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KEVÄTTÄ ILMASSA 

     Tähän vuodenaikaan itärajamme takana pirttien ikkunoilla taimet odottavat 
ulos istuttamista. Ystäväni Vasili kertoi, että juurikasvit istutetaan keväällä uu-
delleen maahan ja kukkavarsista kerätään siemenet. Aivan samalla tavalla kuin 
äitini kertoi isoisänsä tehneen. Hän viljeli vanhoilla päivillään koko kylälle sie-
menet ja myi niitä tulitikkurasiasta yksin kappalein. Ne olivat suuren työn joh-
dosta hyvin arvokkaita.  

     Päätin jatkaa sukuni perinnettä siten, että kylissä keväisin pidettävissä tilai-
suuksissa jokainen osanottaja saa lahjaksi hengen ravinnon lisäksi siemeniä. 
Erilaiset siemenet olivat kysyttyjä ja jotkut halusivat puutteen keskellä myös 
kukkien siemeniä. Olosuhteista riippumatta tarvitsemme kauneutta ja iloa elä-
määmme. Työpaikallani kerroin asiasta ja moni halusi osallistua tähän siemen-
projektiin.  Myöhemmin saimme ostaa siemeniä myös toreilta syrjäkyliin vietä-
väksi. Ajattelin usein kiitollisena mielessäni niitä valtavia satoja, joita sieme-
nemme antoivat näille rakkaille ihmisille. Näistä pienistä aluista työ on laajen-
tunut huomattavasti. Paljon on kylvetty ja paljon on hoidettu. 

     Riihimäen idäntyö vie siemeniä Sanan ja erilaisen avun muodossa. Sana ja 
siemen ovat hyvin samanlaisia. Molemmat sisältävät elämän salaisuuden. Sie-
men tarvitsee vettä ja lämpöä herätäkseen ja huolenpitoa kasvaessaan. Sana tar-
vitsee Pyhän Hengen virvoituksen tullakseen eläväksi ihmisen sydämessä ja 
huolenpitoa seurakunnassa. Elävä Sana muuttaa ihmisen ja olemme saaneet 
olla tämän todistajia elämässämme ja monissa työkohteissa. Jokaisessa Vera 
lehdessä on kertomuksia näistä Jumalan ihmeistä keskuudessamme.  

     Paavali kirjoitti: Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kas-
vun.  Näin myös me saamme jokainen olla mukana tässä tehtävässä omalla pai-
kallamme. Toisaalla ovat vainiot jo vaalenneet ja saamme olla myös korjaa-
massa satoa. Näin kylväjä ja leikkaaja saavat yhdessä iloita. (I Kor 3:6 ja Joh. 
4:35-37.) Meitä odottaa jälleen suuri lastenleiri järjestelyineen. Voisitko sinä 
olla sitä tukemassa varoillasi?  Iloitaan tästä työstä ja kauniista keväästä. 

Kalevi Kortesmaa 

Riihimäen idäntyön sihteeri 

 
 
      
 
 
 
     LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terveisiä Uusi Elämä-keskuksesta 
      Aamulla aikaisin Tapani starttasi kotoa kohti Mäntsälää. Matkan varrelta poimien muutaman matkustajan 
mukaan. Matka alkoi kohti Vaalimaata, sieltä noudimme paikalliselta huoltoasemalta, tarvittavat matkustus 
asiapaperit jotka olivat toimitettu etukäteen sinne. Kahvikupposen jälkeen Venäjän tulliin, jossa meidät tutkittiin 
tarkasti. Vielä ensin kävimme vaihtamassa valuuttaa Viipurin Veikot nimisessä paikassa. Sitten nokka kohti 
Pietaria. Vettä sateli pitkin matkaa, mikä rauhoitti meidät kaikki torkahtamaan, paitsi tietysti Tapania hänhän 
toimi kuskina. Maisemat vaihtuivat pelloista, omakoti alueisiin. Saavuimme illan suussa Kotliin Uuden Elämän 
keskukseen. 
     Meitä odotti lämmin vastaanotto, sekä illallinen. Illallisen jälkeen siirryimme majapaikkaamme, odottamaan 
illan hartaushetkeä. Iltatilaisuus oli antoisa, saimme siunata monta asukasta ja kuunnella heidän tarinoitaan. 
Seuraava amu valkeni aurinkoisena. Ensin oli aamuhartaus minkä jälkeen menimme aamupalalle, Jälleen 
kokoonnuttiin esirukous tilaisuuteen miehille. Tutustuimme Larissan ylläpitämään valtavaan kasvihuoneeseen. 
Siellä kasvatettiin erilaisia kukkia, jas hyötykasveja. Seuraava kohde oli Preobrasenka, vastaavanlainen paikka, 
missä majoituimme. Siellä asusti noin 60 kuntoutettavaa/asukasta. Tilaisuus oli taas lämminhenkinen. 
Ylistyksellä aloitettiin ja muutama nainen todisti omasta elämästään. Esittäydyimme ja aloimme rukoukset. Jouni 
kertoi Elämänleipä jokaiselle asioita ja sen aloituksesta. Suuri joukko odotti, jälleen rukousta itsensä ja 
läheistensä puolesta. Iltapalan jälkeen, palasimme takaisin Kattilaan. Pidimme vielä iltarukous tilaisuuden, minkä 
jälkeen jälleen syömään. 
     Viimeinen yö, ja aamulla haikeat jäähyväiset. Lopuksi täytyy sanoa, jotain jäi meistä jokaisesta sinne. Oli 
silmiä aukaiseva matka kiitos kaikille, Tapanille, Grigori, Jouni, Johannes ja Arja. Toivottavasti joskus tulee 
tilaisuus lähteä sinne uudestaan. Tämän matkan aikana 37 henkeä tuli pyytämään sielunhoitoa ja esirukousta. 
Lisäksi Jouni johdatti kuusi henkilöä ottamaan Jeesuksen elämänsä Herraksi. Tuija Koponen 

   
 
 
 
Grigorille uusi auto! 
     Useimmille meistä Idäntyön ihmisistä Grigori eli Isä-Grigori on enemmän tai vähemmän tuttu. 
Hän on entinen Inkerin kirkon Kosemkinan seurakunnan kirkkoherra. 
Nykyisissä tehtävissään hän avustaa varsinkin Uusi Elämä-keskusta. Hän pitää siellä hartaushetkiä, antaa sielunhoitoa ja 
jakaa ehtoollista. Hän on tavallaan keskuksen hengellinen isä. 
Meitä Riihimäen Idäntyötä Grigori on avustanut jo vuosien ajan. Hän on toiminut tulkkina Peltolassa lukuisilla eri leireillä, 
sapattiaterioilla, venäläisten ryhmien käydessä Peltolassa sekä meidän käydessämme Uusi Elämä-keskuksessa. Erityisesti 
tänä talvena, kun lähes kymmenen eri seurakunnan ihmiset Venäjältä ovat hakeneet elintarvikkeita Peltolasta, Grigori on 
ollut ratkaisevan tärkeä apu näille eri seurakuntien ihmisille. 
Grigorilla on kulkuvälineenä vanha ja ruosteinen Transit, johon ei enää voi luottaa. Viimeksi, kun hän oli matkalla kotoaan 
Uusi Elämä-keskukseen, matkaa noin 40 km, pitämään ehtoollistilaisuutta ja antamaan sielunhoitoa, auto hajosi matkalla 
eikä hän päässyt perille. 
Olemme tienneet tästä ongelmasta jo kauan. Siksi Riihimäen Idäntyö on päättänyt järjestää keräyksen teemalla: Grigorille 
uusi auto! Emme ole tässä asiassa yksin. Grigorin ystävät Miehikkälässä ja Mäntsälässä ovat myös luvanneet lähteä 
keräykseen mukaan. 
     Vetoamme kaikkiin tukijoihimme ja kannattajiimme, me Riihimäen Idäntyössä tarvitsemme Isä-Grigoria voidaksemme 
palvella vähäosaisimpia lähimmäisiämme Venäjällä edelleen samassa laajuudessa kuin tähänkin saakka. Grigorin oma 
palvelukyky edellyttää luotettavaa kulkuvälinettä. Siksi hänen pitää saada uusi auto. Toivomme, että pystyt osallistumaan 
tähän keräykseen. Osallituminen tapahtuu maksamalla haluamasi summan Idäntyön lahjoitustilille: 
FI45 4108 0010 4542 32 ja viitteeksi maininta: Grigorille auto. Tapani 
 

Kesäkukkien kasvatusta. Kukkien torimyynti on yksi 
tulonlähde Uusi Elämä-keskukselle.          

Vasemmalta Johannes, Tapani, Arja, Tuija, 
Larissa, Valeri ja Jouni Kotlissa. 



 
 

  Lastenleiri on jälleen tulossa! 
     Pidämme jälleen Valkealassa lastenleirin 23.7. – 1.8. Pietarin lastensuojeluyhdistyksen turvakotien lapsille 
Valkealassa, Kouvolan helluntaiseurakunnan leirikeskuksessa. Paikka on aivan ihana, kalaisa järvi, iso sauna, 
iso ruokasali ja hyvä keittiö, punaiset mökit majoitukseen.  Meidän kanssamme on vastuuta jakamassa 
muutamia muita pieniä järjestöjä, jotka ovat jo vuosia toimineet turvakotien auttajina.  
      Olemme osallistuneet leirien pitämiseen jo useita vuosia ja lastenkotien isommat lapset ovat vaihtuneet 
nuorempiin tänä aikana. Viime vuonna osallistuimme paikan vuokranmaksuun ja ruokailujen kustannuksiin, ne 
olivat yhteensä n 3500 €.  Onneksi leirin johtajat ja ohjelmavastuussa olevat seurakunnan pastorit ja nuoriso-
ohjaajat pietarilaisesta Mirotvoretsin seurakunnasta tulevat ilman palkkaa. 
     Toivomme, että nämä kaltoinkohdellut ja kovia kokeneet lapset saisivat kokea elämässään keidashetkiä 
kauniin luonnon, hyvän ruuan ja Jumalan Sanan ääressä. Autathan meitä järjestämään tämän leirin 
lahjoittamalla vaikka pienenkin summan yhdistyksemme lahjoitustilille! HJ. 

 
 
 
 
 
 
 
Kansanlähetyspäiville ruokaa valmistamaan 
     Kansanlähetyspäivät pidetään tänä vuonna 6.-8.7.2018 Ryttylässä. Tänä vuonna ruokahuolto on hajautettu 
usealle eri toimijalle. Myös Idäntyölle on tarjottu mahdollisuutta osallistua ruoan valmistukseen. 
Meidän tehtävämme on valmistaa ruoat ja periä maksu. Jakelun hoitavat Kansanlähetyksen vapaaehtoiset. 
Saamme myös oman korttipäätteen järjestäjän puolesta. 
     Riston kanssa kävimme neuvottelemassa asiasta ja lupasimme, että meillä on mahdollisuus 
tuoda paikalle kaksikin soppatykkiä. Keskustelujen jälkeen olemme ehdottaneet, että tarjoaisimme: 
pe ilta pyttipannua, la aamupuuro, soppatykistä puuroa ja minestronekeittoa ja illalla jauhelihakeittoa 
su aamupuuro sekä soppatykistä kirkas lohikeitto. 
     Asiat ovat vielä kesken kovasti, mutta päätös on tehty, että lähdemme mukaan. 
Tämän vuoksi, merkitkääpä jo nyt tämä asia kalentereihinne. Vielä emme ole laskeneet 
talkooväen määrää eri päivinä, mutta lauantai on ruuhkaisin päivä, silloin tarvitaan väkeä eniten. 
Hygieniapassin puute ei ole este, meitä passillisiakin löytyy riittävästi. 
Palaan tarkemmin asiaan kesäkuun Verassa. Tapani 
 
Taloustilanteesta 
     Kevään kynnyksellä olemmekin Riihimäen Idäntyössä yllättäen tilanteessa, että menot ovat tuloja 
suuremmat. Tulopuoli on ollut yllättävän heikkoa. Onneksi jäsenmaksuja on tullut mukavasti, niin olemme 
selvinneet pakollisista menoista. Pakollisiksi katson Makasiinin vuokran 300 e/kk, Peltolan sähkölasku 200 
e/kk ja Elämän leipä jokaiselle-maksun 200 e/kk. Viimeksi mainittu on korvaus elintarvikkeista, jota haemme 
pari kertaa viikossa Mäntsälästä venäläisille ja virolaisille yhteistyökumppaneillemme. 
     Makasiini on tuottanut viime kuukausina selvästi heikommin kuin aikaisemmin. Viime kuussa noin 1100 
euroa. Selviä lahjoituksia on jäseniltämme ja tukijoiltamme tullut viimeisten kuukausien aikana todella vähän. 
Olemme joutuneet siirtämään menoja, joissa voi joustaa. Meillä autojen kilometrikorvaukset muodostuvat 
suuriksi, koska viemme ja tuomme tavaroita ja elintarvikkeita jatkuvasti. Mm näistä on syntynyt rästiä 
melkoisesti. Kesän lopulla on tulossa pietarilaisten lasten leiri, jota avustimme viime vuonna yli 3000ella. 
     Hyvät ystävämme ja tukijamme. Idäntyön toiminta ei ole ainakaan supistunut, vaan olemme hyvin pystyneet 
vastaamaan yhteistyökumppaneittemme avun tarpeeseen. Mutta toiminta vaatii jatkuvasti rahaa. Siksi 
pyydämme, muistakaa meidän toimintaamme rukouksin sekä taloudellisesti. Kiitos. Tapani Vanhala 

HUOM! Idäntyön rahankeräystilin numero on:  
 FI45 4108 0010 4542 32  

Peltolan venäjän juutalaisten 
leiriltä, sapattiaterialle 
kaunistautuneet naiset 
Rostovista, Moskovasta, 
Pietarista ja muualtakin. 

Huhtikuun Morhovan matkalla olivat mukana 
Kira, Ronja, Roosa, Raija, Risto ja Helena. 
Saimme vietyä hyviä tuliaisia perheisiin ja teimme 
monia ihmisiä iloisiksi. Kuvassa Raija Saari 
Guljan poikien kanssa. 

Yhdessä ollaan Guljan 
kotona, Natalia G, Nelja 
(Guljan tytär) lapsineen, ja 
Kira. 



 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ RY            Y-1877757-1 
Riihimäentie 4310 12240 Hikiä 
Makasiini, Vintage myymälä ja tavaran vastaanotto. 
(kirpputori) 
Kauppakuja 10 Riihimäki. Avoinna ti - pe 12-17 la 10-14 
Peltola, toimintakeskus. Riihimäentie 4310 12240 Hikiä. 
Vera lehti, tilaukset sihteeriltä, maksuton.  Löytyy myös 
kotisivuilta. 
Tiedustelut: Pj. Helena Jokinen 050-3734070, 
jokisenhelen@gmail.com 
 Vpj. Tapani Vanhala 0400-307475, 
tapani.vanhala@kolumbus.fi, (maksuliikenne) 
 Sihteeri Kalevi Kortesmaa 044-0122147, 
kalevi.kortesmaa@gmail.com, (osoite- ja jäsenasiat) 
Kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi 
Pankkiyhteydet: Oma Säästöpankki Riihimäki 
FI17 4262 1120 0338 76.  Jäsenmaksu 25 €/v viestikenttä 
5050, muut maksut, selvitys kenttään. 
FI45 4108 0010 4542 32 Lahjoitukset lupa-alueelta.  
Kenttään mahdollinen toive, esim. lastenleirit, Uusi Elämä 
keskus, avustustyö kohdealueilla, kirjeet vankiloihin jne.  
Rahankeräyslupa: Myöntäjä Hämeen poliisilaitos ajalle 
21.3.2018 – 21.03.20120.  Alue: Kanta-Hämeen ja Päijät-
Hämeen maakunnat. Luvan N:o  RA/2018/312. 
Lahjoitetut varat käytetään evankeliointi- ja 
humanitääriseen työhön Venäjällä Pietarissa, sen 
lähialueilla, Virossa ja Ukrainassa sekä lasten leireihin 
kohderyhmille Suomessa lupaehtojen mukaisesti. 
 
 
Vera lehti, toimitus ja taitto Heidi Antinsalo, 
heidi.antinsalo@gmail.com  

ILMOITUKSIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Makasiini 
Kauppakuja 10, Riihimäki. 
Avoinna arkisin ti –pe 12-17 
                     lauantaisin 10-14 
Lahjoitukset ja muut kysymykset Helena 
0503734070 
………………………………….. 

Teemme matkan Uusi Elämä-keskuksen 
vuosijuhlaan Kotliin 1.6 - 3.6. Uusi  
Elämä täyttää 24 vuotta ja juhliin kokoontuu 
nykyisten asukkaiden  
lisäksi paljon entisiä kuntoutettavia, jotka 
kertovat selviytymisestään  
eroon huumeista, ja elämästään sen jälkeen. 
Matkan hinta 80 euroa.  
Ilmoittautumiset Tapani Vanhalalle. 
0400-307475, tapani.vanhala@kolumbus.fi 

………………………………….. 

Kesäinen käsityökahvila Makasiinissa 

avaa ovensa jälleen kesämaanantaisin: 4.6., 18.6., 
2.7., 16.7., 30.7., 13.8. 

Terttu ja Raili toimivat käsitöiden ohjaajina, 
Aune kahvilan emäntänä. 

Tervetuloa käsityösi kanssa kahvittelemaan tai 
vaikka vain kahville ja rupattelemaan klo 13-16 
näinä päivinä Makasiiniin! 
….…………………………….. 

Sairaalasängyt perillä Valgassa 

 

 

 
    
  Toinen lähettämämme sairaalasänkykuorma 
perillä Valgassa. Suurin osa sängyistä meni 
Taheva Sanatooriumiin, joka on paikallinen 
vanhainkoti.  
     Selfiekuvassa Enno Hansson, Helluntaisrk:n 
apulaispappi Ragnar ja Taheva Sanatooriumin 
johtaja Rena Hiob. Googlettamalla voi katsoa 
millainen paikka on Taheva Sanatoorium. Kesäkuun Vera-lehteen tulossa kertomus Sanni-Marian 

antoisasta kevätmatkasta Pietariin!  


