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Kaksisataa seitsemänkymmentä neljä euroa 
 

Pari päivää sitten tarkistin, mikä on yhdistyksemme taloudellinen tilanne.  

Tilillä oli rahaa 274 euroa. Summa on pienin tänä vuonna ja pienin moniin 

vuosiin. Mutta hyvin olemme pärjänneet koko vuoden. Kiitos Herralle Ja kiitos 

teille kaikille, arvoisat tukijamme. Ilman teidän panostanne emme voisi tehdä 

kaikkea sitä hyvää vähäosaisimmille lähimmäisillemme, mitä tänä vuonnakin 

olemme jo tähänkin mennessä tehneet. 

 

Me olemme välittäneet elintarvikkeita, me olemme välittäneet vaatteita ja 

muuta avustustavaraa, pesukoneita, sähköhelloja, jääkaappeja, pakastimia, 

huonekaluja sekä me olemme toimittaneet perille selvää rahaa käytettäväksi 

vähäosaisten auttamiseen. Kaikki on ollut harkittua ja kohteet ovat meille 

annettuja. Toimintamme on tapahtunut toimintasuunnitelmamme ja 

talousarviomme pohjalta. 

 

Tämän vuoden talousarviomme on laadittu siltä pohjalta, että tuloja ja sen 

mukaan myös menoja olisi 43 500 euroa. Tämän mukaan olemme eläneet. Yksi 

talousarvion ulkopuolinen suuri menoerä oli, kun keväällä hankimme 

värikopiokoneen Veran painamista varten. Laite maksoi lähes 3000 euroa. 

 

Meidän avustuskohteemme ovat kaikki kaukana. Tänä vuonnakin meiltä on 

avustuskuormia ja paketteja lähtenyt ainakin Venäjälle, Viroon, Latviaan 

Ukrainaan ja Israeliin. Tästä aiheutuu paljon matkustamista sekä matkakuluja. 

Niin meille kuin saajillekin. Onneksi on niin, että nykyään entistä suurempi osa 

lahjoitettavista tavaroista haetaan "meiltä kotoa". Silloin osallistumme vain 

matkakuluihin. 

 

Tässä vaiheessa emme ole huolissamme varojemme riittävyydestä. Taivaan Isä 

on nämä työt meille antanut, olemme Hänen töissään. Siksi voimme luottaa, 

että Hän edelleen huolehtii meille antamistaan töistä myös varojen puolesta. 

"Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun 

suojani, missä saan elää turvassa." Ps. 4:9   

 

Puheenjohtaja Tapani Vanhala 

 



Mikon ja Marian vierailu Särkisalmella Elävä 

Toivo-seurakunnan toimintakeskuksessa 

Syyskuun lopulla saimme käydä ”yökylässä” Pa-

rikkalan Särkisalmella päihdevieroituskeskuk-

sessa, jota ylläpitää Haminan Elävä Toivo seura-

kunta. Heillä on toimintaa myös Venäjällä Novgo-

rodissa ja Uusi Elämä-keskuksessa, joissa seura-

kunnan johtaja Simo Berlin käy usein. Simo kävi 

vaimonsa Marjan kanssa Peltolassa viime uuden-

vuoden lounaalla. 

Meidät otettiin lämpimästi vastaan, olimme käy-

neet heidän luonaan jo kesällä ja vähän auttaneet 

viinimarjanpoiminnassa. 

Työntekijöinä kodissa on Veli-Jussi Nieminen 

perheineen ja Pirjo Lievonen, joka ei ollut kotona 

näinä päivinä. 

Asukkeina oli tällä hetkellä vain mies ja nainen. 

Kesällä tapaamamme Toni oli lähtenyt opiskele-

maan Joensuuhun asuttuaan kodissa vuoden ajan. 

Hän käy joka kuukausi Särkisalmen kodissa, ja 

elämä on hyvässä hallinnassa. 

Mikko joutui lähtemään mökille puuhommiin, 

mutta Maria sai osallistua kodin elämään koko 

päivän. Lounasta laitettiin yhdessä ja syötiin yh-

dessä. Välillä on lähialueilla töitä. Kesällä oli mm. 

kaislojen niittämistä monta päivää. 

Maria kävi naisasukin kanssa läheisellä järvellä, 

jossa hän kävi uimassa joka päivä. Metsässä syö-

tiin makeita puolukoita. 

Päivä kului nopeasti, ja oli iltaylistyksen aika. 

Veli-Jussi säesti kitaralla ja me muut saimme lip-

puja liehuteltavaksi. Veli-Jussi piti opetuksen kris-

tittynä kasvamisesta, kuinka Kristuksen tulee 

saada meissä lisää tilaa. Vielä ylistettiin Herraa, ja 

sitten Mikkokin kotiutui mökkihommista. 

Aamupalan jälkeen oli taas voimallinen ylistys-

hetki. Nämä yhteiset kokoontumiset ylistyksineen 

tuovat Herran läsnäoloa kotiin. Varmaan se on 

suurin syy, miksi yksinkertaisessa kristillisessä 

hoitokodissa saadaan ylivertaisia onnistumistulok-

sia muihin hoitolaitoksiin verrattuna. 

Maaseudun Tulevaisuus-lehden helmikuun 2016-

liitteessä oli hyvä artikkeli tästä hoitokodista. Ra-

kennus on suuri ja vanha entinen vanhainkodin 

osasto, ja kaipaa paljon kunnostusta, jokaisen ra-

kennusmiehen apu on todella tarpeen. Tontilla on 

¼ hehtaarin perunamaa ja parisenkymmentä vii-

nimarjapensasta. Itse koimme tarpeelliseksi tukea 

hoitokodin omavaraisuutta ja työn monipuolista-

mista kasvihuoneen hankkimisvaroilla.  

 

 

 
Kuvat ja teksti: Mikko Krohn 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rukousaihe 

Ystävämme Rocio Vilar ja Leonid Tsoi Mirotvo-

retsin seurakunnasta ovat julkaisseet kihlauksensa 

29.10. ja pyytävät ystäviään rukoilemaan heidän 

iittonsa puolesta. Onnittelemme heitä!  

 

Kuva: Sanni-Marialla vieraana Irina ja Sergei sekä 

Rocio ja Leonid. 

 

 

 



 
 
  

 

 

  

 

 

 

Matkalla Morhovassa ja Samohvalovissa 

 

    Olemme tutustuneet näihin kyliin Novgorodin 

alueella Tverin rajan tuntumassa ja niiden 

monenlaisiin ihmisiin jo vuodesta 1999. 

Ensimmäinen matka oli tutustumismatka 

paikalliseen miesten asuntolaan, josta olimme 

vankilasta vapautuneen miehen kirjeestä 

lukeneet. Paikkakuntaa Samohvalov ei kartoista 

löytynyt mutta Nina Nesterovan ihmeellisellä 

opastuksella sinne löysimme eräänä 

heinäkuisena päivänä. Sen matkan jälkeen 

paikasta tuli vakituinen avustuskohteemme ja 

monien mieleenpainuvien matkojen 

tapahtumapaikka. 

      Tiet ovat merkittävästi parantuneet noista 

ajoista, miestenkodin asukkaat ja sen johtajat 

vaihtuneet moneen kertaan, kyläläiset 

vanhenneet ja asukkaita muuttanut töiden 

perässä kaupunkeihin. Kyliin ovat jääneet 

alkoholistit ja vanhukset, lapsiperheitäkin 

sentään löytyy vielä. Uskovien kylä vain 

laajenee pikkuhiljaa, sehän oli se alkuperäinen 

näkymme. 

       Zavet miesten kuntoutuskotia pitää yllä nyt 

keväällä Pietarista sinne muuttanut 

Gerasimovien perhe. Miehiä oli tällä hetkellä 

kuntoutuksessa vain kolme, johtuen perheen 

tilanteesta. Sergein ja Natalian perheeseen 

kuuluu kolme alle kouluikäistä lasta ja neljättä 

odotetaan syntyväksi helmikuussa. 

Maataloustöissä ja karjanhoidossa on heillä 

paljon työtä, kaikki tehdään vielä käsityönä, 

kiinteistöt vaativat oman huolenpitonsa. 

Toistaiseksi perheellä ei ole mitään rahatuloja, 

vain maan ja tuotantoeläinten antama ravinto. 

Jonkin verran Natalia pystyy edelleen 

ompelemaan vaatteita ja saa siitä hiukan tuloja, 

silmät loistaen hän esitteli tekemiään hienoja 

tilaustöitä. 

        Uudessa elämäntilanteessa on paljon 

ilonaiheita, lapsilla on tilaa sisällä ja ulkona 

leikkiä ja aikuisten kanssa mukana työssä oppia 

uusia asioita. Pietarissa irtolaisen statuksella 
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mukana työssä oppia uusia asioita. Pietarissa irtolaisen statuksella eläneellä perheellä on kohta kansalaisoikeudet 

ja sen mukana normaalit oikeudet lapsilisiin, terveydenhoitoon, päivähoitoon ja koulutukseen. Päivittäisessä 

iltahartaudessa lapsilla oli paljon asiaa Taivaan Isälle: pyyntöjä jokapäiväisestä ruuasta (ja jospa saisi joskus 

banaanejakin), hyviä säitä, siunausta isille ja äidille, naapureille, koirille, kissoille, vasikoille...Aaaamen! 

      Gerasimovin perheen lisäksi meillä oli useita muitakin lähikylien perheitä, joille veimme avustuksena lasten 

talvivaatteita ja ruokaa. Olin kerännyt talvivaatteita varastollemme tulleista lahjoituksista ja matkan lähestyessä 

esitin facebookissa vetoomuksen vielä puuttuvien lastenvaatteiden tarpeesta. Se oli tehokasta, sain tarvittavat 

vaatteet kokoon. Noin viisikymmentä lasta täällä syrjäseudulla sai näin lämpimät ulkovaatteet ja monet myös 

kengät. Näissä olosuhteissa tämä oli suuriarvoinen lahja, lottovoittoon verrattava. Sen näki äitien ilmeistä 

seuraavana päivänä, kun he olivat saamansa kassit jo avanneet. Facebookissa on ollut myös kauniita kiitoksia, 

jotka kuuluvat kaikille vaatteita lahjoittaneille! 

      Kiitos Jumalalle kaikista avoimista sydämistä, matkallelähtijöistä, rajalla avustaneista, rahaa ja vaatteita 

lahjoittaneista, rukoilijoista! 

Helena 

  
 

Lapset rukoilevat isän sylissä 

iltahartaudessa omat rukouk-

sensa. Kuvat: Helena Jokinen 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makasiinissa on menossa joululahjakeräys! 

Valtakunnallinen Patmos yhdistyksen keräys Ro-

manian köyhille lapsille. Makasiinista saat pak-

kausohjeet ja laatikon lahjoillesi. Valmiit lahjat voit 

myös palauttaa Makasiiniin. 

_________________________________________ 

 

Joululahjatalkoot lastenkotilapsille Venäjälle!      

viikolla 48 ja 49, tiistai-perjantai klo 10-19 

Peltolassa, Riihimäentie 4310 

Soita Helena 0503734070 jos kysyttävää. Pakkaus-

talkoisiin ovat kaikki tervetulleita hauskaan työhön.   

Pakettiin pantavia tarvitaan myös: makeisia, sukkia, 

kintaita, hammasharjoja, pikkusaippuoita tms, pie-

niä leluja, kyniä, vihkoja tms, joulukoristeita. Pak-

kauslaatikoita, joulupapereita, nauhoja, teippiä. 

 

 

 

 

 

 

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 

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 asun-

nottomien, työttömien ja vammaisten auttamiseen sekä orpolasten 

lastenkotien tukemiseen ja narkomaanien kuntoutuskeskuksen toi-

minnan tukemiseen yhteistyökumppaneiden avulla Pietarissa, Pietarin 

alueella ja Itä-Virossa. Lisäksi varoilla voidaan kattaa edellä mainit-

tujen kohderyhmien lapsille Suomessa järjestettävien kesäleirien jär-

jestämiskustannuksia. 

 

Riihimäen Idäntyö ry:n 

Syyskokous  

ti 22.11.2016 klo 18.00 Peltolassa. 

 

 

 

Matkalle mukaan! 

25.-27.11. Pietariin, jos lähtijöitä löytyy, avus-

tuksia viemään perheille 

16.-17.12. Pietariin joululahjoja viemään ja tut-

tuja tapaamaan 

Ilmoittaudu Helenalle 0503734070 
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