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Rakkaat Idäntyön ihmiset! 

Terveisiä Valkealan leiriltä, kaikilta noin 40:ltä osallistujalta! 

    He kiittävät saamastaan lahjasta: mahdollisuudesta tulla nauttimaan 
puhtaasta luonnosta, uimisesta, saunasta, metsän marjoista, kalareis-
suista. He kiittävät suuresta lahjasta, jonka he saivat jokapäiväisen ra-
vinnon muodossa ja erityisestä Tykkimäen huvipuistopäivästä! 

    He saivat tietää, että tämä kaikki annettiin näille pietarilaisten turva-
kotien lapsille, heidän hoitajilleen ja ohjaajilleen siksi, että Jumala ra-
kastaa heitä! 

    Henkilökohtaisesti vietin leirin sen keittiössä, sain silti kokea leirillä 
tosi hyvän ilmapiirin. Ja siitä sai kiittää erityisesti leirin johtajana toi-
minutta Andrei Murugovia.  Hän oli hyvä johtaja, oikeudenmukainen, 
rohkaiseva, aina valmis kuuntelemaan, aina hymyilevä ja positiivinen. 
Andreilla ja Marinalla oli perhe mukanaan, viisi 1-13 v lasta, joista ai-
nakin yksi halusi syliin lähes koko ajan, hekin saivat oman osansa van-
hempien huomiosta. 

    Musiikki on tärkeä osa ja sen vetäjinä olivat Irina Smirnova erin-
omaisella laulutaidoillaan ja Marina Murugova kitaroineen. Rytmik-
käät laulut ja leikit jäivät soimaan korvamadoiksi moneksi päiväksi. 
Heidi Antinsalo piti hienoja pyhäkouluhetkiä askarteluineen päivittäin 
ja Sanni-Maria Seppänen viikonloppuna. Pisaran ryhmästä Numme-
lasta ja Kuopiosta asti käytiin leiriläisiä tapaamassa. Isä Grigori oli 
tulkkina ja kauppareissuilla apuna hauskalla huumorillaan. 

      Keittiön puolesta voin vain kiittää ruokalahjoittajia erinomaisista 
aineksista ja rahalahjoittajia, että saatoimme ostaa kaupasta päivittäisiin 
tarpeisiin lisää. Keittiössä oli myös erinomaisia työntekijöitä: Anu Ger-
lin ja Helka Muhonen, minun lisäkseni. Lapset auttoivat myös mielel-
lään keittiössä tiskeissä, pöytien pyyhkimisessä ja iltasiivouksessa. Kii-
tos Anu ja Helka! 

     Leiri on mennyt, mutta toivon, että lapset jäisivät teidän mieliinne 
vähintään seuraavaan leiriin asti. He ovat elämässään saaneet kokea 
monia kovin kipeitä, jopa vammauttavia asioita, juuri niiden taholta, 
joiden kuuluisi heitä rakastaa ja suojella. Rukoillaan heille parantu-
mista, eheyttä, menestystä opintoihin ja elämään. 

Helena 
 
 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

PIETARILAISTEN LASTENLEIRI VALKEALASSA 
 
-Leirielämää kahden viikon ajan- 
 
Tänäkin vuonna saimme olla mukana järjestämässä 
pietarilaisille katulapsille kesän kohokohtaa; lastenleiriä. 
Ensimmäiset leirit pidettiin Peltolassa ja Kuopiossa, mutta nyt jo 
toista vuotta olemme olleet Valkealan Suvirannassa mm. 
helpompien kulkuyhteyksien vuoksi. Leirillä oli 40 osallistujaa. 
Joukossa oli vielä muutama leiriläinen aikaisemmilta vuosilta. 
Toiset ovat jo ikänsä puolesta joutuneet jättämään lastenkodin 
taakseen, eivätkä pääse enää leirille osallistumaan. 
 
Tänäkin vuotta saimme kylvää Jumalan sanaa lasten sydämiin. 
Aamupäivän raamattuhetkissä Andrei Murugov puhui lapsille 
Jumalan rakkaudesta, uudestisyntymisestä, Jumalan sanan 
voimasta (Ps 107:20) ja vilpittömyydestä (Ps 18:26). Sanni-
Maria opetti sydämen uskosta flanello-kuvien avulla. Iltapäivisin 
kerroimme raamatunkertomuksia näytelmien muodossa ja niihin 
liittyen askartelimme. Mm pienen pojan eväät ja Sakkeus jäivät 
lasten mieliin. Askartelimme kaloja, kirjanmerkkejä, 
avaimenperiä sulatetuista muovirakeista ja maalasimme kiviä. 
Tulkkina Heidin ja lasten apuna toimi Grigori ja Stiina. 
 
Leiri sujui hyvässä yhteistyössä. Lapset olivat iloisia ja ruoka oli 
erityisen hyvää. Keittiössä hääräsivät Helenan apuna Helka ja 
Anu. Sadepäiviäkin oli odotettua vähemmän, joten pääsimme 
uimaan ja saunomaan joka päivä. Kalastukseen lapset innosti 
Mikael Halleen ja pientä saalista tuli ainakin mato-onkijoille. 
Iltaisin kokoonnuttiin nuotion ääreen laulamaan ja kertaamaan 
päivän raamattuopetuksia.  
 
Uutena leikkinä tänä vuonna oli Gaga-ball. Polttopallon 
kaltaisessa pelailussa lapset pääsivät liikkumaan ja joukkueet 
kisailivat tikkaripalkinnoilla lähes päivittäin.  
 
Viimeisenä leiripäivänä koko porukka pääsi Tykkimäelle. 
Lapsille jäi hyvät muistot tämänkin kesän leiristä. Toivon, että 
viimeistään vaikeiden hetkien edessä he muistavat, kuinka heille 
leirillä on kerrottu, että aina voi Jumalan puoleen kääntyä. 
Rukous on silta Jumalan luokse. Jatketaan lasten puolesta 
rukoilua. Eräässä iltanuotiohetkessä Andrei pyysi nostamaan 
käden ylös, jos haluaa esirukousta. Kolme kättä nousi pystyyn, 
joten uskon, että tälläkin leirillä oli iankaikkista merkitystä. 
Teksti ja leirikuvat: Heidi 

  

Makkaranpaistoa ja uimista leirillä 

Gaga-ball, 

leiriläiset 
odottavat 
joukkueisiin
jakoa 
pituusjärjes-
tyksessä. 



 

 

 
 

________________________________  AVUSTUSTAVARA-KULJETUKSIA  

 

 

  

 

 

   

 Elintarvikekuljetukset ovat jatkuneet 
säännöllisesti koko vuoden 
yhteistyökumppaneillemme. Tärkein 
kohde on Uusi Elämä keskus. Kuvassa 
Anna, Valeri ja hänen poikansa Daniel 
yhdessä Hannun kanssa Kuninkaantien 
ABC:llä ruuan noutomatkalla 14.7. 
Tärkein elintarvikkeiden lahjoittaja on 
Mäntsälän Helluntaiseurakunta. 

 

 

 

4.7 lähti Idäntyöltä jo kolmas rekkalasti 
avustustavaraa Viroon Valgaan. Kaksi 
edellistä menivät Ukrainaan saakka. 
Tämä jäi Valgan Perhekeskukselle ja 
Helluntaiseurakunnalle jaettavaksi. 
Paljon patjoja, peittoja, lasten 
päiväkotikalusteita, leluja, vaatteita ja 
astioita. 

Rekka-autossa Rauno Tuominen 
kuorman teossa. 

 

 

 

Viime Verassa oli kuva Uusi Elämä -
keskuksen keittiöltä ja kattiloista. Tämän 
kuvan perusteella saimme Kellokosken 
sosiaalisairaalasta lahjoituksena suuren 
määrän poistettua keittiökalustoa. 
Kuvassa osa kattiloista. Kaikki on jo 
toimitettu perille. 

 

 

Kiitos avusta! 



 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry Y 1877757-1 

Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä 

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,  

Kauppakuja 10, Riihimäki 

Avoinna ti-pe 12-17 ja la 10-14 

Peltola, 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, 11120 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  

www.riihimaenidantyo.fi 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESÄN 
KÄSITYÖKAHVILA 
      

 
ILMOITUKSIA 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Makasiini, Riihimäen Idäntyö ry:n kirpputori ja 
lahjoitustavaran vastaanottopiste, kaipaa jälleen uusia 
päivystäjiä mukavaan vapaaehtoistyöhön Riihimäen 
keskustaan, Kauppakuja 10. Työajat ovat arkisin, ma-pe 
klo 12-17 ja lauantaisin klo 10-14. Voi tulla myös 
kaverin kanssa. 
Tule mukaan toimintaan! 
 

Seuraavana päivänä,  
lauantaina 23.9. Peltolassa klo 10 alkaen 
Kristityn arjen haasteista seminaari otsikolla  
" Kenen orja". 
Opettajana Gunnar Weckström 
Ruoka ja kahvi 10 € 
 

Sapattiateria Peltolassa 22.9.2017 
Puhujana rovasti Gunnar Weckström,  
musiikkia Outi Lyytikäinen. 
Ilmoittaudu viim. 19.9. Helenalle 0503734070 
 

”Uskollista kohtaan sinä olet uskollinen” 
Psalmi 18:26 

Makasiinissa vapaaehtoisten koulutuspäivä 13.9 klo 
17.30 alk. Uudet päivystäjät erityisesti tervetuloa. 
Aiheena mm. tavaroiden lajittelu, makasiinin 
toimintatavat, ajankohtaiset asiat. Tästä on hyvä lähteä 
toimintaan mukaan! 


