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Riihimäen idäntyö ry 
 

SYYSKUU 2014 VVVERAERAERA   
 

Lähetyksiä 
 

Olemme yhdistyksessämme valmistelemassa Pakistaniin lähe-

tettävää talvivaatekeräystä. Tavarat on tarkoitus lähettää parin 

kuukauden päästä 6 metrin merikontissa. Kontin tavarat koos-

tuvat meille lähinnä Makasiiniin tulleista lahjoituksista. Us-

kon, että Taivaan Isällä on ollut näppinsä pelissä tässä työssä. 

Sen puolesta puhuu sekin, että lahjoituksia on tullut riihimä-

keläisistä kohteista, jotka eivät ole aiemmin olleet meihin yh-

teydessä. Olen miettinyt, että tässä kohtaa lähetystyö on ihan 

lähettämistyötä, kun tuollainen ”pulloposti” toiselle puolen 

maailmaa seilaa. Varoja tähän lähettämisen kustannuksiin ke-

räämme lahjoituksin ja vielä erillisellä tapahtumalla: pakista-

nilaisilla illallisilla, joka pidetään 19. lokakuuta kirkkopuiston 

srk-kodissa. Ole tervetullut sinne ”pullopostia” lähettämään. 

     Tuli kuunneltua venäläisen yhteisöpalvelun kautta minulle 

tutuksi tulleen Inkerin kirkon lähetyspapin Arvo Survon pu-

hetta Lappeenrannan orpokotijuhlilta. Hän sanoi terävästi, 

mm. että ”lähetys on lähetystä valosta pimeyteen. Sen on tar-

koitus tuoda pelastusta niille, jotka ovat pimeyden vankeina. 

Näin ollen oma sydämemme on usein tai sen pitäisi olla lähe-

tyksen kohde ja myös kirkon sisäkentässä on usein lähetyksen 

kohdetta.” Tiivistettynä Survo toi esiin sen, että ns. oma pesä 

pitäisi olla kunnossa, jotta lähetystyömmekin voisi tuottaa tu-

loksia ja vaikka meillä Suomessa ei Neuvostoliiton ajan ta-

paan olla repimässä ristejä alas kirkon katoilta voi sitä 

kuitenkin näkymättömästi tapahtua asenteidemme 

kautta ja raamatun arvovallan muretessa. Valvokaam-

me siis vaellustamme ja kuten ystäväni Joel Kerosuo 

sanoi lähetys- ja evankelioimistyöstä: kertokaamme 

muille kerjäläisille mistä saa leipää. 

                  Puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

 Kerromme  

 tässä numerossa: 

 
SIVU 1  Puheenjohtajalta                  

 

           2  Masha ja Nadeshda kodit           

 

           4  Lastenleiri Peltolassa               

 

           5  Pakistanin keräyksen  

                nykytilanne  

     

            5  Vapaaehtoisia kaivataan  

 

            6  Uusi sato seurakunta  

                 Pietarissa  

 

             7. Ilmoittaudu Mahdollisuus  

                muutokseen mediamissioon! 

 

             8  Syyskauden tapahtumia              

 

             8  Riihimäen Idäntyön  

                 yhteystiedot                                 

Lastenleiri onnistui hyvin, koettiin Jumalan siuna-
usta monissa asioissa. 
Peltolan leirin kuvasatoa löytyy myös Idäntyön ko-
tisivuilta www.riihimaenidantyo.fi ja facebookissa 

Jeesus sanoi:  
Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. 
Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. 
Joh.10:10 



2  

 Lasten turvakodit Nadeshda ja Masha 
 

    Kansan Raamattuseura perusti 1993 ensimmäiset 

katulastenkodit Pietariin, Nadeshda, Toivo, pojille ja 

myöhemmin Masha (erään menehtyneen Mashan muis-

toksi) tytöille. Lisa ja Kjell Gerdin vastasivat silloin 

tästä työstä. Vuoden 1999 syksyllä KRS jätti työn Pie-

tarin lastensuojeluyhdistykselle, joka edelleen ylläpitää 

koteja.  

      Työntekijät ovat nyt kaikki pietarilaisia alan koulu-

tuksen saaneita kasvattajia. Tyttöjen kodin johtajattare-

na toimii tällä hetkellä Alla Amelitskina, poikien ko-

dissa Svetlana Fedorovna ja Pavel Petrushenko on mo-

lempien kotien toiminnanjohtajana. 

      Siitä shokista, joka koettiin Suomessa 1992 rajojen 

avauduttua ja Pietarin vakavan katulapsiongelman pal-

jastuttua, on kulunut aikaa. Olot ovat kahdessakymme-

nessä vuodessa parantuneet ja avuntarve pienentynyt. 

Mutta yhä edelleen venäläisissä perheissä on vakavia 

ongelmia alkoholin ja huumeiden käytön myötä. Monet 

lapset joutuvat kokemaan turvattomuutta, hyväksikäyt-

töä, väkivaltaa ja nälkää omassa kodissaan. Lastenkote-

ja on paljon ja ne ovat täynnä.  

      Pavel kertoo, että Masha ja Nadeshda koteihin on 

tullut tänä vuonna uusia lapsia, jotkut heistä suoraan 

kadulta sosiaalityöntekijän toimesta, jotkut perheistä, 

missä heitä on laiminlyöty tai pahoinpidelty. Takana on 

useinkin vanhempien huumeidenkäyttöä, sairauksia, 

vankilarangaistuksia. 

                                              Helena Jokinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitalijn tarina 
 

Opin tuntemaan Vitalijn 6.10.2002, vain neljä päivää 

sen jälkeen kun oli aloittanut työni Pietarin lastensuoje-

luyhdistyksessä. Poika oli silloin 10 v ja asunut kadulla 

noin vuoden. Äiti oli tavannut miesystävän, kun poika 

oli 7v ja alusta lähtien hän löi häntä, niin että veri vuo-

ti. Yhä edelleen hänellä on tästä arvet jaloissaan. Vitalij 

meni kouluun, kun oli 8v, mutta hänellä ei ollut koulu-

laukkua tai kunnon vaatteita, hän ei koskaan saanut 

aamiaista. Kaverit kutsuivat häntä koulussa kulkuriksi, 

ja se oli vielä pahempaa, kuin lyönnit kotona. 

     Äidin juominen kiihtyi entisestään ja lopulta mies 

heitti hänet kotoa. Isäpuoli lukitsi Vitalijn huoneeseen-

sa lähtiessään ulos, eikä milloinkaan voinut tietää, mil-

loin hän tulisi takaisin. Yhtenä päivänä Vitalij sitten 

karkasi siitä kodista ollessaan 9 v. Hän asui hylätyissä 

taloissa ja kellareissa, tutustui muihin katulapsiin ja 

oppi varastamaan ruokansa. Joskus hän kerjäsi kadulla. 

     Kun löysin Vitalijn, hän oli erittäin väsynyt ja halusi 

pois kadulta. Hän oli jo oppinut haistelemaan liimaa, 

imppaamaan ja siitä tuli iso ongelma. Lastenkodista, 

johon hänet vein ensin, hän karkasi, koska häntä kiu-

sattiin. Vein hänet kolme kertaa takaisin valtion eri las-

tenkoteihin, tuloksetta. Lopulta löysin hänet kerjäämäs-

sä kadulla talvella, oli -25 astetta ja hänellä oli vain 

ohuet vaatteet. Hän kieltäytyi ehdottomasti menemästä 

lastenkotiin, joten en voinut muuta, kuin ottaa hänet 

kotiini. 

     Sillä tavalla minusta tuli hänen holhoojansa. Sen 

jälkeen oli hyviä päiviä ja huonoja. Sitten menin naimi-

siin ja sain oman pojan, joka nyt on 5v. Mutta Vitalij 

on ensimmäinen lapseni. Hän opiskelee kokiksi ja työs-

kenteli iltaisin tarjoilijana. Nyt hän on meillä harjoitte-

lijana, auttaa poikia läksyjen kanssa, pelaa jalkapalloa 

ja yhdessä he laittavat ruokaa. Uskon, että tästä syntyy 

hyviä tuloksia. Kukaan ei ymmärrä katulapsia niin hy-

vin, kuin ihminen, joka on itse kokenut katuelämän ja 

päässyt sieltä pois.  

         Pavel Petrushenko  (kerrottu Pietarin Lastensuo-

jelun lehdessä 

Lapsuus / kesä-

kuu 2014 

    Kuten tämäkin poika, lapsia asuu kellareissa (voisi käyttää mie-

luummin termiä talojen alla, mistään siististä kellaritilasta ei ole ky-

se), tyhjissä ja hylätyissä tehdasrakennuksissa, ullakoilla, portaiden 

alla. Sinne raahataan sitten peiton ja patjan riekaleita ja koti on val-

mis. 

  Oikealla sosiaalityöntekijäharjoittelija Vitalij etsimässä lapsia hylä-

tyn tehtaan tiloista. 
2 



3  

  Mashakoti  sijaitsee Pietarissa sisäpihalla Lebedeva-

kadulla, siis lähellä Suomenasemaa. Tyttöjä asustelee 

kodissa 18, kaikki vuodepaikat ovat täynnä.  Juuri 

tänä vuonna on ollut paljon vaihtuvuutta, vanhemmat 

tytöt ovat aikuistuneet tai saaneet opiskelupaikan sisä-

oppilaitoksessa ja joutuneet muuttamaan ja pieniä tyt-

töjä on tullut tilalle. 

    Tytöt kohtelevat kunnioittavasti kasvattajiaan ja 

tottelevat heitä. Perheen tavoin kaikkea tehdään yh-

dessä, työvuorot on jaettu pienimmillekin, siivous, 

ruuanlaitossa auttaminen, pöydän kattaminen, yms. 

Sen lisäksi jokainen opettelee hoitamaan omat vaat-

teensa ja henkilökohtaisen hygienian. Läksyt tehdään 

läksyhuoneessa avustajan kanssa, koulussa käydään 

normaalisti. Harrastuksiin panostetaan, monet tytöistä 

harrastaa modernia tanssia, ainakin Ksjusa käy ratsas-

tamassa. 

    Päällisin puolin tytöillä näyttää olevan kaikki hy-

vin. 

    Nadeshdakodissa, poikien Toivolassa, on sama 

meininki, kodinhoito kuuluu kaikille, läksyt tehdään 

huolella, liikuntaa harrastetaan pelaamalla pallopelejä 

ulkona ja kodin kuntolaitteilla sisällä.  

     Saimme kuulla, että puutteitakin on. Poikien asun-

nossa on paljon neliöitä ja sen sähkö, lämpö ja vastaa-

vat maksut ovat jääneet maksamatta usealta kuukau-

delta. Samoin tarkastajat olivat käynnillään kiinnittä-

neet huomiota patjojen ja vuodevaatteiden huonoon 

kuntoon, seuraavalla tarkastuskäynnillä pitää esittää 

paremmat. (Joitakin patjoja saimme Riihimäeltä heti 

mukaan leiribussiin) 

      Muista puutteista meille jätettiin pitkä lista. Aina-

kin siellä oli toiveena kenkiä pojille ja tytöille. Var-

sinkin kasvavat pojat tarvitsevat jälleen syksyn tullen 

uudet, lämpimät talvikengät, takit ja housut. Nuoret 

ovat tuossa iässä herkkiä toisten pitkille katseille ja 

pilkalle koulumaailmassa, pitäisi olla pukeutunut ku-

ten muutkin. Tytöille löytyy varastomme kätköistä 

helpommin vaatteita, pojille ei juuri lainkaan, ei ken-

kiä ainakaan. 

        Tarvittaisiin siis: poikien talveen sopivia kenkiä 

numeroita: 40– 45, samoin vaatteita. Tytöille talvi-

kenkiä 38-40 sekä ulkovaatteita ja sukkahousuja, kos-

ka he käyttävät koulussa hametta. 

      Erilaisia harrastus– ja askarteluvälineitä myös. 

      Käynneillämme muistamme syntymäpäiviään 

viettäviä lapsia, siihen tarvitaan myös pikkulahjoiksi 

sopivia tavaroita ja tarjoiluun makeaa. 

                                                  Helena Jokinen 

 

 

Tämän aukeaman kuvat ovat turvakotien kasvattajien 

albumeista vuodelta 2014 
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 Peltolan leiri 5-11.8. 
 

Pietarilaisista turvakodeista Masha ja Nadeshda oli 

leirillä 22 lasta. Kaikki lapset eivät saaneet passia, 

viisumia tai muita lupiaan kuntoon, joten he eivät 

päässeet mukaan Suomeen. Lastenkotilasten lisäksi 

leirillä oli ohjaajien ja tulkkien lapsia tai lastenlapsia 

20, joista kaksi vauvoja. Ohjaajia ja apuohjaajia ja 

henkilökuntaa asui talossa lisäksi niin että pääluku oli 

50. Osa porukkaa majoittui vielä Riihimäellä. 

     Sää oli mitä parhain, oli kuumaa ja aurinkoista, yöt 

lämpimiä, juomaa kului. Ruokailut rytmittivät päivää, 

aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. 

(Ruokaa oli lahjoitettu todella runsaasti, yhden paket-

tiautollisen jouduimme viemään leirin jälkeen Vi-

roon.)      

    Ruokailujen välissä ryhmät ja ryhmänjohtajat teki-

vät retkiä luontoon, uimaan, jalkapalloa pelaamaan, 

laulamaan, tanssia opettelemaan, pyöräilemään…. 

     Aamuisin aukaistiin Raamatun kertomuksia ja 

niistä keskusteltiin ryhmissä, iltaisin kokoonnuttiin 

nuotiopaikalle  paistamaan makkaraa ja laulamaan. 

     Haikeasti jätimme jäähyväiset lapsille, jotka olim-

me saaneet pitää vierainamme, bussin ajaessa portista 

kohti Kuopiota. 

 

Kiitos kaikille lahjoittajille! 

Kiitos ruuasta, polkupyöristä, polkupyörien osista, 

värikynistä, rahalahjoista, joilla ostimme hygieniatar-

vikkeita! Kiitos Riitta ja Elo Suomelalle Peltolasta! 

Kiitos kaikille vapaaehtoisille! 

Tulkeille: Ida Makarova, Eleonora Skrypina, Stina 

Piironen, Natalia Elmgren, Sanni-Maria Seppänen-

Kirjunova, Katja Denisova. 

Raamattuopetuksesta: Helena Syrjälä, Sanni-Maria 

Seppänen-Kirjunova, Andrei ja Marina Murugov, 

Viktor ja Natalia Ivanov 

Kiitos tanssinopettaja Katin Korosuolle ja heprealais-

ten tanssien opettajalle Pekka Kiutulle 

Ryhmien vetäjille: Heidi ja Miku Antinsalo, Kirsi Tu-

runen, Hanna Sipilä, Jari-Pekka Koppinen, Sonja Vai-

nionpää, Lotta Heimo, Jaakko Malinen, Olga Heikki-

nen, Lena Särkinen ja Paula Heimo,  

Keittiöön: Kaisa Tuunanen, Riitta Ul Masih, Soili 

Lehtonen, Riitta Rantala. 

Kiitos kaikille, jotka kuljettivat lapsia päivittäin ui-

maan ja muualle, 

Kiitos perheille, jotka ottivat lapsia koteihinsa vierai-

lulle 

Rocio Vilar, erityiskiitokset sinulle, kun laastaroit 

lapsia joka päivä ja puhalsit pipit pois! 

 

Kiitos kaikille, jotka tulitte sunnuntain juhlaan ja  

siunasitte kaikki leirin lapset! 

                                           Kiitos! 
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ja siunauksesta koko leirin ajan! 
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Mitä, kuuluuko meille myös Pakistan? 
 

    Pakistan on kaukana, sen ongelmat tuskin kosketta-

vat meitä. Tiilentekijät lapsineen ja kristityt, jotka kat-

sotaan kuuluvan alhaisimpaan väestönosaan, liikutta-

vat meitä vain jos Jumala sen vaikuttaa. 

    Idäntyö on kerännyt tulleista avustuksista lämpimiä 

vaatteita ja kenkiä Pakistanin köyhiin perheisiin. Niitä 

voi toimittaa Makasiiniin vieläkin. 

     Sabih Ul Masih on suunnitellut lähettää vaatteet 

ehkä postipaketteina. Ne eivät herätä niin paljon huo-

miota. Paketit, niin kuin  päivällisestä saadut tulotkin, 

toimitamme Pakistaniin kristittyjen kylään joululah-

joiksi. Siellä vammaisten lasten koulullakin niitä jo 

odotetaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabih Ul Masih koordinoi keräystä Pakistaniin. Hän 

on itse kotoisin seudulta, jonne olemme vaatteita lähet-

tämässä. Hänen asiantuntemukseensa voimme luottaa. 

Kuvassa on myös Riitta vaimo. 

 

Syyllisyyden tajuaminen 

 on alku hyvään, mutta jatkuvana tilana se on tuhoisa. 

Olemme hyväksyneet syyllisyytemme, sen että nau-

timme yltäkylläisyydestämme huonolla omallatun-

nolla. Onko siinä meidän antimme ja osanottomme 

maailman kärsimyksiin? Sekö on lähimmäisen kuor-

ma, jota kannamme? 

  Syyllisyyden vastakohta on rakkaus. Rakkaus tuho-

aa pelon ja syyllisyyden. 

  Maailma kaikkineen on jakamaton, samoin kuin Ju-

malan rakkaus ja sovitus Kristuksessa. Elämässä se 

merkitsee kaiken jakamista ja jopa jaettavana olemis-

ta. Köyhät, lukutaidottomat, puolustuskyvyttömät 

ovat osa meitä itseämme. Emme voi kieltää heitä, 

tuhoamatta samalla omaa inhimillisyyttämme. 

 

Jouko Marttinen: Tavataan Pakistanissa, sivu 172 

 

Ul Masihin perheen valmistama 

 

PAKISTANILAINEN PÄIVÄLLINEN 
 

Kirkkopuiston seurakuntakodissa  

19.10. 2014  klo 17  

HINTA 15 €  
 

 

Ilmoittautumiset Sabih 0405590548 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja 

odotamme runsasta osallistumista 

 

TERVETULOA! 

 

Riihimäen Idäntyö etsii  

vapaaehtoisia työntekijöitä 

 

 Makasiinin päivystykseen  

- työ on kevyttä ja mukavaa myyntityötä 

viisi tuntia kerrallaan, klo 12-17 arkisin. 

Voit tulla voimiesi mukaan kerran viikos-

sa tai kerran kuukaudessa. 

- saat opastuksen ja sinulla voi olla kave-

rikin mukana 

 

Venäjän matkoille mukaan 

- joudut hankkimaan viisumin 

- maailmankuvasi avartuu 

- pääset kokemaan Jumalan ihmeitä 

 

Tapahtumiin avustajaksi/ johtajiksi 

- kahvinkeittoa ja pöydänkattamista 

- erilaisten tapahtumien järjestelyjä  

- kaikenlaisia tehtäviä halujen ja kykyjen 

mukaan 

 

Miestyövoimaa 

- remontteihin, lastaamisiin, kuljettami-

seen ja muihin keikkaluonteisiin juttuihin 

 

 

Ota yhteyttä! 

Helena Jokinen 0503734070 

Risto Jokinen 0403527055 
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         Uusi Sato seurakunta   
 

toimii Pietarissa ja kokoontuu sunnuntain Jumalanpal-

veluksiinsa Uran elokuvateatterissa klo 11. Seurakun-

nalla on hienoja ylistyslauluja joista suuri osa muusi-

koiden omaa tuotantoa. Pastorina toimii Aleksei Kaza-

kov apunaan Oleg Kaplan ja Andrei Peshkov. Seura-

kuntaan kuuluu eri ikäisiä perheitä, sekä miesten asun-

tolan Laupias samarialainen asukkaita.  

     Seurakunta hoitaa opetuksen ja hengellisen ohjauk-

sen miesten asuntolassa, samoin kuin vastaperustetussa 

naisten asuntolassa. Aamu- ja iltahartaudet pidetään eri 

työvuoroissa kulkeville asukkaille sopivina ajankohti-

na. Eräs sisar lähtee joka aamu metrolla viideltä aamul-

la ehtiäkseen pitämään aamuopetusta pojille ennen hei-

dän työhön lähtöään. 

    Olemme aiemmin voineet seurata miesten taivalta 

pimeästä valoon ja tukea miesten asuntolaa säännölli-

sesti, mutta  tämän vuoden aikana  emme valitettavasti 

ole voineet näin tehdä. 

    Elvira ja Nikolai  haluavat kertoa suomalaisille ystä-

villeen, mitä heille nyt kuuluu. 

 

 

Elviira Hasanshinan todistus 

   Tulin Pietariin Bashkirian tasavallasta, Oktjabrskin 

kaupungista 21.12.2013. Väliaikaisesti majoituin ystä-

vättäreni luoksen Pushkiniin ja 02.01.2014 muutin itse 

Pietariin majoittuen eri majataloihin. Kerran palatessani 

kotiin kävelyltä, luin tolpasta ilmoituksen: Vuokralla 

huone kristittyjen yhteisöstä yhdellä ehdolla – osallistu-

minen yhteiseen Raamatun lukuhetkeen yhdeksi tun-

niksi joka ilta. Minulle annettu ehto sopi mielihyvin, 

ajattelin, että Pyhien kirjoitusten lukeminen tekisi elä-

mässäni vain hyvää, ja eläminen uskovaisten kanssa 

vaikutti mielenkiintoiselta. 

    Olinko sitten uskovainen? Kyllä, mutta en vielä ollut 

ottanut Jumalaa vastaan  henkilökohtaisena Pelastajana. 

Muistan ensimmäisen kerran kuulleni Jumalasta 

mummolta, joka luki rukouksia. Toisinaan kotiin 

kutsuttiin ortodoksipappi. Pöytä katettiin koreaksi, ja 

paikalle kutsuttiin sukulaisia ja ystäviä. Se tapahtuma 

oli siis juhla meille! 

      Olen ollut elämässäni aikamoinen etsijä. Olen 

kokeillut islamia, adventismia, buddismia, hinduismia 

ja new agea, sitten kristinuskoa.Viimeiset pari-kolme 

vuotta olin jo kyllästynyt erilaisiin filosofis-

uskonnollisiin keksusteluihin, ja halusin jotain  

todellisempaa. Ja juurikin täällä Pietarissa, aloitin 

tietoisesti kristittynä elämisen, ja ymmärrän nyt, että se 

on ollut sydämeni kaipaus. Niinpä helmikuussa 2014, 

saadakseni maksut eri hostelleihin loppumaan, soitin 

ilmoituksessa olevaan numeroon. Puhelimeen vastasi 

pastori Aleksei Kazakov, niinkuin myöhemmin sain 

tietää. Keskustelimme, ja keskustelun päätteeksi 

sovimme, että tulen sunnuntaina kokoukseen 

elokuvateatteri Uraniin. Sunnuntaina kokouksen 

jälkeen minä ja lisäkseni kolme naista (mm. Galina 

Ostapenko ja Viktoria Kruglova) lähdimme katsomaan 

asuntoa, jossa meidän olisi määrä asua. Olimme 

ensimmäiset asukkaat tässä asunnossa, jota seurakunta 

vuokraisi. Saavuimme asunnolle, joka sijaitsi lähellä 

metroa Tsornaja retska, se oli tyhjä ja autio. Muutaman 

päivän kuluttua muutin asuntoon. Asunnossa oli vielä 

käynnissä remontti, ja siellä tuoksui tuore puu. 

Remonttimiehenä oli veli Kristuksessa Aleksei Shelija. 

Iltaisin hän opetti meille Raamattua. Meillä sisarilla 

heräsi halu laittaa iltaisin myös yhteinen illallinen 

opiskelun päätteeksi. Aloin käydä säännöllisesti 

sunnuntaisin kokouksessa, se oli minulle mieluista! 

Eräänä helmikuun päivänä luoksemme saapui pastori 

Aleksei, ja hän kutsui meidät kokoukseen toiseen 

asuntoon Jaroslavin valtakadulle. Raamattutunnin 

jälkeen pastori ehdotti, että rukoilisimme syntisen 

rukouksen. Sinä iltana päätin rukoilla tuon rukouksen.   

Tuntui, kuin olisin saanut näkymättömät siivet selkääni. 

Hymy ei lähtenyt huuliltani. En ole koskaan hymyillyt 

niin paljon. 13.04 2014 kävin kasteella. Ilo, sisäinen 

rauha, tasapaino, varmuus tulivat elämääni ja elin 

ensirakkautta Isää kohtaan.   

 Veli Herrassa ja seurakunnan palvelija Oleg Kaplan 

puhui kerran iltakokouksessa, että: ” Herra tulee teke-

mään ihmeitä sinun elämässäsi.” - Ja niin alkoi ihmeitä 

tapahtumaan elämässäni, vaikkakin pieniä, mutta ih-

meitä! Hengellinen näkökykyni tarkentui, ja aloin näh-

dä Jumalan ja Hänen sanansa vaikutuksen jokapäiväi-

sessä elämässä. Kerran erään raamattutunnin jälkeen 

aloimme yhteisesti sopien rukoilla kiitosrukousta Her-

ralle, ja samaan aikaan Henki kehoitti toisaalla sisar 

Natashaa ja Ljudaa rukoilla puolestani. Päälleni laskeu-

tui Pyhä Henki, ja sain Pyhän Hengen kasteen 28. 05. 

2014, ja samalla vastaanotin kielillä puhumisen armo-

lahjan. Olen erittäin kiitollinen Taivaan Isälle, että elän 

nyt elämääni uskovaisten keskuudessa.  

                                            Elviira  

 

Nikolai Baranovin todistus 
    Tulin Pietariin elokuussa 2001. Olen nyt kolmekym-

mentävuotias. Pietariin minut kutsui eräs tyttö Vorkutin 

kaupungista, mistä olen myös itse kotoisin. 

Pietarissa elämäni kulki käytännössä yhtä ja samaa reit-

tiä, töihin ja töistä kotiin. Päätin irtisanoutua ja olin ai-

keissa palata kotiseudulleni Vorkutiin. 

    Kerran, ollessani kävelyllä huomasin pylväässä il-

moituksen vastaanottokodista. Päätin soittaa ilmoituk-

sessa olevaan numeroon, toivoen löytäväni rauhan pää-

tökselleni muuttoaikeista, ja näppäilin numeron puheli-

meen. Puhelimeen vastasi mieshenkilö, nykyinen pas-

torimme. Hän esitti minulle kysymyksen, luenko Raa-

mattua? Vastasin hänen kysymykseen, että tyttöystävä-

ni on kyllä laulanut kirkon kuorossa, mutta itse en ole 

lukenut Raamattua. Sitten muistin joskus lukeneeni        6 
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lastenraamattua. Huolimatta vastauksestani, pastori 

kutsui minut asumaan vastaanottokotiin. Jumalan puo-

leen olin kääntynyt enemmän kuin yhden kerran, sano-

en; ”Jos olet olemassa, niin tee se  ja se..” Ja Hän vas-

tasi pyyntöihini, vaikken ollut edes uskovainen. Toden 

totta, tämäkin osoittaa, kuinka suuri on Jumalan rakka-

us ihmistä kohtaan, kuinka Hän heti kuullessaan avun-

pyynnön, rientää auttamaan. 

         Aiemmin elämässäni juopottelin ystävien kanssa, 

ja tuhlasin kaikki rahani peliautomaatteihin, en pysty-

nyt pysymään erossa niistä. 

           Otin vastaan Jeesuksen Pelastajana vastaanotto-

kodissa vuonna 2012.  

 

                  Nikolai                                                                                   

               käännökset Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 

 

 

               Tämän sivun kuvat Uusi sato seurakunnasta 

               Ljudmila Peshkova 2014 

 

 

 

 
 

 

SEURAKUNTIEN SUURTAPAHTUMA 

Kanta- ja Päijät-Hämeessä 

 järjestetään 15.9. – 12.10.2014 
kristillisten seurakuntien yhteinen Mediamissio 

 Mahdollisuus muutokseen 
 

joka kuuluu ja näkyy tiedotusvälineissä. Riihimäeltä 

mukana ovat ev.lut. seurakunta, helluntaiseurakunta 

ja Uskonyhteysseurakunta.  

 

Vapaaehtoisia tarvitaan rukoilijoiksi, kirjakuriireiksi 

ja mainosten jakajiksi.  

Kirjakuriirit koulutetaan tehtäväänsä Hämeenlinnas-

sa 6.9. klo 10 – 13.30. Bussikuljetus lähtee vanhalta 

linja-autoasemalta klo 9.  

 

Ilmoittautumiset 1.9. mennessä aluekoordinaattori 

Vesa Kunnakselle puh. 0400 589 270 

 tai vkunnas(at)kolumbus.fi.  

 

Lisätietoja netistä: www.koemuutos.fi/hame tai  

www.muutokseen.fi 

 

Tule mukaan, juuri sinua tarvitaan!  

7 

Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan 

sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. 

Sitä, joka uskoo Häneen ei tuomita, mutta 

se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän 

ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. 

Joh 3:17-18 
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RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     Y 1877757-1 

 

Temppelikatu 11 a  4  11100 Riihimäki 

           Oma säästöpankki 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 

Peltolan Exoduskoti Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä   

                                   

Puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 0500715908 

                                    jari-pekka.koppinen@elisanet.fi       

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070   

                                             jokisenristo@gmail.com 
Rahast.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824  

                                              mikko.ilomaki@phnet.fi            

Tapani Vanhala 0400307475 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Risto Jokinen 0403527055   

Minna Huistinoja        minna.huistinoja@saunalahti.fi 

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, Varsi-

nais-Suomen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakuntien 

alueella. 

SAPATTI-ILTA 

Peltolassa 5.9.2014 

klo 18 

Puhujana Kari O Niemi  ICEJ 

Musiikkia Outi Lyytikäinen 

 

Illallinen 18 € 

Sitovat ilmoittautumiset 0503734070 

Lastenleirin lisäksi kesän aikana ovat  Suomessa vie-

railleet monet venäläiset ystävämme, Novgorodin in-

validiryhmä 11 henkeä,  Tatjana Sorokina viiden tyttä-

rensä kanssa Kovzek -seurakunnasta, Uusi Elämä kes-

kuksesta  useampiakin kertoja eri henkilöitä.  

    Tässä tuodaan tuliaisia Peltolaan Uusi Elämä -

keskuksesta, oikealla tulkki Elviira Lappalainen  Sovitus 
-musiikkinäytelmä vankeudesta, vapaudes-

ta ja tulevaisuuden toivosta 
 

Musiikkinäytelmä pohjautuu murhasta elinkautiseen 
tuomitun Reijo ”Klinu” Loikkasen elämäntarinaan. 

Uskoontulon ja armahduksen jälkeen Klinu lähti Pieta-
riin auttamaan kurjissa oloissa eläviä vankeja. 

 

 Riihimäen Voimalassa 
Ensi-ilta lauantaina 13.9. klo 19. 

Muut esitykset su 14.9., ke 17.9., to 18.9., pe 19.9., 

la 20.9. ja su 21.9.  

Kaikki klo 19, lisäksi la 20.9. yönäytös klo 22. 

Liput 10 e. Ennakkoon kirkkoherranvirastosta 

ja Uudesta Kirjakaupasta, 

ovelta 45 min. ennen esitystä. 
Käsikirjoitus Sirpa Viherä, sävellys Juha Antikai-

nen, ohjaus Timo Sinivuori. 

Rooleissa mm. Klinu: Jari Saarman, Jeesus: Risto 

Saarman, Kerttu, Klinun vaimo: Merja Kauppinen, 

Svetlana, vapautunut vanki: Tiina Heiskanen. 

Lisäksi kolmisenkymmentä eri ikäistä  

riihimäkeläistä musiikin ja teatterin harrastajaa. 
 

Näytelmän väliajalla  

Riihimäen Idäntyön kahviosta  

kahvia/ teetä/ mehua ja pulla, yht 4  € 

 

Tervetuloa! 
 


