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Hyvät Idäntyön Ystävät 
  
Meillä on takana hyvin vilkas toimintakesä. Suurimmat ponnistuksemme ajoit-
tuivat heinä- elokuulle, mutta niistä kaikista selvittiin hyvin. Ensiksi oli Uusi 
Elämä-keskuksen henkilökunnan leiriviikko. Sen jälkeen elokuun alussa oli 
Hengen Uudistus kirkossamme ry:n kesäkonferenssi Riihimäen Urheilutalolla 
ja Pohjolanrinteen koululla. Idäntyö vastasi tilaisuuden ruokahuollosta. Tämä 
oli suurin urakkamme tänä kesänä. Talkooväkeä meillä oli tuossa tilaisuudessa 
kolmen päivän aikana yhteensä runsaat kolmekymmentä eri henkilöä.   
        Riihimäen Idäntyön puolesta haluan lausua parhaat kiitoksemme kaikille 
talkoolaisille. Ilmoittautuneita oli riittävästi, joka kohteessa oli työntekijöitä 
joka hetki tarpeeksi ja asiat hoituivat sujuvasti ja leppoisasti. Joukossamme oli  
runsaasti myös nuoria. He antoivat oman tärkeän panoksensa näiden talkoiden  
onnistumiseen. Kiitos teille kaikille, jotka olitte mukana. Tilaisuus onnistui 
myös taloudellisesti hyvin, vaikka ruokailijoiden määrä oli joka kerta pienempi 
kuin mihin olimme varautuneet.  
        Pian tämän jälkeen oli vuorossa Pietarin lastenkotilasten leiri. Tämä 
vuonna se pidettiin Valkealassa. Meiltä oli siellä mukana keittiöllä useampikin 
henkilö. Lisäksi osallistuimme taloudellisesti leirin järjestämiseen.   
        Vuosi on vielä kesken, mutta tämän vuoden haasteista olemme selvinneet 
hyvin. On suuri ilo todeta, että silloin kun väkeä tarvitaan, sitä myös löytyy.  
Olkoon sitten kyse vaikka Viroon lähtevän rekan lastauksesta tai tällaisista  
catering-palveluista, kyllä onnistuu. Samoin voimme olla iloisia siitä, että jä-
senemme ja tukijamme luottavat toimintaamme. Tästä on osoituksena  
taloudellinen tilanteemme. Maailmanpolitiikka ei ole vaikuttanut yhdistyk-
semme saaman tuen määrään. Rahamme ovat riittäneet koko vuoden ajan.  
Kiitos teille kaikki tukijamme. 
        Tavalliset arkipäivän askareet sen sijaan ottavat kovemmille. Meitä on  
hyvin pieni perusjoukko, jotka pyöritämme yhdistyksen rutiineja. Esimerkiksi  
erilaisia kuljetuksia on lähes päivittäin, vaatetta ja elintarvikkeita. Ja ikäkin  
alkaa painaa.  Jo vuosi sitten keskusteltiin siitäkin vaihtoehdosta, lopetetaanko  
Riihimäen Idäntyö, vai löytyykö tekijöitä joka tehtävään, puheenjohtajasta  
alkaen. Sama tilanne on taas edessä. Nyt syksyn aikana meidän on hallituksessa 
ja laajemminkin mietittävä henkilöitä eri tehtäviin, ja erityisesti tehtävien jakoa 
nykyistä tasaisemmin hallituksen jäsenille. Tämä koskee myös mahdollisten  
leirien toteuttamista samoin kuin näitä todennäköisesti tarjolla olevia catering-
palveluja. Mistä tehtävistä kenties on luovuttava ja niin edelleen.  
       Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan. Idäntyössä huomaa sen, että 
sekä vaateavun että elintarvikeavun kysyntä on kasvanut kuluvan vuoden ai-
kana ja erityisesti viime kuukausina kovasti.  Kysyntää on erityisesti Venäjälle, 
mutta myös Viroon ja Latviaan, Ukrainaa myöten.  Kyllä Idäntyölle tarvetta on! 
Paavali kirjoittaa: ”Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnatto-
man suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.” 2 Kor.4:7 
 
Tapani Vanhala 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valkealan leiri Pietarin suurkaupungin turva-
kotien lapsille 
 
Leiri pidettiin Kouvolan helluntaiseurakunnan lei-
rikeskuksessa Valkealassa ensimmäistä kertaa. 
Kuopiossa on järjestetty näille lapsille leirejä jo 
parikymmentä vuotta, Riihimäellä Peltolassa 
kolme kertaa. Leiripaikan idea tuli Stina Piiro-
selta, joka on ollut muilla lastenleireillä tässä pai-
kassa. Ja paikka oli mitä ihanteellisin, kunnon 
järvi ja ranta, hyvä sauna, veneitä, tilava, hyvin 
varustettu keittiö ja ruokasali, mökkimajoitus. 
        Leirin opettajina ja johtajina toimivat pietari-
laisen Mirotvorets seurakunnan pastori Andrei 
Murugov, hänen vaimonsa Marina, sekä pastori 
Igor Smirnovin vaimo Irina Smirnova ja seurakun-
nan nuorisotyöntekijä Zenja ja kirkkoherra Gri-
gori. Myös Sanni-Maria kävi viikonloppuna vetä-
mässä raamatunopetusta ja askartelua.  
      Aamupala oli vasta puoli kymmenen, sitä en-
nen oli tosin puolen tunnin reipas voimistelu ja 
venyttely.  Aamupalan jälkeen jatkettiin lasten 
hengellisillä leikkilauluilla, jotka Irina veti.               
 
 

Ne jäivät soimaan mieleen koko päiväksi ja keitti-
öön tiskaamaan tulleet lapset hyräilivät niitä työs-
kennellessäänkin. Sen jälkeen oli eri ryhmille ope-
tusta Raamatun eri aihepiireistä eri-ikäisille lapsi-
ryhmille. Käsiteltiin jopa sellaisia aiheita, kuin 
perhe ja seurustelu. Väliaikoinakin lapset esittivät 
opettajilleen kysymyksiä uskoon ja elämään liitty-
vistä kysymyksistä, aiheet olivat kiinnostavia.  
      Neljä kertaa päivässä syötiin ja siinä välissä 
ehdittiin saunoa ja uida, sienestää, marjastaa ja ka-
lastaa, askarrella ja siivota yhteiset tilat.  
       Turvakotien lapset ovat enimmäkseen sosiaa-
liorpoja, vanhemmat ovat ehkä elossa mutta alko-
holisoituneet, vankilassa tai muuten kykenemättö-
miä olemaan huolehtivia vanhempia.  Muutamien 
lasten kohdalla oli huomattavissa enemmänkin 
rakkauden ja terapian tarvetta, monilla se oli kät-
ketty kiltin käytöksen taakse. Eräs tyttö sai leirillä 
ollessaan kuulla äitinsä kuolleen tapaturmaisesti 
sillä aikaa. Hänen kohdallaan oli hyvä, että oli 
useita aikuisia, jotka saattoivat hänen kanssaan 
puhua ja lohduttaa. 
       Vuodevaatekeräys leirille tuotti hyvin, 
saimme ajoissa tarvittavat vuodevaatteet noin 
35:lle hengelle. Kiitos siitä lahjoittajille! Ruokaa 
jouduimme sitä vastoin ostamaan, koska emme 
saaneet sopivia lahjoituksia, mutta HU:n päiviltä 
jääneitä ruokia saatoimme hyödyntää. 
      Leirin kustannukset jakaantuivat Pietarin las-
tensuojeluyhdistyksen ystävien kesken Hami-
nassa, Kokkolassa, Kuopiossa ja Riihimäellä. 
Kymmenen päivän leirin kokonaiskustannuksista, 
joihin kuuluivat leirikeskuksen vuokra, sähkö, va-
kuutus, lasten viisumit ja matkat, olivat n 6000 €, 
josta meidän osuutemme n. 2000 €. Kolme ensim-
mäistä vuorokautta ryhmä Kuopiosta Anneli Yli-
Härsilän johdolla hoiti ruokapuolen, sitten siitä 
vastuun otti Riihimäen ryhmä. 
     Taivaan Isä siunatkoon edelleenkin näitä nuo-
ria ja lapsia heidän monesti yksinäisen elämänsä 
käännekohdissa! Helena Jokinen 
 

 
 
 

Pietarin suurkaupungin turvakotien lastenlei-
rillä Valkealassa 

Leirikuvat: Helena Jokinen 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

J

Kirsi Turunen oli leirillä mukana kaksi päivää 
ja veti jumpparyhmää. Kuvat: Helena Jokinen 
 

Matt 25:35-40 

”Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; 
minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin 
outo, ja te otitte minut huoneeseenne;  
minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, 
ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, 
ja te tulitte minun tyköni.'  
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, 
milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme si-
nua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?  
Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut 
huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?  
Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan 
vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'  
Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä 
sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä 
minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet mi-
nulle'.” 



          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vaatteiden ja ruoan kysyntä kasvanut 

Tämän vuoden aikana meiltä on kysytty avustus-
kohteisiimme entistä enemmän vaatetavaraa. Aivan 
viime aikoina myös elintarvikkeiden kysyntä on 
kasvanut kovasti. Meillä on myös uusia kohteita 
vaatetavaralle. Viroon Valgaan on tänä vuonna toi-
mitettu kaksi kuormaa rekka-autolla sekä useampia 
kuormia pakettiautoilla. Sinne on toimitettu sekä 
vaateapua että elintarvikkeita. Valgasta niitä jaetaan 
myös Latviaan ja suuret kuormat ovat menneet Uk-
rainaan saakka. Holmroosin Jormalta ovat venäläi-
set jo kauan itse hakeneet vaatetavaraa kotoa. Nyt 
häneltä on avautunut uusi reitti suoraan Arkangeliin 
ja vaatetavaran kysyntä on jatkuvaa. Vaatetavaran 
varastoja meillä ei nyt juuri ole, kaikki lähtee heti. 

Elintarvikkeita saamme pääasiassa Mäntsälän Hel-
luntaiseurakunnasta, josta onkin tullut suurin yh-
teistyökumppanimme. Sieltä haemme säännöllisesti 
viikoittain kuorman ja heidän mahdollisuuksiensa 
mukaan toisinaan toisenkin kuorma viikossa. Elin-
tarvikkeet menevät pääasiassa Venäjälle siten että 
venäläiset itse hakevat ne Suomen puolelta. Haki-
joina on seurakuntia Säkkijärveltä, Viipurista, Käki-
salmesta, Kannakselta ja Pietarista.  Viime talvena 
veimme useamman pakettiautokuorman elintarvik-
keita myös Viroon. 

Vaatetavaraa voi Riihimäen Idäntyölle toimittaa 
seuraaviin osoitteisiin: 

Makasiini-kirpputorimme Riihimäellä Mattilan     
teollisuusalueella, Kylänraitti 3, 

Holmroosin Kellosepänliike, Hämeenkatu 22,      
Riihimäki 

Helena ja Risto Jokinen, Riihimäentie 4310, se on 
54-tie ja osoite on Karhissa Hausjärven puolella 

Tapani Vanhala ja Soili Lehtonen, Mesitie 50,     
Ryttylä. Asioista voi tiedustella Tapani Vanhalalta, 
puh 0400-307475 

Tapani Vanhala 

 

 

 

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. 

 

Makasiiniin tarvitaan päivystäjiä! 

TOIVONLÄHDE   RUKOUSVIIKONLOPPU 

PELTOLASSA, lähellä Riihimäkeä 

23-25.9.2016 

Oppaina     Gunnar ja Liisa Weckström 

Osallistuminen, ruokailut ja yöpyminen koko ajalta 80 € Osallistuminen ja ruokailut 50 € koko ajalta  

Ilmoittautuminen     Liisa Weckström 0400804248 liisa.weckstrom@2me.fi  Helena Jokinen 0503734070 


