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Annelin matkoilta 

 
       Kävin Vanhalan Tapanin kanssa Sieverskin las-

tenkodissa 26. - 27.3.2012. Lastenkodin johtaja otti 

meidät sydämellisesti vastaan. 

Venäläinen demokratia tuli useamman kerran kes-

kusteluissa esille. Nyt siellä on 80 lasta ja henkilö-

kunta.  

      Jo viime kerralla siellä ollessamme meille kerrot-

tiin, että ystäväni Olga haluaa tavata. Noin 9 vuotta 

sitten Gaasan vankilasairaalassa nuori mies pyysi: 

”Menkää Sieverskin lastenkotiin katsomaan, siellä 

on sisareni Olga”. Siitä alkaen olemme käyneet noin 

2 kertaa vuodessa tässäkin kodissa.  

      Nyt löysimme Olgan, Sashan ja 6 kk ikäisen De-

nisin Sadovaja kadulta. Saimme ystävällisen kasvat-

tajan lastenkodista opastamaan meidät perille. Nuori 

perhe asuu ränsistyneessä hirsitalossa ensimmäisessä 

kerroksessa 2 huoneen ja keittiön asunnossa. Yhden 

huoneen he ovat jo kunnostaneet. Sasha käy töissä, 

Olga on äitiyslomalla, mutta äitiyspäivärahaa hän ei 

saa, koska he ovat vihitty aviopari. Vain yksinhuol-

tajat saavat päivärahan.  

       Olin tosi onnellinen kun tapasin heidät. Olga ja 

Sasha ovat molemmat lastenkotilapsia ja heidän van-

hempansa ovat kuolleet, joten pikku Denisillä ei ole 

isovanhempia.  

Rukoukseni on, että Jumalan avulla ja seurakuntayh-

teydessä he jatkavat elämäänsä yhtä onnellisina kuin 

tavatessamme. 

 

                                       Anneli Helminen 

 

Pieni Kiitosnurkka! 
 
Kiitos Herralle monista hyvistä asioista, 
joita viime aikoina on elämässäni tapahtu-
nut.  Kiitos Herralle myös siitä, että 
"Kiitosvirren säveleitten myötä pahat en-
kelitkin pakenee. Kärsiä ei voi he Kaanaan 
kieltä, armo heiltä voimat herpaisee...!"   
Soili 
 
 Jumala säästi mut varmalta kuolemalta.eli 
palasin taivasmatkalta.siitä kiitän.olin 14v 
silloin.terv paula    
 
  Kiitos Jeesus, olet minun tieni, totuuteni 
ja elämäni! t.norppa 
 
Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, 
ilmoitan kaikki sinun ihmetyösi. Ps. 9:2  

KIITOS! 



         Tulevia tapahtumia: 

 

Sanan ja rukouksen illoissa 

Ryttylän kirkossa 27.5. klo 18.00 ja 

Riihimäen kirkossa 28.5. klo 18.00 

Vieraina Irina ja Sergei Razov Uusi elämä-keskuksesta. 

He ovat entisiä narkomaaneja Pietarista, jotka ovat 

pelastuneet Jeesuksen avulla. He kertovat elämästään 

narkomaaneina, pelastumisestaan sekä  nykyisestä 

palvelutehtävästään toisten narkomaanien 

pelastamiseksi. 

Tulkkina on Ida Makarova. 

Olette sydämellisesti tervetulleita! 
 

Matka Uusi Elämä keskukseen 

Riihimäen Idäntyö tekee ryhmämatkan narkomaanien 

kristilliseen kuntoutuskeskukseen Uusi Elämä. 

Tutustumme keskuksen kahteen toimintapisteeseen Kotlin 

ja Preobrasenkan kylissä. Noin kolmensadan hengen 

yhteisö saa suurimman osan toimeentulostaan omasta 

monipuolisesta yritystoiminnastaan mutta myös 

lahjoitukset ovat tärkeitä. Uusi Elämä on tällä hetkellä 

Riihimäen Idäntyön tärkein avustuskohde 

 

Matkan ajankohta on 8. - 10.6. 2012. Matkan hinta on  

160 euroa, joka sisältää matkan sekä majoituksen ja 

ruokailut perillä, sekä suomenkielisen tulkin palvelut. 

Matkalle tarvitaan Venäjän viisumi. Kertaviisumi 

maksaa 76 euroa. Matkalle mahtuu 8 henkeä. 

 
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä Tapani 

Vanhalalle, puh 0400-307475 tai 

tapani.vanhala@kolumbus.fi 

 

Rengon taimitarhalle yhteismatka 16.5. 

Matka ilmainen, ostoista alennusta. 
 

Matka  Idäntyön bussilla Samohvaloviin 16.-21.7. 

Hinta 100€, sisältäen matkat, ruuat, majoituksen.  

Ilmoittautumiset 15.6. mennessä Lisalle 
 

Matka Novgorodiin 8.-12.8. Hinta 200 € 

Ilmoittautumiset viim. 4.5. mennessä. 

 

Ostosmatkoja Viipuriin: 

5.5. , 12.5. ja 9.6. ja 14.7.  

Hinta 20 €,  inkeriläisiltä ilmainen 
 

Riihimäen Idäntyö 20 v.  

juhla Keskuskirkossa klo 18 

 

Samohvalovissa  7-13.4. 

  
Lankalauantain hiljaisuudesta Helena Jokinen, 

Lisa Klenberg, Hilda Taipale ja allekirjoittanut 

lähtivät viikon matkalle Samohvaloviin.  

       Pietarin Masha kodissa meitä odotti illalla 

iloinen tyttöjoukko ja halauksia sateli. Tytöt oli-

vat lukeneet "läksynsä" hyvin, koska osasivat 

vastata pääsiäisestä esittämiin kysymyksiimme.   

Pääsiäissunnuntain aloitimme ottamalla mu-

kaamme Volodjan, Igorin seurakuntalaisen, josta 

oli tuleva toistaiseksi Tolikin pari Morhovaan 

seurakuntatyöhön. Novgorodissa ostimme täy-

dennystä pyykkipulverien, hygieniatarvikkeiden 

ja lääkkeiden muodossa.  

      Samohvalovissa Sergein ja Irinan luona mei-

dät ohjattiin suoraan ruokapöytään. Sergei esitte-

li meille uusia saavutuksia. Tulevassa rukous-

huoneessa oli jo sisäkatto ja -lattia lähes päällys-

teitä vaille valmiit, vahan saunan paikalle oli il-

mestynyt huvimaja kesäiltoja odottelemaan. Pa-

rasta oli kuitenkin sauna, jonne pääsimme läm-

mittelemään ja venyttelemään istumisesta kipeitä 

lihaksiamme. Irina palveli meitä jälleen suurella 

rakkaudella, saimme nauttia hyvää ruokaa ja to-

dellista huolenpitoa. Jokailtaisen rukoushetken 

jälkeen olimme aivan valmiita nukkumatin seu-

raksi.  

         Toinen pääsiäisaamu valkeni meille kuu-

laan kirkkaana, pakkasta oli 9 astetta! Lisa oli 

varautunut tälle etelänmatkalle kesävaattein ja 

joutui etsimään lämmintä ylleen. Kevät oli pal-

jon myöhässä, pellot vielä hankien peitossa, huh-

tikuun puolessa välissä! Aamut alkoivat hengen-

ravinnolla, jota seurasi ruumiin ravinto. Sitten 

riensimme työhön, tyhjensimme autosta lähes 

kaiken Morhovaan, Igorin  



V

seurakunnan lähettien talon eteiseen - oli siinä heil-

lä ihmettelemistä ja työtä jälkeenpäin jakaessa tava-

roita tarvitseville! Seuraavana päivänä Pavel Vosov 

esiintyi jo uusissa kengissä ja takissa.  

       Pääsimme myös katsomaan taloa, jonka Igor 

syksyllä oli ostanut seurakuntatyöhön. Kivijalka oli 

tehty, uuni muurattu, seinähirret päällystettyinä ja 

lattian pohjaeristys lähes valmiina. Taloon tulee 

muuttamaan nuoripari Aljosha ja Jana, joiden vas-

tuualueena on lapsi- ja nuorisotyö Morhovassa. 

Heidän kertomustaan ja intoa talon peruskorjaami-

sesta sekä työn aloittamisesta oli yksinkertaisesti 

suuri ilo katsoa. Voi kunpa mekin osaisimme sa-

moin loistaa Jumalan työtä tehdessämme. Itseeni 

ainakin kovin osui tämä tapaaminen, jotain siis ta-

pahtuu - Jumala tekee meissä koko ajan työtä, jos 

vain annamme siihen luvan.  

         Holmista teimme ostoksia tuliaisiksi perhei-

siin. Smirnovin Nadezdan, 75 v.,  palavaa uskoa ja 

luottamusta Jumalaan sekä Hänen tekoihinsa toivoi-

sin kaikkien voivan käydä oppimassa. Valentinan 

luona tapasimme hänen molemmat tyttärensä, jotka 

ovat syntymässä vammautuneita. Liikkuminen on 

heille vaikeaa, mutta näimme heidät tekemiään kä-

dentöitä.  Askarteluopettaja käy heidän luonaan vii-

koittain, näin tyttäret saavat itselleen tekemistä ja 

terapiaa äidin saadessa hengähdystauon.  

       Tiistai aamuna kävimme Guljan perheessä, jos-

sa on sekä omia biologisia lapsia 6, lastenlapsia 6 

sekä kasvattilapsia 11. Vierailumme aikana siellä 

näimme heistä kymmenen. Gulja kertoi perheen 

puolen vuoden tapahtumista sekä tulevista suunni-

telmista - uuden isomman navetan rakentamista, 

kenties tulevista uusista kasvattilapsista sekä kuver-

nöörin tulemista. Ja nämä kaikki juontavat Guljan 

viimevuotiseen tapaamiseen Putinin kanssa!  

        Kävimme myös Zinaidalla, joka lähes vuosi 

sitten menetti miehensä ja nyt asuu kahden poikan-

sa kanssa. Kaksi pojista opiskelee toisella paikka-

kunnalla ja heistä hänellä oli kova huoli. Varsinkin 

toinen näistä oli päästyään maistamaan vapautta 

joutunut erilaisiin ongelmiin. Tyttären ensimmäinen 

lapsi oli syntynyt pari kuukautta sitten kitalakihalki-

oisena ja se oli myös vaikea ja syyllisyyttä tuottava 

asia. Rukoilimme yhdessä ja toivomme, että hän 

yhä enemmän oppii luottamaan Jumalan apuun kai-

kessa. Yksi hänen pojistaan saapui koulusta ja 

osoitti kyllä todella miellyttävää käytöstä. 

         Iltarukousta odottaessamme heittäydyimme 

aivan vallattomiksi Helenan kerrottua ideansa seu-

raavan illan Morhovan rukousiltaan. Suunnitelma 

sisälsi pienen pääsiäisnäytelmän, joka tietenkin  

   vaati valmisteluja. Niinpä aloimme vessapaperista 

ja muovipussista, ainoista materiaaleista joita meillä 

oli saatavilla neulojen ja lankojen lisäksi, tekemään 

kukkia pajujen koristukseksi. Lopulta meillä oli nii-

den lisäksi myös enkelin kruunu ja tähti tehtynä sa-

moista materiaaleista. Hauskaa meillä oli tehdes-

sämme, samalla saimme myös näytelmän kasaan.   

Olimme kutsuneet Morhovan ja Holminkin väkeä 

rukousiltaan. Esitimme kuvaelmana ensimmäisen 

pääsiäisen tapahtumia, Helena ja Kira olivat naiset 

haudalla, Lisa enkeli ja tärkeimpänä kaikista, Hilda 

luki tekstin raamatusta. Lopuksi lähdimme yleisön 

joukkoon ja kerroimme, että Kristus on ylösnous-

sut! Lapsetkin pääsivät näytelmän kautta paremmin 

osallisiksi pääsiäisen tapahtumista. Tosin heitä   

taisi eniten viehättää Lisa enkelin siipineen ja tähti-

neen, mutta se heille suotakoon. Meiltä kysyttiin 

myöhemmin onko meillä jokin seurakunnan näytel-

mäkerho ja kuinka sitä käytetään työssä hyväksi, 

koska he halusivat myös hyödyntää näkemäänsä 

jatkossa omassa työssään. Kannattaa siis laittaa it-

sensä peliin, se saattaa tuottaa odottamatonta satoa!   

           Lisa todisti, kuinka oli saanut Jumalalta 

konkreettista apua katonkorjaukseensa. Helenan 

kehotusten myötä useampi seurakuntalainen puhui 

Jumalan tekemistä ihmeistä heidän elämässään. Ko-

ko seurakunta siunasi lapset. Ehtoollinen oli herkkä 

ja kaunis toimitus.  

      Yhteisen teehetken aikana lapset ja nuoret kan-

toivat tarjottavia vanhemmalle väelle kohteliaasti.                  

       Totisesti on ihmeellinen Jumalan armo meitä 

kaikkia, hänen luomiaan kohtaan. Hänen johdatuk-

sessaan ja viisaudessaan saamme kulkea, jos vain 

itse haluamme. 

        "Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä las-

ket kätesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Se on 

ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä." 

    "Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelma-

si, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden mää-

rä!" (Psalmit 138:5-6 ja 17) 

                                                   -Kira Salminen- 

 

   



 

 

 

Terveisiä Uusi Elämä-keskuksesta 
 

 

Hei Ystävät. Terveisiä Kotlista ja 

yhteistyökumppaneiltamme Uusi Elämä keskuksessa. 

Yhteydenpito sinne on viime aikoina ollut hyvin 

tiivistä. Olen itsekin eri ryhmien kanssa käynyt 

Keskuksessa talven mittaan, mutta aivan viime 

aikoina käyntejä sieltä Riihimäelle on ollut hyvin 

tiuhaan. Juuri nytkin täällä on yhdeksän hengen 

ryhmä, Irina ja Sergei Razov lapsineen  ja Irina ja 

Sergei Timofeejev lapsineen. Tämä on jo kai neljäs 

käyntikerta parin kuukauden aikana. He hakevat 

täältä huonekaluja ja kodinkoneita. Heillä on kaksi 

suurta autoa ja venäläisinä he saavat tullista läpi 

painaviakin esineitä paremmin kuin me suomalaiset. 

Tällä matkalla he ovat hakemassa pakastimia. Kaksi 

on viety jo aikaisemmin. 

Heillä on Kotlissa paljon karjaa ja nyt he ovat 

vähentämässä sitä. He haluavat pakastaa oman karjan 

lihaa omaan käyttöön. 

    Vauvaprojektimme jatkuu myös, tosin nyt on ollut 

hiljaisempi vaihe menossa. Kun viime keväänä oli 

tiedossa, että Uusi Elämä- keskuksen henkilökunnalle 

odotetaan seitsemää vauvaa, niin ei se siihen jäänyt. 

Tällä hetkellä syntyneitä vauvoja on jo yhdeksän ja 

ainakin yhtä vielä odotetaan. Aivan viimeisimpiä 

tietoja en ehkä tiedäkään Nämä kaikki äidit ovat siis 

entisiä narkomaaneja ja HIV-positiivisia eivätkä voi 

imettää lapsiaan. Viime vuonna järjestämämme 

rahankeräys äidinmaidonvastikkeen hankkimiseksi 

onnistui hyvin.  Yhden vauvan äidinmaidonvastike 

maksaa kuukaudessa Venäjällä 60 euroa. Puolen 

vuoden tarve on siten 360 euroa. Idea oli, että kun 

sitoutuu kustantamaan yhden vauvan vastikkeet 

puoleksi vuodeksi, saa nimikkovauvan itselleen. 

Vastaavasti itse pääsee ystäväperheeksi tälle vauvalle 

ja hänen perheelleen. Tällaiset ”suomalaiset 

isovanhemmat ” ovat hyvin tervetulleita, kuten 

Sergei Razov sen vitsinä ilmaisi.       

        Nimikkovauva/ystäväperhe-sopimuksia syntyi 

viime vuonna viisi. Lisää toivottaisiin ainakin saman 

verran. Nyt myös Riihimäen Idäntyö on budjetissaan 

varautunut tukemaan Uusi Elämä-keskusta, joten 

rahallista panosta ei enää välttämättä tarvita 

nimikkovauvan saamiseksi ja jotta        
      
   

 

voisi ystäväperheeksi ryhtyä. Toivottavasti moni 

harkitsee tätä mahdollisuutta. Lisätietoja saa alle-

kirjoittaneelta. 

     Toisaalla tässä Verassa on ilmoitus ryhmämat-

kasta Uusi Elämä-keskukseen 8.- 10.6. 

sekä ilmoitus Irina ja Sergei Razovin vierailuista 

Sanan ja rukouksen illoissa Ryttylän kirkossa 27.5 

ja Riihimäen kirkossa 28.5. Tervetuloa näihin ti-

laisuuksiin. 

      Jos joku haluaa rahallisesti tukea Uusi Elämä-

keskusta tai hiljattain syntyneiden vauvojen 

tarvikehankintoja, tuen voi osoittaa Riihimäen 

Idäntyön tilille, viitteeksi sana vauvaprojekti.  

Vauvatarvikkeita on viety jatkuvasti, kiitos lah-

joittajille, mutta lastenvaunuista on puutetta edel-

leen. 

   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 

Lisa Klenberg   0404147893 

                 lisa@klenberg.inet.fi 

Tuulikki Huovinen   0405952807 

 

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 
 


