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IHMEITÄ IDÄSSÄ 
 
     Matteuksen evankeliumin yhdeksännen luvun lopussa Jeesus kehottaa ru-
koilemaan työmiehiä elonkorjuuseen, koska heistä on pula. Sama meno tuntuu 
jatkuvan vieläkin, koska todellisia työssä ja vaivassa puurtavia Herran palveli-
joita on vähän. Tämän päivän seurakunnissa yritetään mahdollisimman pienellä 
vaivalla viedä evankeliumia eteenpäin, mikä ei näytä onnistuvan. 
 
     Kuningas Agrippa totesi Paavalia kuunnellessaan, että vähälläpä sinä yrität 
taivuttaa minut kristityksi. Paavali vastasi, että vähällä tai paljolla toivoisi ku-
ninkaan tulevan kristityksi. Apt. 26:28,29. 
 
     Olen nyt saanut jonkin aikaa tutustua Riihimäen Idäntyön työkenttään ja 
saanut nähdä, että siellä on todellisia Herran kutsumia työmiehiä ja naisia, 
joilla on Pyhän Hengen antama palo ja into palvella ja auttaa lähimmäisiään it-
seään säästämättä. Olen todella Jumalalle kiitollinen, että olen saanut tutustua 
heihin. 
 
     Tämän vuoden aikana olen saanut vierailla kolme kertaa Uusi Elämä kes-
kuksessa Kotlissa. Voin sanoa, että jo ensimmäisen kerran jälkeen sydän jäi 
sinne! Oli koskettavaa kuulla asukkaiden elämäntarinoita ja rukoilla heidän 
kanssaan. 
 
     Uusi Elämä keskus täytti kesäkuussa 23 vuotta ja sen työn tuloksena on var-
masti tuhansia ihmisiä löytänyt Jeesuksen elämänsä Herraksi. Minua on puhu-
tellut syvästi nähdessäni millä tavalla nämä entiset syvien vesien kalat palvele-
vat ja auttavat nyt muita vaikeuksissa olevia lähimmäisiään. He tarvitsevat sekä 
rukoustukea, että aineellista apua. Auttakaamme heitä innolla ja hyvällä sydä-
mellä! 
 
Kesäterveisiä ja runsasta siunausta toivottaen 
 
Jouni Törmänen 
evankelista, Mäntsälän Helluntaiseurakunta 

      

 
 
      
 
 
 
 
 

    
    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Uusi Elämä -keskuksen 
23.-vuotis juhlajuliste. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MATKA UUSI ELÄMÄ-KESKUKSEEN 
     Matkustimme Kotliin 1.-3. kesäkuuta juhlimaan  
Uusi Elämän-keskuksen 23.-vuotis juhlapäivää.  
Matkalle osallistui viisi henkilöä - Tapani Vanhala, Matti ja Liisa, Joni ja Valja. Lähdimme Peltolasta aamulla 
klo 6.00. Kiitos Helenalle ja Ristolle, jotka ovat aina valmiita vastaanottamaan vieraita. 
     Rajatulleista selvisimme nopeasti noin 30 minuutissa, siksipä Tapani tarjosi taukoa, jotta saisimme vähän 
liikuntaa ja verryttää jalkojamme. Kävelimme katsomaan Kronstadtin vanhaa linnaketta. Hiekkaranta, raitis ilma 
ja lintujen laulu antoivat meille voimaa jatkaa matkaa. Pastori Grigorin otimme mukaan hänen kotoaan. Kotlissa 
meitä jo odotettiin. Kuntoutujat olivat vielä töissä. Keittiössä pojat valmistavat isoja määriä voileipiä juhlaa 
varten. Kaikkialla oli ollut valmistelutyötä aina lauantain keskipäivään asti. Liisa ja minä tarjosimme apua ja 
saimme tehtäväksi koristella telttaa värikkäillä ilmapalloilla. Pojat puhalsivat pallot ja me sidoimme ne 
telttatukeen.  Oli hauskaa. Juhlimaan tuli paljon myös entisiä hoidokkeja, jotka nykyään palvelevat kirkoissa ja 
kuntoutuskeskuksissa. Äitien tiimi ja ne, jotka eivät ole välinpitämättömiä menetettyjen sielujen suhteen olivat 
juhlissa mukana. Monet kiitollisuuden sanat sanottiin ihmisille, jotka ovat auttaneet keskusta kaikki nämä vuodet. 
Suomalaiselle ryhmälle annettiin lippu uskollisesta palvelusta. Suomesta tulevien lahjoitusten avulla ruokitaan 
keskuksen ihmisiä, mikä on erittäin tärkeää, sillä kuntoutuvilla on usein aliravitsemusta ja he tarvitsevat runsaasti 
kaloreita ja suuria annoksia. Tapani puhui myös ystävällisiä sanoja keskukselle. 
     Oli hyvä mahdollisuus seurustella ihmisten kanssa ja rukoilla heidän puolestaan. Lauantaina joukkoomme 
liittyi vielä kaksi veljeä - Matti Järvinen ja Johannes Riihimäeltä. 
     Iltanuotiohetkessä nautimme grillimakkaroita, hyvää musiikkia ja kuulimme entisten hoidokkien 
elämänkertomuksia. Jokainen todistus kosketti sydäntä ja herätti Herralle kiitollisuutta. 
Sunnuntaina aamiaisen jälkeen kaikki kokoontuvat seurakuntaan, Liisa ja Matti lauloivat kaksi laulua venäjäksi 
ja Jouni puhui koskettavaa sanaa, jonka ansiosta monet halusivat tehdä parannuksen. Henkilökohtaiseen 
rukoukseen varattiin runsaasti aikaa ja rukoilimme kahdessa ryhmässä, koska meillä oli nyt kaksi tulkkia ja 
venäjänkielistä rukoilijaa kanssamme. 
     Rukoustarpeita on vahvistettava Herrassa. Kuntoutujat ymmärtävät, että ilman Jumalaa he voivat palata 
vanhaan polkuun. Kirjoitimme heidän nimensä, että voimme rukoilla heidän puolestaan. Olemme jo Suomessa, 
mutta sydämemme pysyivät siellä. Henkilökohtaisesti tämä matka on virkistänyt minua henkisesti, herättänyt 
kiitollisuuden Jumalalle hänen rakkaudestaan ja uskollisuudestaan. "Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla 
on teitä kohtaan, sano Herra: rauhan, eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer.29:11 
Nimilista:  
Andrei+ Tanja - 5. kesäkuuta menevät naimisiin. 
Antonina, Stanislav, Kostja +äiti, poika, Ilja, Konstantin, Lena, Oleg (Narva), Valera+larisa, Sergei, Artjöm, Vova, 
Anatoli, Aleksei, Anton, Sergei, Aleksandr, Tolja, Sasha,   Lena, Inna, Nina, Vera, Sveta, Marina, hänen tytär, Nina 
(nuori ) ja kaikki muut.      Teksti Valentina Liukkonen 
 

Kitaraa soittaa entinen hoidokki, joka kertoi 
toipumisestaan ja nykyisestä työstään 
huumehoitokeskuksessa. 



 
 

  
 
 
 

LÄHDEMME PARIKKALAAN 14.7. 
 
     Elävä Toivo-seurakunnalla on kristillinen kuntoutuskeskus päihteiden väärinkäyttäjille Särkisalmella 
Parikkalassa. Seurakunnan pääpaikka on Haminassa ja sen pastori Simo Berlin on yhteistyökumppanimme. 
Kuntoutuskeskuksessa on avointen ovien päivä lauantaina 14..18 ja Simo Berlin on kutsunut 
myös meitä Riihimäen Idäntyön ihmisiä mukaan tilaisuuteen. Simo Berlin itse toimii mm lähetystyössä 
Venäjällä Novgorodissa ja sieltä on tulossa tilaisuuteen mm paikallinen korkea Helluntaiunionin edustaja. 
Samoin Uusi Elämä-keskuksen henkilökuntaa on paikalla. 
     Jos matka kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä, lähdemme tutustumaan kohteeseen ja tervehtimään 
tuttuja. tapani.vanhala@kolumbus.fi, 0400-307475 
 

RUOKATALKOISIIN KANSANLÄHETYSPÄIVILLE! 
 
     Tämän vuoden Kansanlähetyspäivillä 6.-8.7.18 ruoan valmistus ja myynti on hajautettu useammalle 
suuremmalle ja pienemmälle tuottajalle. Riihimäen Idäntyö on myös mukana joka päivä. 
     Perjantaina valmistamme ja myymme pyttipannua klo 15-19.  Ehkä pitempäänkin. 
Lauantaina meillä on siellä kaksi soppatykkiä. Klo 10 – 14 tarjoilemme ruismarjapuuroa sekä broilerkeittoa 
ja myöhemmin illansuussa klo 17 –  19 jauhelihakeittoa. Sunnuntaina  tarjoilemme klo 10 – 14  kirkasta 
lohikeittoa. 
     Tarvitsemme siis ahkeria talkoolaisia joka päivälle.  Lauantai on pisin työpäivä ja silloin tarvitsemme 
väkeä eniten.  Meidän tehtävämme on valmistaa, jakaa ja rahastaa ruoat. Järjestäjä on hankkinut 
korttimaksukoneet. Pyrimme jaksottamaan osallistujien työvuoroja siten, että jokaisella olisi mahdollisuus 
osallistua myös päivien ohjelmaan. 
     Keskiviikkona meillä on siellä teltanpystytystalkoot. Tuomme sinne oman ruokailu- ja huoltoteltan. 
Kaipaamme 2-3 reipasta miestä teltan pystytykseen puolen päivän jälkeen keskiviikkona. 
Ilmoittautumisia ottaa vastaan  tapani.vanhala@kolumbus.fi,  0400-307475 
Kertokaa minä päivänä teillä on mahdollisuus osallistua ja lauantailta toivomuksia aamu- vai iltapäivästä. 
Ilmoittautuneille ilmoitan tarkat aikataulut ja muut ohjeet.  Kiitos! Tapani Vanhala 
 

 

    
Tässä valmistuu lauantain 23.-vuotisjuhliin voileipiä.            Sää suosi ulkona pidettyjä juhlia. 
 

Tapani 
Vanhala 
nostaa 
korkealle 
keskuksen 
Riihimäen 
Idäntyölle 
lahjoitetun 
lipun. 
 



 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ RY            Y-1877757-1 
Riihimäentie 4310 12240 Hikiä 
Makasiini, Vintage myymälä ja tavaran vastaanotto. 
(kirpputori) 
Kauppakuja 10 Riihimäki. Avoinna ti - pe 12-17 la 10-14 
Peltola, toimintakeskus. Riihimäentie 4310 12240 Hikiä. 
Vera lehti, tilaukset sihteeriltä, maksuton.  Löytyy myös 
kotisivuilta. 
Tiedustelut: Pj. Helena Jokinen 050-3734070, 
jokisenhelen@gmail.com 
 Vpj. Tapani Vanhala 0400-307475, 
tapani.vanhala@kolumbus.fi, (maksuliikenne) 
 Sihteeri Kalevi Kortesmaa 044-0122147, 
kalevi.kortesmaa@gmail.com, (osoite- ja jäsenasiat) 
Kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi 
Pankkiyhteydet: Oma Säästöpankki Riihimäki 
FI17 4262 1120 0338 76.  Jäsenmaksu 25 €/v viestikenttä 
5050, muut maksut, selvitys kenttään. 
FI45 4108 0010 4542 32 Lahjoitukset lupa-alueelta.  
Kenttään mahdollinen toive, esim. lastenleirit, Uusi Elämä 
keskus, avustustyö kohdealueilla, kirjeet vankiloihin jne.  
Rahankeräyslupa: Myöntäjä Hämeen poliisilaitos ajalle 
21.3.2018 – 21.03.2020.  Alue: Kanta-Hämeen ja Päijät-
Hämeen maakunnat. Luvan N:o  RA/2018/312. 
Lahjoitetut varat käytetään evankeliointi- ja 
humanitääriseen työhön Venäjällä Pietarissa, sen 
lähialueilla, Virossa ja Ukrainassa sekä lasten leireihin 
kohderyhmille Suomessa lupaehtojen mukaisesti. 
 
 
Vera lehti, toimitus ja taitto Heidi Antinsalo, 
heidi.antinsalo@gmail.com  

ILMOITUKSIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makasiini 
Kauppakuja 10, Riihimäki. 
Avoinna arkisin ti –pe 12-17 
(Kesälauantait kiinni) 
Lahjoitukset ja muut kysymykset Helena 
0503734070 
………………………………….. 

Kesäinen käsityökahvila Makasiinissa 

avaa ovensa kesämaanantaisin: 2.7., 16.7., 30.7., 
13.8. 

Terttu ja Raili toimivat käsitöiden ohjaajina, 
Aune kahvilan emäntänä. 

Tervetuloa käsityösi kanssa kahvittelemaan tai 
vaikka vain kahville ja rupattelemaan klo 13-16 
näinä päivinä Makasiiniin! 
….…………………………….. 

 

 

Sunnuntaina 5.8. klo 13  
Peltolassa vierailee 
Lämminkoti-ryhmä Viipurista johtajanaan      
Lev Kraemer ja nuorten tanssi- ja lauluryhmä. 
Kahvitarjoilu. 
Ilmoittautuminen Helena 0503734070 
 
….…………………………….. 
 
Perjantaina 10.8. klo 18  
SAPATTIATERIA Peltolassa 
MukanaViron Ebenezer järjestöstä ystäviä. 
Ruokailu 18 € 
Ilmoittautuminen Helena 0503734070 
 
………………………………….. 
 
GRIGORILLE AUTO 
 
Keräyksemme jatkuu. Olemme luvanneet 
avustaa Isä Grigoria uuden  
(käytetyn) auton hankinnassa, jotta hän pystyy 
hoitamaan palvelutyötään  
Venäjällä vähäosaisempien lähimmäistemme 
keskuudessa sekä auttamaan  
orpokotilapsia heidän mitä vaikeimpien 
asioidensa hoidossa. Kiitos jo  
osallistuneille. Tavoitteeseen on vielä paljon 
matkaa. Ehkä viidesosa on  
vasta koossa. Tosin ystävät Mäntsälästä ja 
Miehikkälästä ovat luvanneet  
tulla mukaan. 
Muistetaan Grigoria! Tapani 
 
Avustustilimme on FI45 4108 0010 4542 32 ja 
viitteeksi Grigorille auto. 
 

Lastenleiri 
 
Lastenleiri Pietarin lastensuojeluyhdistyksen turvakotien 
lapsille Valkealassa 23.7. – 1.8.  
Leiri on hyvä paikka kertoa evankeliumia, opettaa 
raamattua ja laulaa yhdessä. Muistathan leiriä rukouksin! 
Avustustilimme on FI45 4108 0010 4542 32 ja viitteeksi 
lastenleiri.  


