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Lauantaina 21.1. pidettiin Peltolassa hallituksen 
kokous, jossa venäläiset vieraat Pietarin 
kristillisen koulun oppilaat esittivät ohjelmaa 
hallitukselle  

KUVA: Kalevi Kortesmaa 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

HELMIKUU 2017 
 
 
 
Rakkaat Idäntyön ystävät!  
 
       Vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin täällä Riihimäen 
kulmilla; pari leiriä on pidetty, ulkomailla käyty omin voimin eri 
kokoonpanoin kolme kertaa, ruokittu väki Hengen Uudistus 
kirkossamme Talvipäivillä Keskuskirkossa, ruokaa kuljetettu entiseen 
tahtiin tarvitseville, keittiö purettu ja kuljetettu Haminaan 
jatkokuljetusta odottamaan, tavaraa toimitettu Eestiin, Venäjälle, 
Ukrainaan. Sekä Makasiinille on saatu uudet tilat Riihimäen 
keskustasta!  
       Sihteerimme Kalevi Kortesmaa ei kulkenut reittiä kotoaan 
kirjastoon vain omissa ajatuksissaan, vaan löysi meille sopivat tilat 
Kauppakujalta. Riihimäen keskustassa taitaa olla tällä hetkellä tyhjiä 
tiloja saman verran kuin toiminnassakin olevia, sellaisen löytäminen ei 
siis ollut ihme, mutta jatkoneuvotteluissa paljastui ihmeen kaltaisia 
piirteitä, mm vuokran suuruus tai oikeastaan pienuus. Jumalan 
johdatuksesta voidaan siis puhua!  
       Myymälätilojen kunnostus, siivous ja pensseliremontti odottavat 
vielä tekijöitään, kaikki tarvikkeet saamme vuokranantajalta 
lahjoituksena, samoin neuvot mm ikkunoiden töherrysten poistoon. 
Toivoisimme riuskojen miesten ottavan yhteyttä Kaleviin ja kotoa 
mukaan sopivia välineitä nyt ensin paikkojen jynssäykseen ja heti 
helmikuun alusta sopivia vaatteita maalaushommiin. Maaliskuussa 
sitten seuraa muuttotalkoita ja entisten tilojen siivous Kylänraitilla 
huhtikuun vaihteeseen mennessä.  
       Paikka on meille hyvä, vapaaehtoisten päivystäjien matkat 
toimitiloihin lyhenevät tuntuvasti, toivottavasti myös asiakkaat löytävät 
meidät paremmin. Me saamme näin Idäntyölle uuden, näyttävän 
esittelytilan toiminnasta, ja uusia ystäviä, uskon niin.  
Jumalan johdatuksessa on niin hyvä kulkea, asioilla on silloin tapana 
järjestyä. Kiitos Jumalalle kaikista pienistä ja suurista asioista 
päivittäin, joilla Hän kertoo, että välittää meistä. Eikä vain välitä, vaan 
suorastaan rakastaa, arvostaa ja kaipaa lähelleen. 
       Sinä ole Jumalalle rakas, Hänen silmäteränsä, ole siis tänäänkin 
rohkea kaikessa mitä teet, Herra on kanssasi, auttaa ja suojelee sinua.  
Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois 
kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. 
Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme.  
Hepr. 12:1  
 
 
Puheenjohtaja Helena Jokinen 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matka loppiaisena Uusi Elämä -keskukseen 06.-08.01.2017  

Sain olla loppiaisen aikaan mukana matkalla Venäjällä Kotlissa (Kattilassa) kristillistä päihdetyötä tekevässä Uusi Elämä -
keskuksessa yhdessä Tapani Vanhalan, Risto Jokisen, Raimo Hynysen ja Veijo Pönniön kanssa.  

Lähdimme matkaan Tapanin Hiacella Riihimäeltä aikaisin loppiaisaamuna. Ajoimme ensin Helsinkiin, josta Raimo poimittiin kyytiin 
ja siitä Virolahdelle, josta haimme mukaan Veijon. Tullimuodollisuudet rajalla olivat hyvin asialliset molemmin puolin. Matkalla 
saimme kuulla, että myös tulkkiasia oli järjestynyt.  

Päästyämme perille Larissa ja Valeri Ostahin ottivat meidät ystävällisesti vastaan ohjaten majoitukseen. Pääsimme osallistumaan 
vielä iltahartauteen (sobraanoon), mutta sitä ennen Larissa kutsui meidät teelle kotiinsa ,jossa saimme tutustua myös heidän 
reippaisiin lapsiinsa Danieliin ja Sofiaan. Tässä vaiheessa saimme myös mukaamme Toksovasta olevan tulkin Volodja Vasilievin. 
Hartaustilaisuus oli ainakin näin ensikertalaiselle koskettava, kun keskuksen asukkaat itse hoitivat tilaisuuden. Sen jälkeen oli meidän 
vuoromme. Lauloimme ensin Suomeksi ja Veijo venäjänkielisten laulujen osaajana lauloi saman laulun venäjäksi, kuten myöhemmin 
muissakin tilaisuuksissa Jotenkin aistin, että mukana olijoille oli koskettavaa kuulla laulut omalla kielellään. Lopussa oli 
rukouspalvelu, johon moni uskaltautuikin mukaan. Jeesus Kristus, Vapahtajamme oli läsnä ja pyhän Hengen osallisuus.  

 

 

 

 

 

 

 

Lauantaiaamusta saimme osallistua aamuhartauteen. Koin erittäin 
myönteiseksi ja lähentäväksi, että saimme ruokailla keskuksessa olevien 
kanssa yhtä aikaa. Päivällä Valeri esitteli meille keskuksen työpisteet. 

Meille järjestyi mahdollisuus kyyditä keskuksen työntekijöiden lapsia 
Kingseppin helluntaiseurakantaan lasten joulujuhlaan. Siellä meidät 
otettiin myös kovin ystävällisesti vastaan ja esiteltiin seurakunnan 
toimintaa, tulevia suunnitelmia ja tilat. Paljon olivat satsanneet erityisesti 
lapsiin ja nuorisotyöhön tilojen kehittämisessä.  

Illalla saimme osallistua Uusi elämä -keskuksen joulujuhlaan, johon tuli 
vieraita myös muista keskuksista. Tilaisuudessa asukkaat esittivät mm. 
jouluevankeliumin näytelmän muodossa. Tilaisuudessa myös talousjohtaja 
Nataly Matevosyan käytti puheenvuoron, josta jäi erityisesti mieleen, kun 
hän kertoi yhden entisen asukkaan uskollisuudesta jakaa kymmenykset. 
Tapani sai myös tunnustuksen vuosia jatkuneesta uskollisuudesta tukea 
keskusta käytännön järjestelyin. Myös meidät muut huomioitiin; saimme 
kauniit jouluaiheiset taulut, ”joulukortit”, muistoksi. Lopuksi saimme pitää 
hartauden ja rukouspalvelua. Moni uskaltautui jälleen pyytämään 
esirukousta.  

Meillä oli ilta myöhällä vielä mahdollisuus saunoa keskuksen asukkaiden 
kanssa.  

Keskuksesta jäi erityisesti mieleen Larissa ja Valeri ja se tapa ja 
uskollisuus, jolla he toimivat vastuualueillaan keskuksessa. Muistetaan 
heitä erityisesti esirukouksin.  

Sunnuntaiaamusta aamupalan jälkeen lähdimme paluumatkalle tavoitteena 
ehtiä Toksovan kirkkoon venäjänkieliseen jumalanpalvelukseen. Ehdimme 
saarnan aikaan perille. Seurakuntalaiset tervehtivät meitä kesken 
jumalanpalveluksen, ilmeisesti papin kehotuksesta. Se yllätti ja siinä sai 
kokea olevansa tervetullut. Virret olivat sävelmiltään tuttuja. Tässä 
vaiheessa itsekin herkistyin, kun tuli mieleen Maria Kajavan ”Pitkä taival” 
–kirja, jossa hän kertoon Inkerin kirkon historiaa ja sen vaiheita, kun 
kirkollinen toiminta käynnistyi vuosien jälkeen. Saimme nauttia Herran 
Pyhän ehtoollisen, jossa kuulimme saatesanat myös omalla kielellämme, 
kuten Isä meidän -rukouksenkin. Siitä me sitten lähdimme kotimatkalle.  

Haluan tässä kiitää niittä ihmisiä, jotka muistivat matkaamme 
esirukouksin. Koin matkalle lähtiessäni turvallisuutta, kun tiesin, että 
matkamme puolesta rukoillaan. Tämä oli itselleni rikas kokemus, jota voi 
vielä pitkään muistella. Toivottavasti matkamme oli myös siunaukseksi 
Uusi elämä –keskuksen väelle!  

Martti Kangasniemi  

P.s. Matkalle mukaan lähtemiseni sai alkunsa yöpymisistäni Peltolassa. 
Risto ja Helena kun järjestelivät aina reissumiehelle petipaikan. Työ tuli 
tätä kautta tutuksi heitä haastattelemalla. Kysyin joskus Ristolta, voisinko 
lähteä mukaan matkalle. Tähän kohtaan matka johdatettiin!  

Kuvat Martti Kangasniemi 

Kuvassa: keskuksen nuoret ja Larissan ja Valerin 
tyttö (vasemmalla) lauloivat rukouspalvelun 
aikana.  

Kuvassa matkalaisia perunoita, juureksia ja 
vihanneksia käsittelevässä pisteessä. Tulkimme 
Volodja Vasiliev on kuvassa kolmas vasemmalta. 

Kuvassa helluntaiseurakunnan pääsisäänkäynti 
jossa oli aikakellon viisarit osoittamassa, mitä 
aikaa elämme. 



 

Ilmoituksia! 

Peltolassa                                                                                                                              
Riihimäentie 4310 Hausjärvellä                                                                                                                     

10.2.2017 klo 18                                                                                                                                                   
SAPATTIATERIA                                                                                                      
puhujana prof Antti Lange, musiikkia Outi                                                                                                          
Ruokailun hinta 18 €                                                                                                                              
Ilmoittaudu Helenalle 0503734070  

Peltolassa  

21.4. klo 18                                                                                                                                                             
PESAH- ateria                                                                                                                              
Vladimir ja Pirjo Karttunen / IRRTV                                                                                                                              
Aterian hinta 20 €                                                                                                                        
Ilmoittaudu Helenalle 05037374070 

 

 

 

Terveisiä Uusi Elämä-keskuksesta 
 
Veljet ja siskot Riihimäen Idäntyö-yhdistyksessä! 
Kuntoutuskeskus Uusi elämä kiittää koko sydämestä teitä 
mahtavasta avusta. Koko vuoden 2016 olemme tunteneet 
teidän rakkautta ja huolenpitoa. 
 
Vuonna 2016 olette tuoneet meille: 
- maitotuotteita 4500 kg, arvo 48 000 ruplaa 
- juustoa ja maitorahkaa 1000 pakkausta, arvo 96 000 ruplaa 
- lihatuotteita 2500 kg, arvo 600 000 ruplaa 
- vilja- ja leipätuotteita, arvo 100 000 ruplaa 
- vihanneksia ja hedelmiä 1000 kg, arvo 40 000 ruplaa 
- materiaalista apua, arvo 180 000 ruplaa 
vaatteet, huonekalut ja astiat keskukselle 
- meidän henkilökunnan lomakulut 2 000 euroa. 
 
Teidän jalo palveleminen on hyvä todistus työssä Jumalan 
hyväksi ja teidän rakkaudesta läheisiin! 
Syvä kumarrus teille! 
Kiitämme teitä Jumalan kunnian todistamisesta. 
Jumala siunatkoon teitä! 
Kunnioituksella Uusi Elämä,  
johtaja Sergei Matevosyan ja koko keskuksen henkilökunta. 
  
Ruplina ilmaistut summat ovat yhteensä 1 144 000 ruplaa. 
Kun ruplan kurssi on 1 eur = 65 ruplaa,  
niin summaksi tulee 17 600 euroa.  
 
Tapani Vanhala 
 

  

  

Peltolan kuulumiset! 

Idäntyön ensimmäinen leiri tänä vuonna 
2017 tammikuussa. Leiri kesti viikon, vain 
muutamat olivat koko ajan, muut tulivat ja 
menivät omien aikataulujensa mukaan. 
Yhteensä leireilemässä kävi n 40 henkeä. 
Pietarin pohjois- ja eteläosien pienistä 
protest. seurakunnista ja Viipurin 
Messiaaninen srk, joita yhdistävä tekijä on 
Isä Grigori ja meiltä tulevat ruoka-
avustukset. Seurakunnat tekevät monenlaista 
avustustyötä omilla paikkakunnillaan. Lapset 
nauttivat ulkona olosta ja puhtaasta lumesta 
ja ruoka-aikoja oli riittävästi.  

Grigori kiitti leiristä ja sanoi, että Herra oli 
järjestänyt mahtavat mahdollisuudet nauttia 
levosta ja Suomen luonnosta ja herkullisista 
ruoista, sekä saada mukaansa sellaiset määrät 
elintarvikkeita omille perheille ja muille 
tarvitseville.  

Helena Jokinen ja Tapani Vanhala 

 

Kuvat: Helena Jokinen  

 



 

Tilisiirrolla voit maksaa vuoden 2017 
jäsenmaksusi. Jäsenmaksun maksamalla 
kannatat Idäntyön toimintaa ja saat 
Vera-lehden jatkossakin. Voit tukea 
Idäntyötä myös lahjoittamalla jollekin 
yksilöidylle kohteelle (esim. lapsityö, 
Uusi Elämä tms.  

Osoiteenmuutokset,                                    
sihteeri Kalevi Kortesmaa 

 Saajan  
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

IBAN 

Oma Säästöpankki Oyj 

FI17 4262 1120 0338 76 

BIC 

ITELFIHH 

Saaja 
Mottagare RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ RY 

Viesti Meddelande 

Jäsenmaksut 25€/vuosi, viestinä 5050 
 
Lahjoitukset viestikenttään 5005 
tai yksilöity kohde  
(esim. lapsityö, Uusi Elämä tms.) 

Maksaja 
Betalare 

 

 

Allekirjoitus 
Underskrift        ___________________________________________________ 

Tililtä nro 
Från konto nr 

 Eräpäivä 
Förfallodag 

 Euro 

 

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 (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, 11100 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 

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 

 
Kuvassa Peltolassa vieraanamme kaksi 
viikkoa olleet, jo kaksikymmentä vuotta 
tuntemamme Alesja ja tyttärensä 
Viktoria Viipurista.                            
Kuva Helena Jokinen 

Matkalle mukaan! 

Lähde matkalle Morhovaan  

Novgorodin alueen maaseutukyliin  

13.- 18.4. Matkan hinta 80 €  

Ilmoittaudu Helenalle 0503734070 

 


