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Jumalan siunausta sinulle vuonna 2013! 

               Aleksandr Login + 11.12.2012 
            Pitkäaikainen ystävämme ja työtoverimme Alek-

sandr, Sasha, Login Pietarissa on päässyt Taivaan ko-

tiin. Hän sairasti kauan vatsasyöpää ja oli monesti niin 

huonossa kunnossa, että hänen selviämistään näin kauan 

pidetään Jumalan ihmeenä. 

     Ryhmämme tutustui Sashaan jo heti ensimmäisellä 

matkallamme 1993 Metallostroin miesten vankilassa. 

Hän oli heti uskoon tultuaan perustanut siellä seurakun-

nan, jonka johtajana hän toimi. Pieni seurakunta ja sen 

toiminta sai vankilan johdon taholta myös monia myön-

nytyksiä ja etuoikeuksia toimia.  

   Vapauduttuaan 1995 hän toimi Metallostroin kaupun-

gissa apupastorina, opiskeli teologiaa ja toimi opettajana 

ja kirjanpitäjänä korealaisten seminaarissa. Sasha kuu-

lui myös Venäjän kirkkojen yhteiseen neuvostoon, jossa 

oli 200 jäsentä eri kirkoista. 

    Vuonna 2009 hän väitteli tohtoriksi myös lääketieteen 

alalta. Olihan hän toiminut aikoinaan valelääkärinä ja 

siitä saanut vankilatuomionkin. Nyt se asia oli hoidettu! 

    Sashan tunsimme kaikki hyvin huumorintajuisena, 

suorastaan leikkisänä kaverina, vaikka hänestä näkyikin 

kaikessa tietynlaista auktoriteettia ja hengellistä viisaut-

ta. Hän oli myös musikaalinen ja loi kitaroineen uusia 

lauluja Jumalan kunni-

aksi. 

   Viimeisen kerran ta-

pasimme hänet Idäntyön 

20 v –juhlissa syyskuus-

sa, jossa hän oli yhtenä 

esittämässä  Eeva Hal-

meen hauskaa tullibal-

laadia. 

   15.12. olivat hänen 

hautajaisensa, joita mu-

kana olleet ystävät piti-

vät valoisana tilaisuute-

na. Hänen tuhkansa siro-

teltiin Nevaan. 

 

Jälleennäkemisen toivos-

sa, Sasha! 

PIENI KIITOSNURKKA 

Kiitos rakas Jeesus, kiitos rakas Taivaan Isä, 

kiitos rakas Pyhä Henki! 

Kiitos; kun me rakastamme toisiamme, mei-

dät siitä sinun omiksesi tunnetaan. 

Kiitos, että annat rauhan, Sinun Rauhasi, ei 

sitä rauhaa, jonka maailma antaa, vaan Sinun 

Rauhasi Sinä annat meille! 

Kiitos opasenkeleistä, ohjauksesta, johdatuk-

sesta ja varjelusta  viikonloppuna Pietarissa! 

Kiitos välittävästä lähimmäisestä. 

Kiitos muurinaukossa seisovista pastoreista, 

paimenista, puheenjohtajista, laulukuorolai-

sista, matkalaisista, lehdenkirjoittajista ja kai-

kista sinun ääntäsi kuuntelevista. 

 

Tahdotko kertoa kiitoksesi Isälle, Pojalle tai  

Pyhälle Hengelle? 

Laita tekstiviesti tai soita 0404147893  

Tai: lisa@klenberg.inet.fi   

mailto:lisa@klenberg.inet.fi
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JOULUILOA JAKAMASSA PIETARISSA 

 

Minä iloitsen ja riemuitsen Kristuksen armosta! 

Matkalla Pietarissa 14.-16.12. saimme kokea oikeita 

Jumalan ihmeitä. Janne haki meidät, Lisan ja Hildan 

Helsingistä klo 9 ja kolmistaan teimme matkaa, koko 

päivän satoi lunta. Viipurissa hoidin jälleen kaikki pos-

tiasiani, postitin kirjeet, joita oli yli 200, postilokerooni 

oli tullut lähes saman verran luettavia ja vastattavia kir-

jeitä. Postipaketti tarvitsevalle lähti myös matkaansa. 

  Olen tehnyt matkoja vuodesta 1998, mutta en ole kos-

kaan seurannut ja painanut mieleeni reittejä. Janne on 

muutaman kerran vasta käynyt Pietarissa ja ajanut sin-

ne, mihin on neuvottu. Lisa on myös vasta tutustunut 

Pietarin karttaan. Nyt oli siis tosi kysymyksessä, minne 

ja mitä reittiä olemme menossa? Kartta kädessä menin 

huoltoasemalle kysymään miten ajaa eteenpäin asun-

nolle. Nuori mies Ukrainasta sanoi: seuratkaa vain pe-

rässä, näytämme reitin. Köröttelimme peräkkäin, kun-

nes tiemme erosivat ja heidän tarkkojen ohjeidensa mu-

kaan osasimme Pietarissa kotikadulle. Jumala lähetti 

meille nämä kaksi enkeliä oppaaksemme. Ylistys Kris-

tukselle! 

    Pyysin pastori Igor Smirnovia järjestämään meille 

oppaan seuraavan päivän kohteisiin. Olgan perässä 

ajoimme Mirotvorets -seurakunnan kokoukseen Vasi-

linsaarelle. Jätimme sinne paketoimamme joululahjat 

jaettavaksi seurakunnan lapsille. Siellä keskustelin Vik-

tor Ivanovin kanssa ja hän lupasi puolestaan viedä mei-

tä Lebedevakadulle, Masha-kotiin. Olimme turvallisis-

sa käsissä. 

      Masha-kotiin tuli myös Rocio-ystävämme, joka 

kertoi omasta uskoontulostaan tytöille, samoin Janne 

kertoi heille hyvän tarinan. Meillä oli siellä tyttöjen 

kanssa oikein hyvä tilaisuus Jeesuksen kunniaksi. 

     Olimme tuoneet Kristina -tytölle edellisellä kerralla 

kaapin ja nyt vuodevaatteita, astioita ja peilikaapin. 

Enempää emme voineet ottaa mukaan, koska meitä oli 

matkalla vain kolme. Kristina on täyttänyt 18 v ja on 

saamassa itselleen oman huoneen yhteisasuntolasta. 

Hänelle on luvattu lastenkodista sänky, mutta kaiken 

muun olemme luvanneet viedä hänelle. Matot, tuolit ja 

pöytä odottavat viejiä Suomessa. Sitten hänen pitäisi 

pärjäillä omillaan. 

    Kristillisessä kirjakaupassa kävimme ja täydensin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korttivalikoimaani ja ostin kuvia kirjeisiini. Kotimatka 

onnistui ihan luonnikkaasti, ennenkuin huomasinkaan, 

olimme kotinurkilla. Illalla tutkimme karttaa ja etsim-

me seuraavan päivän osoitetta Jaroslavskij Prospektille. 

Lisa katseli teitä valmiiksi. 

    Aamulla osasimmekin tutun elokuvateatterin luokse 

ihan suoraa päätä! Kiitos Jumalalle! Hän on luvannut, 

ettei hylkää ja se on ihan totta! Uusi Sato -seurakunnan 

väen kanssa lauloimme ylistystä Herralle, keskustelim-

me seurakunnan pastorin Aleksein ja muidenkin kans-

sa. Meille kerrottiin, että Sasha Login oli kuollut mak-

sasyöpään muutama päivä aiemmin. Puolin ja toisin 

lohdutimme toisiamme. Annoimme tännekin seurakun-

nan lapsille paketoidut joululahjat ja lopuksi meidän 

pikku ryhmämme vielä siunattiin. Se antoi meille iloa 

ja rohkeutta kotimatkallemme. 

     Me lähdimme Suomeen, sitten Helsinkiin ja Janne 

vei meidät molemmat matkakumppaninsa ihan koti-

ovelle asti. 

      Jeesus Kristus on hyvä, halleluja! Kiitos teille esiru-

koilijat! 

                                                Hilda Taipale 

Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antakaa 

Kiitos teille kaikille Idäntyössä! 
  

     Nyt hallituksesta poisjäävänä kiitän kaikkia teitä 

idäntyöläiset yhteistyöstä ja luottamuksesta näinä vuosi-

na! Venäjän vankiloissa evankeliointi oli minulle tärkeä 

vaihe elämässäni. Mutta Herra on kutsunut viime aikoina 

uusiin haasteisiin enkä ole uskaltanut olla ottamatta niitä 

vastaan: Jeesus antoi meille käskyn viedä evankeliumi 

kaikille kansoille ja sitten tulee loppu Matt. 24:14. Halu-

an olla jouduttamassa sitä ja viedä evankeliumia kaikin 

mahdollisin keinoin niille, jotka eivät ole sitä vielä kuul-

leet edes yhtä kertaa! Siihen on nyt avautunut moniakin 

ovia ja työtä on paljon ja myös ilo olla siinä työssä mu-

kana, enimmäkseen nyt maahanmuuttajien parissa, jotka 

elävät, Riihimäelläkin, keskuudessamme, mutta myös 

lähialueiden suuremmissa kaupungeissa, joissa heitä on 

enemmän. Herramme läsnäoloa kaikille tulevana vuon-

na!     

 

PS. Käytännön juutalaistyötä muuten voimme tehdä 

esim. muistamalla rukouksin Riihimäellä kasvanutta 

messiaanista juutalaista Avigail Avneryä, joka on Hai-

fassa kokoaikaisessa evankeliointi/lähetystyössä. Siellä 

monet saavat kuulla juutalaisten Messiaasta ja monet 

ovat Häneen jo alkaneet uskoa! Saat hänen rukouskir-

jeensä (suomeksi) antamalla sähköposti- tai tavall. osoit-

teesi: puh. 041 5164944  

                                                             Heli Virtanen 
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 Ystävät, rukoilkaa! 

Uusi Elämä-keskuksen ahdinko jatkuu 

 

Joulukuun 19. päivänä pidettiin Pietarissa oikeuden istun-

to, jonka tavoitteena oli lakkauttaa koko Uusi Elämä-

keskuksen toiminta. Kävi ilmi, että syyttäjilläkään ei ollut 

tietoa millä perusteilla näin voitaisiin tehdä. Ei ollut mi-

tään, mistä Uusi Elämä-keskusta voitaisiin syyttää. Sen 

vuoksi asian käsittelyä siirrettiin niin, että asia on uudes-

taan oikeuden käsittelyssä 15.1. 

Kyse on siis siitä, että ne kaksi kohdetta, joissa Uusi elä-

mä toimii ja sijaitsee, ovat nyt uuden Ust-Lugan suursata-

man aloitettua toimintansa nousseet hyvin arvokkaiksi. 

Ne sijaitsevat lähellä satamaa , niiden pinta-ala on huo-

mattava ja Uusi elämä on nyt laittanut ennen raunioina 

olleet kohteet kuntoon. Ne halutaan ottaa heiltä pois väki-

sin. Uusi Elämä-keskuksen ihmiset ovat hyvin huolissaan 

ja hermostuneita. 

Apulaisjohtaja Natasha Matevosyanin Facebook-sivuilta 

selviää, että keskus puolustautuu raivoisasti. Sivuilla on 

artikkeleita keskuksen toiminnasta ja tuloksista, joita Na-

tasha on toimittanut lehdistölle. Lisäksi siellä on muita 

lehtiartikkeleita keskuksesta. Yhteistä näille on se, että 

näiden uutisten nettiversioissa on pitkät kommenttipals-

tat, joissa keskusta puolustetaan voimakkaasti. 

Uusi elämä-keskuksen lähellä sijaitsee Inkerin kirkon 

Kosemkinan seurakunta. Sen entinen kirkkoherra Isä Gri-

gori, joka on jatkuvasti tukenut keskusta, sanoi, että jos 

oikeuden päätökseksi tulisi että Uusi Elämä-keskuksen 

toiminta päätetään lakkauttaa, niin päätöksestä ei voi va-

littaa ja se pannaan toimeen heti. 

Silloin ei merkitsisi mitään keskuksen arvokas työ, kun 

se on pelastanut takaisin elämään jo tuhansia narko-

maaneja. Lopputulos olisi, että siellä nyt asuvat 300 hen-

keä ajettaisiin ulos asunnoistaan keskellä talvea ilman 

sääliä. 

Oleellista asiassa on se, että Uusi elämä ei ole ortodoksi-

kirkon alainen tai sen suojelussa. Silloin se olisi koske-

maton, sanoi Isä Grigori. Uusi Elämän toiminta perustuu 

vahvasti kristillisiin arvoihin, mutta se edustaa protestant-

tisia suuntauksia. 

Ystävämme ovat siis todellisessa vaarassa ja vaikeuksis-

sa. Rukouksin voimme heitä auttaa. Muistakaamme heitä 

hädän hetkellä.                        Tapani Vanhala 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry:n  

uusi hallitus esittäytyy Veran  

lukijoille ja Idäntyön tukijoille 

 
Jari-Pekka Koppinen, 41v., Riihimäki 

    Aloitan Riihimäen Idäntyön puheenjohtajan tulevana 

kautena, aikaisempi pestini oli yhdistyksen rahastonhoi-

tajana parin vuoden ajan. Olen aina valmis talkoisiin, 

joita yhdistyksellä on riittänyt. 

    Luonnehtisin itseäni riviseurakuntalaiseksi, jolle on 

tärkeää hengellisen elämän hoito: Raamattua tavalla tai 

toisella, yksin ja yhdessä toisten kanssa lukemalla /opis-

kelemalla, ehtoollisyhteydellä ja rukouksin. Oman seu-

rakuntakotini olen löytänyt SLEYn eli Suomen luterilai-

sen evankeliumiyhdistyksen toiminnasta.  

     Riihimäen idäntyön toimintaa sanelee ja on aina sa-

nellut myös yhdistyksestä riippumattomat ulkoiset olo-

suhteet. Tämän huomioonottaen näen, että yhdistyksem-

me on oltava valpas uudenlaistenkin strategioiden suh-

teen tarvittaessa. Tässä mielessä esim. yhteistyötä mui-

den Venäjän lähetystyökentällä toimivien järjestöjen 

kanssa tulee tarpeen vaatiessa tarkastella. Lähtökohta on 

kuitenkin se, että meiltä löytyy puolin toisin annettavaa 

erilaiseen omaan toimintaan. Itse koen edelleen Venä-

jällä tapahtuvan lähetystyön edelleen sydämen asiakseni 

ja ainakin vielä tällä hetkellä toimintamme ykköspriori-

teetiksi. Työtä kyllä siellä riittää, kuten tiedämme, jos 

siihen vain olosuhteet säilyvät. Venäjällä olosuhteet 

muuttuvat nopeasti. 

Työmuodoista sen verran, että jatketaan vaan "vanhalla 

kaavalla" (tavaraa ja Sanaa). Erityisesti maaseudulla 

mahdollisuudet ovat rajattomat. Morhovassa viime mat-

kallamme pidetyt seurat ovat toimintaa, jota soisi näke-

vänsä useimminkin.  

     Jumalan rakkauden välittämisessä saamme toimia 

kukin omilla vahvuuksillamme ja kasvaa niissä taidoissa 

Isän johdatuksessa.  

    Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rak-

kaus ja Pyhän Hengen yhteys olkoon kanssamme.  

                              

Terveisin 

 Jari-Pekka 

 

 

 

Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antakaa 
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Lisa Klenberg: 

Hei kaikki Idäntyön ystävät! 

Olen helsinkiläinen kolmen pojan ja kahden koiran äiti. 

Ammatiltani olen järjestö- ja toimistosihteeri. Nuorena 

aikuisena Jumala vahvasti kutsui minua, valitsin Hänet 

elämäni oppaaksi ja selkärangaksi. Näin olen saanut 

koko aikuisikäni viettää Hänen kanssaan. 

Tuli vaihe, jolloin pyysin saada osallistua johonkin 

avustus- tai vapaaehtoistyöhön. Tämä oli rukoukseni, 

jonka johdatuksena Hän ohjasikin minut teidän luok-

senne.  

Nämä muutama pari vuotta ovat olleet äärettömän ri-

kasta aikaa. Tässä yhteisessä työssä on monia erilaisia 

minua kiinnostavia ja minulle erittäin antoisia puolia; 

yhteinen, yhdessä tehty työ, erittäin vahvaa tietotaitoa 

pitkällä kokemuksella omaavia henkilöitä, kaikki uudet 

ystävämme Venäjällä, osallistuminen heidän tukemi-

seensa ja paljon, paljon muuta. Minä koen tämän kai-

ken hyvin rikkaana ja monia uusia mahdollisuuksia tar-

joavana työskentely-ympäristönä! 

Pyydettiin kertomaan jotain omasta näystä. Osa näke-

mystäni on tämä Jeesusksen pyyntö:" Sinä päivänä te 

ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette mi-

nussa ja minä teissä. Pysy-

kää minussa, niin minä py-

syn teissä.  

  Tämän minä olen teille 

puhunut, että minun iloni 

olisi teissä ja teidän ilonne 

tulisi täydelliseksi."   Sekä 

seuraavat neuvot Jumalan 

tahdosta ovat elämäni tärke-

ät kiintotähdet.  "   Kiittä-

kää joka tilassa. Sillä se on 

Jumalan tahto teihin nähden 

Kristuksessa Jeesuksessa." 

ja  " älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän 

väkevyytenne."    Uutta vuotta toivottaa Lisa Klenberg 

 

 

Risto Jokinen : 

     Olen monelle Idäntyön vakituiselle lahjoittajalle tut-

tu, koska olen usein heidän kotiovillaan hakemassa ta-

varoita. Olen tutustunut näin moniin sydämellisiin ja 

mielenkiintoisiin ihmisiin ja saanut kertoa heille kuulu-

misia kentältä. 

     Olen eläkkeellä ja kuten kaikki tietävät se tarkoittaa 

jatkuvaa kiirettä. Sehän johtuu vain siitä, että ei osaa 

sanoa ei. Osittain myös koska haluan olla mukana mo-

nissa hyvissä  asioissa omalta osaltani vaikuttamassa. 

Vuosi 2012 oli erityisen työntäyteinen monine muuttoi-

neen ja sieltä ainakin yhden talon perusremontti jatkuu 

vielä pitkään tälle vuodelle. Kipeytynyt polvi tosin hait-

taa työhaluja. 

       Avustuksia Venäjän köyhille viedään edelleen to-

delliseen tarpeeseen.  Varsinkin maaseudulla on elämä 

kovaa ilman vakituisia tulonlähteitä. Olemme ottaneet 

kaikki meille tulevat avustukset vielä vastaan ja jaka-

neet eteenpäin, mutta tulevaisuudessa ehkä joudumme 

jotakin karsimaan. Tavaran vienti on aina vain kalliim-

paa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Jokinen: 

     Olemme Riston kanssa olleet Idäntyössä koko sydä-

mestämme ja kaikin voimin.  Kirjoitettuani kirjan näistä 

vuosista, tuntui, että siinä se oli. Nyt toiveena olisi elää  

elämää, johon kuuluvat vapaapäivät ja normaali kodin-

hoito, lapset, lastenlapset (9) ja lastenlastenlapsi. 

     Kiitos Jumalalle, Idäntyöhön on tullut mukaan mo-

nia uusia, innokkaita ihmisiä. Varainhankinta kehittyy, 

evankeliointi löytää kanavansa, avustustyö tekijänsä, 

juutalaistyölle ovat auenneet suuret näköalat.  

     Olen vielä tämän vuoden hallituksen sihteerinä, sit-

ten jatkan Idäntyössä tavallisena rivijäsenenä. En jää 

siksi pois, että työt olisi tehty. Olen vain kokenut, että 

nyt aukeavat haasteet Venäjällä ja Suomessakin ovat 

niin suuria, että tarvitaan uusia tuoreita voimia työtä 

tekemään ja näkemään. 

     Juuri nyt on työn aika!  

 

 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova: 

Rauha sinulle Herraltamme Jeesukselta Kristukselta ja 

armo Totiselta ja Pyhältä! Amen! Herra on hyvä! Tässä 

on käynnistymässä seitsemäs vuoteni tässä idäntyön 

hallituksessa. Olen kiitollinen Lilja Skibjukille, Jukka 

Järvelle ja Helena Jokiselle, jotka ovat esimerkillään 

olleet osoittamassa minulle tomintatapoja Venäjällä. Ja 

tietenkään unohtamatta sitä, että idäntyön kautta Herra 

johdatti minut ja mieheni yhteen! Tästä erityisesti 

voimme kiittää rakasta sisartamme Herrassa, Lilja Skib-

jukia, jonka mukaan tyttäremme myös on saanut ni-

mensä. Jumala on uskonut meille viiden avioliittovuo-

den aikana kaksi ihanaa lasta, Liljan 4v. ja Danielin 2v., 

joita saamme opettaa Herran pelkoon ja kuuliaisuuteen. 

Olemme oppineet, kuinka tärkeää perheen sisäinen yh-

teys on ja yhteinen rukouksemme on, että voisimme 

elää Hänen tahtonsa mukaisesti, ja että Hänen tahtonsa 

voisi tapahtua kauttamme (Ps. 7:21 Ei jokainen, joka 

sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse  

Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antakaa 
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 taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun tai-

vaallisen Isäni tahdon). Vihollinen haluaa hyökätä tänä 

päivänä nimenomaan perheisiin ja avioliittoihin (ja seu-

rakuntiin), sillä se on Jumalan `silmäterä´ tässä maail-

massa, missä kaikenlainen moraalittomuus, epäjärjestys 

ja egoismi on valitettavan yleistä (Ps.14:2 Herra katsoo 

taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmär-

täväistä, ketään, joka etsii Jumalaa.) Pysythän uskollise-

na Sanalle, niin sinä pelastut! Siitä pidän venäläisissä 

uskovissa, että he ottavat Raamatun neuvot tosissaan! 

Täällä Suomessa voi usein, ikävä kyllä,  tavata 20 vuotta 

uskossa olleen ihmisen, joka ei ole vielä löytänyt omaa 

kutsumustaan. Se on todella sääli, sillä Hänellä olisi kyl-

lä käyttöä jokaiselle soturille! Mutta me emme lannistu, 

sillä parhain on vasta edessä! Toivon ja rukoilen, että 

Hänen tuntemisensa meissä jokaisessa voisi kasvaa tänä 

tulevana vuonna 2013, sillä aivan kohta saamme jo näh-

dä Hänet kaikessa valtasuuruudessaan ja kirkkaudes-

saan, ja voimme olla Hänen kanssaan aina ja ikuisesti! 

Amen! 

Ps. Olemme myös ikionnellisia Sashan saatua juuri töitä 

 

 

 

Tapani Vanhala, 65 v,  

humanitaarinen sekatyömies 

     Taivaan Isä sai minut kiinni samana vuonna kun täy-

tin 50 vuotta. Hänellä oli minulle jo valmiina selvät teh-

tävät tulevaisuuttani varten. Nämä tehtävät olivat vähä-

osaisten auttamista Venäjällä ja Eestissä. Jo seuraavana 

keväänä luovuin entisestä ammatistani ja sitten olinkin 

päätoiminen vapaaehtoinen avustustyöntekijä. Muitakin 

vaihtoehtoja oli esillä, mutta näin se oli tarkoitettu. 

Jälkeenpäin olen ymmärtänyt että itseäni oli valmisteltu 

etukäteen jo pitkään näihin tehtäviin. 

      Aikanaan olin Helsingissä töissä ja löysin antikvari-

aateista vanhoja kirjoja joissa kerrottiin inkeriläisistä ja 

eestiläisistä ja yleensä heimokansojemme kohtaloista 

sodan aikana. Perehdyin näihin asioihin ja siitä sain py-

syvän mielenkiinnon Suomen itärajan takaisiin asioihin. 

      Aluksi toimin Karjalassa toimivan Sodderin seura-

kunnan talkoojoukoissa. Meitä kävi siellä Riihimäeltä 

useampiakin miehiä. Nyt viimeiset kymmenen vuotta 

olen toiminut pääasiassa Riihimäen Idäntyön puitteissa, 

mutta avustuskohteita on ollut kauempanakin. Vankila-

käynneillä olen ollut vähemmän, mutta Helmisen Anne-

lin kanssa olemme yhdessä käyneet eri lastenkodeissa, 

joissakin jo 10 vuotta. Nyt avustuskohteena on ollut Uu-

si Elämä-keskus, narko-

maanien kuntoutuskoti 

Pietarin länsipuolella. 

Samoin avustuskuormi-

en vienti Eestiin on li-

sääntynyt kovasti. 

Avun tarve on todellis-

ta. 

      Siunausta ja varje-

lusta on työssä ja mat-

koilla ollut. Kiitos Tai-

vaan Isälle! 

       Heimokansoihim-

me olen myös päässyt 

tutustumaan monipuoli-

sesti. 

 

 

 

 

 

Minna Huistinoja: 

Olen 34-vuotias teologian maisteri ja audiovisuaalisen 

viestinnän ammattilainen.  Idäntyön riveissä olen ollut 

niin pitkään, etten edes muista koska tulin. Olen ehtinyt 

toimia rahastonhoitajana ja tiedottajana, jälkimmäistä 

pestiä hoidan jo toistamiseen. Hallituksessakin olen ollut 

vaikuttamassa aiemmin.  Opiskeluvuodet yliopistolla 

aiheuttivat pienen tauon. 

Äiti Teresa sanoi aikanaan, että jos hän ajattelee kaikkia 

Kalkutan köyhiä, hän ei voi mitään, mutta jos hän kes-

kittyy yhteen kerrallaan, hän voi paljon. Minusta tätä voi 

hyvin soveltaa Idäntyöhön ja Venäjään. 

Venäjä vastakohtien ja monien kerrostumien maana on 

kiehtonut kauan. Venäjän kieltä olen harrastanut niin 

pitkään, etten edes kehtaa kertoa vuosia. Pidän venäläi-

sestä kulttuurihistoriasta ja seurailen maan kulttuuria 

lähinnä musiikin ja elokuvien muodossa. Muutaman ker-

ran olen päässyt käymään paikan päällä. 

Olen hirmuinen lukutoukka. Vietän kirjojen kanssa pal-

jon aikaani. Melkoisen siivun lukuajastani vie vieraiden 

kielten opiskelu. Venäjän kielen lisäksi tuota siivua täyt-

tää saksa, ranska, espanja ja japani. Kielten lisäksi kirja-

pinostani löytyy kirjoja muun muassa taiteesta, kirjalli-

suudesta, historiasta, sielunhoidosta, saattohoidosta sekä  

Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antakaa 



6  

niihin liittyvistä ihmisistä, asioista ja ilmiöistä. Taide-

historia on vienyt niin mukanaan, että päädyin teke-

mään graduni suosikkitaitelijastani Venny Soldan-

Brofeldtista ja hänen suhteestaan herännäisyyteen. 

Vennyn lisäksi arvostan erityisen paljon Saima Harma-

jaa ja Sofi Oksasta. Lukemisen lisäksi seurailen yhteis-

kunnan asioita, kirjoitan, soitan huiluja, valokuvaan, 

teen käsitöitä, kerään japanilaisia sarjakuvia ja vesi-

juoksen. 

Tätä kirjoittaessani olen 

päättämässä työelämäval-

mennusjaksoa Uskonyhteys

-seurakunnassa, jossa olen 

kääntänyt Robert Curryn 

Ministriesin raamattukou-

lun vihkoja englannista suo-

meksi. Kirjoittamisesta, kie-

listä ja Raamatusta kiinnos-

tuneelle se on ollut hyvin 

antoisa tehtävä. Mitä tämän 

jälkeen, en tiedä. Toivotta-

vasti jotakin sellaista, jossa 

voisi yhdistää molemmat 

tutkintoni ja  

jossa voisi tehdä töitä sopi-

vassa suhteessa yksin ja ih-

misten parissa. Vuosien mittaan minusta on tullut seu-

rakuntatyön jokapaikanhöylä ja seurakuntatyössä mie-

lelläni jatkaisin. 

Tutkimattomia ovat Herran tiet, mutta teiden mutkista 

ja kivikoista huolimatta mielenkiintoisia, koska niitä ei 

tarvitse kulkea yksin. Omaa tietäni saan kulkea yhdessä 

Idäntyön kanssa, sen yhtenä osana ja antaa sitä kautta 

Herran käyttöön sen kaiken, jota olen Häneltä saanut. 

 

 

 

Mikko Ilomäki 

Uusi rahastonhoitajamme esittäytyy seuraavassa Veran 

numerossa helmikuussa. 

 

 

 

Mikko Krohn esittäy-

tyy 

Mikko Krohn; vaimo-

ni on Maria. Asumme 

Lahdessa ja vaikutam-

me täällä Kääntöpiiri-

seurakunnassa. 

Olen osa-

aikaeläkkeellä. Töissä 

käyn Tikkurilassa ja 

olen siellä Vantaan 

Kaupungin Tilakes-

kuksen palveluksessa 

rakennusten kunto- ja 

sisäilma-asioita selvit-

telemässä. 

Terveysasiat kiinnostavat meitä molempia ja vaimolla 

onkin siinä niin vahva pohja että meidät houkuteltiin 

IRR-TV:n kameroiden eteen alkusyksystä. Seurakun-

nassa olemme pitäneet terveyskerhoa vuoden päivät. 

Haaveena on muuttaa Mäntsälän / Hyvinkään / Riihi-

mäen tuntumaan ” Punainen tupa ja perunamaa yms. 

projektiin” missä tulisi jotenkin omatoimisesti toimeen. 

Konkreettinen idäntyö on tullut tutuksi lähinnä viimei-

sen viiden vuoden aikana n. 20 auttamismatkalla jolloin 

on viety avustusta ja evankeliumia Pietariin erilaisiin 

koteihin. Viipurin ev. lut. kirkolle avustusta viedyillä 

matkoilla on myös tullut oltua mukana. Kaikki auttamis

- ja palvelutyö kiinnostaa mitä vain jotenkin osaan teh-

dä. IRR-TV:n idäntyön Hyvinkään leireillä olen ollut 

mukana nyt useampana vuonna. Erikoisesti seurakunti-

en tms. kautta koteihin tehtävä aineellinen ja hengelli-

nen auttaminen ja sen tukeminen tuntuu mielekkäältä. 

Itä-Euroopan katulapsityö on ollut sydämellä pitkälti 

toistakymmentä vuotta ja haluaisin panostaa siihen jat-

kossa enemmänkin. Tuleva vuosi näyttää mielenkiintoi-

sesti laajentavan idäntyön sarkaa. Ongelmanani on kie-

litaidottomuus mutta aina minua on lohdutettu että kyl-

lä tulkkeja löytyy. Puhujanlahjojakaan ei ole liiem-

mälti suotu mutta näillä mennään eteenpäin. 

 

 

Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antakaa 
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             Shalom! 

 
 

   Neljä iloista omatoimimatkalaista lähti 20.11.2012 klo 

02.30 Riihimäeltä kohti lentokenttää ja 06.05 lentoko-

neella kohti Israelia. Majoituimme hyvissä ajoin Jad 

Hashmonaan ja vietimme ihania päiviä siellä asuvien 

entisten suomalaisten kanssa. 

    Matkamme yhtenä tarkoituksena oli avustustarvikkei-

den vieminen erilaisiin Jerusalemissa sijaitseviin avus-

tuskohteisiin, joista ensimmäisenä oli Christian Friends 

of Israel Distribution Center. Keskus oli hyvin mielen-

kiintoinen, siellä jaettiin tarvikkeita monenlaisiin elä-

mäntilanteisiin varattomille. Siellä on mm juhlapuku-

vuokraamo, josta saa vaatteet lainaksi vaikka koko hää-

seurueelle ilmaiseksi! Ja kaikki oli hienossa järjestyk-

sessä, kuin ainakin korkeatasoisessa liikkeessä. Seuraa-

via kohteita olivat Suomen Lähetysseura ja Caspari-

keskus. 

    Meillä oli mukana kutomiamme villasukkia, jotka 

lahjoitimme Holokaustin vanhuksille, nukkeja, joita 

olimme rakkaudella pukeneet ja kunnostaneet köyhille 

lapsille ja muitakin rakkauden  lahjoja. Kulkiessamme 

avustusmatkoilla meillä oli Johdatus mukana, vaikka 

emme olleet etukäteen sopineet tapaamisia joka paik-

kaan osasimme heti ja meidät otettiin sydämellisesti 

vastaan. 

     Parina päivänä meillä oli ”urakka” majapaikassam-

me, nimittäin Terttu kutoi mattoa kaksi pätkää ja me 

muut leikkasimme kuteita. Urakan jälkeen läksimme 

aamulla aikaisin Jerusalemiin ja jatkoimme bussilla Ei-

latiin, missä viivyimme kahden yön yli. Eilat tarjosi pa-

rastaan, kaunista säätä ja rantaelämää, myöskin hengen-

ravintoa saimme Riihimäeltä kotoisin olevan tuttavam-

me kokouksessa, minkä jälkeen jätimme vauvanvaattei-

ta jaettavaksi  seurakunnassa tarvitseville. 

       Matkaamme sisältyi myöskin Länsimuurilla käynti, 

kaupunkijunalla ajoimme yhden pysäkin yli ja leväh-

dimme muurien ulkopuolella, mistä valokuva. Tutus-

tuimme torielämään ja ostimme tuliaisia kuka mitäkin; 

huiveja roppakaupalla , koruja, eksoottisia hedelmiä, 

muutamia laukkuja ja tietenkin Kuolleen meren tuottei-

ta. Yhden matkalaisen tomaattiostokset olivat kyllä nä-

kemisen ja kuulemisen arvoiset, mutta jääköön sano-

matta kenen meistä. 

      Matka antoi paljon, paljon on aihetta kiittää ja aina 

on ikävä Israeliin. 

 

Terveisin matkalaiset Meri, Seija, Terttu ja Tuula 
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Christian Friends –keskuksessa työntekijöiden kanssa 

Terttu ja Tuula  

Lepotauolla Jerusalemissa Terttu, Seija ja Tuula 

Kuvat matkalaisten albumista. 

                       Matkoja  
aloitellaan 2013 jälleen normaaliin tahtiin: 

kuukauden 2. lauantai Viipuriin eri kohtei-

siin  lähtijöiden toiveiden mukaan. Matkan 

hinta 20 € 

      Kuukauden kolmas viikonloppu lähdem-

me Pietariin mahdollisimman aikaisin pe aa-

muna Matka yöpymisineen 80 € 

   Novgorodin alueen avustusmatkat ovat 2-4 

krt / v ja niistä ilm. ajoissa. Hinta 200 € 

     Tammikuussa teemme matkan Morho-

vaan, joten  silloin Viipurin matkaa ei ole. 

 

   Matkoille ilmoittaudutaan  Lisa  

Klenbergille ja matkat maksetaan matkalla. 

 Tervetuloa mukaan! 
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RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry         Y 1877757-1 

Temppelikatu 11 a  4 11100 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 

 

Kantapankki Riihimäki 426211-233876 

                                       FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

Lahjoitukset viite 5005 

 

Puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 0500715908 

                                   jari-pekka.koppinen@elisanet.fi       

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070  

                                                         herijok@elisanet.fi 

Rah.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824 

                                          mikko.ilomaki@phnet.fi            

Tapani Vanhala 0400307475 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Risto Jokinen 0403527055   jokisenristo@gmail.com 

Lisa Klenberg   0404147893     lisa@klenberg.inet.fi 

Minna Huistinoja 

Mikko Krohn  0407492594 

 

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 

 

 

Vera lehden toimitus ja toteutus Helena Jokinen 

 

Pastori Marko Huhtalan joulukirjeestä: 

NYT ON TYÖN AIKA! 
 
syksyllä huomasin useaan kertaan Jumalan 
kutsuvan siihen, että nyt on aika laittaa leivis-
kät käyttöön. Ellemme nyt tee aika menee ohi. 
Hätkähdin kun luin Vapaakirkon joululehteä. 
Hilja Aaltonen kertoi näystään otsikon sanoin. 
Työn aika ei ole pitkä, mutta nyt se on. 
    Hilja Aaltonen: 
"Kunpa kuuntelisimme mitä PYHÄ HENKI sy-
dämelle sanoo. Ei kuunnella sitä mitä ihmiset 
käskevät ja vaativat, vaan mitä Jumalan Henki 
henkilökohtaisesti meiltä vaatii ja pyytää. Sitä 
kun noudattaisimme tinkimättä. En tiedä mitä 
on tulossa, mutta nyt on työn aika!" 

SapattiateriaSapattiateriaSapattiateria   

22.2.2013 klo 18 alkaen22.2.2013 klo 18 alkaen22.2.2013 klo 18 alkaen   

PeltolassaPeltolassaPeltolassa   

Ilmoittautumiset Helena  Ilmoittautumiset Helena  Ilmoittautumiset Helena  

Inkerin ilta  
 

Ke 9.1.2012 klo 18.00,  
SLEYn Rukoushuone  

Hämeenkatu 14. 4.kerros 
 

Inkerin kansan vaiheista  
kertomassa mm. 

 Aino Laihinen ja Kalervo Huttunen 
juonto: Jari-Pekka Koppinen  

Tervetuloa! 

Lisätköön Herra runsain määrin teidän rak-

kauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan 

ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisi-

vat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja 

Isämme edessä, kun Jeesus saapuu.  

1. Tess. 3:12-13.  


