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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ RY 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Vera Maaliskuu 2015 
 

Tervehdys Ystävät 

        Yhdistyksemme kevätkauteen kuuluu tulevan kesän toimintojen 

suunnittelu. Meillä on ollut jo kahtena kesänä kesäleiri pietarilaisille 

lastenkotilapsille. Suunnittelemme, että tällainen leiri  toteutetaan Pel-

tolassa myös ensi kesänä. Sen lisäksi ystävämme Uusi Elämä-

keskuksesta ovat kyselleet meiltä, olisiko meillä mahdollisuuksia jär-

jestää  täällä vastaavaa leiriä myös heidän lapsilleen. Tämä keskushan 

on kristillinen narkomaanien kuntoutuskeskus Kotlin kylässä Suomen-

lahden eteläpuolella. Harkitsemme myös tällaisen leirin järjestämistä. 

He itse ovat lupautuneet hoitamaan keittiötyöt meikäläisten valvonnas-

sa  sekä ohjelmapuolenkin aika pitkälle. Keskuksen henkilökunnan lap-

sille tehtiin ja lähetettiin yhteensä 62 nimettyä joululahjapakettia, joten 

lapsia heillä riittää. Tosin vain osa heistä voisi tulla leirille. 

         Talkootyötä ja venymistä nämä suunnitelmat vaativat suurelta 

joukolta.  Vapaaehtoisia työntekijöitä kaipaamme  ja toivomme näille  

leireille taas  runsaasti. 

         Taloudellinen tilanteemme on tällä hetkellä vakaa, kiitos edellisen 

puheenjohtajan, jonka aikana tuottoisia talkookeikkoja järjestyi useam-

piakin. Olemme nyt jopa pystyneet  etukäteen varaamaan määrätyn 

summan ensi kesän leirijärjestelyjen kustannuksiin. Mutta tyytyväisyy-

teen tai rauhallisuuteen ei ole syytä tuudittautua. Viime vuonna emme 

pystyneet alkuvuoden aikana pitämään lupauksiamme taloudellisesta 

tuesta yhteistyökumppaneillemme Pietarissa.  Meidän on syytä rukoilla, 

että näinä aikoina voimme toimintaamme jatkaa ja voimme kumppanei-

tamme tukea heidän työssään  evankeliumin edistämiseksi  ja vähäosai-

simpien auttamiseksi. 

         Yksi muoto työmme tukemisessa on liittyä yhdistykseemme jäse-

neksi.  Jäsenmaksu on 25 euroa. Viime vuonna meillä oli jäseniä noin 

70. Kun verrataan jäsenmäärää siihen, että tiedotuslehteämme Veraa 

lähetetään sähköpostilla noin 250 kpl ja kirjepostina noin 80 kpl, sekä 

jakeluna 150 kpl, niin havaitaan,  että vain murto-osa työstämme kiin-

nostuneista on jäseniämme. Tässä onkin ryhdistäytymisen paikka! Ha-

luankin haastaa Teidät, arvoisat Veran lukijat, liittymään yhdistykseem-

me jäseniksi!  

     Lupaan seurata ja kertoa miten hanke edistyy. Jäsenmaksuohjeet 

löytyvät takasivulta. Jäsenyydestä eroaminen ei vaadi mitään toimenpi-

teitä, voi jättää vain jäsenmaksun maksamatta. 

        Viime päivinä olemme selvitelleet mahdollisuuksiamme olla mu-

kana toimittamassa apua Ukrainaan, jossa suuret joukot sotatoimialu-

eelta paenneita ihmisiä asuu tilapäismajoituksissa hyvinkin vaikeissa 

olosuhteissa. Viimeisten tietojen  mukaan  avustustoimitusten vastaan-

otossa on ongelmia. Byrokratia ja korruptio  tukkivat avun kanavia. 

Seuraamme tilannetta. Tässä asiassa koordinaattorinamme on Mikko 

Krohn. 

          "Herra itse käy edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua 

eikä hylkää sinua. Älä pelkää äläkä arkaile."  5.Moos.31:8 

                                                                                 Tapani Vanhala 
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 MATKA PIETARIIN  20.-22.2.2015 

 

      Aloitimme matkan kokoontumalla Peltolaan klo 

5.30, Helena Jokinen, Kira ja Ronja Salminen, sekä 

minä, Raija Saari. Olin reissussa nyt neljättä kertaa. 

   Riihimäellä Matti Järvinen siirtyi kuljettajaksemme 

ja matka Haminaan meni nopeasti, sieltä noudimme 

matkaan Taisto Pitkäsen. Hän lähti Pietariin kuukau-

deksi opiskelemaan, tuomme hänet pois maaliskuun 

matkalla. Hän jäi asumaan poikakoti Nadeshdan ylä-

kerran tyhjään kalustettuun huoneistoon. 

     Perjantai-illaksi oli sovittu tyttökoti Mashan vierai-

lu. Tytöt tarjosivat teetä ja piirakkaa ja istuimme pöy-

tään rupatellen ja tyttöjen kuulumisia kysellen. Helena 

oli ostanut syntymäpäivälahjat tammi- ja helmikuun 

syntymäpäiväsankareille ja lauloimme heille onnitte-

lulaulun englanniksi. 

       Kira soitti pastori Igor Smirnoville ja kutsuimme 

itsemme heille ja navigaattorista huolimatta vaivoin 

löysimme sinne pimeässä illassa. Meidät istutettiin 

herkuilla katetun teepöydän ääreen keittiöön ja nau-

timme pöydän antimia. Olohuoneessa harjoitteli kaksi 

kitaristia ja harmonikan soittaja sekä muutamia naisia 

suunnitellen koreografiaa huomista jumalanpalvelusta 

ja sen pyhäkoulua varten. Lastenhuoneessa oli me-

neillään ensi kesän lastenleirien suunnittelukokous, 

osallistujien lapset leikkivät makuuhuoneessa ja juok-

sentelivat siellä täällä. Ehdimme lopuksi hiukan kes-

kustella pastori Igorin kanssa. Hän kertoi, että tällaiset 

kokoukset ovat tavallisia, koska heillä on vuokrattu 

kirkkosali vain jumalanpalveluksiin Mikaelinkirkolta, 

kaikki muut seurakunnan kokoukset, raamattu- ja ru-

kouskokoukset pidetään perheissä. Sovimme tapaa-

vamme huomenissa klo 18 Nadeshda poikakodilla. 

     Lauantaiaamuna suuntasimme keskustaan tapaa-

maan Gerasimovien perhettä. Heidän luonaan vierähti 

monta tuntia teepöydässä istuen ja lasten leikkejä seu-

raten. Sergei ja Natasha kertoivat myös kuinka he val-

mistavat ruokaa ja jakavat sitä asunnottomille perjan-

taisin. Joukko on kasvanut noin neljäänkymmeneen, 

mutta nyt he ovat saaneet nuoria mukaan työhön, että 

heille jää aikaa myös keskustella asunnottomien kans-

sa. Natasha sanoi, että he ovat saaneet Jumalalta rak-

kauden näitä ihmisiä kohtaan. 

    Tulkki Oleg Osipov liittyi seuraamme iltapäivällä 

ja muuttuneista aikatauluista johtuen menimmekin 

ensin syömään ja ruokailimme ajan kanssa. Viiden 

maissa jatkoimme poikakotiin, jossa olivat paikalla 

kaikki seitsemän poikaa ja kasvattaja lapsenlapsensa 

kanssa, joka pisti heti leikin alkuun Ronjan kanssa. 

Myöhemmin tuli johtaja Pavel Petrushenko. Tilattiin 

pojille pizzat ja niitä odotellessa pojat kävivät osta-

massa myös pöytätennikseen tarvikkeita puuttuvien 

tilalle, että saatiin pelit alkuun. Sopuisasti pojat jakoi-

vat pizzat ja limut, sitten saapuikin jo Igor Smirnov 

perheineen. Tutustuttiin siinä puolin ja toisin teepöy-

dän ääressä. Jotkin pojat ilmoittautuivat ateisteiksi, 

joku sanoi, että uskoo kyllä, että Jumala on, mutta 

miksi siitä pitäisi jatkuvasti puhua. Lopuksi kuitenkin 

näytti siltä, että pojat halusivat opastusta uskonasiois-

sa ja johtaja oli myös suostuvainen, vaikka hän varoit-

telikin jälkeenpäin, ettei pojille voi esittää fraaseja, 

että Jumala varjelee ja suojelee. He ovat kokeneet pal-

jon pahaa elämässään ja ovat herkässä elämänvaihees-

sa. Pavel ja Igor vaihtoivat puhelinnumeroitaan ja Igor 

lupasi seurakunnaltaan apua poikien läksyjen- ja va-

paa-ajanohjaukseen, koska asuntolassa on varojen 

puutteesta johtuva työvoimapula. 

     Jatkoimme vielä miesten asuntolaan Obvuodnava 

kadulle, jonne Igorkin saapui. Jälleen keskusteltiin 

notkuvan teepöydän ääressä, tällä kertaa asuntolan ja 

Novgorodin maaseutukylien asioista, jonne tuomam-

me vaatteet olivat menossa. Paikan johtaja Artur oli 

juuri päivällä tullut sairaalasta, jossa häntä oli tutkittu 

päässä olevan kasvaimen vuoksi. Kasvain oli hyvälaa-

tuinen, mutta ei voitu leikata. Artur suhtautui asiaan 

hyvin positiivisesti. 

      Sunnuntaina osallistuimme vielä Uusi Sato seura-

kunnan jumalanpalvelukseen Vasilinsaarella Pyhän 

Jekaterinan luterilaisessa kirkossa, Bolshoi Prospektin 

ja Kadetskin kulmauksessa. Teelle emme enää jää-

neet, vaan lähdimme marketin kautta kotimatkalle. 

    Niin oli neljäs matkani tehty. Olen nauttinut paljon 

näiden upeiden ihmisten seurasta. Hyvää kevään odo-

tusta ja voimia kaikille elämäntaipaleelle! 

                                             Raija Saari 
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Ylhäällä oikealla neuvotellaan poikakodissa, Pavel Petrushenko, 

Irina  ja Igor Smirnov, Oleg Osipov, Matti Järvinen ja Raija Saari 

Yllä vasemmalla Sergei ja Natasha Gerasimov,  alakuvassa heidän 

lapsensa Romka, Darja ja Nadeshda leikkimässä kodin  virikesei-

nällä, josta alhaalla  lähikuvaa.  Natashalla on aivan ihania ideoita 

lasten ja vauvojen aktiivileluihin joita hän valmistaa ja myy ystävil-

le ja internetin kautta. 

     Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,  
     jonka kautta myös olemme uskossa saanet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme ja 
meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.  
    Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedäm-
me että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja 
koettelemuksen kestäminen toivoa;  
    mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Py-
hän Hengen kautta, joka on meille annettu. Room.5:1-5  
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Pyhän Olgan sairaalan orvot 
 

Pyhän Olgan lastensairaala on Pietarissa sijaitseva lasten sairaala, 

jossa Idäntyön tukemia käyntejä on toteutettu jo vuodesta 2007 

säännöllisesti. Käynnit on pääsääntöisesti kohdistunut yhdelle 

osastolle, mutta myös muille osastoille on toimitettu avustusta ja 

joskus tehty myös evankeliointikäyntejä. Toiminnan alussa pää-

simme tutustumaan vastasyntyneiden hylättyjen vauvojen osas-

tolle, jossa rukoilimme, ja jonne toimitimme pikkuruisia vaatteita, 

vaippoja, petivaatteita.  

     Itselleni mieleenpainuvin kokemus tässä sairaalassa oli kurkku

- ja nenätautien osastolla vuosia sitten. Kanssani olivat silloin 

Andrei Murugov ja Rocio Villar, ja johdatuksessa päädyimme 

tälle osastolle, sillä saimme kuulla siellä olevan paljon orpoja. 

Saimme vapaasti olla orpolasten huoneissa, ja heidän sänkyjensä 

vierellä, rukoilla, puhua Elämän sanoja. Jotkut heistä olivat hyvin 

sairaita, kuten pieni hento noin nelivuotinen Jegor-poika, joka 

makasi siellä kuolemansairaana, ilman ketään rakastavaa aikuista 

lähellään huolehtimassa hänestä! Sydämemme murtui hänen vuo-

teensa vierellä, rukoilimme kiihkeästi, pyysimme häneltä anteeksi 

hänen heitteillejättöään, vapautimme hänet hänen vanhempiensa 

synnistä (hän oli hyvin sairas syntymästään asti, todennäköisesti 

äidin huumeiden käytön vuoksi), julistimme ilosanomaa tälle pie-

nelle ja siunasimme häntä, silitimme häntä, puhuimme rakasta-

vasti. Ja tämä pieni apaattinen, unohdettu lapsi reagoi hengittä-

mällä kiihkeästi ja tulemalla kontaktiin kanssamme, ja me vain 

itkimme! Kotiinpalattuani tämä lapsi seurasi ajatuksissani, ja ru-

koilin. Seuraavalla kerralla odotin näkeväni hänet jälleen, puhu-

akseni jotain ystävällistä, silittääkseni hänen hentoa ruumistaan, 

mutta Jegor oli lähtenyt Taivaan Isän kotiin pian lähtömme jäl-

keen, todennäköisesti vetäen viimeiset henkäyksensä yksin ja 

unohdettuna pienessä steriilissä sairaalahuoneessa, mutta me tie-

dämme, että nyt hän ei ole enää koskaan yksin, eikä unohdettu, 

vaan hän saa olla aivan erityisellä paikalla Jeesuksen Valtakun-

nassa ja nauttia suurta huomiota ja rakkautta Herraltamme Jee-

sukselta, ja Hänen enkeleiltänsä. Ja vieläkin itken, kun häntä 

muistan, mutta samalla iloitsen, sillä tiedän missä hän on, ja ker-

ran voimme yhdessä iloita hänen kanssaan perillä kirkkaudessa! 

”Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoil-

len..” Jeremia 31:9. 

          Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 

 

27. joulukuuta 2014 kolme uskovaista vieraili Pyhän Olgan las-

tensairaalassa Pietarissa ylistäen Herraa, rukoillen sairaiden puo-

lesta, kertoen evankeliumia ja tuoden hyvän joulun toivotukset. 

Kaikki meni loistavasti, ja johtoportaan vastaanotto oli, kuten ai-

na, lämmin. He kiittivät lahjoista. Lähestyvien juhlapyhien joh-

dosta osastolla, jolle vierailumme kohdistuvat, sairaita lapsia oli 

paikalla vain kymmenkunta, mutta sen myötä jokaiselle riitti huo-

miota enemmän. Evankeliumi otettiin ilolla vastaan, ja jokainen 

vanhempi tahtoi vilpittömästi rukousta itsensä ja lapsensa puoles-

ta. Tällä kertaa emme nähneet välittömiä parantumisihmeitä, mut-

ta uskossa odotamme niitä tapahtuvan jokaisella vierailukerralla. 

Osaston työntekijät pyysivät tuomaan vuodevaatteita osastolle. 

Kaikkialla tunsimme Jumalan läsnäolon, ja lämpimän joulutun-

nelman. 

                             Marina Murugova , käännös Sanni-Maria 

Orvoilla vauvoilla ei ole sosiaaliturvaa eikä 

siis hoidon maksajaa, hoito on siksi minimaa-

lista. He vain sinnittelevät päivänsä yksinäisi-

nä kunnes pääsevät lähes kaksivuotiaina  las-

tenkoteihin. 
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 Älä sodi, rakenna rauhaa! 
 

  Olemme tutustuneet Padvoiskava 50 Pietari osoitteessa miesten kuntoutuskeskukseen ja siellä myös toimivaan 

messiaaniseen seurakuntaan matkoillamme. 

    Viime syksynä saimme tänne Suomeen vieraiksemme lehtimajanjuhlien aikaan sapattiaterialle seurakunnan 

rabbin Andrei Vdovin ja asuntolan johtajan Sergei Davidovitsin.  He ovat tulleet Pietariin aikoinaan Ukrainasta 

ja heillä on sinne vieläkin hyvät yhteydet. Sergei on ystäväni facebookissa. 

     Kahdeksan kuukauden ajan Sergei on ollut rakentamassa asunnottomille alkoholisteille ja huumeriippuvai-

sille Ukrainassa kuntoutuskotia yhdessä vaimonsa ja muun ryhmän kanssa. 

    Nyt helmikuussa  talo on avattu lähes valmiina. Näin toimivat rauhanrakentajat, sydämestään Messiaaseen 

uskovat. He rakentavat kun muut sotivat. (HJ / kuvat Nova Nadija ja Sergei Davidovitsin sivuilta facebookista) 

                http://www.novanadiya.com                          АНО «НОВАЯ НАДЕЖДА»  

                   PIENI TIETOISKU UKRAINASTA 

      Ukraina on pinta-alaltaan (603.500 km2) Euroo-

pan toiseksi suurin ja asukasluvultaan (n. 45 milj.) 

Euroopan seitsemänneksi suurin maa. Pääkaupunki 

on Kiova, jossa on lähes kolme miljoonaa asukasta. 

Muita miljoonakaupunkeja ovat Harkova, Odessa, 

Donetsk ja Dnepropetrovsk. 

Ukrainan (kuten myös Venäjän ja Valko-Venäjän) 

valtiollisena alkuna voidaan pitää Kiovan Venäjää 

(Kiovan Rus), joka perustettiin jo 880-luvulla. Sen 

kaaduttua Ukrainan nykyistä aluetta ovat hallinneet 

vuorollaan mm. mongolit, kasakat, tataarit, puolalai-

set, liettualaiset, saksalaiset ja venäläiset. Venäjän 

vallankumouksen jälkeen maan itäosat liitettiin Neu-

vostoliittoon, kun taas länsiosaa hallitsivat puolalai-

set. Vuonna 1939 Neuvostoliitto otti haltuunsa koko 

maan.  

    Neuvostoaika oli ukrainalaisille monin tavoin ras-

kas. Kymmenet miljoonat ukrainalaiset joutuivat eri 

syistä vangituiksi, kyyditetyiksi ja tapetuiksi. Kar-

meimpia ajan muistoja on 1930-luvun keinotekoinen 

nälänhätä, jossa menehtyi eri arvioiden mukaan 6 – 

10 miljoonaa ukrainalaista. Myös natsien juutalais-

vainot koskettivat Ukrainaa; arviolta 600.000 – 

900.000 juutalaista tuhottiin. Tshernobylin ydinvoi-

malaonnettomuuden (1986) vaikutukset näkyvät 

edelleenkin monien ukrainalaisten terveydentilassa. 

       Neuvostoaikana ihmisten elämä oli tosin perus-

teiltaan turvattua; kaikilla oli työtä, ja yhteiskunta 

huolehti ihmisten vähimmäistarpeista tarjoten mm. 

ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon. Toisaalta 

monista välttämättömyystarvikkeistakin oli pulaa. 

Rikollisuutta oli vähän, mutta joukoittain ihmisiä 

suljettiin vankiloihin, työleireille ja mielisairaaloihin 

poliittisen, uskonnollisen tai muun vakaumuksensa 

vuoksi. Synkkä historia on jättänyt varjonsa nyky-

Ukrainaan ja sen ihmisiin.  

      Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 

1991. Tämän jälkeenkään elämä maassa ei ole ollut 

helppoa. Neuvostoaikainen raskas teollisuus on suu-

relta osin rapistunut, Euroopan parhaat mustamultai-

set pellot jääneet huonolle hoidolle. Upporikas pieni 

eliitti, joka on suurelta osin kietoutunut yhteen sekä 

valtiovallan että järjestäytyneen rikollisuuden kans-

sa, hallitsee suurinta osaa maan elinkeinoelämää ja 

rikkauksia. Sosiaaliturva on lähes olematon, tervey-

denhuoltojärjestelmä romahtanut. Ukraina on lisäksi 

yksi maailman korruptoituneimmista maista. Poliitti-

nen elämä on epävakaata, ja ihmiset ovat pitkälti 

menettäneet uskonsa vallanpitäjiin ja viranomaisiin. 

Elämän toivottomuus ja näköalattomuus ovat ajaneet 

lukuisia ihmisiä rikollisuuteen ja päihteiden käyt-

töön.  (HJ/ lyhennelmä wikipedia) 
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Terveisiä  Zavet kuntoutuskodista,  

Novgorodin alueelta! 

 

Jumala pelastaa yhä ihmisiä. 

    Nyt heitä saapuu meille Holmista keskustelemaan sie-

lunsa asioista, koska siellä asuu meillä asuneita veljiä, jot-

ka ovat löytäneet Kristuksen tielle.  Heidän elämäntapansa 

ovat muuttuneet, he käyvät työssä, elättävät perheensä ja 

todistavat Jumalan voimasta myös puheissaan. 

     Näitä ovat Boris, jonka Jumala otti kiinni petturin elä-

mästä ja laittoi polvilleen jokin aika sitten. Toinen on 

Sasha, joka asui kanssamme viisi kuukautta ja rakensi ta-

lon. Jumala antoi hänelle uskovan vaimon Pietarista. He 

muuttivat Novgorodiin Sashan äidin luo. Kolmantena esi-

merkkinä on Kolja, joka oli täysin orpo ja kasvoi lastenko-

dissa vailla suuntaa elämässään. Nyt hänellä on oma per-

he. 

    Sunnuntaina 8.2. on Koljan ja Irinan pikku Matvein kas-

tejuhla. Rukoilkaamme näiden perheiden puolesta. 

    Rakennamme täällä pikkuhiljaa kolmatta uudistaloa. 

Jumala on ollut uskollinen.  

Rukoilemme teidän puolestanne. 

     Terveisiä Ristolle, Kiralle, Sanni-Marialle ja Sashalle, 

Liisalle ja Jukalle, Helille ja kaikille, kaikille! Me teitä 

muistamme ja rakastamme. 

 

        5.2. Samohvalovissa Sergei Milov ja Irina Milova 

                Kastekuvat Sergei Milovin sivuilta facebookista 

     

Lähde kanssamme matkalle  

Morhovaan!  
 

Teemme matkan Morhovaan ja lähikyliin pääsiäisenä. 

Lähtö Riihimäeltä 2.4. ja paluu 6.4.  

Yöt mennessä ja tullessa Pietarissa, kaksi yötä vierasta-

lossa Zavet kuntoutuskodissa.  

Matkan pituus näihin Novgorodin alueen kyliin on n. 

1000 km /sivu  

Matkan hinta 140 €.   

Voimme tutustua venäläiseen maalaiselämään ja osal-

listua uskovien tapahtumiin.  

Venäjällä on Pääsiäinen vasta myöhemmin. 

 

Ilmoittaudu Helenalle mahdollisimman pian  

0503734070 

 

 Sergei Milovin rakentama kirkko 
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Asunnottomien talvea Pietarissa 

 
Pahin tilanne Pietarin talvessa on heillä, joita ei ole 

rekisteröity kaupungin asukkaiksi. Nelikymppinen 

Valera on elänyt asunnottomana Pietarissa jo seitse-

män vuoden ajan. Tänä aikana hän on menettänyt 

tyttöystävänsä ja neljä sormea talven kylmyydelle. 

      Mutta Valera on luottavainen, että hän selviytyy 

tänäkin vuonna hengissä kevääseen asti. Hän on on-

nekas, sillä hän on päässyt paikallisen hyväntekeväi-

syysjärjestön avun piiriin. Nochlezhka, eli Suoja, 

tarjoaa muutamille asunnottomille lämpimän aterian 

ja yösijan. 

       Järjestö on pystyttänyt lämmitetyn teltan pietari-

laiseen lähiöön lähelle Suomenlahden rantaa. Teltan 

eteen kerääntyy värjöttelevä joukko kodittomia joka 

päivä ennen iltayhdeksää. 

       - Odotan tätä hetkeä koko päivän. Ruoka on hy-

vää ja teltta lämmin, Valera kehuu. 

       Useimmat telttaan saapuvat kodittomat ovat hiu-

kan humalassa, mutta ilmapiiri pysyy rauhallisena, 

kun kodittomat jonottavat ruokaa ja kömpivät nuk-

kumaan. 

      - Kodittomat arvostavat apuamme ja käyttäyty-

vät yleensä hyvin, kertoo Nochlezhkan Igor An-

tonov. 

      - Meidän ei ole pakko ottaa humalaisia vastaan, 

mutta teemme sen silti. Ei ihmisiä voi potkia ulos 

pakkaseen talven keskellä, se on liian vaarallista. 

 

Vaikea päästä kaduilta pois 

      Antonov tuntee autettaviensa taustat ja tietää, 

miten helppoa kaduilla on päästä talvella henges-

tään. 

      - Viime talvena Pietarissa paleltui 1 700 ihmistä 

kuoliaaksi, hän kertoo. 

         Sadat muut ovat joutuneet sairaalahoitoon joko 

paleltumien tai palovammojen takia. Palovammoja 

syntyy, kun kodittomat sytyttävät nuotioita pysyäk-

seen lämpiminä. 

       Järjestön tietojen mukaan noin neljä jokaisesta 

kymmenestä kodittomasta on joutunut kaduille per-

heriitojen tai avioeron takia. Neljätoista prosenttia 

on entisiä vankeja ja kolme prosenttia pakolaisia. 

Useimmat ovat Valeran tapaan nelikymppisiä miehiä 

ja suuri enemmistö on Venäjän kansalaisia. 

        - Venäjällä on hyvin helppoa päätyä kadulle, 

mutta vaikea päästä sieltä pois. Täällä ei ole juuri 

sosiaaliapua tarjolla, Antonov sanoo. 

       Virallisten tilastojen mukaan Pietarissa on noin 

30 000 koditonta, mutta hyväntekeväisyystyöntekijät 

arvioivat, että määrä on selvästi suurempi, mahdolli-

sesti jopa kaksinkertainen. Koko Venäjällä asunnot-

tomien määräksi arvioidaan 1,5-3 miljoonaa, mutta 

lukua on vaikea ellei mahdoton varmistaa. 

 

      Rekisteröimättömät pahimmassa jamassa 

      Tilanne on vaikein niillä kodittomilla, joita ei ole 

rekisteröity Pietarin asukkaiksi. He jäävät käytän-

nössä kaiken avun ulkopuolelle. Työn, eläkkeen tai 

terveydenhoidon saaminen on heille hyvin vaikeaa 

tai mahdotonta. 

        Pietarissa toimii tällä hetkellä vain neljä yöpy-

missuojaa asunnottomille. Jokaisessa niissä on tilaa 

120 hengelle, joten moni jää ulkopuolelle. Pietarin 

talvella pakkanen kiristyy ankarimmillaan yli kah-

teenkymmeneen asteeseen. 

       - Talvi on kodittomille vaikeinta aikaa. He yrit-

tävät vain selviytyä hengissä, Antonov sanoo. 

       Sosiaali- ja terveysasioiden konsuli Eeva-Liisa 

Haapaniemi Suomen pääkonsulaatista Pietarissa 

kertoo, että Nochlezhkan kaltaisilla järjestöillä on 

tärkeä rooli Venäjän sosiaalipalveluissa. 

       - Valtio, kaupunki ja kunnat eivät pärjäisi ilman 

kansalaisjärjestöjä. Mutta tällä hetkellä pelisäännöt 

ja järjestöjen rooli ovat muuttumassa, Haapaniemi 

sanoo.  
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Sapattiateria Peltolassa  
6.3. klo 18 alkaen 

 

Puhujia Ebeneser järjestöstä 

ajankohtaisista aiheista 

 

Hinta 16 €  

 

ilmoittaudu Helena Jokinen 0503734070 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     Y 1877757-1 

 

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  

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 alueel-

la. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen 

 

 

KIRPPUTORI 

MAKASIINI 3 vuotta! 
 

juhlimme lauantaina 7.3.  

kakkukahvien ja alennustarjousten  

merkeissä 

 

TERVETULOA! 

Kylänraitti 3 

RIIHIMÄKI 

 

Avoinna juhlapäivänä klo 10-14 

TULEVIA  MATKOJA 

 

Viipuriin lauantaisin, hinta 20 € 

7.3.. 11.4. ja 9.5. 

Pietariin viikonloppumatkoja, hinta 70 € 

20.-22.3., 17.-19.4. ja 15.-17.5. 

Novgorodin alueen maaseudulle, hinta 140€.  

 2.-6.4.  Tiedot matkasta sivulla 6. 

             Näihin ilmoittautuminen Helenalle 

 

Venäjälle Kotliin , hinta 80 € 

16.-18.3. ja 17.-19.4. 

Sekä matkoille Eestiin, ilmoittaudu Tapanille 

Riihimäen Idäntyö ry 

KEVÄTKOKOUS 

Peltolassa  12.4. 2015 klo 16 

Riihimäentie 4310, Hausjärvi 

 

Käsitellään sääntöjen mukaisesti  

vuoden 2024 toiminta ja tilit 

 

TERVETULOA! 

 

Kahvitarjoilu  alkaa puoli  

tuntia ennen kokousta 

 

Ilmoita, jos tarvitset 

autokyydin 

kokoukseen 
 

 


