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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry
 

 

 

TAMMIKUU  2017 

                                     Hyvää uutta vuotta 2017  
                                     Idäntyön ystävät! 
 
 
     Vuosi on vaihtunut uuteen ja sen myötä ajatukset väkisinkin palaavat 
tekemään tiliä menneestä ja tutkailemaan tulevaisuutta. Ei tarvitse olla 
kummoinenkaan näkijä, kun huomaa maailman olevan monilla tavoin 
käymistilassa ja uhkakuvien määrän kasvussa. Pelon sijasta voimme kui-
tenkin turvata Jumalaan ja Hänen lupauksiinsa päivittäin.  
       Rukoilen, että Jumala siunaisi Sinua tänä vuonna erityisesti ja tästä 
vuodesta tulisi taivaallisten ihmeiden vuosi elämässäsi!  
        Lähdimme arastellen liikkeelle 25 vuotta sitten viemään Venäjälle 
avustuksia ja evankeliumia pienellä porukalla vankiloihin ja katulapsille. 
Ensin Kansan Raamattuseuran nimissä, sitten osana Riihimäen ev.lut 
seurakunnan lähetystyötä, lopulta perustimme oman yhdistyksen. Aluksi 
humanitäärinen apu kelpasi Venäjälle kaikissa muodoissaan, ruokaa, 
vaatteita, pesuaineita, terveyssiteitä, remonttitarvikkeita, ym. vietiin au-
tokuormittain tarvitseville. Vähitellen vientiä on rajoitettu, säännöt ovat 
rajalla muuttuneet moneen kertaan. Humanitäärinen apu – sanaa ei ole 
saanut ääneen lausua missään tapauksessa ainakaan kymmeneen vuo-
teen. Nyt saamme viedä Venäjän rajan yli vain 50 kg / hlö omana tavara-
na ja tuliaisina ystäville. Suurimmat avustuskuormat tällä hetkellä mene-
vät meiltä Murmanskiin, Viroon ja Ukrainaan.  
      Tapani Vanhala on kertonut omista vaativista ruokakuljetuskiemu-
roistaan tällä palstalla. Helpolla ei päästetä niitä, jotka haluavat auttaa 
venäläisiä avun tarpeessa olevia ihmisiä. Mutta työ antaa suurta iloa ja 
auttaa jaksamaan kun näkee avun menevän perille köyhyyden ja puutteen 
keskelle.       
     Tule sinäkin mukaan matkoille ja talkoisiin kokemaan auttajien ja au-
tettavien yhteistä iloa! 
     Mikä lienee Riihimäen Idäntyön rooli tänä vuonna 2017? Riittääkö 
motiiviksi "vain" avustustarvikkeiden vienti? Voimmeko oikeasti auttaa 
ihmisiä? Saako Venäjällä vielä evankelioida? 
    - Otetaan siitä selvää! Lähdetään rohkeasti liikkeelle, tehdään avustus-
työtä niin kuin kutsumustyötä ainakin. Otetaan askelia, jotka Jumala 
osoittaa, käytetään Jumalan antamia aseita. Ollaan vähässä uskollisia, 
niin kuin tähänkin asti. 
 
"Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, 
jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen "Matt. 9:37-38 
 
                                                     Helena Jokinen 
    

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

TÄSSÄ LEHDESSÄ: 
 
 
1. Puheenjohtajan palsta 

 

2. Igor Smirnovin tervei-

siä 

 

3. Joulukuun tapahtumia 

 

4. Yhteystiedot 
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 Pastori Igor Smirnovin terveiset 
 
Tervehdin kaikkia lehden lukijoita! Ja oikein hyvää 
uutta vuotta 2017! Olkoon tämä siunauksien vuosi 
elämässäsi; oikeudenmukaisuuden, rauhan, ilon ja 
rakkauden täyttämä vuosi! Olen kiitollinen Jumalal-
le työstä jota teette Venäjällä. Yhteydenpitomme ja 
yhteistyömme sekä huolenpitonne vähäosaisia koh-
taan vaikuttaa sen, ettemme mekään ”jämähdä pai-
koillemme”. Tänä vuonna yhteistä matkaamme täyt-
tyy tasan kaksikymmentä vuotta! Paljon on tapahtu-
nut näiden vuosien aikana. Kiitos kärsivällisyydes-
tänne, ja uskostanne että panostuksenne tulee kanta-
maan hyvää hedelmää. 
Mennyt vuosi osoittautui monimutkaiseksi, uudet 
lakisäädökset, jotka vaikeuttivat seurakuntien toi-
mintaa ennestään ja muut hankaluudet, mutta yhdessä 
niistäkin taas selvittiin. Tukenne oli korvaamatonta näi-
nä vaikeina aikoina, ja nyt astuessa uuteen vuoteen, nä-
kymme on edelleen laajentaa toimintaamme ja nostaa 
uusia johtajia palvelemaan. 
 
Tammikuun alussa toteutimme evankeliointimatkan 
Holmin alueelle. Lähemmäs kolmenkymmenen hengen 
ryhmä Pietarista lapset mukaanlukien palveli viikon 
ajan maaseudun uskovaisia ja muita ihmisiä Sanassa ja 
teoin. Etsimme uusia polkuja laajentaa palvelustyön-
kentää. Tällä hetkellä Holmin alueen kuntoutuskeskuk-
set voivat kapasiteetiltaan vastaanottaa lähes 30 avun 
tarvitsijaa. Kuntoutettavia on tällähetkellä viitisentoista. 
Valtavat kiitokset teille tuestanne maaseudulle, niin ta-
loudellisesta kuin hengellisestä. Alueella on paljon 
avuntarvetta monilapsisissa perheissä, vanhuksilla, ja 
perheissä joissa on lapsi-invalideja. Paljon on muuten-
kin puutetta, ja esim. alkoholismia ja sen mukanaan 
tuomaa kurjuutta. 
 
Mutta Herra elää ja toimii tänäkin päivänä! 
Gerasimovien perheeseen Zavetiin odotetaan neljättä 
lasta syntyväksi helmikuussa. Martynenko Aleksei ja 
Jana odottavat toista lastaan, vaikka Janan piti olla lää-
käreiden mukaan hedelmätön! Lisäksi viime aikoina on 
kaksi pariskuntaa muuttanut seudulle myös 
pysyvästi palveluksen työhön.  
Kunnioittaen, pastori Igor Smirnov 

Zavetin ruokapöydän äärelle oli kokoontunut pal-
jon väkeä lämmintä soppaa nauttimaan. Paikalla 
Smirnovien, Murugovien ja Gerasimovien lapsia. 

Natasha Gerasimova Morhovan kirkolla 7-vuotis 
hääpäivänä. Neljännen lapsen odotetaan syntyvän 
helmikuussa. Muut lapset, Roma 6v. , Dasha 5v. Ja 
Nadja 3v. 

 
”Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä 
kunniaa! Kertokaa kansoille hänen suuret te-
konsa, julistakaa, että  hänen nimensä on ylhäi-
nen. 
Laulakaa  ylistystä Herralle, valtaisat ovat hä-
nen tekonsa! Levitköön tieto niistä yli maanpii-
rin. 
Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat! 
Suuri on Israelin Pyhä, hän, joka on teidän kes-
kellänne. Jesaja 12:4-6 



3  

         
Pietariin 16.-18.12. 
Pienellä porukalla  kävimme viemässä avustuksia ja tekemiämme  joulupaketteja Mirotvorets seurakunnalle , 
Mashakotiin, Nadeshdaan ja Novij Urosai seurakuntaan. Gulja lapsineen vei Novgorodin alueelle tehdyt paketit 
palatessaan kotiin uudeksi vuodeksi. 
Operaatio joululahja jokaiselle, yhteensä 250 kappaletta , suoritettiin onnistuneesti päätökseensä. 
Rajanylitys tuotti nytkin tullimiehille hiukan ongelmia, mutta revityksi tuli vain pari pakettia, joten meille ei koi-
tunut suuria tappioita. Lahjat jaettiin saajilleen vasta jouluna. Mashakodin rakkaita tyttöjä kauniisti koristellun 
jouluseinän edessä ja kuva jakotilaisuudesta Novij Urosai seurakunnasta ( Kuva Ljudmila Peshkova) 

2009 

Gulja oli kolmen lapsenlapsensa sekä 
viiden ottolapsensa kanssa joulunajan 
Peltolassa Helenan ja Riston ilona. 
Lapset olivat silminnähden iloisia ja 
rentoutuneita Suomen lomastaan.  Vii-
den adoptoidunsisaruksen eheytyminen 
ja elämänilon palaaminen on sydäntä 
sykähdyttävää.  
Lapset valitsivat Makasiinista kukin 
vuorollaan toisilleen lahjat, jotka sitten 
paketoitiin kauniisti. 
Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo! 

Peltolassa pidettiin tammikuun alussa 
venäjänjuutaisille IRR-TV:n leiri 

 
Minulla on omat suunnitelmani teitä var-
ten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat 
rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä an-
nan teille tulevaisuuden ja toivon. 
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RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry               Y 1877757-1     
 

Mesitie 50, 11100 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 
Kylänraitti 3 Riihimäki 
Avoinna ma-pe 12-17. 
Peltolan Exoduskoti Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä 
 
Puheenjohtaja  Helena Jokinen 0503734070 
jokisenristo@gmail.com 
 
Sihteeri Kalevi Kortesmaa 0440122147 
kalevi.kortesmaa@gmail.com 
 
Rahast.hoit. Mikko Ilomäki 0409642824 
 
Laskutus: Tapani Vanhala 0400307475 
tapani.vanhala@kolumbus.fi 
Mesitie 50, 11100 Riihimäki 
 
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 
Heidi Antinsalo heidi.antinsalo@gmail.com 
Mikko Krohn 0407492594 
Eila Sääskilahti saaskilahti.eila@gmail.com 
Mikael Hallen 0400233999 
 

Rahankeräysluvan saaja: Riihimäen Idäntyö ry 
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus ajalle 9.5.2016-31.12.2017 
Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kymenlaak-
son 
ja Pirkanmaan maakuntien alueella 
Luvan numero: POL-2015-14137 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää evankeliointi- ja huma-
nitääristä 
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 auttami-
seen 
sekä orpolasten lastenkotien tukemiseen ja narkomaanien 
kuntoutuskeskuksen toiminnan tukemiseen yhteistyökump-
paneiden 
avulla Pietarissa, Pietarin alueella ja Itä-Virossa. 
Lisäksi varoilla voidaan kattaa edellä mainittujen 
kohderyhmien lapsille Suomessa järjestettävien kesäleirien 
 
Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 
Vera lehden toimitus ja  taitto  
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova ja Heidi Antinsalo,   

HENGEN UUDISTUS KIRKOSSAMME 

Talvipäivät 14.-15.1.2017 
RIIHIMÄELLÄ 

 
Keskuskirkossa ja Kirkkopuiston seurakuntakodissa 
 
Lauantai 14.1.2017 

Klo 13-14.45 Kristusta etsien, Sirpa Viherä, Risto Jokinen, 
Pasi Jaakkola, Sakari Heikkilä, Panu Pitkänen. 

Klo 14.45 - 15.30 Kahvi, Kirkkopuiston seurakuntakoti 

Klo 15.30-17.00 Kristusta ylistäen, Sakari Heikkilä, 
Timo ja Riitta Kuutti, Marika Salo. 

Klo 17-18 Päivällinen 

Klo 18-20 Kristusta kiittäen, Marko Huhtalan kiitos- ja läh-
töjuhla, Reijo Telaranta, Veikko Pöyhönen, Yrjö Niemi, 
Pasi Jaakkola, Panu Pitkänen. 

Sunnuntai 15.1.2017 

Klo 10 Messu, Yrjö Niemi. 

Klo 11.15 - 12.30 Kirkkokahvit, Kirkkopuiston seurakunta-
koti, Tapio Rekola, Yrjö Niemi, Risto Jokinen. 

Riihimäen Idäntyö järjestää kahvit ja ruokailut. 

Idäntyön Juhlalounaalle 1.1.2017   
oli kokoontunut  työn ystäviä  58 henkeä eri paikkakun-
nilta, tässäkin kuvassa  Sinikka Mäntsälästä, Maria ja 
Mikko Hyvinkäältä ja  Raimo sekä Matti ja Liisa Hel-
singistä 


