
         Uutisia ja rukousaiheita 

 

Olemme tutustuneet messiaaniseen 

seurakuntaan Pietarissa ja heidän 

pastoriinsa Aleksandr Shmidtiin ja 

tarkoituksemme on kehittää yhteistyötä 

heidän kanssaan 

 

Miesten asuntolan lisäksi Pehskovit ovat 

avanneet ovia myös asunnottomille 

naisille! 

 

” L aupias samarialainen ”  järjestön 

kasvaviin tarpeisiin, saunan ja naistentalon 

remontteihin, tarvitaan varoja. Pitäisi saada 

uusia tulolähteitä! 

 

Novgorodin matkalle 8-12.8. lähtijöiden 

INFO tilaisuus pidetään 1.7. klo 17 

Makasiinissa, Riihimäellä. 

Toivottavasti kaikki matkalle lähtijät 

voivat saapua mukaan! 
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    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAALAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

      Pastori Aleksandr Schmidt ja vaimonsa Olga 

 

             Pieni Kiitosnurkka 

 
         Kiitos, kun sain iloita, riemuita ja tavata 
ihanat Masha-kodin tytöt. Vain Jeesus, sinun 
kanssasi, sinun takiasi se on mahdollista!  
        Kiitos Jeesus, että olet varjellut esikoiseni 
nuoruuden myrskyissä. Olet varjellut hänet, kuten 
sanasi sanoo:” Ps.91 Sillä hän antaa enkeleilleen 
sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He 
kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen 
loukkaisi.” Annoit hänelle elämän ja ammatin ja 
ihanat lapset!  Sinä olet kaiken hyvän antaja! t.äiti         

    
Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tah-
to teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. 
1Tess. 5  
Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kai-
ken elinaikani; ja minä saan     asua Herran 
huoneessa päivieni loppuun asti. Ps. 23 

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

 

KIITOS! 

mailto:lisa@klenberg.inet.fi


      Toukokuun matkalle Pietariin olivat läh-

dössä Lisa Klenberg ja Helena, sekä Kuole-

manjärvelle, siis venäläisittäin Krasnaja Dali-

naan, Raija Vesala ja tulkkinsa Toini Ihokas. 

   Raija terveydentilassa olikin tapahtunut jäl-

leen Jumalan ihme, kaikki arvot olivat kohdal-

laan juuri edellisellä viikolla olleissa tutkimuk-

sissa. Lääkäri oli itse käyttänyt juuri ”ihme” -

nimitystä. Raijalle on näitä ihmeitä sattunut 

aiemminkin.  

      Lisan kanssa oli monia ihania tapaamisia 

myös. Ensi kertaa kanssamme ollut tulkki, 

Oleg Osipov, oli yksi heistä. Sen lisäksi, että 

hän oli erinomainen, uskova tulkki, osoittautui, 

että hän osasi muitakin kieliä, espanjaa, kore-

aa, ruotsia, mm. Lisäksi hän oli juutalaista syn-

typerää! Aiomme tutustua hänen isänsä messi-

aaniseen seurakuntaan seuraavilla matkoilla. 

    Tutustuimme tällä matkalla messiaaniseen 

seurakuntaan, joka kokoontuu Pyhän Marian 

kirkon omistamissa tiloissa. Heidän pastorinsa 

Aleksandr Schmidt on koulutukseltaan luteri-

lainen pappi, aiemmin hän oli pappina Kolppa-

nan seurakunnassa. Tämän juutalaisseurakun-

nan pappina hän on ollut reilun neljä vuotta. 

Sitä ennen täällä tehtiin juutalaistyötä suoma-

laisin voimin. Oli ihana olla heidän seurakun-

tansa kokouksessa mukana. Nuorin poika 

aloitti tilaisuuden sofarin soitolla, vanhin poika 

hoiti syntetisaattorillaan heprealaisten laulujen 

säestyksen, kaksostytöt huolehtivat, että ulko-

maiset rouvat pysyivät oikealla rivillä ohjel-

malehtisessä. Äiti Olga oli jo etukäteen huo-

lehtinut lasten hyvästä kasvatuksesta. Seura-

kuntalaiset olivat melko nuorta väkeä. 

       Alamme tehdä tämän seurakunnan kanssa 

yhteistyötä, mitä se on, selviää meille aikaa 

myöten. Meidät toivotettiin sydämellisesti ter-

vetulleiksi yhteistoimintaan. 

     Mirotvorets seurakunnan Jumalanpalveluksessa 

kävimme myös. Aiemmin he kokoontuivat Pioners-

kajan konserttitalossa, mutta se puretaan ja siellä ko-

koontuneet seurakunnat ovat joutuneet etsimään uu-

det tilat työlleen. Mikaelin luterilainen kirkko sopi 

hyvin Igor Smirnovin seurakunnan tarpeisiin. 

     Tänä sunnuntaina saarnasi Andrei Murugov, ylis-

tys oli vapautunutta ja seurakuntalaiset näyttivät ole-

van hyvin aktiivisia. Heitä oli koolla noin 100 hen-

keä. 

    Sunnuntaina tapasimme Uusi Sato seurakunnan 

Jumalanpalveluksen aluksi Ljuda ja Andrei Peshko-

via. Meillä ei ollut tulkkia enää silloin mukana, mutta  

ymmärsin kuitenkin, että nyt on avattu kuntoutuskoti, 

jossa on jo seitsemän naista. Talo on erittäin huono-

kuntoinen, siitä ei tarvitse edes maksaa vuokraa.  

      Muuten heillä on ollut vaikeuksia maksaa miesten 

asuntolan vuokraa ( 2000 €/ kk), koska talven sähkö-

laskut ovat olleet kovin korkeat. Sähköä on kulunut 

erityisesti kuumavesiboileriin. Siksi ulkosaunaa on 

alettu innolla rakentaa kulujen alentamiseksi. 

       Rahallisen tuen tarve onkin tällä hetkellä suuri. 

Jätämme sen teille kaikille rukousaiheeksi! 

                                                Helena Jokinen 
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Mirotvorets seurakunta kokoontuu luterilaisen Mikaelinkir-

kon yläsalissa Vasilinsaarella. Jumalanpalvelukseen oli tul-

lut myös alivuokralaisemme Rocio yhdessä ystäviensä kans-

sa.  

Tavattiin myös Sergei ja Natasha Gerasimov, sekä lapset 

Romka ja Darja. Mukavaa, kun voimme tavata ystäviämme, 

kun Jumalanpalvelus on nyt lauantaisin. 

             Pietarissa toukokuussa 



 

       Valentina Simeonintytär Mitroshkina, os. Kirp-

pu, on inkerinsuomalainen tulkkimme Venäjällä ja 

pitkäaikainen ystävämme. Hänen elämänsä on ollut 

tavallista rankempi, mutta ehkä juuri siksi hän on vä-

kevä Jumalan nainen. Hän on palvellut suomalaisten 

ryhmien tulkkina juutalais- ja vankilatyössä. 

        Valentina on syntynyt syyskuussa v. 1928. Lap-

suutta varjostivat inkeriläisten vaino ja myöhemmin 

alkanut maailmansota. Hän meni vasta kahdeksan-

vuotiaana kouluun, sillä kotona oli pikkusisaria hoi-

dettavana. Koulua hän ehti käydä 4 vuotta. He kerjä-

sivät saksalaisilta leipää, muttei heilläkään ollut an-

taa.  Jonkun aikaa perhe söi pelkkää ruohoa tai kun 

saksalaiset ampuivat venäjän armeijan hevosia met-

sään, he söivät niitäkin, vaikka ne jo haisivat. Paljon 

ihmisiä kuoli näinä aikoina nälkään, koska sotatilan 

takia peltoja ei voitu viljellä. Kaksi nuorimmaista si-

sarusta kuoli nälkään ja Eeva- äidillä oli nälästä joh-

tuva vettä vuotava paise jalassa.  Perhe vietiin Vei-

merin leirille Viroon, Valja oli silloin 13 vuotias. 

Vuonna 1943 inkerinsuomalaiset vietiin Suomeen ja 

Kirpun perhe sijoitettiin maalaistaloon Tampereelle, 

Matti ja Iida Linnainmaan tilalle. Heillä oli neljä lasta 

ja täällä syntyi vielä Vihtori- veli. Valja auttoi emän-

tää keittiössä. Valja oli 15 vuotias ja hän halusi eh-

dottomasti mennä rippikouluun. Ensimmäisen ehtool-

lisen yhteydessä hän tunsi Herran läheisyyden. 

        Kaikki inkeriläiset määrättiin palaamaan takaisin 

kotiin. Heille sanottiin, että kirkot ovat auki ja teille 

annetaan omat kodit. Valja ja äiti halusivat kotiin 

vaikka emäntä varoitteli. Isä- Simeon sanoi, että pa-

rempi olisi olla lähtemättä, Suomessa on hyvä olla. 

Silti he lähtivät. Nuorimmainen, Vihtori- veli, oli sil-

loin kaksiviikkoinen. Junan saapuessa Pietarin alueel-

le, ei junan ovia saanut edes aukaista. Kaikki inkeri-

läiset vietiin suoraan Jaroslaviin, Purshovan kolhoo-

siin. Kolhoosiin tuli johtajaksi juutalainen ja hän sa-

noi isälle, jota luuli myös juutalaiseksi: "Sinä Aabra-

hamin poika, mene Viroon junalla, siellä teille on pa-

rempi elämä. Minä en halua, että sinä kuolet nälkään 

minun jalkojeni edessä. Minulla ei ole antaa teille 

yhtäkään siementä varastosta". He menivät Viroon. 

Siellä äiti kävi kylissä työssä, he etsivät asuntoa ja 

työtä. Virosta heidät sitten lähetettiin väkisin Siperi-

aan, Novosibirskin alueelle vuonna 1948. Palkka oli  

olematon, työtä paljon. Talo, jossa he asuivat, oli 

puoliksi maan alla. Heidät kutsuttiin metsää kaata-

maan v. 1949 Pietarin alueelle, mutta lopulta heitä ei  

päästetty sinne, vaan vietiin Karjalaan Kontupohjan  

läheisyyteen. Sinne oli siirretty paljon kansaa Valko-

Venäjältä ja Ukrainasta. Paikkakunnalla oli vain yksi 

kauppa, jonne oli hirvittävä jono. Kirpun perhe, äiti, 

isä, Valja, Nina ja Vihtori asuivat pienessä mökissä, 

lisäksi siellä asui kuusi tyttöä. Valentina teki uutteras-

ti töitä Karjalassa, uitti muun muassa tukkeja miesten 

kanssa. Hänelle myönnettiin tuolloin Karjalan kor-

keimman neuvoston myöntämä kunniakirja moitteet-

tomasta työstä. 

          Paikkakunnalle tuli ryhmä rakennusmiehiä ra-

kentamaan hirsitaloja. Valja rupesi seurustelemaan 

yhden miehen kanssa ja lähti hänen matkassaan Pie-

tariin vuonna 1961, mutta se suhde kariutui jo alle 

vuodessa. Valja kävi toisten tyttöjen kanssa tansseis-

sa, ja siellä hän tapasi Borisin, joka pyysi häntä vai-

mokseen. He menivät naimisiin ja Valja päätyi työ-

hön rautatielle ja heille annettiin keittiö ja huone. 

Valja tuli raskaaksi, muttei tiennyt sitä ja raskas työ 

vaati veronsa ja kolmoset kuolivat kohtuun. Valja 

ehdotti, että he menisivät Pushkiniin ja hän alkoi ka-

tusiivoojaksi, jotta työ olisi kevyempää. Mies, Borja, 

alkoi tehdä hitsaajan töitä. Borja alkoi ryypätä, sillä 

usein palkaksi tarjottiin vain lasillinen vodkaa ja niin 

mies tuli usein kontaten kotiin. Valja teki työtä por-

rassiivoojana ja roskisten siivoojana. Valjaa kehuttiin 

hyväksi työntekijäksi, hän piti paikat erinomaisen 

puhtaana. Työ oli kuitenkin hyvin turhauttavaa. Hän 

kääntyi päällikön puoleen, ja pyysi saada muuttaa.    
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 Valentina Mitroskina, rakas tulkkimme 

Valentina ja Sanni-Maria v. 2008, jolloin Valja täytti 80 vuotta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hän pääsikin lentokonevahdiksi, heidät opetet-

tiin jopa ampumaan. Siellä hän työskenteli 

monta vuotta, Boris vain joi. He jonottivat 15 

vuotta ja saivat Pushkinista kahden huoneen 

asunnon, jossa he asuivat vuoteen 2010 asti. 

Asunnossa asui Valja ja Boris, sekä tytär mie-

hensä ja heidän kahden poikansa kanssa yh-

teensä 20 vuotta! Valjalle annettiin hieno sosiaali-

asunto sotalapsistatuksen vuoksi kaksi vuotta sitten, 

ja nyt hän asuu tyytyväisenä tilavassa kaksiossa rau-

hallisella alueella miehensä ja Vihtori- veljensä kans-

sa. Boris on tullut joitakin vuosia sitten uskoon ja rai-

tistunut! 

       Aikoinaan Pushkiniin saavuttuaan Valja kävi 

seitsemän vuotta luterilaisessa seurakunnassa, sitten 

hänestä alkoi tuntua, että hän tarvitsee enemmän, hen-

ki ei saa ravintoa. Hänelle kerrottiin, että Hatsinassa 

on hyvä seurakunta. Hän löysi vapaaseurakunnan, ja 

siellä hän kohtasi Herran. Pastorina oli tuolloin Alek-

sander Sykiäinen vaimonsa Valentinan kanssa. Siellä 

oli hyvä sana ja hengellinen ilmapiiri. Pyhä Henki 

valtasi Valentinan. Junamatkatkin kokouksiin hän 

lauloi Hengen vaikutuksesta. 

       Erään pidemmän raittiin jakson jälkeen mies ei 

palannutkaan suoraan töistä kotiin. Valentinan sydä-

men valtasi tuska, tuli taas mies humalassa kotiin. 

Valja nousi raamatun äärestä ja löi miestään niin, että 

tämä kaatui maahan. Valja tunsi kuinka Jeesuksen 

läsnäolo katosi samalla hetkellä, eikä ole koskaan 

enää palannut.  Hän oli siitä syvästi murheellinen. 

        Tänä päivänä, Valjan ollessa yli 80 vuotta, hän 

kärsii siitä, että viherkaihi on vienyt näön niin, ettei 

hän enää pysty lukemaan Jumalan sanaa ja kokee siitä 

syystä hengellistä heikkoutta. Kyllä hän on siitä huo-

limatta edelleen aikamoinen Jumalan nainen! 

 

         Valentinaa haastatteli 2012 Sanni-Maria 
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Rengon Säästöpankki 426211-233876 

              FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

Lahjoitukset viite 5005 
 

Puh.johtaja Helena Jokinen 0503734070 

                herijok@elisanet.fi     

Sihteeri  Tapani Vanhala 0400307475 

                tapani.vanhala@kolumbus.fi 

Rah.hoit. Jari-Pekka Koppinen  0500715908 

Pirkko Arola  0405601374 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Heli Virtanen 0415164944 

Risto Jokinen 0403527055 

Lisa Klenberg   0404147893 

                 lisa@klenberg.inet.fi 

Tuulikki Huovinen   0405952807 

 

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 
 

Olkinuoran perhe, Aleksanteri, Zoja ja poika Igor, sekä 
Raija, pikkuserkku Suomesta, tulkkinsa Toini Ihokas ja 
matkakumppani Lisa Klenberg  Krasnaja Dalinan kesä-
paratiisissa, heidän kesämökillään. 


