle 

Kolosokiin, 

omaan Betel-

kotiinsa.      

      Brenda ja 

Maria saivat vii-

sumit Ukrainaan 

jo viikkoa aiem-

min.     

                                         

Helena Jokinen 

    

      

 

 

 



 

 

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 

(Voimassa olevaa keräyslupaa ei vielä ole, mutta tulossa 

on!) 

 

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 

SAPATTI-ILTA   PELTOLASSA  

25.4.2014 KLO 18 

Juhlassa puhuvat Asta ja Bartolomeo Brencipe,   

musiikkia Outi Lyytikäinen  
 

Aterian hinta 15 € 

Ilm 22.4. menn Helena 0503734070,  

      AJANKOHTAISIA UUTISIA    
 

     Juuri tulleessa IRRTV:n uutiskirjeessä, maalis-

kuu/2014, oli koskettava kuva Kiovan Maidan aukiolta. 

Siinä valtavat väkijoukot ovat rukouksessa, monet pol-

villaan ja itkien. Kuvatekstissä kerrotaan, että vt presi-

dentti Aleksandr Turtsinov, joka on baptistipastori, on 

kehottanut koko kansaa rukoilemaan ja paastoamaan 

maan tilanteen puolesta. 

         Uusi Tie lehti kertoo viime numerossaan 11/2014, 

että Ukraina on hengellinen keskuspaikka kaikille enti-

sen Neuvostoliiton maille. ”Olen sitä mieltä, että ei vain 

Ukraina saa vapautta ja koe herätystä, vaan tällä on vai-

kutuksensa myös Venäjälle.” sanoi siellä kriisin keskellä 

toimittaja Olga Bidnenko ja pastori  Anatoly Kalyzhny 

sanoo : ”Ukrainan kriisi ei ole meidän sotamme, vaan 

Jumalan sota. Tehtävämme ei ole taistella henkilökohtai-

sesti, vaan rukoilla ja luottaa Jumalaan.” 

      Me voimme ottaa nyt mallia suuren maailman tapah-

tumista. Suomessa on valtavia ongelmia omasta takaa ja 

valtiovalta tekee juuri suuria ja todella vaikeita päätök-

siä. Kansalaisten tulee nyt herätä ja nousta rukoilemaan 

Jumalan armahdusta kansallemme ja päättäjillemme, 

kaikki yhdessä rintamassa. 
 

     Viikolla 14 Riihimäen seudulla voi toteuttaa yh-

teistä rukousta 7/24 periaatteella. Koko viikko, vuo-

rokaudet ympäri, on jaettu rukousvuoroihin. Erityis-

aiheena on syksyllä toteutettava mediamissio Päijät- 

ja Kanta-Hämeessä. Jos et ole vielä mukana, ota yh-

teyttä Pertti Pohjanvuoreen (0407270120) joka koor-

dinoi toimintaa.  

 Uskonyhteys seurakunnassa Junailijankatu 15 on 

perj 4.4. klo 18 Ylistystä ja rukousta tähän liittyen. 
        Ja jatketaan rukousta edelleen!                        HJ        

                   Tulevia tapahtumia: 
 

- viikko 14 rukousviikko Riihimäellä, pe 4.4. Yhtei-

nen juhla Uskonyhteys seurakunnassa klo 18 
- Matka Viipuriin 5.4. Hinta 20 € 
- Riihimäen Idäntyön Kevätkokous 6.4. klo 15 Sipu-
saaren srk-kodissa, sopparuokailu ja RUKOUSHET-
KI sen jälkeen 
- Lähetysmyyjäiset Kirkkopuistossa 12.4. alk. klo 10 
Idäntyöllä siellä myös myyntipöytä. Toivotaan run-
sasta osallistumista! 
- Raivaustalkoot Makasiinin piha-alueella 12.4. klo 
15 alkaen. Siivotaan puskat ja rojut pois, laitetaan 
kaunista tilalle. 
- Matka Morhovan kylään Novgorodin alueelle 18. -
23.4. viettämään Pääsiäistä. Matkan hinta 170 € 
- Tapanin kanssa Tolmatsevon lastenkotiin 8-9.4. 
50 € ja Kotliin viikolla 19 tai 20, 3 arkipäivää. Mat-
kan hinta 80 € 
- Seuraavat Sapattiateriat Peltolassa 25.4. ja 23.5. 

Hiljaisen viikon maanantaina 14.4.  

Sanan ja rukouksen ilta klo 18.30 

puhujana pastori Hannu Paavola 


