
Vera 
Lasten kesäleirit ovat muotoutumassa 

       Eestin leirille 24.-26.6. olemme saaneet 

melko mukavasti ruokalahjoituksia. Keräyk-

seen tuli tarpeeksi reppuja ja laitamme peh-

molelun niihin ja ehkä muutakin kivaa. Mat-

kaan Massuun on lähdössä kolme henkeä 

kahdella autokuormalla.  

   Peltolan leirille 15.-22.7. tulee 9-17 v lapsia 

Pietarista n. 30. Lasten kanssa tulee 4-5 oh-

jaajaa, lisäksi tulevat suomalaiset ja venäläi-

set lastenohjaajat ja tulkit. Perhettä tulee ole-

maan siis päivittäin n 50 henkeä.  

    Olemme saaneet ainakin jo perunat leirille 

lahjoituksena, särvintä ehkä myös löytyy. As-

kartelutarvikkeita, erilaisia palloja peleihin tar-

vittaisiin myös. Avustajia tarvitaan vieläkin ja 

autokuljetus Pietarista maksaa jo 1250 €. 

    Etsimme myös ystäväperheitä lapsille yh-

den päivän perhevierailua varten ja kuljettajia 

uinti– ja muillekin retkille. 

      Sunnuntaina 21.7. klo 14 on sitten riemu-

kas kansainvälinen lastenjuhla, jonne kaikki 

halukkaat saavat tulla. Tervetuloa!    HJ 

     

 

 

 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

 

Kesä- ja heinäkuu 2013 

Samalla viivalla 

      Radio Deissäkin soineen Vainio-yhtyeen kappa-

leessa lauletaan: ”me olemme… Samalla viivalla 

ristiltä katsottuna, samalla viivalla Jumalan mitoilla 

mitattuna, samalla hinnalla lunastettuja, samalla täy-

dellisellä rakkaudella rakastettuja.” 

      Noita sanoja tarkatessa nöyrtyy muistamaan ase-

mansa (Room.3:9-12), joka paitsi saa aikaan kiitolli-

suutta, tarjoaa myös erään lähtökohdan uskon asiois-

ta kertomiseen, ihmisiä kohdatessa. Monen kuvitel-

mahan on, että tulisi olla jotenkin parempi ihminen 

voidakseen käydä vaikkapa Jumalan palveluksessa. 

      Alan kuitenkin toisaalta olla sitä mieltä, että läh-

tökohtien jälkeen olisi kerrottava vaihtoehdoista. 

Englannissa olen nähnyt sitä toteutettavan, joidenkin 

kirkkojen pihamailla olevilla, kaduille suunnatuilla 

tauluilla, joissa on lukenut esim. ”the Wages of sin is 

death, but God’s gift is eternal life in Jesus Christ.” 

Room 6:23.  

      Piston tällaisesta, (miel. henkilökohtaisesta), 

viestistä sydämeensä saanut, armoa janoava, on sit-

ten ohjattava Jeesuksen luokse ja seurakunnan yh-

teyteen Matt. 11:28. 

      Teemme työtä lähetyskentillä, joissa emme 

useinkaan tiedä missä määrin ihmiset ovat kuulleet 

Jeesuksesta, näkisin että on hyväksi tuon Vainion 

laulun tavoin muistaa tuoda esiin samanarvoisuut-

tamme kuulijoiden/avustettaviemme kanssa. 

     ”Samalla etäisyydellä taivaasta, samalla tavalla 

riippuvaisia armosta, ansiotta kutsun saaneita, kutsun 

kerran kotiin palata.” 
 

Puh.joht. Jari-Pekka Koppinen 

 

Ps. muistakaahan tukea yhdistystämme rukouksin ja 

avustuksin. Edessä on haasteita parin leirin muodos-

sa, unohtamatta kuukausittaisia avustuskohteitamme 

Venäjällä. 

 

Enon turvallisesta sylistä on pienen Sofian turvallista 
katsella kylään tulleita vieraita Morhovassa 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



Tekemisen meininkiä 
 

     Iltakahdeksalta kolmen miehen po-

rukka istuttaa perunaa kaksirivisellä is-

tutuskoneella. Paljon on jo maassa mutta urakkaa riit-

tää.  Olin Elvira Jurosen kanssa juuri äsken tulleet Kot-

liin Uusi Elämä-keskukseen ja halusimme vielä illalla 

lähteä katsomaan kun talon väki oli kevään kylvö- ja 

istutustöissään.  Perunaa istutetaan kuusi hehtaaria. 

Tien toisella puolella paljon suurempi joukko on kaalin 

istutustyössä. Puoliautomaattisella viisirivisellä koneel-

la istutus kävi joutuisasti. Oliko kuitenkin koneessa vi-

kaa vai säädöissä tai tekniikassa, koska puoli tusinaa 

ihmistä joutui koko ajan paikkaamaan koneen työtä. 

Riviin jäi aukkoja tai kaikki taimet eivät olleet maassa 

kiinni ja näitä jouduttiin käsin korjailemaan. Mutta lop-

putuloksesta tuli hyvä. Myös kaalia istutetaan kuusi 

hehtaaria. Kuulimme että lisäksi porkkanaa kylvetään 

1,5 hehtaaria ja punajuurta 3,5 ha. Lisäksi heillä on kas-

vihuonetuotantona kurkkua, tomaattia, yrttejä ja kuk-

kia. 

      Natasha Matevosyan kertoi meille viime aikojen 

kuulumiset. Pietarin notariaattivirasto, jonka takana on 

ilmeisesti valtio, on yrittänyt lakkauttaa heidän Kotlin 

toimipisteensä ja tavoitteena on ollut saada heidän ra-

kennuksensa ja huomattavat maa-alueensa muuhun 

käyttöön. Takana on mm lähelle valmistuva uusi  Ust-

Lugan suursatama ja sen vaatimat tarpeet. Kilometrin 

päässä heidän keskuksestaan kulkee rakenteilla oleva 

uusi nelikaistainen moottoritie satamasta Pietarin suun-

taan. 

Natasha kertoi, että viranomaisilla oli tavoitteena sul-

kea Kotlin keskus jo viime vuoden puolella, mutta toi-

minta jatkuu. He ovat olleet käräjillä tästä keskuksen 

lakkauttamisasiasta tähän mennessä jo seitsemän kertaa 

ja ovat voittaneet käräjillä joka kerta. Sen sijaan joita-

kin asian alkuun panneita notaareja on rangaistu niin 

että heidät on alennettu virassaan. Keskuksella on ollut 

hyvät tuomarit alusta asti. Ja tämä on ensimmäinen ker-

ta Venäjällä, kun kukaan on voittanut käräjillä viran-

omaisia vastaan. 

      Mutta on se kalliiksikin tullut. He ovat maksaneet 

tuomareille 150 000 ruplaa ja nyt heillä on velkaa pal-

jon, kun kaikki rahat ovat menneet tuomareille. Lisäksi 

tämä jatkuva tarkastusten teko, kuulustelut ja tarkkail-

tavana olo ovat vaikuttaneet siten, että heillä on Kotlis-

sa nyt väkeä puolet vähemmän kuin vuosi sitten. Tä-

män hetken vahvuus Kotlissa on 45 henkeä. Koska suu-

ri osa on entisiä rikollisia, he eivät ole kestäneet jatku-

vaa tarkkailua, häirintää ja viranomaisten mielivaltaa, 

vaan ovat lähteneet pois. Mutta osa lähteneistä on jo 

tullut takaisin. 

      Henkilökunnalla on kuitenkin luja usko ja luotta-

mus tulevaisuuteen. Sitä todistaa mm se, mitä  Natasha 

kertoi, että tänä keväänä he laittavat kaikkia viljelys-

kasveja peltoon yhtä suuret määrät kuin viime vuonna-

kin, vaikka työntekijöitä onkin puolet vähemmän. Jos 

kevään kylvöaikana jo työpäivät olivat pitkiä, kuten 

alusta kävi ilmi, niin syksyllä saattaa olla todella suuria 

ongelmia sadon talteen saamisessa. Talkoolaiset Suo-

mesta olisivat todella tervetulleita syksyllä sadonkor-

juun aikana, tervetuloa, sanoi Natasha. 

      Preobrasenkan toimipaikka ei ole joutunut näissä 

myllerryksissä yhtä koville, mutta kyllä sielläkin on 

tarkastuksia ollut tiheään. Nyt he suunnittelevat sinne 

pientä uutta hotellia. Paikka on vielä lähempänä sata-

maa, joten majoitustarvetta ja käyttöä hotellille löytyisi. 

Tästä sikäläiset paikalliset kyläläiset ovat hermostuneet 

ja vaativat paikan sulkemista. Ongelmia siis riittää. 

       Pari vuotta sitten aloitimme Riihimäen Idäntyön 

piirissä hankkeen saada ystäväperheitä Suomesta Uusi 

Elämä-keskuksessa syntyville uusille vauvoille. Heille 

oli silloin odotettavissa oikein vauvabuumi. Nyt ensim-

mäinen tämän buumin lapsista, laitoksen johtajaper-

heen Sergei ja Natasha Matevosyanin Diana on juuri 

täyttänyt kaksi vuotta. Yhteensä lapsia on tämän jäl-

keen syntynyt ainakin viisitoista, aivan tarkkaa lukua 

he eivät suoralta kädeltä osanneet kertoa nyt käydes-

sämmme. Ystäväperheitä Suomesta on nyt seitsemän. 

Jos kiinnostusta on, niin edelleen on mahdollisuus ryh-

tyä ystäväperheeksi jollekin jo syntyneelle lapselle ja 

saada hänestä ystävävauva ja ystävälapsi. 

      Uusi Elämä-keskuksen tilanteeseen ja taisteluun 

olemassaolostaan sopi hyvin seuraava Raamatunkoh-

ta:” Olkaa lujia ja rohkeita! Älkää pelästykö Assyrian 

kuningasta ja hänen suurta joukkoaan, sillä meillä on 

puolellamme suurempi voima kuin hänellä. Hänen voi-

mansa on ihmisvoimaa, mutta meidän kanssamme on 

Herra, Jumalamme, joka auttaa meitä ja sotii puoles-

tamme.” 2.Aikak.32:7-8 

      Tapani Vanhala    

      http://newliferus.ru/ 

 

 

 

Ronja ehti tutustua myös uuden asukkaan, Sergein kanssa 



Maalla kaikki kasvaa 
 

      Pietarilainen Mirotvorets –seurakunta on ostanut 

jälleen yhden hirsitalon Morhovasta, siinä asuvat 

lähetit Segei ja Anatoli. Saimme asua siellä touko-

kuisen vierailumme ajan. Idylli oli täydellinen: läm-

min auringonpaiste helli juuri istutettuja ja kylvetty-

jä kasveja, käet kukkuivat siellä ja täällä, koko yön 

satakieli lauloi ikkunan takana kilpaa muiden lintu-

jen kanssa, tuomet aloittelivat kukintaansa. Kesä oli 

siellä pari viikkoa edellä ja haikarat taisivat jo hau-

toa pesissään.  

     Seurakunnan lähetit olivat asuneet tähän asti Vo-

sovien talon toisessa päädyssä, mutta se oli nyt pin-

taremontoitu heidän omalle perheelleen. Kaikille 

seitsemälle lapselle oli tilaa, aiemmin he asuivat ko-

ko perhe yhdessä huoneessa. 

     Matkasta 8.-11.5. muodostui mukana olleen Ron-

ja -tyttösen takia myös tutustumismatka paikallisiin 

kotieläimiin: hevosiin, lehmiin, ankkoihin, kanoihin, 

lampaisiin, possuihin, kissoihin ja koiriin. Kaikki 

eläinten kasvatus tapahtui siellä täysin luomuna ja 

niin rakkaudella. 

      Guljan perhettä tapasimme kotonaan myös, 

veimme sinne vihdoin kahta sukupuolta olevat tyrnit 

entisten tyrnien iloksi. Ne eivät ole koskaan tuotta-

neet satoa vaikka ovat kasvaneet puiksi. 

       Illalla oli rukoushuoneessa iltakokous, johon 

kerääntyi jälleen paljon kylien väkeä, varsinkin lap-

sia.  Puheet olivat pitkiä ja niitä oli monta. Vihdoin 

ne päättyivät ja nuoret purkautuivat ulos juttelemaan 

ja juoksentelemaan. Juotiin teetä yhdessä ja nautit-

tiin seurustelusta. 

    Maalla oli vuoden kiirein aika, piti saada kasvit 

maahan ja eläinten laitumet kuntoon. Emme olleet-

kaan täällä vihreässä satumaassa siksi kuin yhden 

yön. 

    Syyskuun vaiheilla teemme jälleen uuden Morho-

van matkan, jos Herra suo.            Helena Jokinen 

Pietarissa oli ihana kevät! 
 

     Liisa ja Jukka Järvi, Marjo Salminen, Lisa Klenberg, Ter-

ho Pelkonen ja Helena Jokinen olivat hyvin onnistuneella 

matkalla Pietarissa 17.-19.5. Käväisimme miestenkodissa 

Laupias samarialainen, jonka toimintaa tuemme. Pitkästä 

aikaa tapasimme pastori Aleksein, joka oli tullut pojille illan 

raamattuopetusta vetämään.  

     Seuraavana päivänä kävimme tutustumassa Kollontaika-

dulla sijaitsevaa uskovien ylläpitämään Elämä -lastenkotiin. 

Siellä vallitsi lapsilla rauha, niin sydämissä kuin huoneissa.   

     Käväisimme samalla kadulla sijaitsevassa Avoimet sydä-

met –narkomaanien evankelioimiskeskuksessa. Tapasimme 

siellä pari nuorta veljeä, jotka olivat vapautuneet huumeista, 

heidän ilonsa viritti meidätkin ylistykseen. Vielä kolman-

nessa miesten asuntolassa kävimme, Mirotvorets seurakun-

nan pari kuukautta sitten avaamassa kodissa yhdeksälle mie-

helle. Marraskuusta asti tila oli jo seurakunnan toimintatila-

na, jossa aluksi jaettiin apua kriisitilanteissa oleville ihmisil-

le. Ensimmäiseksi siellä tuli meille esittäytymään juuri päi-

vää aiemmin asuntolaan tullut Oleg Romanov! Niin, juuri se 

sama Oleg, johon tutustuimme Metallostroin vankilassa 

1995. Liisa keskusteli hänen kanssaan ja kyseli tarkkaan, 

mitä hänen elämässään oli tapahtunut sen jälkeen kun häntä 

viimeksi tapasimme Pietarissa 2004. Olegin poika oli ve-

nähtänyt siitä ajasta 13 -vuotiaaksi miehenaluksi. Kovin ta-

saisesti ei ollut Olegin matka taittunut, kolme vuotta oli 

mennyt kadulla asuessakin, mutta nyt hänellä oli vakaa ai-

komus ottaa Jeesuksen kanssa uusi suunta elämäänsä. 

     Masha -kodin tyttöjä kävimme myös katsomassa ja Mar-

jo puhui heille hyvin koskettavasti. Kaikki tytöt kuuntelivat 

hievahtamatta kun hän kertoi miten Jumala heitä jokaista 

rakastaa ja kuinka he ovat juuri siksi valtavan arvokkaita ja 

siunattuja!  

      Hienoin kokemus oli kuitenkin sunnuntain vierailu lä-

hellä Metallostroita, Pantonnyin kylässä, sijaitsevassa Arkki 

-seurakunnassa. Aleksei Kosulev oli seurakunnan pastori, 

jonka Jukka ja Liisa tunsivat jo vuosien takaa. Seurakunnan 

Jumalanpalvelus oli valtavan upea, väkeä oli sekä nuoria, 

että vanhoja, osaava musiikkiryhmä, sydämestä nousevaa 

ylistystä, vieraileva pastori piti hyvän raamattutunnin, kai-

kille todistajille, kiitosaiheen esittäjille, vaikeitakin rukous-

aiheita jättäville, annettiin aikaa kertoa itse asiansa. Lapset 

saivat pyhäkoulun kevätkauden päätökseksi lahjoja ja nuo-

rukaisiksi kasvaneet siunattiin uuteen elämänvaiheeseen. 

Meidänkin ryhmämme siunattiin ja erityisesti Jukan puoles-

ta rukoiltiin. Aikaa tähän kaikkeen tietysti kului reilu kolme 

tuntia, mutta senkään jälkeen ei kenelläkään tuntunut olevan 

kiire minnekään.  

     Pääsin juuri kehumasta muusikoita ammattimaisen taita-

viksi, kun tämä rumpali sieltä saapui eteeni: Terve Helena! 

Siinä olikin Oleg Datsenko! Hän oli myös vanha ystäväm-

me, ensin kohdattu Metallostroissa, myöhemmin Suomessa 

mansikkamailla ja kaalipelloilla. Ihana nähdä häntä tässä 

seurakunnassa, arvostettuna ja vahvassa uskossa.  

Helena Jokinen 

 

Liisa ja Jukka Järvi tapasivat Oleg Romanovin  
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Vera lehden toimitus,  

kuvat ja toteutus Helena Jokinen 

SAPATTIATERIA 
Peltolassa  14.6.2013 klo 18 

Riihimäentie 4310 

 

Ebenezer –järjestöstä Richard Jyrgen puhuu 

Mukana myös Outi ja Hannu Lyytikäinen 

 

Aterian hinta 15 € 

Ilmoittautumiset viim. 11.6. 

Helena Jokinen 0503734070  

 
Idäntyön vapaaehtoisten ja ystävien perinteinen 

 

VIRKISTYSPÄIVÄ 
kesäluonnon ja veden äärellä 

Kesijärvellä Raili Salon mökillä 17.8.2013 
 Yhteislähtö Makasiinilta klo 12 tai kerätään lähtijät 

matkan varrelta, kuten sovitaan. 
 

Tervetuloa! 
Ilmoittautumiset Jari-Pekka Koppinen  0500715908 

MAKASIINI 
Kylänraitti 3 Riihimäki 

 

avoinna kesäkuussa ma-pe klo 12-17 

   heinäkuussa suljettu 

               elokuussa ma-pe klo 12-17 
 

TERVETULOA OSTOKSILLE! 
 

Onnea Lilja syntymäpäivänäsi  3.6.2013  
 

Kiitos suuriarvoisesta työstä, jonka olet tehnyt  
vankien ja muiden hyljeksittyjen parissa!  

Jumalan siunausta sinulle toivovat 
Riihimäen Idäntyön ystävät 

Muista rukoilla! 

 

-  Israelin puolesta, monelta taholta viholliset keräänty-

vät sitä ahdistamaan eikä puolustajia löydy 

-  Juutalaisten puolesta kaikkialla maailmassa, että he 

palaisivat Jumalan tahdon tielle ja Israeliin, antisemitis-

min noustessa 

-  Oman kansamme päättäjien puolesta, että emme aset-

tuisi kansana Jumalan tahtoa vastustamaan  

-  Herätä Herra kaikki uskovat etsimään eksyneitä, ru-

koilemaan ja taistelemaan toisten uskovien puolesta, 

kääntämään paha hyväksi.   

-  Anna, Herra sinun hyvien suunnitelmiesi toteutua 

meidän jokaisen lähipiirissä 

- Siunaa lastenleirimme, niin että lapset saisivat vahvoja 

eväitä tähän elämään ja iankaikkisuuteen asti. 


