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                                        Hyvät ystävät!  

 

    Kesä on ohi, ei mahda mitään, vaikka lämmintä riittääkin. Kesän kiireet 

ovat ohi myös meillä Idäntyössäkin. Makasiinipäivystykset pyörivät, käsi-

työkerho toimii, vaatetavaraa vastaanotetaan ja  lajitellaan sekä haetaankin 

tarvittaessa. 

       Vakiintuneisiin talviajan toimintamuotoihin kuuluvat  lisääntyneet avus-

tuskuormien kuljetukset sekä Venäjälle että  Eestiin. Venäjän kohdalla tilan-

ne on muuttunut. Aikaisemmin kävimme useammassakin lastenkodissa pari 

kertaa talvessa. Nyt niihin ei enää voi mennä. Politiikka on tullut peliin ja 

ulkomaalaisten vierailu lastenkodeissa tietää heille vaikeuksia.  Helenan joh-

dolla Pietariin joka kuukausi tehtävät avustusmatkat, myös tuttuihin lasten-

koteihin ovat kuitenkin voineet jatkua. 

      Samoin Uusi Elämä-keskukseen olemme tervetulleita ja meitä odotetaan 

siellä. Syksyn matka on tosin siirtynyt eri syistä. 

       Eestissä sen sijaan olemme käyneet tänä syksynä jo kuusi kertaa. Näillä 

matkoilla on pääpaino ollut elintarvikkeiden viennissä. Saamme eri kohteista 

elintarvikkeita, joita välitämme varsinkin Uusi Elämä-keskukselle. Eräälle 

lahjoittajalle jäi käteen 2000 kilon erä jogurttia, jonka päiväykset olivat van-

hentuneet eikä se oikein kelvannut suomalaisille edes ilmaiseksikaan. Selvit-

telyjen jälkeen tämä erä vietiinkin sitten Eestiin. Yksi kuorma Narvaan, yksi 

Haapsaluun sekä kaksi kuormaa Pelastusarmeijalle Tallinnaan. Muut kaksi 

kuormaa ovat olleet pääasiassa vaatetavaraa Haapsaluun sekä Väike-

Maarjaan. 

      Taloudellisesti olemme pärjänneet koko vuoden kohtuullisen hyvin, kii-

tos viime vuoden lopun talkoista, joista saimme rahat tämän vuoden puolel-

la. Haluaisin kuitenkin vielä muistuttaa jäsenmaksujen maksamisesta. Tätä 

Veraa jaetaan noin 300 kappaletta kuukausittain, mutta maksaneita jäseniä  

on tänä vuonna vasta murto-osa tuosta luvusta. Myös jäsenmaksuista kerty-

vällä summalla  on toiminnassamme tärkeä osuus. Siksi,  muistakaamme 

myös Idäntyön vuosittaisen jäsenmaksun, 25 euroa,  maksaminen. Ohjeet 

löytyvät tämän lehden takasivulta 

       Yhdistyksemme vuosikokous on  sunnuntaina 1.11. Peltolassa. Tervetu-

loa kokoukseen. Siellä suunnittelemme ja päätämme  yhdistyksemme  ensi 

vuoden toiminnasta sekä valitsemme  uusia jäseniä hallitukseen  siitä pois 

jääneiden tilalle. 

"Jeesus sanoi: Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä." 

Joh.15:14 

 

                                 Puheenjohtaja Tapani Vanhala 

 

JOULUPAKETTIEN  

           AIKA! 

 

     katso takasivu 
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 Perheemme kuulumisia 
 

Rauhaa ja Jumalan hyvyyttä teille hyvät ystävät!  

     Perheellemme kuuluu hyvää, vaimo ja lapset voivat loista-

vasti, Herra rakastaa meitä ja me häntä. 

   Marina on palannut jälleen entiseen työhönsä Blagaja Ves-

tin hallintosihteeriksi. Lisäksi hän opiskelee korkeakoulussa 

ekonomiaa  talouden peruslinjalla tulevaisuutta ajatellen ja 

vetää kotiäideille tarkoitettua kuntokurssia. Marina kärsii 

tästä jonkin verran tunnontuskia, koska kaikki tämä aika on 

perheeltä pois. Mutta minä tuen häntä näissä valinnoissa ja 

hoidan perhettäni vastuullisena isänä. Esikoinen Andrei on 

nyt 10 v koululainen, Petja 6, Ljuba 4v ja Sofia on 1,5 v. 

Noin kuukauden kuluttua Sofia menee päiväkotiin ja minulle 

jää sitten enemmän aikaa. Olen  suunnitellut käyväni sen jäl-

keen useammin Pyhän Olgan sairaalassa tapaamassa hylätty-

jä lapsia ja neurologilasten osastolla, jossa olemme vuosia jo 

vierailleet mutta viime aikoina se on jäänyt satunnaisiin 

käynteihin. Perheen lisäksi palvelen Jumalaa Mirotvorets 

seurakunnan pastorina. 

    Minut kutsuttiin vanhimman pojan kouluun pitämään raa-

mattutuntia ja siitä olen erityisen ylpeä! 

    Jumala toimii täällä monin tavoin ja voin kertoa niistä ilol-

la. Tytärseurakuntamme, joka kokoontuu Koivusissa, Pietarin pohjoispuolella, on saanut 

joukkoonsa monista kansoista tulleita ihmisiä. Ystävämme Rocio Villar, joka itse on kotoisin 

Perusta, oli saanut Jumalalta hienon ajatuksen. Hän järjesti liikuntapäivän Nadeshdakodin 

pojille kutsumalla näitä Afrikasta tulleita nuoria jalkapalloturnaukseen. Siellä olivat viisihen-

kiset joukkueet Angolasta, Mosambikista ja pietarilaisesta Mirotvoretsin seurakunnasta otte-

lemassa poikakodin joukkuetta ja toisiaan vastaan. Mosambikin joukkue kerääntyi ennen ot-

telua yhteiseen rukoukseen ja se kannatti, he voittivat mestaruuden. Turvakodin pojat tulivat 

kolmanneksi. Poikakodissa oli tarjolla sen jälkeen yhteinen lounas kaikille. Sitä seuraavassa 

pingisottelussa vei voiton Ghanasta tullut Marhsak. Kaikki pitivät liikuntapäivästä, myös 

kaikki he, jotka eivät voittaneet missään lajissa. Palkintoja tärkeämpää oli iloinen yhdessäolo 

ja tutustuminen erilaisista kulttuureista tulleisiin ihmisiin. Myös poikakodin työntekijät 

auttoivat järjestelyissä innolla. Jumalan rakkaus yhdistää, voi vain kiittää Herraa!  

          Siunatkoon teitä kaikkia meidän Jumalamme!  

                                            Pastori Andrei Murugov  

                                            käännös Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 

Perhekuva  Marina Murugo-

van facebook sivuilta: 

 Marina, Ljuba, Andrei sr, 

Petja, Sofia ja Andrei jr. 

 

Alakuva Igor Smirnovin fa-

cebookista:  iloinen seurue 

Marinan valmistaman her-

kullisen aterian äärellä Mu-

rugovien kodissa. Vieraina 

ovat ainakin Irina ja Igor 

Smirnov perheineen, mutta 

myös korealaistaustainen 

ystäväperhe.  

  Marina on kuuluisa ko-

realaisista ja kiinalaisista 

herkkuruuistaan joita hän on 

oppinut valmistamaan aikoi-

naan jo kotonaan Alma Atas-

sa. 
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Terveisiä Mirotvorets seurakunnasta 
 

Olen todella iloinen, että huolimatta siitä, mitä maailmassa 

tapahtuukin, me voimme vielä pitää yhteyttä.  

   Kesä oli hyvin tapahtumarikas ja meni nopeasti. Kiitos 

järjestämästänne leiristä Suomessa, pidin siitä, se oli hyvin 

valmisteltu ja loistavasti ohjattu ja lapsiin saatiin hyvä yh-

teys. Kiitos teille kaikille, jotka olitte sitä suunnitelleet ja 

valmistaneet! 

    Syksyn tullen alkoi työteliäs arki.  Seurakuntamme Mi-

rotvoretsin toiminta jatkuu entiseen tapaan, seurakunta ko-

koontuu lauantaisin luterilaisen Pyhän Mikaelin kirkolta 

vuokratuissa tiloissa, panostamme lasten opetukseen pyhäkou-

lussa, Abvuodnavakadulla ja Novgorodin alueella toimii kun-

toutuskoteja, uusikin on avattu Novgorodin alueella. Pskovin 

alueella ja Koivusissa toimivat sisarseurakunnat, opetuslap-

seuskoulutusta ja seurakuntapalvelijan koulutusta järjestetään, 

kotiraamattupiirit toimivat, Gerasimovit ruokkivat kodittomia. 

Jumala toimii  kaikkialla ja Sana tavoittaa nälkäisiä.  

      Abvuodnavakadun miesten asuntolassa oli Pietarin kau-

pungin aluehallinnon virkamiesten tarkastus, joitakin papereita 

pitää vielä kerätä, mutta ymmärsin, että pääosin meihin oltiin 

tyytyväisiä. Vuokrasopimus päättyi samoihin aikoihin, mutta 

saimme siihen kahden vuoden jatkon. Jumalalle kunnia kaikes-

ta tästä! Kiitos myös kaikille, jotka olette auttaneet meitä saa-

maan tilamme ja olosuhteemme näinkin tyydyttävälle tasolle! 

      Novgorodin läänissä meille aukeni jälleen uusi mahdolli-

suus hankkia talo ja avata koti, jossa autetaan ja palvellaan ih-

misiä. Paikka on Neboltsissa, noin 300 km Pietarista. Siellä 

palvelee German Monahov ja asukkaita on nyt jo kuusi. Erään 

heistä, Gennadin, tarina on kertomisen arvoinen. Hän on kotoi-

sin Pskovin alueelta, monia vuosia hän asui kadulla, palellutti 

siellä talven pakkasissa molemmat jalkansa, toinen jouduttiin 

amputoimaan polvesta, toinen nilkasta. Lopulta hän joutui van-

kilaan. Jumalalle kiitos! Se pelasti hänet, muuten hän olisi jo 

menehtynytkin kadulle. Yhdentoista vuoden kuluttua vapautu-

essaan vankilasta hän oli jälleen joutu-

massa tyhjän päälle. Mutta juuri silloin 

hän tapasi Pskovissa Germanin. Hän tuli 

Neboltsiin ja on ollut siellä nyt pari kuu-

kautta. Koko hänen maailmansa on muut-

tunut, elämänhalu on palannut, iloa ja 

toivoa on alkanut löytyä. Kiitos Jumalalle 

hänen rakkaudestaan! 

      Kiitos Jumalalle yhteistyöstä ja yh-

teisymmärryksestä, kiitos siunauksesta, 

jota teidän työnne jakaa meillekin. Olette 

meille rakkaita. Teitä siunaten ja odottaen 

tapaamistanne! 

                                                                                   

Pastori Igor Smirnov, Mirotvorets srk. 

  

Käännös  

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 

Pastori Igor Smirnov ja Obvuodnavakanalin 

asuntolan vastaava Artur Vakarev vaimonsa Ga-

linan kanssa. 

 

Alakuvassa Mikaelinkirkon jumalanpalveluksen 

aluksi kokoontuneen seurakunnan pienet lapset 

siunataan yhteisesti ja sen jälkeen he siirtyvät 

alakertaan pyhäkouluun. Se ei olekaan pieni het-

kinen, vaan kestää saman ajan kuin varsinainen 

jumalanpalveluskin. Siellä on joka kerran mie-

lenkiintoista ohjelmaa, lauluja johtaa tavallisesti 

kolmehenkinen soittajaryhmä, on kuvaelmia 

yms. Jossakin kohtaa syödään yhdessä välipalaa, 

että jaksetaan seurata opetusta loppuun asti. 

 

Aikuisten puolellakin jumalanpalveluksen ohjel-

ma vaihtelee, ylistystä ja musiikkia johtaa taita-

va soitto- ja lauluryhmä, liput heiluvat, puheiden 

jälkeen kirkollisten ilmoitusten paikalla jaetaan 

syntymäpäivälahjoja, onnitellaan kihlauksen 

johdosta ja rukoillaan parien puolesta, tai muis-

tetaan sairaita. Ollaan kuin yhtä perhettä. 

 

Alakuvassa vasemmalla Igor lapsineen: Maria 

eli Masha on nyt 11 v, Pavel eli Pasha 9 v ja 

Mihail eli Misha 13 v, siis vanhempia, kuin täs-

sä vanhassa kuvassa. 
 



4   Rakas ystävämme 

 Rocio Villar 

 
            Todistukseni 

Kasvoin perinteisessä katolisessa perheessä Limassa, 

Perussa. Koulun päätyttyä sain stipendin opiskeluihin 

yliopistossa Venäjällä. Olin 17-vuotias tullessani Ve-

näjälle ja se oli minulle hyvin jännittävä kokemus, läh-

din ensimmäistä kertaa niin kauas kotimaastani.  

     Venäjällä minut lähetettiin opiskelemaan lääketie-

dettä erääseen kaupunkiin lähellä Ukrainan rajaa. 

Opiskelin siellä lääketieteen lisäksi venäjän kieltä. 

Asuin opiskelija-asuntolassa, jossa asui opiskelijoita 

ympäri maailmaa. Ajan kuluessa ymmärsin, etteivät 

vanhemmat enää olleet kontrolloimassa elämääni, jo-

ten päätin elää elämääni, kuten kaikki nuoret ympäri 

maailman. 

      Joitakin vuosia myöhemmin kuulin opiskelija-

asuntolamme brasilialaisten kristittyjen kertovan evan-

keliumista. En voinut tuolloin ymmärtää, miksi minun 

pitäisi rukoilla Jeesusta eikä jotain muuta pyhää henki-

löä ja miksi minun tulisi rakastaa Jumalaa, jota en tun-

ne, enkä näe. 

      Vanhempi sisareni oli mennyt naimisiin italialai-

sen miehen kanssa ja perustanut perheen Italiaan. Kun 

vierailin hänen luonaan vuonna 2008, hän sai aivohal-

vauksen. Olin hyvin hämmentynyt, enkä tiennyt mitä 

tehdä ja ketä rukoilla. Yhtäkkiä muistin kristityt brasilialai-

set ystäväni ja sen, että he aina rukoilevat Jeesuksen nimes-

sä, joten minäkin rukoilin. Tämä oli ensimmäinen kohtaa-

miseni Jeesuksen kanssa. Jeesus paransi sisareni ja minä 

palasin Venäjälle jatkamaan opintojani. Aloin käydä opis-

kelija-asuntolan kristittyjen tapaamisissa, mutta aluksi per-

heeni ei oikein hyväksynyt sitä. Sitten he huomasivat, että 

suhteeni Jumalaan muutti elämäni paremmaksi. 

       Opiskelujeni päätyttyä muutin Pietariin jatkaakseni 

erikoistumista lääketieteessä. Pietarissa aloin avustaa seu-

rakunnassa ja siellä myös tapasin rakkaat suomalaiset ystä-

väni. Siitä asti olen asunut suomalaisten vuokraamassa 

asunnossa pietarilaisessa kerrostalossa. 

     Tässä kaupungissa aloin suorittaa erilaisia tehtäviä kris-

tittyjen ystävieni kanssa. Jumala avasi minulle tien evanke-

lioimiseen ja antoi sydämelleni rukoilla erityisesti Venäjäl-

lä olevien ulkomaalaisten puolesta. Osallistuttuani 

Riihimäellä pietarilaisten katulasten leireille, Jumala 

on antanut sydämelleni myös näiden lasten puolesta 

rukoilemisen ja heidän rakastamisensa, kuten Hän 

rakastaa jokaista ihmistä ja koska Hänen rakkautensa 

ei tunne rajoja ja Hän haluaa meidät kaikki läheisyy-

teensä. 
 

Rocio Villar  

Englanninkiel. kääntänyt Kirsi Turunen 

 

Ylhäältä:  

1. Rocion selfie yhdessä Masha kodin pienempien 

tyttöjen kanssa. Hän käy tapaamassa tyttöjä tässä ko-

dissa hyvin usein. 

2. Koivusin seurakunnan ulkomaalaisia opiskelijoita, 

Rocio pöydän päässä. Kuvat Rocio Villar. 

 

Rocio on valmistunut tänä vuonna neurologian tohto-

riksi. Hän ei tiedä haluaako hän mennä takaisin Pe-

ruun, jonne vanhemmat häntä tietenkin odottavat. 

Mutta Venäjällä hänellä on uskovat ystävät ja hän on 

sinne kotiutunut. Skypen avulla hän pitää yhteyttä 

vanhempiinsa, joita on käynyt tapaamassa vain kerran 

näinä 11 vuotena. 

   Rocio nimi merkitsee kastepisaraa. Sellainen hän 

onkin, iloinen, avulias, toiset huomioonottava. Sellai-

sena olemme oppineet hänet tuntemaan näinä vuosi-

na.   /HJ 

      Me suomalaiset ystäväsi 

 

 

 

Onnittelemme sinua Rocio 

 valmistumisestasi tohtoriksi 

God bless you!  
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            Alinan ihme! 
 

     Vein Ukrainaan Alinan tarpeeksi kerätyn rahan peril-

le ja tein myös kuvia siitä kuinka he saivat sen. Samoin 

tein kuvia Alinan isoäidin passista. Rahasumma oli 1800 

euroa. Virolaiset antoivat 230 euroa ja suomalaiset 1571 

euroa.  

     Myös onnistuimme laittamaan Alinan leikkausjo-

noon. Leikkaus tehdään 2016 tammikuussa. Se tehdään 

Vinnitsan kaupungissa. Leikkauksesta pitää huolta Koen 

Carlier. Hän on järjestön Christians for Israel Ukraine 

johtaja. Hänen kanssa saa yhteyttä sähköposti osoitteel-

la koencarlier@gmail.com . 

    Kun me toukokuussa rukoilimme Petrin kanssa Ali-

nan puolesta, jo silloin Jumala teki yhden parantamisih-

meen. Alinan molemmat silmät katsoivat eri suuntiin 

eivätkä pysyneet paikallaan. Nyt on Alinan parempi sil-

mä täydellisesti parantunut ja katsoo suoraan. Kunnia 

Jumalalle! 

     Kävimme nyt myös vierailemassa Alinan kodissa. 

Hänen äitinsä on alkoholisti ja heidän asunto on hirveäs-

sä tilassa. Meille sanottiin että Alinan opiskelun tulokset 

koulussa ovat erittäin hyviä. Kiitokseksi lähetti Alina 

yhden oman ison oppikirjan niille ihmisille jotka antoi-

vat rahaa hänen leikkaukseensa.  

Silloin kun tulen Suomeen, tuon sen kirjan teille.  

             Kiitollinen Ants Operman 

 

             Eestinkielestä kääntänyt Terje Vihur 

            Kuva Ants Operman: Ants ja Alina 

                                       Papille auto! 
 

    Muistanette pastori  Vladimir Batuhtinin. Hän toimii Eestin luterilaisen kirkon työssä  Narvassa ve-

näjänkielisen väestön pappina. Uudenvuoden lounaalla viime talvena keräsimme kolehdin, jolla ostim-

me hänelle käytetyn auton. Edellisen autonsa hän menetti seurakunnan talousvaikeuksien vuoksi. Tapa-

sin hänet tänä syksynä, kun vein avustuskuormaa Tuunasen Hannun kanssa  Narvaan.  Hän kertoi, että 

lahjaksi saatu auto on tulossa tiensä päähän ja hän aikoo romuttaa sen ensi talvena. Koska autoa hän 

tarvitsee pitkillä työmatkoillaan, mietimme, miten voisimme asiassa auttaa. Kysyimme, mikä hänellä 

on minimi rahantarve, kun hän uutta autoa hankkii. Vladimir arvioi saavansa romutettavasta autostaan 

200 euroa ja sen lisäksi hän arvioi tarvitsevansa 500 - 700 euroa, jotta pääsisi uuteen käytettyyn käsiksi. 

Käytetyt autot ovat Eestissä jonkin verran halvempia kuin meillä. 

     Emme luvanneet hänelle mitään, mutta ajattelimme, että voisimme yrittää joukolla kerätä hänelle 

autoon tarvittavat rahat. Miettikääpä, olisiko teillä mahdollisuuksia osallistua tällaiseen keräykseen. 

   Kun haluatte osallistua Vladimirin autorahakeräykseen, niin merkitkää  viestikenttään: Papille auto.   

  Arvatkaapa, mikä on papin minimipalkka Eestin luterilaisessa kirkossa?  Se on 370 euroa kuukaudes-

sa. 

                     Tapani Vanhala 

                       

Tämän keräyksen tilinumero 
HEA ISA MITTETULUNDUSÜHING 
REG KOOD: 80350010 
AS SEB PANK 
SWIFT KOOD (BIC): EEUHEE2X 
IBAN: EE271010220214386225 

mailto:koencarlier@gmail.com
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            Sapattiaterioita Peltolassa 

 

    Peltola on entinen maanviljelystila Hausjärven Kar-

hissa. Myöhemmin viljelysmaista ja karjasta luovuttiin, 

pellot myytiin ja tiloissa harjoitettiin pienteollisuutta. 

Peltolan osti Suomelan pariskunta, kunnosti rakennuk-

sia ja työskenteli tuotantolaitoksessaan. 

   Eläkkeelle jäätyään Riitta Melart-Suomela sai Juma-

lalta ajatuksen kunnostaa entisen navetan Exoduskodik-

si, Venäjältä tulevien juutalaisten välietapiksi kotimat-

kalle luvattuun maahan.  

    Vielä ei ole tätä kauttakulkua tapahtunut, mutta juu-

talaisia ryhmiä on ollut leireillä Peltolassa tutustumassa 

juutalaisiin juuriinsa. Majoitustiloja on vähitellen kun-

nostettu ja lisätty tulevaisuutta ajatellen. 

    Riitta ja hänen ystävättärensä Tuulikki Huovinen 

aloittivat jo 2003 Peltolan Sapattiateriat, jonne kutsut-

tiin juutalaistyöstä kiinnostuneita ystäviä ja kokoonnut-

tiin rukoilemaan juutalaisten puolesta. 

     Viime vuosina Sapattiateriat ovat kiinnostaneet yhä 

useampia ja niitä on järjestetty useammin. Tämä vuon-

na iltaa on vietetty jo kuusi kertaa. Järjestelyistä ovat 

vastanneet Riitta Melart-Suomelan lisäksi Helena ja 

Risto Jokinen ja Ebeneser järjestöstä Outi ja Hannu 

Lyytikäinen. Riihimäen Idäntyö on ollut myös tausta-

järjestönä näille illoille ja siitä on muodostunut sen juu-

talaistyötä. 

   Sapatti-ilta alkaa tietenkin sapattikynttilöiden syty-

tyksellä, leivän ja viinin siunaamisella juutalaisen tavan 

mukaan. Ohjelma muodostuu musiikista, hengellisistä 

puheista ja koko illaksi venyvästä illallisesta.   

      Puhujina ovat vierailleet mm pastorit Petri Kauha-

nen, Heikki Hilvo ja Kalervo Huttunen, Abigail ja Mar-

kus Rantanen Jews for Jesus, Kyllikki Koskela Silta 

Israeliin, Kari O Niemi ICEJ, Natalia Krizhanovski De-

bora järjestöstä Ukrainasta, Ants Operman Hea Isa jär-

jestöstä Eestistä, Mirjam ja Boas Adolphi ja Richard 

Jyrgen Barnens Ambassad, ym.  

     Varoja on kerätty illallisten tuloista tänä vuonna 

noin 2800 € eri kohteisiin. 

    Marraskuussa on jäljellä vielä yksi Sapatti-ilta, puhu-

jaksi tulee Erja Kalpio. Hän kuuluu tällä hetkellä Evan-

keliseen luterilaiseen yhdistykseen, ELY, mutta toimi 

vuosia Karmel yhdistyksessä.  

    Monet illoista ovat olleet todella hengellisesti täyttä 

ravintoa ja monella tavalla siunaukseksi osallistujille. 

Yhteisen aterioinnin, seurustelun ja Jumalan Sanan yh-

teydessä koemme iloa ja yhteenkuuluvuutta. Ja mikä 

parasta, saamme rukoilla juutalaisten ja Israelin puo-

lesta.  

   Herra siunatkoon sinua Israel! 

 

                                      Helena Jokinen 

     

Ylhäältä: 1. Riitta Melart-Suomela ja Elo Suomela.  

2. Ruoka ja pöydät ovat jo valmiina vieraita varten.  

3. Aija Avnery sytyttämässä sapattikynttilät ja Outi Lyyti-

käinen pianon takana, juhla alkakoon! 

4. Petri Kauhanen on Peltolassa useimmin kuultu puhuja 
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                   Uutisia UUSI ELÄMÄ -keskuksesta 
 

     Breobrazenkassa ja Kotlissa on tällä hetkelläkin vielä menossa laajat valtion viranomaisten tarkastukset. 

Tilanne alkoi 1.10. 2015, kun aamulla yllättäen heidän lähellä Ust Lugan satamaa sijaitseva Kurgala kahvilan-

sa liittymä kaivettiin ylös ja tie sinne suljettiin puomeilla. Samassa yhteydessä pidätettiin Uusi Elämä keskuk-

sen toiminnanjohtaja Madja Jefimova ja vt johtaja Natalia Matevoisjan. Heitä on odottamassa poliisin vastus-

tamisesta oikeudenkäynti, josta ehkä kuitenkin sakoilla selviää. 

    Samantapainen hyökkäys Uusi Elämä keskuksen toimintaa vastaan oli v 2013. Silloinkaan viranomaiset ei-

vät jättäneet kiveäkään kääntämättä saadakseen keskuksen suljettua. Sillä kertaa löytyi vain joitakin pieniä rik-

keitä, väärin sijoitettuja sähkökatkaisijoita, liian pitkiä työpäiviä tms. Sillä kertaa keskus sai vielä luvan jatkaa, 

mutta monet työn ystävät ja sille mm Venäjällä ruokaa lahjoittaneet katosivat.  

        Uusi Elämä keskus on tehnyt uranuurtavaa kristillistä päihdetyötä jo lähes parikymmentä vuotta. Koko 

tänä aikana he eivät ole ottaneet avustuksia valtiolta tai kunnalta, koska sitä seuraisi vastalahjat ja korruptio. 

He ovat ostaneet maansa ja kaikki tarvittavat koneet yms heille lahjoitetuilla varoilla ja valtavalla työpanoksel-

laan saaneet tilat tuottamaan ruuan ja toimeentulon  heidän kerrallaan noin 200:lle asukkaalleen. Näinä vuosi-

na huumeidenkäyttäjien ja entisten alkoholistien paranemisprosentti on ollut n 70 ja tuhannet ihmiset ovat 

nousseet siitä helvetistä. Ympäri Venäjää on noussut heidän esimerkkinsä innoittamina vastaavia laitoksia ja 

mm USA:an on juuri perustettu kaksi keskusta heidän konsultoiminaan. 

       Tästä linkistä pitäisi löytyä video  1.10. tapahtumista.  https://youtu.be/h1MRCi4N994 

       Toivon kaikkien voivan aktiivisesti rukoilla tämän keskuksen puolesta. Ikävä kyllä, tämä valtiovallan 

asenne on kaikkialla nähtävissä evankelisia seurakuntia ja niiden tekemää hyvää työtä vastaan ja on jälleen 

viime aikoina vain kiristänyt otettaan.  

    Tämän tarkastuksen vielä jatkuessa Tapanin ryhmäkään ei ole voinut vierailla siellä. 

                                                                                                                                Helena Jokinen 

     Uusi Elämä on: 
 

Entiset narkomaanit työn touhussa  

 

Keskuksessa opitaan elämäntaito-

ja ja perheenjäsenet löytävät jäl-

leen toisensa. 

 

Lapset ovat entisille narkomaa-

neille Jumalan lahjoja 

 

Toinen toisiaan tukien ja kannus-

taen jatketaan Jumalan viitoitta-

maa tietä 
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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 alueel-

la. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen, painatus 

Hengen Uudistus kirkossamme toimistossa Outi Klemola 

 

 

 

 

                 

 

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 

Olet tervetullut vaikuttamaan Idäntyön asioissa!  

 

             Joulupakettien aika! 

 

   Uusi Elämä keskuksen, Mirotvoretsin maaseutukyli-

en, Dobrij Samarjan seurakunnan, Nadeshda ja Masha 

-kotien lapset, sekä asuntoloiden yksinäiset miehet 

odottavat jouluisia paketteja! Monille heistä se voi olla 

elämän ensimmäinen joululahja. 

     Paketoimistalkoita pidetään Peltolassa viikoilla  

45, 46, 47 tiistai, keskiviikko ja torstai klo 12 – 20 

      Voit tulla oman aikataulusi mukaan ja tuoda 

ystäväsikin mukaan.  

     Jos olet kyytiä vailla, soita Helenalle. 

    Kahvia ja välipalaa tarjolla talkoolaisille. 

 

Tarvitaan myös tarvikkeita: pieniä pakkauslaatikoita, 

kauniita lahjapapereita, uusia lahjoiksi sopivia vaattei-

ta, tavaroita ja leluja.  Otamme niitä vastaan mielel-

lämme Makasiinissa. 

         Tervetuloa mukaan iloa tuomaan! 

Hengen uudistuksen talvikonferenssi 
Riihimäellä 15.-17.1.2016 

Riihimäen Keskuskirkko ja seurakuntakoti 
lisätietoja www.hengenuudistus.fi 

    LÄHDE OSTOSMATKALLE VIIPURIIN! 

 

Teemme päivän matkoja Viipuriin joka kuukausi.  

Seuraavat matkat ovat 14.11. ja 5.12. 

Hyvät mahdollisuudet käydä ruoka- ja joululahjaostok-

silla. Kauppojen hinnat ovat edulliset ruplan kurssin 

ollessa alhainen ja valikoimaa on! Matkan hinta 20 € 

Lähdöt aamulla klo 6, paluu n klo 21. 

 

Matkat Pietariin 20.-22.11. ja 18.-20.12. Hinta 70 € 

Ilmoittaudu Helenalle . 

http://www.hengenuudistus.fi

