
 

VIELÄ EI - MUTTA JO NYT 

 

”Vielä ei viikunapuu ole kukassa, viiniköyn-

nöksissä ei ole rypäleitä, vielä ei oliivipuu 

kanna hedelmää eikä pelloilla kypsy vilja, 

vielä ei aitauksessa ole lampaita eikä karjaa 

tarhassa. 

Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloit-

sen Jumalastani, joka pelastaa. Herra, mi-

nun Jumalani, on voimani. Hän tekee jalkani 

nopeiksi kuin kauriin jalat ja ohjaa kulkuni 

kukkuloille.” (Habakuk 3:17-19) 
     Kun olen lueskellut Helena Jokisen kirjaa Yhtei-

sen taivaan alla ja miettinyt omaa mukana oloani 

Riihimäen Idäntyön vanavedessä ja joillakin mat-

koilla Venäjällä monet asiat ovat vilistäneet ajatuk-

sissa. Pienet, pian haihtuneet yksityiskohdat ja ih-

misten elämänvaiheiden peruuttamattomat käänteet 

sekä suuren yhteiskunnan rakenteet ja ratkaisut, joi-

den keskellä olemme menneet eteenpäin.  

    Monessakaan asiassa emme vielä näe kypsymis-

tä, hedelmiä tai edes mitään liikettä. Voihan meiltä 

paljon jäädä näkemättäkin ja jääkin. Mutta jo nyt 

voimme riemuita Herrasta, iloita Jumalasta, joka 

pelastaa. Tätä iloa on koettu paljon erilaisten kiuso-

jen keskellä, missä kaikkialla, sitäkään emme aina 

ole voineet nähdä. 

Nyt, kun olen jäämässä pois hallituksesta taustatal-

koolaiseksi haluan kiittää kaikkia yhteistyöstä. 

Siunausta työlle eteenkinpäin. 

                                                 Pirkko Arola 

 

Hilda, Aleksei ja Jana Morhovassa. 
Vanha hirsitalo oli kokenut suuren muodonmuutok-

sen ja siitä oli tullut kaunis koti. Pietarista tulleen 
nuorenparin navetassa on häälahjaksi saadun vuohen 
lisäksi yksi lehmä ja kanoja.  
Aleksein ja Janan puolesta saa rukoilla, heillä on ko-
va työsarka evankelioimis– ja avustustyössä Morho-
van kylässä . 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry 

MARRASKUU 2012 VeraVera   
PIENI KIITOSNURKKA 

 
Me lokakuun Morhovan -matkalaiset kiitäm-
me Taivaan Isää; 
- Nuorta lähetyspariskuntaa on pyydetty 
osallistumaan kylän päiväkotilasten ohjauk-
seen. Siellä on paljon tarpeita. 
- Seurakunnan kokouksiin tulee paljon ih-
misiä, erikoisesti nuoria ja lapsia! 
- Bussimme kuskit eivät väsyneet eivätkä 
luovuttaneet eivätkä luopuneet uskosta! 
- Tulkkimme Hildan ääni kesti tuulet ja 
tuiskut. 
- Tapasimme Igor Smirnov -pastorin, joka 
kertoi, että he käyvät vankiloissa Metallo-
stroi ja Jablonevka. Neljässä kylässä maa-
seudulla tehdään uranuurtavaa lähetystyö-
tä. 
- Tarpeellista ja toivottua tarviketta saim-
me vietyä kuutiokaupalla! 
 
Slava Bogu ! Kunnia Jumalalle! 
 
Pieni kiitosnurkka: lisa@klenberg.inet.fi 



  Riihimäki - Samohvalov ja Morhova 

 

     Teimme matkan Janne Kososen bussilla, mukana 

olivat Markku Paananen, Harri Vallittu, Jari-Pekka 

Koppinen, Mailis Vörlin, Lisa Klenberg, Hilda Tai-

pale ja Helena Jokinen. Jari-Pekka sai viisuminsa 

vasta torstaina iltapäivällä ja päätimmekin tehdä 

matkaa koko yön voittaaksemme aikaa. 

      Asuimme matkan pääkohteessa Zavetin keskuk-

sessa, miehet yöpyivät Samohvalovin talossa, naiset 

Milovien kodissa, talon kuntoutuvat miehet asuivat 

uuniremontin keskellä ruokatalossa ja Milovin johta-

japariskunta kirkossa. Saunasta saimme nauttia mo-

lempina päivinä ja Irinan ihanista ruuista. 

   Tosiaan: Sergein kirkko on valmis! Eipä mikään 

tavallinen kirkko, alimmaisena kaivo, sitten kellari 

pullollaan perunoita ja säilykkeitä, sen yläpuolella 

moderni keittiö, ruokasali ja kirkkosali. Eteisestä 

päästiin hienoon wc –tilaan, vesivessa keskellä erä-

maata! Kirkkosali on kauneimpia näkemiämme, kä-

sinveistetyt hirret ovat upeat. Vain huonekalut puut-

tuivat ja niitähän me toimme tullessamme. 

     Morhovassa kävimme ensimmäiseksi tutustumas-

sa Aleksein ja Janan tosi kodikkaaseen kotiin. Vii-

meksi keväällä käydessämme siellä oli vielä perusre-

montti menossa. Pariskunta toimii nyt kaksistaan 

kylän hengellisenä ohjaajana, he toimittavat juma-

lanpalvelukset, pitävät lapsille pyhäkoulua ja jakavat 

avustuksia köyhille perheille. He pyysivät rukous-

apua, kaikessa vaaditaan suurta viisautta. Kuukau-

den päästä palaa Anatoli jälleen kolmen kuukauden 

jatkokurssiltaan Pietarista harjoittelemaan jälleen 

papin tehtäviä Morhovaan. 

    Kylän lastentarhan ohjaaja oli pyytänyt apua 

Alekseilta ja Janalta. Päiväkoti toimii vanhassa, huo-

nokuntoisessa puutalossa, lasten vuoteet ovat lop-

puun kuluneita, lakanoita ei ole, astioita, leluja, las-

tenkirjoja ei ole. Lapsilla ei ole talvella ulkoiluun 

lämpimiä vaatteita, eikä myöskään tarvittavia vaihto-

vaatteita. Kylän lastentarhassa on 23 alle kouluikäis-

tä lasta.  

      Jana on ommellut lakanoita lapsille ja kauniita 

essuja, tytöille ja pojille sopivia. He tarvitsevat eri-

laisia materiaaleja, kyniä, värejä, kuvia, papereita., 

kehittäviä ja innostavia leluja ja urheiluvälineitä, 

luistimia ja mailoja. Lupasimme auttaa. Innoissam-

me kirjoittelimme listaa: alushousuja, sukkahousuja, 

ulkoiluvaatteita, kintaita ja sukkia….  

      Varastolle oli tullut juuri viikko ennen matkaam-

me säkillinen lasten ulkoleluja, mutta en ymmärtänyt 

niitä ottaa mukaan mutta nyt tiedän, missä niille on 

käyttöä.  

     Päätimme lähteä Morhovaan uudelleen mahdolli-

simman pian ja löysimme yhteisen ajan Loppiaisen 

tienoille. Venäjän ortodoksikirkko viettää joulua 

vanhan ajanlaskun mukaan juuri 7.1. Vietämme siel-

lä siis yhteistä Joulujuhlaa ja teemme sitä varten kai-

kille kylän lapsille joulupaketit. 

  - Ja vetoamme teihin, rakkaat ystävämme, aut-

takaa meitä täyttämään nämä paketit! 

    Kävimme muissakin kyläyhteisön perheissä ja 

pidimme Morhovan rukoushuoneella seurat, jonne 

tulivat lähes kaikki uskovat, noin 50 henkeä. Pidim-

me puheita sekä suomalaiset, että venäläiset, lau-

loimme ja lopuksi nautittiin tarjoilusta.  

    Sunnuntaina kotimatkalla kävimme viemässä tu-

liaisia myös Staraja Russan evankelisen seurakunnan   

kirkolla. Meillä kävi hyvin, jumalanpalvelus oli juuri 

ohi ja ruoka valmista. Astuimme suoraan ruokapöy-

tään.  

     Novgorodin invalidien keskukseen kävimme vie-

mässä  teollisuusompelukoneen ja ompelutarvikkei-

ta.  

     Matkalla autossa oli todella hyvä yhteishenki ja 

hengellisesti rakentava ilmapiiri. Ulkona  talvi teki 

tuloaan, lunta tuprutteli, vihurit vihelsivät  ja tienpin-

nat olivat ajoittain hyvin liukkaat. Yöllä teimme 

matkaa eteenpäin olosuhteissa, joka oli vienyt kym-

meniä autoja ojaan. 

   Jumala oli kanssamme antaen iloa ja johdatusta 

kaikkeen toimintaamme.        Helena Jokinen  
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Kohtaamisia Karjalan matkalla 
 

Saavuimme Ruskealan kirkolle jo hyvissä ajoin, noin 

iltakahdeksalta paikallista aikaa. 

Yllätys oli suuri kun tapasimme siellä kirkon raken-

nuttajapariskunnan, Iris ja Kalevi Keinäsen. 

He ovat jo ikäihmisiä ja enää harvoin asuvat Ruskea-

lassa. Kalevin suku on kotoisin Ruskealasta ja opetta-

jan virasta eläkkeelle jäätyään hän sai sydämelleen 

rakentaa Ruskealaan uusi kirkko tuhoutuneen tilalle. 

Se sijaitsee samalla mäellä kuin entinenkin, aivan 

vanhan kirkon kivijalan vieressä.  Kirkko vihittiin jo 

runsas vuosi sitten mutta viimeiset rakennustyöt ovat 

menossa parhaillaan. 

Kirkon rakentamisessa on ollut suuria vaikeuksia. 

Vastuu sekä rakennustöistä että rahan hankinnasta on 

ollut yksin Keinosten varassa, mutta nyt projekti on 

viittä vaille valmis. Kirkko on suuri ristin kirkko. Sen 

kivijalkaosa valmistui ensiksi ja siinä on majoitustilat 

lähes 50 hengelle. Rakentaminen onkin perustunut 

pitkälle turistien tuomiin majoitustuloihin. Työt ovat 

edistyneet tulojen mukaan. Samalla Keinoset ovat 

olleet suuri työllistäjä Ruskealan kylällä. Rakennus-

töissä on parhaimmillaan ollut parikymmentä henkeä 

ja majoituspuolella lisää. Kalevi itse on kouluttautu-

nut Inkerin kirkon diakoniksi ja hän on pitänyt juma-

lanpalvelukset ja vetänyt seurakuntatoimintaa jo vuo-

sia. Nykyään jumalanpalveluksia toimittavat naapuri-

seurakuntien papit. 

     Kohteenamme tällä matkalla oli Matroosan mieli-

sairaalan terapiaosasto, johon veimme avustuskuor-

man sekä Sodderin seurakunnan alueen kylät Suojär-

ven ja Petroskoin puolivälissä. 

Matkaa olimme tehneet ensimmäisenä päivänä Vaali-

maalta Viipurin ohi ja Kannaksen poikki Kivinie-

meen, josta Vuoksen yli ja edelleen Käkisalmi, Kur-

kijoki, Lahdenpohja, Sortavala-reittiä Ruskealaan. Se 

sijaitsee vain 30 kilometrin päässä Värtsilästä ja Suo-

men rajasta. Reitillä on paljon huonokuntoista hiek-

katietä, mutta tällä tavoin saamme vietyä aina täyden 

kuorman. 

     Matkaseuranani oli Heikki Meriläinen Mäntsäläs-

tä. Hän on hyvin laajalti kulkenut Karjalassa ja Inke-

rinmaalla. Hänelle on annettu tehtävä avustaa entisiä 

heimosotureita ja heidän leskiään sekä yleensä inkeri-

läisvanhuksia. Hän on vienyt heille raha-avustuksia 

sekä korjannut heidän asuntojaan ja tulisijojaan. Juuri 

edellisellä viikolla Heikki oli ollut Aunuksessa kor-

jaamassa parin vanhuksen uunia. Hänellä on Karja-

lassakin tuttuja hyvin monissa kylissä. 

    Toisena matkapäivänä pysähdyimme Krosnoze-

roon eli Nuosjärvelle. Pysähdyttyämme Heikki sanoi,  

että hänellä on täällä tuttu karjalaismummo, joka asuu  

juuri tässä kaupan takana 100 metrin päässä. Men-

nään katsomaan, voimme saada siellä teet. Hän kävi 

katsomassa ja niin pääsimme teelle. Tämä 90-vuotias 

mummo oli nuoruudessaan joutunut Suomen armei-

jan linnoitustöihin. Armeija varusti puolustusasemia 

Laatokan ja Äänisen välille ja sinne joutuivat kaivuu-

töihin myös nuoret alle 20-vuotiaat tytöt ja naiset. 

Oliko siellä paljon tyttöjä töissä, kysyi Heikki. Äijjy 

oli neitzykäisiä, paljon oli tyttöjä, vastasi mummo. 

      Karjalan tasavallan mielisairaala sijaitsee Mat-

roosan kylässä Petroskoin eteläpuolella. Potilaita siel-

lä lienee kuutisensataa. Siellä on erikseen terapia-

osasto, jonka ompeluosastolla työkuntoiset tekevät 

vaatteita, pyyhkeitä ym oman talon väelle ja hiukan 

myös myyntiin. Tänne terapiaosastolle olemme jo 

kauan vieneet kankaita ja muuta materiaalia sekä vaa-

tetta. Materiaaleista tuntui nytkin olevan kovasti puu-

tetta. Kyllä he pyytävät paljon muutakin, mutta pyyn-

töihin pystymme vastaamaan vain mahdollisuuksiem-

me mukaan. Pari vuotta sitten he pyysivät puutarha-

työkaluja kun he aloittivat omaa kasvipalstaviljelyä. 

Siihen pystyimme vastaamaan hyvin. 

     Illansuussa saavuimme Metsälän kylään eli Met-

zelitsaan inkeriläismummon Irina Zaitsevan luokse. 

Joskus komeakin karjalaiskylä on nykyisellään vaati-

maton muutaman talon kylä.  Saapuessamme oli puo-

len kilometrin päässä juuri tulipalo, jossa yksinäisen 

miehen talo oli syttynyt palamaan. Irina oli siellä yh-

dessä Pekka Palosaaren kanssa. Hän on Sodderin seu-

rakunnan entinen kirkkoherra, nykyään vanhempi 

pastori. Irina on seurakunnan vakituinen tulkki. Li-

säksi hän pitää pyhäkoulua ja raamattupiiriä omalla 

kylällään.  He kertoivat, että tällä kertaa ei palossa 

ilmeisesti tullut ihmisuhreja, kun palomiehet olivat 

ehtineet ajoissa vetää omistajan ulos palavasta raken-

nuksesta. 

      Tulipalot ovat hyvin yleinen ja todellinen vaara 

Karjalan kylissä. Vanhat rakennukset, hoitamattomat 

tulisijat ja piiput sekä alkoholi ja tupakka, siinä on 

tosi vaarallinen yhdistelmä. Irinan kotikylässä tämä 

oli jo kolmas talo puolen kilometrin säteellä, viiden 

viimeisen vuoden aikana, joka tuhoutui tulipalossa. 

Pekka kertoi, että sinä aikana, vajaa parikymmentä 

vuotta, jonka he ovat Sodderin seurakunnassa palvel-

leet, seurakunnan alueen kolmen keskeisen kylän me-

netykset tulipaloissa ovat olleet enemmän kuin yksi 

asunto vuodessa. 

    Heikin kanssa kävimme vielä läheisessä Veskelyk-

sen kylässä. Siellä on lastenkoti, jota Vuosaaren seu-

rakunta tukee. Heikki sanoi, että täällä Veskelykses-

säkin hänellä on tuttu mummo, jonka luona hän on  

Riihimäen Idäntyö 20 vuotta! 



     käynyt. Osoite ei vain ollut muistissa. Mutta het-

ken aikaa kadulla kyseltyään mummon osoitekin 

löytyi ja hän kävi pikipäin tervehtimässä. 

       Sodderin seurakunnan kirkko sijaitsee Novie 

Peskin kylässä. Sieltä lahjoitettiin  huonokuntoisuu-

den vuoksi hylätty klubi eli kulttuuritalo seurakun-

nalle ja siitä tehtiin kirkko. Myös Riihimäen miehet 

ovat olleet tätä kirkkoa rakentamassa. Seurakunnan 

lähetteinä ovat toimineet Pekka ja Pirkko Palosaari 

seurakunnan perustamisesta alkaen. Nykyään kirk-

koherrana on oma paikallinen kasvatti Fjodor Sido-

renko. Kirkolla oli parhaillaan menossa kolmipäi-

väinen vanhusten leiri, jossa osallistujia oli viitisen-

toista. Vierailupäivän teemana oli Jumalan johdatus 

meidän elämässämme ja mekin molemmat vieraili-

jat saimme kertoa Jumalan johdatuksesta elämäs-

sämme. 

         Heikki oli ensi kertaa kirkolla. Käsistään käte-

vänä hän halusi heti korjata kirkon nuorisosalin uu-

nia, joka oli hieman saumoistaan auennut. Piti vain 

laastin lisäksi löytää savea. Aunuksen mummoilla 

on jokaisella sitä varastossa uunien korjausta varten, 

sanoi Heikki. Järven rannasta löytyi savea ja uuni 

tuli korjattua. Jos vielä hankit kuorman tukkeja kir-

kon pihaan, niin hän tekee teille saunan, tai ainakin 

näyttää alkuun miten tehdään ja paikalliset voivat 

jatkaa, Heikki sanoi Pekalle. 

       Aunuksen seurakunnassa tarjoavat saunomis-

mahdollisuutta kylän syrjäytyneille yksinäisille mie-

hille ja suosio on suuri, kertoi Heikki. Saunan teko 

jäi harkintaan.                              Tapani Vanhala 

Riihimäen idäntyö ry         Y 1877757-1 

Koivukatu 21, 11710 Riihimäki 

 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki Avoinna: ti-pe 12-18 

                                  la-su 12-15 

Keräyslupa 2020/20113346 

myönnetty 20.10.2011 

voimassa 1.1.2012-31.12.2013 
 

Rengon Säästöpankki 426211-233876 

              FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

Lahjoitukset viite 5005 
 

Puh.johtaja Helena Jokinen 0503734070 

                herijok@elisanet.fi     

Sihteeri  Tapani Vanhala 0400307475 

                tapani.vanhala@kolumbus.fi 

Rah.hoit. Jari-Pekka Koppinen  0500715908 

Pirkko Arola  0405601374 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Heli Virtanen 0415164944 

Risto Jokinen 0403527055  jokisenristo@gmail.com 

Lisa Klenberg   0404147893  lisa@klenberg.inet.fi 

Tuulikki Huovinen   0405952807 

 

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 
Vera –lehden toimitus Helena Jokinen 

Riihimäen Idäntyö 20 vuotta! 

Matkat tarkentunein aikatauluin: 

17.11. Viipuriin  

23-25.11. Pietariin 

8.12. Viipuriin 

14.-16.12. Pietariin 

4.-7.1. 2013 Morhovaan joulumatka 

25.-27.1. Pietariin 
Ilmoittautumiset Lisa Klenberg 

Viipurin matkat tehdään VW pikkubussilla ja muut Jan-

ne Kososen bussilla.  

Hinnat: Viipuri 20 € (inkeriläiset ilmaiseksi) 

Pietari viikonloppumatka 70 €  (2 yötä) 

Morhovan matka 150 € 

KäsityökerhoKäsityökerhoKäsityökerho      
kokoontuu Temppelikatu 9 tiistaisin klo 13 

13.11. , 27.11. , ja 11.12.  

Vetäjänä Terttu Tonteri 0405290036  

ja Raili Ylä-Tuuhonen 0505309444 

 

Joululahjojen paketointitalkoita Joululahjojen paketointitalkoita Joululahjojen paketointitalkoita    
Makasiinissa Kylänraitti 3: 

5.12. klo 13 alkaen Masha-kodin tytöille, 

Uusi sato srk:n ja Mirotvorets srk:n lapsille 

Pietarissa 

12.12. klo 13 alkaen  Morhovan lapsille. 

Vetäjänä Helena Jokinen 0503734070 

 

Otetaan mielihyvin vastaan kaikkea lasten 

lahjoiksi sopivaa! 

 

Idäntyön ystävien  

JOULUATERIA 
 Sipusaaren srk-kodissa 1.1.2013 klo 14 

TERVETULOA!   
Ilmoittaudu: Helena Jokinen 0503734070 

mailto:tapani.vanhala@kolumbus.fi

