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                          Hyvät Idäntyön Ystävät 

 

 

 Meille kaikille on ollut miellyttävää saada nauttia lämpimistä loppu-

syksyn päivistä. Vaikka kesä olikin viileä ja sateita riitti, niin meidän 

Idäntyön kesän aktiviteetteja eivät säät juuri haitanneet. 

Muutenkin kesä  ja kaikki meidän talkoomme ovat menneet hyvin. 

Kiitos Herralle ja kiitos teille kaikille talkoolaisille. Onnettomuuksia 

tai vastoinkäymisiä ei juuri ollut. 

 

Tällä hetkellä elämme tavallaan jäähdyttelyvaihetta kesän leirien ja 

muiden talkoiden jälkeen. Tosin Ukrainan keräyksen vaatimat työt 

ovat vielä kesken. Tämä keräys oli hyvin rankka juttu ja sen toteutta-

minen on lyönyt leimansa yhdistyksen muuhun toimintaan. 

 

Makasiini on uudistunut ilmeeltään ja  toimii entiseen tahtiin. Käykää-

pä tutustumassa ja kutsukaa ystävännekin katsomaan. Myytävää riittää 

ja tulopuolta  on vara kohottaa. Käsityökerholaiset kokoontuvat sään-

nöllisesti ja jatkavat entiseen malliin.  Uusi elämä-keskuksen ihmiset 

Larissa ja Valeri  Ostahinin sekä Grigorin johdolla käyvät Suomessa 

avustuskuormia hakemassa kerran viikossa. Me viemme tavarat Hami-

naan ja he hakevat ne sieltä. Avustuskuormien vienti Eestiin eri seura-

kuntiin on myös alkanut. Tätä teemme talvisin. Pääpaino on vanhas-

taan ollut Narvan seudulla Itä-Eestissä.  Yhden päivän pikamatkoja. 

Jos kiinnostaa lähteä mukaan, niin kyselkää, 1-2 henkeä kerrallaan 

mahtuu mukaan. 

 

Elämme sitä aikaa vuodesta, jolloin suunnitellaan myös tulevan vuo-

den toimintaa.  Syyskokouksessa pitää olla selvillä toimintasuunnitel-

ma ja talousarvio ensi vuodeksi. Valmistelut ovat vielä aivan alussa, 

mutta selvää on ainakin, että samalla vauhdilla ja samanlaista määrää 

urakoita ei ensi vuodeksi oteta kuin on tänä vuonna ollut.  

 

"Totisesti minä sanon teille; kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä 

minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle"    

Matt. 25:40 

 

Tapani Vanhala 
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     Hilda Taipale 

     VANKIEN KANSSA KIRJEENVAIHDOSSA 
 
       Kiitän jokaista, jonka tuen avulla olen saanut mahdollisuuden kirjeitten kir-

joittamiseen Venäjän vangeille.  

   Venäjän vankiloissa olemme käyneet evankelioimassa vuosina 1993- 2010. 

Vankiloihin emme pääse enää puhumaan ja kertomaan evankeliumia, mutta kir-

jeet menevät perille, jokunen tosin katoaa matkalla.  

     Riihimäen Idäntyö tukee työtäni maksamalla kirjeiden postituksen ja muut 

postin kulut, mm postilokeron Viipurissa, sekä toimittamalla kirjeet joka kuu-

kausi Viipurin postiin. Näin postitus tulee halvemmaksi, kuin että lähettäisin ne 

Suomesta. 

        Olen kirjoittanut vangeille jo 21v. Joka kirjeeseen laitan paperia ja 2 kirje-

kuorta joissa on postimerkit valmiina, että vangit voivat kirjoittaa minulle sekä 

myöskin omaisilleen. Vankiloissa ei ole mitään mahdollisuuksia saada paperia 

tai kirjekuoria postimerkeistä puhumattakaan. Lähetän hengellistä opetusta ja evankeliumia 4-5 

kpl kaksipuolista A4 paperia, joka on monistettu ja kaikille sinä kuukautena samanlainen. Henki-

lökohtaiset viestit kirjoitan käsin yleensä värilliselle paperille ja lisään jonkun nätin kuvan jokai-

seen kirjeeseen. Kirjekuoriin lisään ostettuja ja itse tehtyjä postikortteja värillistä paperia joihin 

on liimattu tarrakuva. Tällaisia kirjeitä lähetän joka kuukausi noin 200 kpl. Työtä on paljon mutta 

voimaa saan Jumalalta. Vangit ovat minulle tulleet hyvin läheisiksi ja kirjoitan heille ilomielin. 

Joka kuukausi tulee uusia ihmisiä jotka haluavat kirjeenvaihtoon kanssani. Tänä vuonna on van-

kilassa olevia kirjeenvaihtoystäviä 254 ja vapautuneita vankeja joitakin ja siviilejä 59 ystävää.  

       Melkein kaikki vangit kertovat lukeneensa Raamatun läpi, osa oikein tutkii pyhiä kirjoituksia 

mutta vain pieni osa ottaa ne tosissaan ja uskoo Jeesukseen omana henkilökohtaisena Vapahtaja-

naan.  

     Vangit kokevat valtavaa syyllisyyttä siitä mitä he ovat tehneet ja rukoilevat anteeksiantoa joka 

päivä. Minä kehotan heitä selvittämään tekojen todellisen syyn ja tunnustamaan sen Jumalalle. 

Useat ovat löytäneet itsestään pelkoja, vihaa, katkeruutta, ahneutta, mustasukkaisuutta…. Tunnis-

taessaan ja tunnustaessaan todelliset syyt he saavat rauhan syyllisyydestään ja heidän elämänsä 

muuttuu. Vihaiset ja äkkipikaiset, kovatkin kaverit muuttuvat suvaitseviksi ja rauhallisiksi, he 

kirjoittavat. Elämä on muuttunut helpommaksi ja kiittävät siitä Jeesusta.  

    Monien tarinat ovat synkkiä. Eräs Vladimir on kasva-

nut lastenkodissa, 7 kertaa tuomittu varkaudesta sekä 

murhasta hän on ollut vankilassa 47 vuotta, viimeiset 25 

vuotta elinkautisessa. Anatoli on syntynyt vuonna 1945 

tuomittu 6 kertaa vankilassa on ollut 48 vuotta, 24 vuot-

ta elinkautisessa ja odottaa kuolemaa. Juri syntynyt 

vuonna 1955 ensimmäisen tuomion hän sai 16 vuotiaa-

na, sen jälkeen 8 tuomiota yhteensä 40 vuotta vankeutta, 

jäljellä on vielä yli 6 vuotta.  

       Huomattavan paljon vangeissa on niitä, jotka ovat 

asuneet lastenkodeissa, ovat orpoja ilman ainuttakaan 

omaista ja jo hyvin nuorena joutuivat rikoksen tielle 

Näitä tällaisia  ihmiskohtaloita on Venäjällä paljon. Mi-

nä kohtaan hyvin pienen osan näistä ihmisistä. Jeesus 

rakastaa jokaista heistä ja haluaisi johdattaa heidät oike-

alle tielle. Kaikin tavoin yritän kirjeitteni kautta välittää 

tätä ilosanomaa.  

   Pyydän että rukoilette tämän työn ja näiden ihmisten 

puolesta. Siunausta kaikille!     Hilda Taipale      

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kyllä jokaisella pitää olla joku, jolta voi odottaa mukavia viestejä! 
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Sasha Kirjunov 
 

VANKILASTA  

JEESUKSEN TODISTAJAKSI 
 

       En halua kertoa itsestäni, vaan ennemminkin niistä 

ihmisistä, joiden kautta Jumala näytti millaista on Hänen 

ikuinen rakkautensa, ja siitä kuinka Hän opetti minua 

rakastamaan, niin kuin Hän rakastaa.  

       Nimeni on Aleksander, ja olen tullut uskoon eräässä 

venäläisessä vankilassa. Herra alkoi heti työskentele-

mään elämässäni voimallisesti, ja tekee niin tänäkin päi-

vänä. Elämäni ja ajatukseni ovat muuttuneet, samoin ystäväpiirini. Olen tavannut monia 

mielenkiintoisia, viisaita, ja ystävällisiä ihmisiä, jotka ovat auttaneet minua paljossa. 

Samaten suunnilleen vuonna 2005 tapasin uusia, epätavallisia ja ihmeellisiä ihmisiä. 

Nämä ihmiset olivat lähetystyöntekijöitä Riihimäeltä, jotka työskentelivät yhdistykses-

sä, joka on nimeltään vielä tänäkin päivänä ”Idäntyö”. Tulin uskoon v.1999, ja vuosien 

aikana tapasin paljon lähetystyöntekijöitä ulkomailta, myös Suomesta, mutta Idäntyön 

ihmiset osoittautuivat minulle kaikkein läheisimmiksi. Tänä päivänä pidän itseäni tä-

män hengellisen perheen jäsenenä, missä olen erityisellä tavalla saanut kokea huolenpi-

toa, huomiota ja rakkautta. Voisin kertoa paljon näiden ihmisten työstä, pyhittäytymi-

sestä ja uhrautuvaisuudesta, mutta pelkäänpä, että se veisi liian paljon aikaa ja paperia. 

Siitä olen kuitenkin varma, että tämä liikehdintä ei ole ihmisten aikaansaamaa, vaan 

että Jumala on heissä vaikuttanut, niin että Hänen tahtonsa voisi tapahtua. Monet tässä 

työssä ovat pyhittäneet elämänsä niin, etteivät enää elä itseään, vaan muita varten Jee-

suksen sanojen mukaan (Matt. 20:28).  

      Haluan tässä mainita muutamia ihmisiä, tämän työn veteraaneja, joiden kanssa olen 

päätynyt lähempään työyhteyteen. Tiedän, että tätä työtä tekee moni, enkä valitettavasti 

tunne kaikkia nimeltä. Olen kuitenkin varma siitä, että ihmiset jotka toimivat yhdessä 

tuumin muiden hyväksi, ovat sellaisia jotka ovat kokeneet ja saavat kokea Jumalan rak-

kautta, joka on Pyhän Hengen kautta tullut heidän sydämiinsä. Jukka Järvi vaimonsa 

Liisan kanssa, kallisarvoinen veli, ja ystävä, joka oli päiviensä loppuun saakka uskolli-

nen Herrallensa, ja Liisa, iästään huolimatta jatkaa muiden ihmisten palvelemista minkä 

voi. Hilda Taipale, joka tänäkin päivänä jakaa elämänkokemustaan ja Jumalan Sanaa, 

käyden kirjeenvaihtoa monien kanssa eri paikkoihin. Skibjuk Lilja, joka on vuosia kär-

sinyt fyysisestä heikkoudesta, eikä ole koskaan valitellut vaivojaan kenellekään, vaan 

ennemminkin aina etsii mahdollisuuksia toisten tukemiseksi. Vankilassa sain hänen 

kauttaan kokea sellaista rakkautta, mitä en koskaan edes omalta äidiltäni. Helena Joki-

nen miehensä Riston kanssa, omistamatta itse melkein mitään, eivät ole etsineet omaan-

sa ja omaavat niin paljon, että voivat palvella monia ihmisiä majoittamalla, rukoilemal-

la ja valtavalla monimuotoisella materiaalisella avustamisella niin Suomessa, kuin 

muissakin maissa (Matt. 19:29-30).   

       Minulle, nuorelle, fyysisesti terveelle miehelle nämä ihmiset ovat esimerkkejä, ja 

tämän ryhmän työ on ansainnut saada kunnioituksen, tuen ja jatkuvuuden. Siunatkoon 

Herra jokaista, joka on suoraan tai epäsuorasti ollut tukemassa tätä työtä. 

 

                                                                      Aleksander, Sasha, Kirjunov 
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 Morhovan matkalla 19-23.3.2015 
 

Lauantai aamun pimeydessä meitä lähti pieni, mutta 

pippurinen joukko kohti Morhovoa. Risto Jokinen toi-

mi kuljettajana Helenan toimiessa kartturina. Matkassa 

oli myös Raija Saari sekä minä tyttäreni kanssa.  Pieta-

riin asti takapenkin rivistöillä on vähemmän mielikuvia 

matkasta nukkumatin vieteltyä meidät paremmille 

maille.  

     Pietarissa tapasimme Igor Smirnovin, jonka kautta 

saimme annettua myös Nadezha poikakodin avustuksen 

sekä sinne menevät tavarat. Toki mukana oli kassi 

myös Masha-kotiin sinne syntyneelle pienelle tyttövau-

valle vietäväksi. Syömisen jälkeen olimmekin valmiita 

jatkamaan matkaa Mirotvorets seurakunnan Anatolij-

lähetin kanssa. Matkaa olikin vielä jäljellä reilu 600 

km, joten oli laitettava 'vipinää töppösiin' ehtiäksemme 

ennen yötä perille. Tosin on todettava, ettei koskaan ole 

niin kiire, etteikö ehtisi käydä jaloittelemassa Ilmen-

järven rannalla. Järvi olikin kokenut melkoisen muu-

toksen sitten kevään (itse asiassa en olut koskaan sitä 

tällaisena nähnyt !!) - rannalla sai kävellä ainakin 300 

metriä tavoittaakseen veden.  Meillä Suomessa vettä 

tullut yllin kyllin, mutta siellä veden pinta oli laskenut 

nimenomaan veden tulon puutteen takia.   

   Jätettyämme Anatolin  Holmiin jatkoimme vielä jäl-

jellä olevan 25 km. Perille päästyämme kello oli jo lä-

hes 22 - olimme matkasta nuutuneita, mutta onnellisia. 

Vielä tyytyväisempiä olimme saatuamme ruokaa ja 

saunan jälkeen nukkumaan päästessämme! Aamulla 

herättyämme totesimme aamuhartauden jo menneen ja 

tulleen, mutta olomme oli mitä mainioin.  

        Aamutoimien jälkeen suuntasimme Morhovan ru-

koushuoneelle jumalanpalvelukseen. Ensimmäistä ker-

taa kirkossa oli vähän väkeä, mitä en ole käymäni yh-

deksän vuoden aikana nähnyt. Myöhemmin päivän mit-

taan kuulimme jokaisessa perheessä: "Jos olisimme 

tienneet teidän tulleen, olisimme tulleet kirkkoon." Var-

masti totta, mutta kuten yksi läheteistä sanoi, niin sitä 

tärkeämpää on meidän suomalaisten siellä käyminen, 

jotta ihmiset tulevat kirkkoon ja pääsevät sitä kautta 

tiiviimmin kiinni Jumalan  ja seurakunnan yhteyteen.  

Päivän aikana kävimme Guljan ja hänen lapsiensa luo-

na. Siellä vipinää riitti normaaliin tapaan. Pihaan pääs-

tyämme tyttäreni Ronja hävisi omille teilleen, koska 

pihapiirissä oli lapsien lisäksi niin paljon eläimiä, jotka 

olivat paljon kiinnostavampia kuin aikuiset ihmiset. 

No, toki meillä kaikilla on omat latauskeinomme, joten 

se hänellekin suotakoon.  

       Seuraava etappi oli Zinaidan perhe, johon oli sitten 

viime tapaamisemme tullut neljä kasvattilasta. Zinaida 

oli väsynyt, lapsilla oli paljon ongelmia biologisten 

vanhempien toiminnan takia - alkoholismia, väkivaltaa 

ja uhkailuja. Heidän kokemansa ja näkemänsä oli jättä-

nyt heihin syvät arvet ja vaikutti heidän toimintaansa 

nukkumista (tai oikeastaan nukkumattomuutta myöten), 

mikä osaltaan oli vienyt Zinaidan voimat. Onneksi oli 

15-vuotias Slava auttamassa, häntä lapset tuntuivat 

kuuntelevan ja uskovan talon vanhimman miehen roo-

lin takia.  

     Päivän viimeisenä paikkana oli Vosovin seitsenlap-

sinen perhe, jossa äiti Natalia on lasten kanssa ollut yk-

sin lähes seitsemän vuotta puolisonsa kuoleman jäl-

keen. Kaksi vanhinta lasta, Pavel 15 v ja Andrei 13 v, 

olivat perunan nostossa - 'aikamiesten hommissa' kuten 

äiti sanoi.  

   Se mikä meitä silloin mietitytti ja minua nytkin on se, 

että jokaisen perheen äiti kokee olevansa yksin perheen 

pään puuttuessa. Vaikka Guljalla on mies, niin hän ko-

kee olevansa yksin alkoholin viedessä miestä. He kaik-

ki kokivat osalleen tulleen koettelemuksia, jonka takia 

eivät olleet varmoja Jumalan olemassaolosta. Surullis-

ta, kuinka ihminen ongelmiensa keskellä voi joutua nä-

köalattomaan laaksoon - riippumatta onko ihminen Ve-

näjällä, Suomessa tai jossakin muualla - ja kuinka vai-

keaa sieltä voi olla päästä pois. Tässä tapauksessa hei-

dän jokaisen täytyy vain ojentaa kätensä, niin apu on 

kyllä lähellä, jos he vain itse sitä haluavat.  

      Maanantaina vuorossa oli lapsityötä tekevät Jana ja 

Aleksei Martinenko, joiden pienellä tilalla oli tapahtu-

nut viiden kuukauden aikana melkoisesti. Kesäkeittiö 

oli rakentunut ja tila tuotti satoaan siinä määrin, että he  

myivät tuotteitaan muille kyläläisille. Yhdeksän kuu-

kauden ikäinen Venjamin nautti vanhempiensa huomi-

osta ja asetetuista rajoista. Apukäsinä toiminut Sergein 

(sukunimeä en muuten tiedäkään, koskei se tuntunut 

lainkaan tärkeältä) kasvot alkoivat loistaa kiitollisina 

hänen saadessaan itselleen kolmet kengät, joilla selviää 

niin juhlassa, arjessa kuin talvessakin. Voi minua vähä-

uskoista, kun olin lähtöä edeltävänä iltana saanut neljä 

kassillista miesten kenkiä ja ihmettelin niiden päämää-

rää.  

Ronjan jäädessä ratsastamaan ja auttelemaan eläinten 

hoidossa me muut suuntasimme Holmiin.  

Irina Milova esitteli Ristolle kaikki keskuksen rakennukset, 

ensimmäisen niistä, eli Samohvalovin talon maantien varres-

sa, tiilitalon, jossa miehet nyt asuvat sekä neljä uutta raken-

nettua hirsitaloa ja tämän vanhan remontoidun, jossa Milo-

vin pariskunta itse asuu.  
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Siellä kävimmme Sergei Shipakinin luona, vaikka 

hänen löytämisensä kysyikin meiltä kärsivällisyyttä, 

koska talo ei ollutkaan siellä missä luulimme. On-

neksi Igor, Pietarista käsin siis, pelasti meidän anta-

malla puhelinnumeron ja siten kykenimme löytä-

mään toisemme. Myöhemmin saimme kuulla Janan 

olleen huolissaan siinä määrin, että oli soittanut pa-

riinkin otteeseen Sergeille tiedustelleen meidän löy-

tymistämme. Tästä viisastuneina pyysimme Sergeitä 

ohjaamaan meidät Orlovin perheen luo ' siihen aivan 

kulman taakse' - itse asiassa monen mutkan takana, 

joten emme varmasti olisi itse sinne löytäneet. Sergei 

Shipakin ja Anatolij Krjukov tulivat Pietarista noin 7 

vuotta sitten Morhovaan lähetystyöhön ja tuntuivat 

yhä olevan kansan suosiossa. 

      Orlovien Matfei ( 8 kk) osoitti tyytyväisyyttään 

muutoin paitsi pyllyn sekä  märän ja painavan vaipan 

osuessa lattiaan. Jälleen meille osoitettiin meille it-

sestä selvyyden tärkeys eli vaippojen vähäisyys ta-

loudellisessa niukkuudessa. Eli seuraavassa lastissa 

sinne päin menijän kyydissä on sitten useampi vaip-

papaketti tarvitsijoilleen.  

      Ronjan haettuamme ja kuultuamme selostuksen 

jokaisesta tehdystä eläinaskareesta, olimme valmiita 

hiljentymään illan opetus- ja hartaustilaisuuteen. 

Seuraavana aamuna saimme vielä annoksen matkae-

västä aamuhartauden muodossa. Sen jälkeen me läh-

dimme kohti Pietaria ja Suomea Milovien lähtiessä 

vastakkaiseen suuntaan eli Moskovaan. He menivät 

ystäviensä luokse, koska puolisoista toista pidettiin 

keinotekoisesti hengissä koneiden avulla. Milovit 

menivät tukemaan surevaa ystäväänsä. Tämä eroami-

semme kuvastaa yleensäkin hyvin elämää - läsnä on 

ilo ja suru sekä elämä ja kuolema.  Tälläkin matkalla 

meille näytettiin aivan konkreettisesti niin Hengen 

hedelmiä (Gal 5:22) kuin tuskaa ja murhetta ( Ps 

10:14), mutta yhdestä voimme olla varmoja - Luoja 

on meitä varten ja hän on meistä jokaiselle oman, 

ainutlaatuisen polun tehnyt.  

                            Kira Salminen 

Ylhäältä: Gulja tyttären ja lapsenlapsen kanssa, Anatolij syö kak-

kua, Zinaida pienimmän kanssa, seuraavassa muut lapset ja Ron-

ja, alakuvassa äiti Natalia, Veronika, Stass ja Dasha. Neljä lasta 

vielä muualla. Maaseudulla on nyt todella puutetta, vaateapua 

tarvitaan, että raha riittäisi ruokaan  
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  Poikakoti Nadeshda  

Pietarissa vaikeuksissa 

 

 
     Poikakoti on taistellut rahavaikeuksiensa kanssa jo vuosia, 

mutta tänä syksynä velkojien kärsivällisyys on alkanut loppua.  

Tällä yksityisellä lastenkodilla on velkoja n 4500 € ja sponsoreita 

kaivataan.  

      Suomesta järjestö Sinivalkoenkelit on tukenut  lastenkotia noin 2000 € / kk, lisäksi heitä 

tukee venäläinen järjestö Russkie Prostory noin  1000 € /kk. Kaupungin lahjoittama osuus 

on ollut vuosi vuodelta pienempi, viime vuonna  molemmille lastenkodeille, Masha ja Na-

deshda, se oli yhteensä noin 4300 €/ vuosi. Summat ovat noin summia, koska ruplan kurssi 

vaihtelee. Tarve olisi ainakin 10000 €/ vuosi lisää. 

      Olemme Idäntyössä tänä vuonna avustaneet Nadeshdaa muutamalla sadalla eurolla kuu-

kausittain omien vakituisten maksusitoumustemme ohessa. Niistä on kertynyt 4250 €.     

Olemme lisäksi Jari-Pekka Koppisen aloitteesta myyneet polkupyöriä, joita kunnostettiin 

juuri leirejä varten, Keskuskirkossa on kerätty kolehti Nadeshdalle, tilillemme on tullut 

muutamia lahjoituksia myös. Kaikki tämä on kuitenkin tarpeeseen nähden vähän ja on an-

nettu jo Pietarin Lastensuojeluyhdistyksen johtajalle Pavel Petrushenkolle. 

     Lastenkotien henkilökunta on vastuussa lapsista 24 h /vrk ja se näkyy tietysti palkkame-

noissa, vaikka tuntipalkat ovatkin pienet. Kasvavat lapset tarvitsevat myös ravitsevaa ruo-

kaa neljä kertaa päivässä, siitäkään ei voi tinkiä. Kaikki, missä voi säästää, on jo tehty. Ai-

noa, mitä suomalaisina mietimme on, miksi poikakoti asuu niin suurissa tiloissa. 

     Idäntyö on järjestänyt ja kustantanut Mashan ja Nadeshdan lapsille viikon leirin jo kol-

mena kesänä Kuopion leirin yhteyteen. Tulevana kesänä 2016 ei järjestetä enää viikon lei-

riä näille lapsille Kuopiossa, kuten siellä on ollut jo 20 kesänä. Siksi on mietitty laajemmin-

kin ensi kesän leirien pitämistä ja kustannuksia, missä ja kuka järjestäisi. Meidän pienen 

yhdistyksemme resurssit ovat vähäiset, mutta yhdessä toisten järjestöjen kanssa se voisi olla 

mahdollista. 

     Pietarin lastensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Pavel Petrushenkon mielestä ensi vuon-

na leireille tulevia lapsia on entistä vähemmän. Tyttökoti Mashaan on tullut uusia lapsia ja 

heidän paperiensa saaminen kuntoon vie aikansa. Ja 18 v täyttävät lähtevät jo kodista opis-

kelemaan ja kokeilemaan omia siipiään. Lisäksi niiden, joiden vanhemmilta ei ole otettu 

vanhempainoikeuksia tai jos lapsi kadulla asuessaan on tehnyt rikoksia on todella vaikeaa 

päästä Suomeen. Jotkut lapsista eivät ole päässeet näistä syistä leirille, vaikka ovat asuneet 

lastenkodissa 3-5 vuotta. Siksi tänä kesänä niin harva pojistakin pääsi mukaan. Lisäksi poi-

kakodin lasten leirille pääsy saattaa muuttua velkatilanteen seurauksena.  

    Johtaja Pavel Petrushenko miettikin mahdollisuutta jos leirit lapsille järjestettäisiinkin 

Venäjällä, vaikka jossain Viipurin alueella järven rannalla. Silloin kaikilla lapsilla olisi 

mahdollisuus päästä mukaan. Suomalaisten ystävien tuleminen leirille taas olisi vaikeaa. 

Suomessa pidettävään leiriin tulee lisäksi monipuolisuutta ja elämyksiä ja englanninkielen 

opiskeluunkin tulee uutta kiinnostusta. Järkevintä olisi siis järjestää leiri Suomessa Pavelin 

mielestä. 

      Yhdistyksellä tulee aina olemaan joitakin poikia, vaikka he menettäisivät Trefolevaka-

dun tilat. Valtiollinen lastenkoti ei ole Pavelin mielestä kovin hyvä vaihtoehto ja suunnitel-

mia poikien toisenlaiseen sijoittamiseen on mietitty. Valtion lastenkodeissa kohtelu on mie-

livaltaista, jopa väkivaltaista. Sen lisäksi myös jatko-opiskelumahdollisuudet kapenevat. 

Valtion lastenkodeista siirrytään orpojen erityisammattikouluun. Niiden opetus ei ole kovin 

korkeatasoista ja muitakin ongelmia riittää.  Tämän seurauksena lastenkotilasten seuraava-

kin polvi kasvaa lastenkodeissa. 

       Terveisiä Pietarista toi Stina Piirosen kirje, josta sen lyhensi ja täydensi Helena Jokinen                            
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Sapattiaterialla Peltolassa vieraili 2.10. Ukrainasta  
 

Natalia Krizhanovski  
 
 

Hän johtaa Kiovan lähellä olevaa ”Kristityt juutalaisten puo-

lesta”-järjestön turvapaikkaa.  

     Näin hän esittelee itsensä: 

     Tämä on minun kertomukseni: Jumala kutsui minut 1993 

ruotsalaisen puhujan Kurt Lahden palvelutyön kautta. Hänen 

sanomansa koski Jumalan tahtoa juutalaista kansaa kohtaan. 

Siihen aikaan kun tein parannuksen, aloin käydä raamattukou-

lua Kiovassa, jossa Jumala antoi runsaasti sääliä sydämeeni 

hänen omaa kansaansa kohtaan. Kun olin päättänyt opintoni, 

sain sanan Jumalalta auttaa hänen kansaansa palaamaan kotiin 

Israeliin. Nyt jo 20 vuoden ajan minulla on ollut kunnia ja 

etuoikeus palvella Jumalaa tässä tehtävässä, ja nähdä kuinka 

Jumalan sana ja profetiat toteutuvat. Tällä hetkellä kun Ukrai-

naa ovat kohdanneet vaikeat ajat, me kaikki olemme Jumalan 

kansan massamuuton todistajia aivan niin kuin Sakarian kir-

jassa sanotaan: ”Paetkaa pohjoisesta maasta!” Opimme kuin-

ka voimme toimia hädän hetkellä säilyttäen shalomin sydä-

missämme. Vuonna 2014 perustimme turvapaikan idästä tule-

ville juutalaispakolaisille. Me lohdutamme ja rohkaisemme 

heitä. Me autamme heitä paperiasioissa ja Israelin suurlähe-

tystön konsulaatin vaatimassa maahanmuuttoprosessissa. Sit-

ten me kuljetamme heidät lentokentälle ja toivotamme heille 

hyvää kotimatkaa. 

     Rakastan Jumalaa ja hänen kansaansa.  

Olen ollut naimisissa 19 vuoden ajan. Aviomieheni nimi on 

Juri. Minulla on tytär Maria ja vävyni nimi on Daniel. 

                   Natalia Krizhanovski  (kuvassa oikealla) 

RUKOILLAAN  

   YHDESSÄ   

 

- venäläisten ystäviemme perheiden talou-

dellisiin vaikeuksiin apua 

 

- anna vaikeuksien olla ohjaamassa ystä-

viämme enemmän Sinun turviisi 

 

-  auta  Isä poikien Nadeshdakotia saa-

maan tarvittavat sponsorit toiminnan jatku-

miseksi ja vanhat velat maksetuksi 

 

-  siunaa Isä Hildan työtä vankien hengelli-

senä opastajana 

 

-  Herra, anna se armo, että vangit löytäisi-

vät Vapahtajansa! 

 

-  auta Herra keräyksellemme Ukrainaan 

siunauksesi, niin että kuljetus järjestyy hy-

vin ja se tuottaa siunausta saajilleen 

 

-  Isä, olkoon sinun tahtosi ohjaamassa 

meitä Idäntyössä eteenpäin askel kerral-

laan 

 

-  Idäntyön seuraavan vuoden suunnitelmi-

en ja talouden puolesta 

 

-  Herra, anna yhdistyksellemme toimeliaat 

uuden hallituksen jäsenet 

 

-   anna meille rakkautta ja oikeanlaista yh-

teistyökykyä avustuskohteidemme ihmisiä 

kohtaan.  

 

-  anna näkevät silmät ja ymmärtävä sy-

dän, vain sinä voit sen tehdä 

  

-  hengellistä herätystä uskoville 

  Odotamme tietoa jos Natalian johtama järjestö voisi olla toisen 

Ukrainan kuormamme vastaanottaja. 

    Ensimmäinen kuorma Ukrainaan Riihimäeltä on osoitettu 

Mirjam ja Boas Adolphin johtaman ”Barnens Ambassad” jär-

jestölle Piskiin.   
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RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry rekisterinumero 188.646      
 

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. 

 

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 alueella. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen, painatus Hen-

gen Uudistus kirkossamme toimistossa Outi Klemola 

  Idäntyön tulevia tapahtumia 
 
Tulossa on Riihimäen Idäntyö ry:n syyskokous sun-

nuntaina 1.11. klo 15 Peltolassa. Tervetuloa mukaan 

kaikki asioistamme kiinnostuneet jäsenet! Tarjolla 

keittoa ja kakkukahvit. Saamme kuulla myös viime 

aikojen tapahtumista ja keskustella vapaasti rakkaan 

Idäntyömme asioista.  

   Kokouksen asialistalla vuoden 2016 hallituksen jä-

senten valinta, toimintasuunnitelman ja talousarvion 

hyväksyminen vuodelle 2016. 

      Asioita pohditaan ja pohjustetaan toki jo etukäteen, 

joten jos sinulla on ehdotuksia tai aloitteita, ilmoittele 

niistä hyvissä ajoin puheenjohtajalle. 

 

     Jouluun on vielä aikaa, mutta joululahjoihin pitää 

alkaa jo varautua pikkuhiljaa.  

     Meillä on noin 220 lasta, joille haluamme lähettää 

jouluiloa paketin muodossa. Sen lisäksi asuntoloissam-

me asuu miehiä, joilla ei ole omaisia, olisi mukava 

osoittaa heillekin, että heistä välitetään!  

   Aikaisempina vuosina joka pakettiin löytyi villasukat 

tai kintaat. Oletteko ystävät vielä neuloneet puikot 

kuumina? Muutakin toki tarvitaan: 

makeisia (ei salmiakkia eikä lakrit-

sia), pieniä leluja, värejä, kyniä, 

muistilehtiöitä, yms.  

   Paketoimiseen tarvitaan lisäksi 

kenkälaatikon kokoisia pakkauslaati-

koita ja valtaisa määrä erilaisia kau-

niita joulupapereita. Nauhoja taitaa 

vielä olla edellisvuosilta jäänyt. 

 

Patmos järjestö on jo vuosia järjestänyt joulupaketti-

keräyksiä Romanian lapsille. Tänä vuonnakin Makasii-

ni, Kylänraitti 3, on yksi pakettien vastaanottopisteistä 

Riihimäellä.  Edellisten vuosien kokemuksesta viisas-

tuneena neuvon lahjoittajia lukemaan tarkasti pakettiin 

toivottavien asioiden listan jo etukäteen. 

 

HJ 

                 

 

SAPATTIATERIA  

PELTOLASSA 27.11. 2015 klo 18 

 

Puhujana pastori Erja Kalpio  

Musiikkia Outi Lyytikäinen 

 

Aterian hinta 16 € 

Kerätään kolehti ELYN hyväksi 

 

Ilmoittaudu Helena Jokinen 0503734070 

Riihimäen Idäntyö ry 

 

SYYSKOKOUS   

PELTOLASSA 1.11.2015 KLO 15 

 

 - valitaan vuodelle 2016 hallituksen jäsenet 

- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2016 

 

Keitto- ja kahvitarjoilu 

 

Tervetuloa!  


