
 

 

 

 

 

 

 

TÄSSÄ LEHDESSÄ: 

1. PUHEENJOHTAJALTA 

2. SHLISSELBURGISSA 
KÄÄNTYMÄSSÄ 
 

3. ANDREIN TERVEISET 

 
4. TERVEISET             

UUSI ELÄMÄ                           
-KESKUKSESTA  
 

5. UUSI LAKI KURITTAA 
SEURAKUNTIA 
VENÄJÄLLÄ 

 
6. MAKASIININ JOULU-

LAHJAKERÄYS 

7. MATKALLE MUKAAN! 

8. YHTEYSTIEDOT 

 

 

 

  

 
LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

 

 
RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 
LOKAKUU 2016 
 

 
 
 
 
Hyvät Idäntyön Ystävät 
  
Avustustoimintamme jatkuu vilkkaana. Meiltä kysytään vaatetavaraa enemmän 
kuin pystymme toimittamaan. Kysyntää on sekä Venäjälle, Viroon, Latviaan 
että Ukrainaan saakka, jos vain olisi mitä voisimme lähettää. Merkittävää tässä 
on myös, että valtaosa tästä avustustavarasta noudetaan meiltä ”kotoa”, itse ei 
tarvitse viedä, kuten aikaisemmin. Me osallistumme vain kuljetuskustannuk-
siin. 
Holmroosin Jormalta haetaan jatkuvasti vaatetavaraa Arkangeliin, Jäämeren 
rannalle. Lähes kaikki Makasiiniin tuleva lahjoitustavara lähteekin nykyään Ar-
kangeliin. Mutta se ei riitä, kysyntää olisi enemmän. Aikaisemmin olemme tyh-
jentäneet vaatevarastoja lähettämällä rekka-autokuormittain vaatetavaraa Vi-
roon ja viimeksi sitä kautta myös Ukrainaan, mutta nyt ei ole mitä lähettää. 
 
Myös elintarvikkeiden kysyntä on kasvanut. Olemme saaneet Mäntsälän hel-
luntaiseurakunnasta elintarvikkeita säännöllisesti viikoittain edelleen toimitetta-
viksi nyt jo kahden vuoden ajan. Määrät ovat hyvin merkittäviä. Venäläiset ys-
tävämme eri seurakunnista ja laitoksista ovat voineet hakea niitä Suomen puo-
lelta. Viroon olemme itse vieneet niitä eri seurakuntiin. Näyttää siltä, että Venä-
jällä tavalliselle kansalle on tulossa hyvin raskas talvi hintojen nousun myötä. 
Kykymme välittää elintarvikkeita on rajallinen, mutta teemme minkä voimme. 
 
Hyvät Ystävämme. Yllä olevasta selviää, että avustustarve ei suinkaan ole vä-
henemässä, päin vastoin. Voitteko panna sanaa kiertämään, että Riihimäen 
Idäntyö kaipaa hyväkuntoista, ehjää ja puhdasta vaatetavaraa. Sitä voi viedä 
Makasiini-kirpputorillemme, Kylänraitti 3, tai Holmroosin kultasepänliikkee-
seen Hämeenkatu 22, tai voitte soittaa puheenjohtajalle. Vaatetavaran noutoja 
teemme vain rajoitetusti. Huonekaluja emme enää ota vastaan. 
 
Taloudellisesti olemme sitoutuneet avustamaan yhteistyökumppaneitamme ja 
avustuskohteitamme merkittävästi.  Nämä avustusmenot yhdessä vuokrien ja 
muiden kiinteiden menojen kanssa tekevät tällä hetkellä jo lähes 2000 euroa 
kuukaudessa. Lisäksi polttoainekulut ovat merkittäviä. Kiitos kun olette muista-
neet meitä. Tähän saakka olemme pärjänneet hyvin, mutta talvi on edessä ja 
apua tarvitaan.  Muistakaa meitä myös taloudellisesti edelleen. 
Niin Kuningas vastaa heille: ”Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette 
tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet mi-
nulle”. Matt. 25:40 
 
Puheenjohtaja Tapani Vanhala 



 

Shlisselburgissa kääntymässä 
 
Teimme pienen avustusmatkan 13.9. Shlisselbur-
giin, joka saksalaisesta nimestään huolimatta si-
jaitsee Venäjällä, noin 40 km Pietarista itään. Suo-
malainen nimi on Pähkinäsaari. 
   Mukana matkalla olivat Raija Saari, Matti Järvi-
nen, Risto ja Helena Jokinen. Kävimme tapaa-
massa Aykasar Ovsepyania ja hänen perhettään, 
vaimo Jelena, poika Daniel ja tyttäret. Oudosta ni-
mestä voi jo päätellä, että Ayk ei ole venäläinen, 
vaan armenialainen, vaimon isä on ukrainalainen 
ja äiti juutalainen. Nämä isovanhemmat eivät ole 
enää elossa. Ayk on ollut aiemmin pienen seura-
kunnan pastorina Shlisselburgissa, he kokoontui-
vat entisessä kahvilarakennuksessa aivan rannan 
tuntumassa. Mutta rakennus poltettiin ja sen ton-
tille on rakennettu suuri liikekeskus. Pyynnöistä 
huolimatta mitään selvityksiä tulipalosta ei ole 
saatu. Pastorin on vain pitänyt tyytyä tilanteeseen 
ja seurakuntalaiset hajaantuivat muihin seurakun-
tiin. Perhe vietti puoli vuotta Amerikassa eri seu-
rakunnissa, he ovat olleet Suomessa useita kertoja, 
mutta eivät tunnu löytävän oikeaa paikkaansa. 
Muutaman kerran he ovat viettäneet lomia Pelto-
lassa. 
     Kävimme tutustumassa Pähkinälinnaan Nevan 
ja Laatokan yhtymäkohdassa sijaitsevassa saa-
ressa. Kouluajoilta on muistilokeroihin jäänyt 
maininta Pähkinäsaaren rauhasta 1323, silloinhan 
Suomi katkaistiin jostain nykyisen Pietarin paik-
keilta suoraan Pohjanlahteen vedetyllä rajalla. 
Linnoitus oli siis hyvin vanha, mutta rakennukset 
ovat olleet vielä melko hyväkuntoiset valokuvien 
perusteella toiseen maailmansotaan asti. Silloin 
Shlisselburg oli saksalaisten hallussa ja se tuhou-
tui pahoin. Venäläiset ovat sen jälkeen jättäneet 
rauniot oman onnensa nojaan. 
Helena 
 
 

 

 
 
Kuvat: Helena Jokinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervehdin teitä Jeesuksen Kristuksen 
rakkaudella! 
 
Omasta puolestani haluan vielä kiittää jokaista 
teitä, joka osallistui rukouksin, taloudellisesti 
tai muulla tavalla avustaen lasten kesäleirille 
Valkealassa. Leiri sujui säästä huolimatta 
loistavasti. Ohjelmassa oli mm. urheilupelejä, 
pieniä kilpailuja ja askartelutuokioita. Lapset 
saivat kunnollisen irtioton normaalista 
lastenkodin arjesta ja pölyisestä 
suurkaupungista luonnonhelmassa kalastaen ja 
metsänantimia keräillen kymmenen päivän 
ajan. Uskallettiin pulahtaa järveenkin, vaikka 
säät olivat viileät. Anteliaiden uhraajien 
ansiosta saimme koko porukka viettää päivän 
huvipuistossa!  
 
Erityisen siunattuja olimme niistä, jotka tulivat 
leirille Riihimäeltä auttamaan sankarillisesti 
keittiössä, tietenkään Kuopion joukkuetta 
unohtamatta.  
 
Korvaamattoman avun antoivat myös tulkit 
Stiina ja Grigori. Yhteisen työmme ansiosta 
saimme kantaa myös hedelmää Taivasten 
valtakuntaan – kolme lastenkodin tyttöä 
avasivat sydämen oven Jeesukselle 
Pelastajana! Kiitos Jumalalle! 
Herran rauha ja hyvyys olkoon kanssanne aina 
ja kaikkialla! 
 
Kunnioittaen, pastori Andrei Murugov 
/käännös S-M 
 



  

 

 

  

 

 

 

Uusi Elämä-keskuksessa 

Uusi Elämä-keskuksessa on ollut tänä vuonna 
ongelmia perunan noston kanssa. 

Idäntyö auttoi heitä lahjoittamalla pienen trakto-
rikäyttöisen nostokoneen. Kuvassa kone avaa 
ensimmäistä vakoa. 

Tapani Vanhala 

 

 

Uusi Elämä -keskuksen lapsia viime kesänä    
Peltolassa. HA 

Uusi laki kurittaa seurakuntia Venäjällä 
 
”Jarovajan lakipaketin ensimmäisiksi uhreiksi 
osoittautuivat uskonnolliset vähemmistöt. Oletettiin, 
että laki kohdistuisi ääriaineellisten uhkien 
rajoittamiseen. Mutta sen soveltaminen alkoikin 
uskonnollisista ryhmistä.” otsikoi Kreml-mielinen 
PÄIVÄLEHTI VEDOMOSTI 25.08.16 
 
Päinvastoin kuin Suomen eri medioissa on uutisoitu, 
uuden Jarovan lain soveltaminen alkoi 
uskonnollisista ryhmistä, joita valtio ei ole kyennyt 
kontrolloimaan mutta salli niiden olemassaolon 
ilman rekisteröintiä, kirjoittaa PÄIVÄLEHTI 
NEZAVISIMAJA GAZETA 
 
Jo tapahtunutta: 
 
 Pietari – Helluntailiiton pastori Pavel 

Dudtsenko pidätettiin ja karkotettiin maasta 
syytettynä venäjänvastaisista saarnoista ja 
missionäärisistä (evankelioivista) puheista. 

 Nojabrsk – Babtistiliiton kesäleiri hajotettiin 
syytöksellä että kyseessä oli missionäärinen 
toiminta (lähetystyö). 

 Tver – Evankelisen uskon kristittyjen pastori 
sakotettiin ja pidätettiin kastetilaisuuden 
järjestämisestä ja johtamisesta. 

 Marin tasavalta – Helluntailiiton pastori 
Marin tasavallassa sakotettiin kun hänen 
seurakuntansa otti osaa kyläjuhliin ja 
seurakuntansa nimissä onnitteli kyläläisiä 
kyläjuhlan johdosta. 

 Orijol – Babtistikristitty sai 40,000 ruplan 
sakot kutsuttuaan kaupunkilaisia kodissaan 
pidettävään raamattupiiriin. Tuomioistuin 
katsoi toiminnan olevan missionääristä 
toimintaa. 

 
Päivälehti NEZAVISIMAJA GAZETA 12.08.16 
otsikoi: ”lakimiehet neuvovat uskovia 
varovaisuuteen” Eri alueilla poliisiviranomaiset ovat 
sulkeneet sisään- ja uloskäynnit tiloihin, joissa on 
ollut meneillään jumalanpalvelus estäen uskovien 
poistumisen tiloista kunnes on kerätty jokaiselta 
henkilötiedot. Seurakunnan johtajalta on vaadittu 
yhteisön täydelliset jäsenlistat. Mikäli näin ei 
tapahdu nostetaan syyte missionäärisestä 
(evankelioivasta) toiminnasta jota seuraa rangaistus. 
Lisätietoa:irrtv.fi 
Lähde: Irr-tv:n toiminnanjohtajan Hannu Haukan 
facebook-julkaisu/S-M 
 



          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Makasiinissa on menossa kaksi joululahjake-
räystä! 

 

A) Valtakunnallinen Patmos yhdistyksen keräys 
Romanian köyhille lapsille. Makasiinista saat pak-
kausohjeet ja laatikon lahjoillesi. Valmiit lahjat voit 
myös palauttaa Makasiiniin. 

 

B) Idäntyö ry kerää Venäjän lastenkotilapsille jou-
lupaketteihin: villasukkia tai kintaita, makeisia, pie-
niä leluja, kyniä, vihkoja, hammasharjoja, yms. 
Marraskuussa järjestämme sitten pakkaustalkoot 
Peltolassa, jonne kaikki ovat tervetulleita hauskaan 
työhön. 

 

 

 

 

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 Tapani Vanhala 0400307475                                        
tapani.vanhala@kolumbus.fi                                                              
Sihteeri Kalevi Kortesmaa 0440122147                                              
kalevi.kortesmaa@gmail.com                                                             
Rahast.hoit. Mikko Ilomäki 0409642824                                       
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755                               
Aleksandr Kirjunov sasha.kirjunov@gmail.com                              
Heidi Antinsalo heidi.antinsalo@gmail.com                                     
Risto Jokinen 0403527055 jokisenristo@gmail.com                      
Mikko Krohn 0407492594                                                              
Hannu Tuunanen 0403503243                                                            
Eila Sääskilahti saaskilahti.eila@gmail.com 

Kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi 

Vera lehden toimitus ja taitto Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova ja 
Heidi Antinsalo. 

Rahankeräysluvan saaja: Riihimäen Idäntyö ry                                  
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus ajalle 9.5.2016-31.12.2017          
Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kymenlaakson ja Pir-
kanmaan 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 asun-
nottomien, työttömien ja vammaisten auttamiseen sekä orpolasten las-
tenkotien tukemiseen ja narkomaanien kuntoutuskeskuksen toiminnan 
tukemiseen yhteistyökumppaneiden avulla Pietarissa, Pietarin alueella 
ja Itä-Virossa. Lisäksi varoilla voidaan kattaa edellä mainittujen koh-
deryhmien lapsille Suomessa järjestettävien kesäleirien järjestämiskus-
tannuksia. 

 

Matkalle mukaan! 

15.-19.10 matka Novgorodin maaseudulle, matka 
ja majoitus yht 80 €, ilmoittaudu Helenalle. 
Viemme runsaasti vaate ja ruoka-apua perheisiin. 
Lähde mukaan elämysmatkalle! 

25.-27.11. Pietariin, jos lähtijöitä löytyy, avus-
tuksia viemään perheille 

16.-17.12. Pietariin joululahjoja viemään ja tut-
tuja tapaamaan 

Ilmoittaudu Helenalle 0503734070 

 _____________________________________ 

Matka Kotliin lokakuun loppupuolella. Teemme 
matkan Uusi Elämä-keskukseen. Matka on vii-
konvaihdematka, pe-la-su. Tarkempi ajankohta 
voidaan yhdessä sopia. Matkan hinta 80 euroa. 
Perillä täysihoito. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set: tapani.vanhala@kolumbus.fi 

 

Peltolassa 28.10.klo 18  

SAPATTIATERIA 

past. Petri Kauhanen kertoo Ukrainan juutalaisten tilanteesta 

Outi Lyytikäinen, illan musiikki, tulot Petrin juutalaistyöhön 

Aterian hinta 16 €, ilmoittaudu Helenalle 0503734070 


