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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

KESÄKUU 2017 
      
Rakas Idäntyön ystävä! 
 

          Vain harvalla yhdistyksellä on näin motivoitunutta ja ahkeraa 
hallitusta ja vapaaehtoisia työntekijöitä, kuin tällä meidän idäntyöllä! 
Työtunteja viikoittain, jopa päivittäin tämän työn hyväksi tehdään mo-
nella taholla. Meillä on tämä loistava johtotähti, Makasiini, joka nielee 
työtunteja päivystäjiltä, tavaroiden hakijoilta ja kunnostajilta, esille 
laittajilta, somistajilta, säkkien roudaajilta. Sitten on tämä ruokakulje-
tustyö, joka vie autoja ja kuljettajia monina päivinä viikossa, soppatyk-
kikeikat, muutot ja kuljetukset, varainhankintatyö. Peltolassa hoidel-
laan sitten monien vuosien aikana kertynyttä ystäväjoukkoa järjestä-
mällä heille muutamia lomapäiviä tai leirejä vähän isommallekin jou-
kolle. Puhumattakaan sihteerin ja tilinhoitajan työstä, jotka jäävät huo-
miotta, varsinkin silloin, kun työ on hyvin tehty ajallaan. Olen todella 
kiitollinen jokaisesta ihanasta työtoverista! 

       Tämän vuoden neljäs ja kevätkauden viimeinen leiri Peltolassa on 
1.6.-6.6., viipurilaiselle, messiaaniselle seurakunnalle. Tällä hetkellä 
yöpyy ryhmä ukrainalaisia puhujavieraita, jotka Petri Kauhanen on kut-
sunut Suomeen. Näitä pikku ryhmiä on ollut pitkin talvea ja tulee ole-
maan kesälläkin, jopa Japanista asti. Kansanlähetys on varannut kesän 
tilaisuuksiinsa meiltä varapaikkoja, heinäkuun Kansalähetyspäiville 
tullee Peltolankin tuvat täyteen. 

       Leirejä ei kesällä Peltolassa pidetä, jätevesiremontin takia, mutta 
katulasten leiri tulee olemaan Valkealassa, kuten oli jo viime vuonna. 
Pystymme järjestämään näille nuorille leirin yhdessä muiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa 24.7.-4.8. Leirin ohjelman ja johtamisen hoitavat 
Pietarista Mirotvorets seurakunnan pastorit ja nuorisonohjaajat ja se tu-
lee sujumaan jälleen loistavasti. Keittiöön on lupautunut jo muutama 
työntekijä, mutta vielä tarvitaan apua ja ruokatavaroita lahjoituksena. 

       Idäntyön käsityökerhon moottorina ovat toimineet jo monien talvi-
kausien ajan käsityönopettajat Terttu ja Raili. Nyt Terttu on ideoinut 
kesäisen käsityökahvilan Makasiiniin noin joka toinen maanantai. 
Ideana on antaa ohjeita ja innoitusta heille, jotka haluavat omin käsin 
olla auttamassa kriisitilanteissa olevia ihmisiä. Tällaista halukkuutta on 
keskusteluissa Makasiinin asiakkaiden kanssa ilmennyt, mikä on to-
della ilahduttavaa. Tule sinäkin mukaan! 

       Ja miksi me ahkeroimme, mitkä ovat vaikuttimemme Idäntyössä? 
Kunniaa ja mainetta näissä tehtävissä ei niitetä. Työnilo väistyy usein 
polvikivun tultua ja kiitostakin on turha odottaa. 

       Maailma on niin kovin paha ja epäoikeudenmukainen meno vain 
kiihtyy. Idäntyössä voimme olla kuitenkin aivan käytännön tasolla olla 
jakamassa apua, niille jotka jäävät muun avun ulkopuolelle. Omin pie-
nin teoin voimme sytytellä toivon kynttilöitä kriisien keskelle. Jumalan 
rakkaus ja näkemämme moninaiset rukousvastaukset auttavat jaksa-
maan ja jatkamaan työtä. Helena Jokinen  

 
    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATKALLA KOTLYN UUSI ELÄMÄ -KESKUKSEEN  
          Teimme reissun Kotlyn Uusi Elämä-keskukseen 28 – 30.4 2017. Uusi Elämä nimi kertoo sen, että kuntoutujat 
ovat siellä jättääkseen vanhan elämän taakse ja aloittaakseen uudelleen puhtaalta pöydältä. Keskus on toiminut 22 
vuotta. Tällä hetkellä siellä on noin 120 henkilöä. Niin nuoret kuin vanhatkin ovat vapautuneet huumeista juuri 
keskuksen toiminnan ansiosta. Keskuksessa näkee, kuinka jokainen tekee työtä, ja se on tärkeää, sillä työ on terapiaa. 
Työ auttaa pääsemään kiinni uudenlaiseen elämänrytmiin, joka monelta on hukassa. Mutta rukouksillakin on 
ihmeelliset vaikutukset. Onneksi uutta elämää ei tarvitse aloittaa omin voimin, vaan kristillisillä periaatteilla toimiva 
keskus työskentelee hengellisellä maaperällä. Kuntoutujille on tarjolla rukoustukea. Sekä aamuisin ja iltaisin on 
yhteiset hartaushetket. Vaikka valtio ei ole mielissään keskuksen kristillisestä toiminnasta, niin juuri rukouksilla on 
suuri merkitys monen narkomaanin elämän muuttumiseen. 
 
       Heti ensimmäisenä iltana pidimme iltahartauden, jossa Kalevi esitti kutsun tulla rukoiltavaksi. Jonoon tuli useita 
ihmisiä. Saimme rukoilla rukousjonoon tulleen heroiinia käyttäneen nuorukaisen puolesta. Aleksei oli vasta 
edellisenä päivänä saapunut keskukseen ja pelkäsi riippuvuusoireiden aiheuttamia kipuja. Aamulla hämmästyimme, 
kun Aleksei tuli hymyssä suin aamupalalle. Hänellä ei ollut lainkaan vieroitusoireita! Rukouksiimme vastattiin! 
 
       Aleksein lisäksi rukoilimme monen muunkin puolesta. Nuorin oli vasta muutaman viikon ikäinen vauva, jolla oli 
mahakipuja. Toivon, että Jumala on koskettanut tätäkin pientä parantavalla kädellään. Tarvetta ja halua esirukouksille 
oli paljon. Tapani, Hannu ja Kalevi kiersivät rukoilemassa työpisteillä lauantai-iltana miesten puolesta, sillä aikaa, 
kun naiset saunoivat ja lapset leikkivät piilosta. Myös joka kokouksessa tarjottiin mahdollisuus rukouspalveluun. 
Elämä ei ole helppoa rankan menneisyyden vuoksi, kun ihmissuhteet ovat katkenneet ja terveys heikentynyt 
huumeiden vuoksi. Jeesus voi kuitenkin antaa vapauden ja auttaa ihmissuhdesotkuissa.  
 
       Tästä todistivat lauantaina keskukseen vierailemaan tulleet entiset huumeiden käyttäjät, jotka olivat käyneet läpi 
kuntoutuksen ja päässeet kiinni takaisin elämään. He kertoivat uskoon tulemisestansa kuntoutuksessa oleville. Eräs 
miehistä kertoi ihmetelleensä Uusi Elämä -keskukseen tullessa sitä, miksi henkilökunta hymyilee hänelle. Hänkin sai 
kokea seuraavana aamuna ihmeen, kun vieroitusoireita huumeista ei tullutkaan. Joku tuntematon voima oli auttanut. 
Keskuksessa hän oppi tuntemaan, että se voima on Jumala. Näin alkoi Jumalan sana avautumaan kuin se olisi 
kirjoitettu juuri hänelle. Yksin metsässä hän sitten antoi elämänsä Jeesukselle. Usko on kuin siemen, jolle Jumala 
antaa kasvun. Siemen sisältää kaiken kasvamiseen tarvittavan energian. Me kaikki tarvitsemme Jeesusta elämäämme. 
Keskus pyrkii siihen, että jokainen saisi oman elämän hallintaan ja Jeesus tulisi jokaisen elämän Herraksi. 
Muutamilla keskuksen miehistä on suunnitteilla kasteelle meno, mutta rohkeaa askelta ei ole vielä otettu. Asian 
puolesta on yhdessä rukoiltu ja kasteelle menoa suunnitellaan. Rukoillaan heille rohkeutta ottaa tämä uskonaskel.  
 
       Ryhmästämme jokainen käytti viikonlopun aikana puheenvuoron, jonka Grigori tulkkasi. Uskon, että saimme 
olla näin tukemassa ja rohkaisemassa keskuksen väkeä. Lisäksi toimme tullessamme ison kuorman avustustavaraa. 
Nämä tulevat kaikki tarpeeseen. Keskuksessa eletään pitkälti kädestä suuhun. Töitä tehdään viljelyksillä. Perunoita, 
kaaleja ym myydään torilla. Heillä on myös pienteollisuutta ja yritystoimintaa. Autoja korjataan ja ruokaa laitetaan 
koko keskuksen väelle. Töitä on paljon ja työpäivät ovat pitkiä. Olkoon keskuksen työntekijät ja työn hedelmät 
siunattuja. Rukoillaan uusi elämä jokaiselle kuntoutujalle. ” Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; 
se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” (2 Kor 5:17).  
 
       Paluumatkalla pysähdyimme Krustat saarella (St. Nicholas Naval Cathedralsissa). Yhteensä reissussa kertyi 
kilometrejä yli 1000. Reissussa mukana Tapani, Hannu, Kalevi, Rebekka ja Heidi (teksti ja kuvat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kaikki meidän matkaseurueestamme 
käyttivät puheenvuoron, jonka Grigori 
tulkkasi. Puhumassa Heidi ja Kalevi 



 

 

 

  Ruuanlaittoa Kotlyssa 
 

  

  
 

Viemämme avustustavara tulee todella 
tarpeeseen Uusi Elämä-keskuksessa. 

  

Kuvassa viime kesänä 
Peltolassa leirillä ollut Natasha 
pikkusiskonsa kanssa, sekä 
Kalevi, Hannu ja Grigori. 
Kävimme rukoilemassa 
perheen vauvan puolesta. 

  

Kuvassa Daria, Larissa ja Daniel.  

Larissa ja hänen miehensä Valerie 
palvelevat Uusi Elämä -keskuksessa 
henkilökuntana. Larissalla tuntuu 
olevan keskuksen kaikki langat 
käsissään. Silti hän kerkesi paistaa 
meille blinejä, keittää teetä ja kutsua 
kylään. 

 

Koulubussi, 
traktori ja 
monta muuta 
autoa ja 
konetta 
odottamassa 
korjausta 
työpajalla. 

 

 

 

 

Ukrainalaisia 
vieraita 
Peltolassa 
toukokuun 
lopussa: rabbi 
Pavel Saharov, 
vaimonsa 
Natasha, tytär 
Nastja, sekä 
Oksana ja 
Andrei ja Kristi 
-tulkki Eestistä. 

Venäläisestä vieraanvaraisuudesta kertoo 
hyvin se, että meille järjestettiin saunaan 
vihtoja mukaan. On suuri palvelus, kun ystävä 
vihtoo selän saunassa.  

Venäjällä 
saunotaan 
myssy päässä 
yli 120 
asteisessa 
saunassa. 



 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry Y 1877757-1 

Mesitie 50, 11120 Riihimäki 

Oma säästöpankki Riihimäki                                                                                
FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 e/ vuosi, viestinä 5050         

Lahjoitukset viestikenttään 5005 tai yksilöity kohde (esim lapsityö, 
Uusi Elämä, tms.) 

Varasto ja kirpputori Makasiini,  

Kauppakuja 10, Riihimäki 

Avoinna ti-pe 13-18 ja la 10-14 

Peltolan Exoduskoti Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä 

Puheenjohtaja Helena Jokinen (050)3734070, 
jokisenristo(at)gmail.com 

Sihteeri Kalevi Kortesmaa (044)0122147, 
kalevi.kortesmaa(at)gmail.com 

Rahast.hoit Mikko Ilomäki (040)9642824  

Laskutus: Tapani Vanhala (0400)307475, 
tapani.vanhala(at)kolumbus.fi, Mesitie 50, 11120 Riihimäki 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Heidi Antinsalo, heidi.antinsalo(at)gmail.com   

Mikko Krohn 0407492594 

Eila Sääskilahti, saaskilahtieila(at)gmail.com   

Mikael Halleen 0400233999  

www.riihimaenidantyo.fi 

Rahankeräysluvan saaja: Riihimäen Idäntyö ry              

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus ajalle 9.5.2016-31.12.2017 Kanta-
Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kymenlaakson ja 
Pirkanmaan maakuntien alueella. Luvan numero: POL-2015-14137 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää evankeliointi- ja humanitääristä 
avustustyötä, jonka painopistealueena on Venäjällä Pietari ja Pietarin 
alue sekä Eestissä Itä-Viro, lähinnä Narva. 

Kerättävät varat käytetään vankilasta vapautuneiden tai muuten 
asunnottomien, työttömien ja vammaisten auttamiseen sekä orpolasten 
lastenkotien tukemiseen ja narkomaanien kuntoutuskeskuksen 
toiminnan tukemiseen yhteistyökumppaneiden avulla Pietarissa, 
Pietarin alueella ja Itä-Virossa. Lisäksi varoilla voidaan kattaa edellä 
mainittujen kohderyhmien lapsille Suomessa järjestettävien kesäleirien 
järjestämiskustannuksia.         

Vera-lehden toimitus ja taitto Sanni-Maria ja Heidi Antinsalo 

ILMOITUKSIA:  

 

Valkealassa katulasten leiri 24.7.-4.8.  

Leirin keittiöön tarvitaan vielä apukäsiä, sekä 
ruokatavaroita lahjoituksena. Muistetaan myös 
rukoilla leirin puolesta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Herra siunaa niitä, jotka häntä 
palvelevat, niin pieniä kuin 
suuria”. Ps 114:13 

   

 

 

 

KESÄN 
KÄSITYÖKAHVILA 
      

 

.  
Kuva viime kesän 2016 Valkealan leiriltä. 


