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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

LOKAKUU 2013 Vera 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Tervetuloa taivaaseen 
 

      Otsikon mukaisesti laulaa Saraste-yhtye kappalees-

sa Murheenkantaja (ks. youtube), ajattelin kirjoitella 

jotain siltä pohjalta. 

    ”Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, 

jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toi-

vosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Room.5:2”. 

     Kristus kärsi ja kuoli minun, sinun ja koko maail-

man syntien edestä. Jeesus, Jumalan poika, joka jo 

maailman luomisessa oli läsnä, oli se täydellinen uhri, 

joka tarvittiin ihmiskunnan menneiden ja tulevien syn-

tien anteeksiantamiseksi, niiden lunastamiseksi. 

     Mistä sitten tiedämme, että hinta oli riittävä?  Siitä, 

että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja korotti ylös-

nousemuksessa oikealle puolelleen taivaaseen, kuten 

uskontunnustuksesta muistamme. Näin Jumala osoitti 

hyväksyvänsä Jeesuksen ansiotyön hyväksemme. Jee-

sukseen uskomalla ja hänen seuraajanaan on pääsy tai-

vaaseen. 

      Muistan, kun luin mökkireissulla Keihärinkoskella 

paikallista kylähistoriaa. Yksi kappale käsitteli alueen 

herätys-liikehdintää 1800-luvun lopulta. Kirjassa sitee-

rattiin sikäläisen mummun lausahdusta seuroista: 

”Tartuha siennii Kiesuksen viitanliepeeseen”(Luuk 

8:43-48). 

        Omasta tarttumisestani tulee näinä päivinä kulu-

neeksi 10 vuotta. Tosin jo lapsena uskoin, niin että toi-

sen luokan opettajani Kangasalla totesi tädilleni, että  

on se hienoa katsoa, kun lapsi on uskossa.  

      Kuitenkin maailma, oma liha ja perkele onnistuivat 

ajan myötä vieroittamaan minutkin maailman teille ja 

etäälle Jumalasta, vaikka silloin tällöin itsekseni rukoi-

linkin.  

 

Kunnes sitten (v 2003), kuin tuhlaajapoika (Luuk. 

15:11-32) menin itseeni ja palasin, tai oikeastaan tulin 

palautetuksi, seurakuntayhteyteen ja Isän luokse.  

Näiden vuosien varrella ovat välillä menneestä elämäs-

tä kumpuavat epäilykset saattaneet saada armon koko 

leveyden, korkeuden ja syvyyden hämärtymään.  On-

neksi niin minä kuin sinäkin voimme aina muistuttaa 

mieliimme, että Isän sydämellä on kaikki kohdallaan. 

Josta C.O.Rosenius laulussa opettaa (SK:282): 

      ”Kun saartaa kiusaukset, niin uskon kuitenkin ja 

sielun rauhaa nautin rauhattomanakin. Ja jos vain ai-

van hiljaa mä luotan Jeesukseen, niin Herran tahdon 

tielle myös suuntaan askeleen.         

   Kun osti minut kerran jo veri Jeesuksen, niin kuolin 

kanssa Herran, kasteeni kertoo sen. Sain silloin testa-

mentin, sen Jeesus ristillään jo Isän sydämelle kirjoitti 

verellään.         

      Sen vuoksi taivas muutu ei vaihteluistamme, kun 

Jeesuksemme tähden jo leppyi Isämme. Ja vaikka jos-

kus poissa on tunteet kaikkineen, niin luotan testament-

tiin ja pääsen taivaaseen.” 

       Mutta jatketaan näistä esim. syksyn lähetysillois-

samme ja syyskokouksessa, joista aikataulut voit tarkis-

taa tämän lehden lopusta. Olet tervetullut, vaikket olisi 

aikaisemmin tilaisuuksissamme käynytkään. 

Terveisin Jari-Pekka Koppinen 

 

                          Kaisa ja Hannu 40-vuotis häämatkalla  

                                                 Uusi Elämä keskuksessa 

Evankelioimismatkoista Uusi Elämä  

keskukseen kerran kuukaudessa, kysy  

Tapani Vanhala 0400307475 
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Sadonkorjuumatkalla 
     Syyskuun Verassa oli Tapani Vanhalan kutsu läh-

teä sadonkorjuumatkalle Uusi Elämä-keskukseen. Ky-

selin Tapanilta mahdollisuuksia mahtua mukaan mat-

kalle. Muita lähtijöitä ei ollutkaan Tapanin lisäksi 

kuin tulkki Elvira Juronen. Aikataulu oli tiukka, mutta 

uusi passi ja viisumit järjestyivät lopulta Tapanin ja 

Helena Jokisen neuvoilla. Vaimoni Kaisan passilla sai 

viisumin vielä tähän matkaan ja niin päätimme tehdä 

sen ”40-vuotis häämatkana”. Niinpä keskiviikkona 

18.9. klo 6 lähdettiin Riihimäeltä kohti Vaalimaata.     

        Melko nopeasti pääsimme tullista eteenpäin. Va-

luutan vaihdon jälkeen oli vastassa ensimmäinen ko-

kemus Venäjän tiestöstä, kun kuului kova pamaus au-

ton alta. Etupyörät olivat pudonneet kuoppiin ja auton 

etuakseli kolahti asfalttiin. Tämä todettiin helpottunei-

na jälkiä tarkastellessa. Matka pääsi siis jatkumaan 

kohti Pietaria. Ohitimme Pietarin länsipuolelta padon 

päälle rakennetulla tiellä. Pientä jännitystä aiheuttivat 

rakenteilla olevat tiet ja siis monessa paikassa uudet 

ajoreitit. Ilman kommelluksia kuitenkin selvisimme 

puoli kuuden maissa perille Uusi Elämä-keskukseen 

Kattilan kylään lähelle Eestin rajaa. Matkalla poiket-

tiin torille ostamaan yhdet ”alttiuden kengät” eli ku-

misaappaat perunapellolle. Yllätykseksemme havait-

simme perillä, että perunasato olikin jo korjattu. Tu-

limmeko liian myöhään? Ei hätää. Saimme vielä illan-

suussa käydä maanviljelystä johtavan Valera Ostahi-

min vaimon ja 10-vuotiaan pojan kanssa pellon reu-

nalla lajittelemassa pieniä perunoita. Vastaanotto Uusi 

Elämä-keskuksessa oli sydämellinen ja lämmin. Meitä 

pyydettiin kertomaan Suomesta terveisiä iltapalan yh-

teydessä keskuksen asukkaille. Ruokailun päätyttyä 

Tapani kertoi terveisemme Elviran kääntäessä sen ve-

näjäksi. Iltapalan jälkeen asukkaat siirtyivät kokousti-

laan ja jäivät odottamaan iltahartautta.  Vähän hölmis-

tyneinä totesimme, että kai meidän tulee heille jotain 

puhua, kun he noin odottavat. Emme olleet valmistau-

tuneet puhumaan, eikä yhtään laulukirjaakaan ollut 

mukana, olimmehan lähteneet korjaamaan satoa – toi-

senlaista satoa. Lyhyesti kerroimme matkastamme. 

Lauloimme Kaisan kanssa pari laulua. Se otettiin ap-

lodein iloisesti vastaan. Lyhyesti kerroin Jumalan rak-

kaudesta jokaista ihmistä kohtaan. Iltahartauden pää-

tyttyä tuli useita ihmisiä kiittämään ja tervehtimään 

meitä ihan kädestä. Pari ihmistä jäi keskustelemaan ja 

pyytämään esirukousta. He halusivat muutosta ja ka-

tuivat entistä elämäänsä. Heillä oli inhimillisesti kat-

soen suuria vaikeuksia elämässään, mutta olivat tyyty-

väisiä siitä, että saivat olla täällä. Saimme rukouksin 

kantaa heidät Jumalan käsiin. 

Ennen aamupalaa kokoonnuttiin hartauteen samaan 

paikkaan. Kaisaa ja Elviraa ei näkynyt. Olimme ma-

joittuneet eri rakennuksiin – siis miehet ja naiset. On-

neksi Tapani huomasi illalla, ettei kännykän kello  

1. 

2. 

3. 

4. 

1.) Punajuuripellolla Kaisa, Elvira ja Tapani. 2.)Tapani saa mita-

lin ja kunniakirjan, kuvassa toinen vasemmalta Natasya Mate-

voisyan, Uusi Elämä keskuksen johtajan vaimo, Tapani ja isä Gri-

gori. 3.) Elvira lohkoo omenoita. 4.) Työhön lähtiessä rukoillaan. 

5.) Hannu kesäkeittiössä.  Kuvat Hannu ja Kaisa Tuunanen 
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ollutkaan kääntynyt ja me huomioimme sen herätys-

ajassa. Kaisa ja Elvira eivät - ja olivat juuri heränneet 

kun soitin Kaisalle. Koko joukko odotteli rauhalli-

sesti ja hermostumatta tulkin saapumista ja sain pitää 

lyhyen aamuhartauden. Hyvin ravitsevan aamupalan 

jälkeen joukko ohjattiin punajuuripellolle. Matkalla 

pysähdyttiin vielä tielle ja Valera piti mieliinpainu-

van aamurukouksen. Hän oli tullut illalla matkalta. 

Paluumatkalla autoon oli tullut jokin vika, jonka ta-

kia he joutuivat pysähtymään. Kun he lähtivät liik-

keelle, he huomasivat mustan möykyn tiellä. Se oli-

kin mies, joka oli sammunut tielle juhlista palates-

saan. He saivat auttaa miehen kotiinsa, mutta jos he 

eivät olisi joutuneet pysähtymään, olisi mies var-

maankin jäänyt heidän autonsa alle. Näin Jumala 

usein varjelee meitäkin ilman ansiotamme.  

        Pian pääsimme pellolle. Koko 60 hengen jouk-

ko sai ohjeet työhön. Ensin otettiin punajuuret maas-

ta ja ne pantiin maahan pitkäkseen. Toiset irrottivat 

niistä naatit ja laittoivat punajuuret astioihin, jotka 

tyhjennettiin traktorin peräkärryissä oleviin isoihin 

häkkeihin.  Tunnin kuluttua suuri osa ihmisistä lähti 

päivittäisiin tehtäviinsä, siivoamaan, ruoanlaittoon, 

tai johonkin muuhun tehtäväänsä. Näin jokainen saa 

vaihtelevaa tekemistä ja oppia uusia asioita. Osa jou-

kosta jäi pellolle. Nauroivat ja juttelivat toisilleen 

iloisesti työtä tehdessään. Sitä oli ilo katsella ja 

kuunnella. Kukaan ei kiukutellut toisille. Työpäivät 

olivat pitkiä. Illalla he palasivat pellolta ja töistä klo 

20-20.30. Työ siis näytti täyttävän koko elämän. Ei-

pä siinä sitten jaksa tai ehdikään pahaa tekemään.  

     Punajuuret oli kylvetty penkkeihin kuten meillä 

perunat ja ne olivat suuria. Jumala oli siunannut kas-

vun runsaasti. Jotenkin tuo työskentely pellolla oli 

antoisaa ja mukavaa raskaudesta huolimatta. Elvira-

kin, joka oli aikonut olla tekemättä mitään muuta 

kuin tulkkausta, ei malttanut jäädä ruokailunkaan 

jälkeen lepäämään vaan halusi olla työssä mukana. 

Silti ei seuraavana aamuna paikkoja kolottanut eikä 

liikaa väsyttänyt. Meitä tosin varoiteltiin tekemästä 

liikaa ja hoidettiin muutenkin kuin kukkaa kämme-

nellä. 

      Iltapäivällä saimme tutustua Isä Grigoriin, joka 

kertoi Uusi Elämä-keskuksen työstä ja kuulumisista. 

Keskuksella on ollut vaikeuksia viranomaistenkin 

taholta. Sen myötä hoitoon tulleita on lähtenyt pois 

pelätessään näitä viranomaisia. Myös ystävät Suo-

mesta ovat harvemmin käyneet heidän luonaan. Isä 

Grigori oli iloinen, että me olimme tulleet. Koko kes-

kukselle on tärkeää, että heitä muistetaan rukouksis-

sa ja käymällä heidän luonaan. Muukin apu on tärke-

ää, mutta tärkeintä heille on nähdä, että he eivät ole 

yksin. ”Jos yksi jäsen kärsii, niin muut kärsivät sen 

kanssa.” Tämän viestin saimme vietäväksi Suomeen. 

Saimme olla myös todistamassa, kun Tapani Vanha-

la sai Venäjän valtion Korruption vastaisen yksikön 

myöntämän mitalin ja kunniakirjan pitkäaikaisesta 

työstään Venäjällä lastenkodeissa ym. Mitalia on ja-

ettu ulkomaalaisille vasta 2 kpl. 

   Saimme olla mukana Isä Grigorin johdolla työnte-

kijöiden ehtoollishetkessä. Iltahartaudessa kaikille 

hän jakoi hyvin vakavaa sanaa ja monet tulivat sie-

lunhoitoon. Isä Grigori ehtii kuitenkin käymään vain 

kerran 3 kk:ssa Uusi Elämä-keskuksessa. Se on yksi 

syy miksi suomalaisia odotetaan sinne vierailulle. 

Perjantaina meille järjestettiin venäläinen sauna, jos-

sa saimme nauttia sen mahtavista löylyistä ja palve-

luista tammivastoilla kylvetyksineen. Saimme myös 

tutustua kuinka 20 hehtaarin sato korjataan ja säilö-

tään. Se vaatii paljon työtä, jossa nuo entiset narko-

maanit pääsevät oppimaan monia uusia taitoja elä-

mää varten. Saimme olla myös juhlassa, joka järjes-

tettiin sadon valmistumisen ja korjaamisen merkeis-

sä. Olihan perunat ja porkkanat jo nostettu, osa kaa-

lia ja melkein kaikki punajuuret. Siellä jaettiin 3 täy-

tekakkua satoa korjaamassa olleille. Mekin saimme 

osamme. Iltahartaudessa Tapani kertoi mielenkiintoi-

sesti elämänsä vaiheista, ja me Jumalan rakkaudesta 

yhteisellä taipaleella, kuinka Jumala on ensin meitä 

rakastanut, ja niin mekin saamme rakastaa toisia. 

Kerroimme, että matka oli oikeastaan meidän 40-v 

häämatkamme. Saimme kertoa nähneemme ja ko-

keneemme Jumalan ihmeellistä rakkautta ihmisten 

välillä näinä päivinä Uusi Elämä-keskuksessa.  Se 

muutos, joka näkyi esim. valokuvissa, joita oli otettu 

keskukseen tullessa ja sen jälkeen, oli valtava. Monet 

vielä kipuilevat vaikeuksien keskellä, mutta katsovat 

toiveikkaina eteenpäin Jumalan uskollisuuteen luot-

taen. Monet tulivat ihan kädestä pitäen onnittele-

maan meitä ja lauantaina lähtiessämme takaisin Suo-

meen saimme ison kimpun päivänkakkaroita, jotka 

eräs tyttö oli käynyt meille poimimassa, ”kun ei 

muutakaan voinut antaa”. Rakkaus on kekseliäs. 

Koko matkalla saimme kokea Jumalan ihmeellistä 

johdatusta. Kiitos Tapanille ja Elviralle ja ystäville, 

jotka ovat rukoilleet puolestamme. Oli hyvä kulkea 

niiden alla. 

                         Hannu ja Kaisa Tuunanen 

 

5. 
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Oleg Romanov 
 
Ryhmämme tapasi hänet Metallostroin vankilassa 1995, 

hän oli silloin hyvin nuori ja lapsenkasvoinen nuorukai-

nen. Hän kävi ahkerasti vankilaseurakunnan tilaisuuksissa 

ja kulki vakaasti Herran tiellä.  

    Vuonna 1998 Oleg vapautui vankilasta, olimme saaneet 

hänelle paikan isä Rostislavin luostarista. Hänellähän ei 

ollut perhettä eikä kotia. Vähitellen Oleg sai työtä, oman 

asunnon ja löytyi myöskin vaimo. Vuonna 2000 hänelle 

syntyi poika. Liisa ja Jukka Järvi ja monet muutkin kävi-

vät heitä katsomassa matkoilla Pietarissa. 

      Sitten Oleg ja perhe muutti eikä kukaan saanut enää 

heihin yhteyttä. Kadotimme Olegin näköpiiristämme. 

      Viime kesäkuussa Jukka ja Liisa olivat pitkästä aikaa 

mukana Pietarissa ja kävimme myös Abvuodnava kanaa-

lin varrella sijaitsevassa Mirotvorets seurakunnan miesten 

asuntolassa. Siellä tapasimme Olegin jälleen, hän oli tullut 

asuntolaan juuri edellisenä päivänä. Liisa haastatteli häntä 

ja Oleg kertoi, että oli silloin alkanut juomaan, perhe oli 

hajonnut ja lopulta hän oli asunut kadulla kolme vuotta. 

Nyt hänellä oli vakaa aikomus seurata uskossa Jeesusta. 

       Syyskuisella matkalla Novgorodin maaseudulle Mor-

hovaan mukaamme tuli miehiä opetuslapseuskoulusta Pie-

tarista. Oleg oli yksi heistä, eikä suinkaan ensimmäistä 

kertaa siellä. Lähestyessämme Morhovan kylää, unet kari-

sivat silmistä ja innokkaasti hän tarkkaili tuttuja maisemia.  

Heti hän kiirehti taloon tultua työhön. Rukoushuoneessa 

minulle esiteltiinkin Olegin puutöitä, puhujan pulpetti ja 

videotykille suunniteltu pöytä. Takaseinällä komeili hänen 

puuveistoksensa: иди и больше не греши (vapaa Helenan 

suomennos: kulje eteenpäin ilman syntiä)  

      Kuulin, kuinka pastori Igor Smirnov puhui Olegista 

arvostaen. Hän oli hänen ensimmäisen ehdokkaansa kun 

hän etsi sopivia miehiä asumaan ja evankelioimaan Hol-

min kaupunkiin. Holm sijaitsee 23 km Morhovasta ja sen 

läpi ajetaan mennen tullen. 

     Oleg muisti erityisesti Lilja Skibjukin, rakkaan tulk-

kimme, ja lähetti hänelle terveisiä. Hänen sanojensa ja 

rakkautensa muisteleminen oli havahduttanut Olegin ajat-

telemaan katuojassa jälleen Jumalaa ja Hänen rakkauttaan. 

 

Helena Jokinen 

Yläkuvassa Oleg Metallostroin 

vankilaseurakunnan kanssa v-

95, vieressä osasuurennos ryh-

mämme vierailun yhteydessä 

otetusta kuvasta vankilassa. 

   Oleg toimi vankilassa parturi-

na ja leikkasi kerran myös Lii-

san hiukset 

Kuva Olegin perheestä v 2000, 

valitettavasti isäntä itse näkyy 

vain osittain. Vieraana heillä on 

Andrei Zemskov, joka oli juuri 

vapautunut vankilasta. 

Yläkuvat Liisa Järvi 

 

Oleg viime kesäkuussa miesten 

asuntolassa ja vier. istumassa latti-

alla Zavet –keskuksessa Samohva-

lovissa syyskuussa. 
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Riihimäen Idäntyön  

yhdistystoimintaa 
 

     Yhdistyksen jäsenistölle tärkeimmät kokoukset 

ovat kevätkokous keväisin, jolloin tarkastellaan 

edellisen vuoden toimintaa ja varojen käyttöä, sekä 

syyskokous, jolloin katse siirtyy seuraavan vuoden 

suunnitteluun. Kumpaankin kokoukseen toivotaan 

runsasta ja aktiivista jäsenistön osallistumista. 

    Riihimäen Idäntyön syyskokous pidetään tänä 

vuonna 13.10. klo 14 alkaen Kirkkopuiston seura-

kuntakodissa. Kokouksen tärkeimpinä asioina ovat 

hallituksen jäsenten valinta, toimintasuunnitelma ja 

talousarvio vuodelle 2014. 

     Hallituksesta on eroamassa vuoden vaihteessa 

Helena Jokinen, Tapani Vanhala ja Lisa Klenberg. 

Heidän tilalleen hallitukseen pitäisi saada uudet 

jäsenet. Entisen hallituksen jäsenet Minna Huis-

tinoja, Mikko Ilomäki, Risto Jokinen, Jari-Pekka 

Koppinen, Mikko Krohn ja Sanni-Maria Seppänen-

Kirjunova jatkavat.  

     Hallitus toimii Idäntyön työrukkasena ja sen 

jäseniltä odotetaan melko vahvaa  motivaatiota toi-

mia yhdistyksen menestyksen hyväksi. Kaikista 

hallituksen jäsenten lahjoista, ominaisuuksista ja jo 

ennestään olemassa olevista ihmissuhdeverkostois-

ta voi yhdistyskin hyötyä. Te, Idäntyön ystävät ja 

jäsenet, voitte miettiä tällaisia aktiivisia ihmisiä 

hallituksen jäseniksi ja tulla kokoukseen heitä eh-

dottamaan ja kannattamaan hallitukseen. 

     Muutenkin syyskokous ottaa huomioon kokouk-

selle ajoissa jätettyjä ehdotuksia erilaisista toiminta-

tavoista, tapahtumista tai matkakohteista. Jäsenten 

aktiivisuus olisi hallituksen kannalta hyvin toivot-

tavaa. Ennen kaikkea haluamme kuitenkin toimia 

Jumalan ohjaamaa polkua. 

    Jäsenmaksunsa maksaneita on tänä vuonna vas-

ta 50, mutta vielä on pari kuukautta vuotta jäljellä. 

Vuonna 2012 jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä 

oli 85. 

     Olemme saaneet monenlaista hyvää Jumalalta. 

On armoa, kun voi olla omakohtaisesti sitä jaka-

massa eteenpäin ja nähdä, miten Jumalan valta-

kunta laajenee. 

 

Helena Jokinen 

        

 

      Sanan ja rukouksen illat maanantaisin  

Keskuskirkossa jatkuvat klo 18,30 alkaen. 

    Poikkeuksena kuukauden ensimmäisinä maanantai-

iltoina vietetään Riihimäki rukoilee -iltoja, jotka kiertä-

vät Riihimäen eri seurakuntien tiloissa.  

 

Riihimäki rukoilee  

7.10. Vapaaseurakunta,  

4.11. Uskonyhteys-srk,  

2.12. Keskuskirkko 

 

Sanan ja rukouksen illat, Keskuskirkko 
 

14.10. past Ulla Kuisma 

21.10 klo 18 Israel-ilta Helluntaiseurakunnan Kotikir-

kossa Koivistonkatu 5, Malcolm Hedding ja Juha Keto-

la 

28.10. past. Eija Kemppi 

11.11. past. Markku Huhtala 

18.11. rov. Kalervo Huttunen 

25.11. Vesa Kunnas 

2.12. Lauri ”Late” Johansson 

9.12. Israel-ilta , Asta ja Meo Brencipe 

16.12. rov Kalervo Huttunen 

 

Rukouspalvelu klo 18  alkaen 

Tervetuloa mukaan! 

 

Idäntyön kirkkokahvit ! 

      Sapatti-iltaa vietettiin  20.9. Peltolassa 
 

Pietarista olivat vieraina rabbi Andrei Vdov sekä Aleksandr Shidkov ja Sergei Davidovits, heidän tulkki-

naan toimi Eleonora Skrypina. Tässä heitä siunaa Esa Heinonen Hämeenlinnasta. Muina vieraina olivat 

Kirsti ja Ran Peled ja musiikkiryhmä ”Tähti” Hyvinkäältä. 

       Seuraava Sapattiateria Peltolassa on 8.11. 

Kaipaatko hyötyliikuntaa ? 

Tule haravointitalkoisiin Peltolaan  

viikoilla 40-41               

 Risto 0403527055 
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Morhovasta vain hyviä uutisia! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Morhovan pienessä kylässä Mirotvorets seurakun-

nan pappiskokelaat ja opetuslapseuskoululaiset käyvät 

harjoittelemassa seurakuntatoimintaa. Aleksandr, 

Sasha, Kirjunovin ja minun matkaani 26.-29.9. liittyi-

vät Pietarissa neljä opetuslapseuskoululaista Uljanov-

kasta. Pastori Igor Smirnovin mukana tuli myös auton 

täydeltä miehiä viikonlopun ”käytännön seminaariin”.  

     Paikkakunnalla asuvat vakituisesti Jana ja Aleksei 

Martynenko, sekä Sergei Shipakin ja Anatoli Krjukov. 

He tekevät monipuolista seurakuntatyötä, remontoivat 

rakennuksia, kantavat vettä ja puita vanhuksille, jaka-

vat avustuksia ja hengellistä sanomaa. 

    He asuvat itsekin vaatimattomissa oloissa, hoitavat 

karjaa ja kasvattavat kasviksia ruokapöytään. Mar-

tynenkoilla on lehmä, emakko, lihasika, muutama ka-

na ja kani, sekä seitsemän lammasta, kolme koiraa ja 

neljä kissaa. Navetta on vanha, melkein maahan pai-

nunut, mutta uuden navetan perustuksia valettiin juuri 

käyntimme aikana. Eläinten ruoka, heinää lukuun ot-

tamatta, on ostettava. Onneksi he saavat säkeittäin os-

taa halvalla Novgorodista päiväyksiltään vanhentunei-

ta leipiä ja se korvaa osittain väkirehun.  

      Janan ja Aleksein koti on kaunis ulkoa ja sisältä ja 

sitä koristi nyt erityisesti heidän yhteisiä 30 v synty-

mäpäiviään varten ripustetut ilmapallot ja rakkauden-

tunnustukset.  

     Heidän seurakuntanaan ovat erityisesti lähikylien 

lapset joille he pitävät kaksi kertaa viikossa pyhäkou-

lua Rukoushuoneessa. Tila lämpiää nopeasti parilla 

puusylyksellä rautakamiinassa. Paitsi hengellistä ope-

tusta, Jana ja Aleksei näyttävät toimivan lasten vara-

kasvattajina. Pyhäkoulussa käy mm Vosovien perheen 

lapset, joilta isä on kuollut pari vuotta sitten.  

     Sergei ja Anatoli puolestaan pitävät sunnuntain 

jumalanpalveluksia ja auttavat ihmisiä monin tavoin 

käytännön tehtävissä. Viime kuukausina heitä on 

myös työllistänyt kaksi vanhaa taloa ulkorakennuksi-

neen, jotka seurakunta on ostanut työntekijöille ja 

kuntoutuville miehille.  Taloja on maaseudulla paljon 

tyhjillään, nuoret muuttavat kaupunkeihin ja vanhus-

ten kuoltua vain harva talo jää edes kesäkäyttöön. 

     Toisena vierailupäivänämme saimme yllätysvierai-

ta, kun Irina ja Sergei Milov tulivat käymään Mar-

tynenkoilla. Edellisestä tapaamisestani heidän kans-

saan oli lähes vuosi. Olimme silloin heidän vierainaan 

ja arkana mutta päättäväisenä jouduin sanomaan Ser-

geille, että niin kauan kun hän katsoo toisia uskovia 

halveksien ja kiroten, emme tule käymään heidän luo-

naan. Emmekä ole heitä tavanneet sen jälkeen. Nyt 

hän tuli ja sanoi, että hänellä on ollut väärä asenne 

lähimmäisiään kohtaan ja että hän on pyytänyt heiltä 

anteeksi ja nyt pyytää myös minulta anteeksi. No, mi-

käs siinä, minulle kyllä sopii, halattiin. Näin Jumala 

oli hoitanut tämän asian parhaimmilleen! Slava Bogu! 

     Illalla sitten pidettiinkin Milovien suuressa salissa 

hienot seurat, jonne koko Igorin joukko oli kutsuttu. 
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Sergei Milov aloitti musiikilla ja puhui vahvaan 

tyyliinsä oikeasta ja väärästä. Sasha puhui hyvin 

koskettavasti ja rakkaudellisesti omasta elämästään 

ja pastori Igor jatkoi ja moni muukin. Irina tarjosi 

koko 20 henkeä käsittävälle porukalle ruokaa ja tee-

tä vielä klo 22 kunnes vihdoin tilaisuus päättyi. 

    Sergei Milovin Zavet oli jälleen edennyt tilojensa 

suhteen, edellisenä talvena valmistuneen 

”monitoimikirkon” (sisältää: hirsisen kirkkosalin, 

ison keittiön, ruokasalin ja ihan oikean wc:n lisäksi 

kellarin ja kaivon) lisäksi on perusremontoitu enti-

nen ruokatalo miesten asunnoiksi ja aivan uutta hir-

sistä asuintaloa viimeisteltiin. Se oli valmiina tapet-

teja, linoleumia ja maalausta lukuun ottamatta.  

   Samohvalovin alkuperäinen talo onkin nyt tyhjil-

lään. 

     Kävimme Morhovan lastentarhan remontin tulok-

sia katsomassa. Johtajatar asuu aivan vieressä ja hän 

tuli meille avaamaan ovet. Tarhaan oli kunnan toi-

mesta muurattu uudet uunit ja kaikki pinnat maalattu. 

Mutta lattialle ei edelleenkään oltu tehty muuta kuin 

maalattu ja se oli todella kylmä. Alle kouluikäiset 

viettävät suurimman osan ajastaan leikeissään latti-

anrajassa. Pastori Igor alkoi miettiä, että jospa hänen 

porukkansa tekisikin lattiaremontin ja hankkisi sii-

hen päälle linoleumin. Johtajatar oli erittäin kiitolli-

nen tästä suunnitelmasta.  

     Meillä oli mukanamme kuormallinen vaatteita ja 

kenkiä ja monenlaista muutakin tavaraa. Jaoimme 

niitä kylän lapsiperheille, lastentarhaan ja muille tar-

vitseville.  Lämpimiä talvivaatteita ja kenkiä kaiva-

taan vielä monissa muissakin paikoissa. Toivottavas-

ti hyvät ihmiset lahjoittavat niitä edelleenkin. 

    Oli hyvä matka, auton jarruongelmista selvittiin, 

pakoputki saatiin hitsatuksi matkalla sunnuntai-

aamusta huolimatta ja kaikki aikataulut onnistuivat. 

Kiitos Jumalalle valtavasta varjeluksesta ja siunauk-

sesta pitkällä matkalla! 

 

Helena Jokinen 
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KÄSITYÖKERHO 

 Vetäjinä Terttu Tonteri ja Raili Ylä-Tuuhonen 
 

Kerho kokoontuu  parittomilla viikoilla tiistaisin klo 

14 Kirkkopuiston seurakuntakodissa. 

 

Voit tietenkin tehdä käsitöitä myös kotona Idäntyön 

hyväksi. Villasukat ja kintaat ovat suosikkeja joulun 

lahjoiksi 

Muista lahjatalkoista kerrottiin edellisessä Verassa 

 

 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     

      
Y 1877757-1 

Temppelikatu 11 a  4 11100 Riihimäki 

Keräyslupa 2020/20113346 

myönnetty 20.10.2011 

voimassa 1.1.2012-31.12.2013 
 

Kantapankki Riihimäki 426211-233876 

                                       FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

Lahjoitukset viite 5005 
 

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  

                          herijok@elisanet.fi 

Rah.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824 

                           mikko.ilomaki@phnet.fi            

Tapani Vanhala 0400307475 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Risto Jokinen 0403527055  

                              jokisenristo@gmail.com 

Lisa Klenberg   0404147893   lis@klenberg.fi 

Minna Huistinoja   

                          minna.huistinoja@saunalahti.fi 

Mikko Krohn  0407492594 

 

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 

 

Vera lehden toimitus,  

kuvat ja toteutus  Helena Jokinen 

Riihimäen Idäntyö ry 
 

Syyskokous  
 

klo 14 Kirkkopuiston seurakuntakodissa 
13.10.2013 

Ajankohtaiset hallituksen henkilövalinnat,  
vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio, 

kahvitarjoilu 
 

Tule osallistumaan ja vaikuttamaan toimintaan! 
 

Tervetuloa! 

Lähetysilta Kirkkopuistossa 

Työ Pietarissa jatkuu 
 

9.10.2013 klo 18 
 

 Andrei Murugov tulee iltaa varten Pietarista ja 
kertoo Mirotvorets seurakunnan työstä  

 

Kahvitarjoilu 
 

TERVETULOA! 

Lähetysilta Kirkkopuistossa 
6.11. klo 18 

Hengellinen työ Virossa 
 

Vieraita Virosta kertomassa  
seurakuntaelämästä siellä 

Miesten metalliryhmä 
 

Kokoontuu parillisilla viikoilla torstaisin klo 18,30  

Koivukatu 21, Riihimäen seurakunnan  

huoltorakennuksen tiloissa 
 

Mukaan kaikki miehet, kehitellään ideoita ja tehdään 

projekteja iloksi ja hyödyksi itselle ja muille. 

Vetäjänä Jari-Pekka Koppinen 

Seuraavan kerran 3.10. 

MAKASIINISSA ON SAATAVILLA  

 

PATMOS-JÄRJESTÖN  

OPERAATIO JOULUN LAPSI 

 

 KERÄYKSEN LAHJALAATIKOITA.  

 

NE VOI MYÖS PALAUTTAA TÄYTETTYINÄ  

SAMAAN PAIKKAAN, JOSTA NE JATKAVAT 

MATKAANSA PERILLE ROMANIAAN. 

 

Makasiinin osoitehan on: Kylänraitti 3 

Avoinna ma-pe klo 12-17 

 

Pieni lahja on suuri ihme! 


