
 
 

 
 

Rakkaat Idäntyön ystävät, 
 
     helmikuun Vera-lehti on tuplasti paksumpi kuin tavallisesti. Olemme koonneet ison paketin tuoreita kuulumisia 
ja uutisia mm. Kroatiasta, Pakistanista, Ukrainasta ja Venäjältä. Olemme kiitollisia jokaisesta työmiehestä, joka on 
laittanut hihansa heilumaan Jumalan pelloilla. Sivulla kuusi Helena muistelee, kuinka työtä on alusta asti ollut pal-
jon, ja se on tehty, jotta evankeliumi voisi mennä eteenpäin.  
 
      Sanoja tärkeämpää onkin usein teot. Sydän puhuu rakkauden kieltä niissä teoissa, joita ihmiset tekevät toinen 
toisillensa. Rakkaus näyttää usein hyvinkin käytännölliseltä. Voit lukea tästä lehdestä paljon kirjoituksia teoista, 
joiden vaikuttimena on ollut rakkaus. Yhtenä lisänä haluan kertoa Grigorista, joka palvelee Inkerin kirkoissa, mutta 
iltaisin hänen kotinsa ovelle tulee entisiä orpokodin lapsia, joiden elämä on solmussa. Nuoret tarvitsevat käytännön 
apua, joten hän ruokkii, pesee ja auttaa jokaista. Lisäksi hän rukoilee jokaisen puolesta. Tällainen palvelutyö toimii 
vain rakkaudesta käsin. Rukoillaan Grigorille voimia.  
 
      Jumala teki suurimman rakkaudenteon meille. Näkymätön maailma muuttui ihmisille näkyväksi, kun Jeesuk-
sessa Sana tuli lihaksi. Jeesus nimikin merkitsee pelastajaa. Jeesus pelasti meidät synnin seuraukselta: kuolemalta, 
jotta saisimme iankaikkisen elämän. Koska Jumala rakasti meitä niin paljon, niin emmekö mekin ole valmiita lait-
tamaan hihamme heilumaan rakkauden tähden, ja siksi, että mahdollisimman moni löytäisi perille Taivaan kotiin.  
 
Siunaavin talviterveisin Heidi Antinsalo,  
Riihimäen Idäntyön hallitus 
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Terveisiä Kroatiasta 
 
Seija Uimonen haastattelee Kaisaa,  
kuvassa Seija ja Kaisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanansaattajien toimistolla sain syyskuun alussa Kaisa Tuunasen kanssa siunauksen lyhytaikaiseen  
ja vapaaehtoiseen lähetystyöhön. Olimme Kroatiassa syyskuun alkupuolelta vuoden loppuun. Työskentelimme  
siellä Kutinan kaupungissa pienessä luterilaisessa seurakunnassa. 
 
Kaisa, miten päätit lähteä Kroatiaan? 
 
Matkustimme Seijan kanssa vuosi sitten Suomessa. Yllättäen Seija kysyi: "Haluatko lähteä kanssani Kroatiaan?" 
Hetkeäkään epäröimättä vastasin: "Haluan."  Näin jälkeen päin katsottuna Jumala pani silloin sanat suuhuni. Tehtävää 
siellä riitti koko ajaksi ja olisi ollut vieläkin. 
 
Oliko vaikeaa kun et osannut kieltä? 
 
Ei ollenkaan. En kokenut itseäni ulkopuoliseksi, sillä ihmisten ystävällinen ja välitön suhtautuminen auttoi puhumaan 
jopa ilman sanoja. Sain siellä uuden nimenkin: Katica. Pidin nimestä, sillä nuoruuden ystäväni ovat kutsuneet minua 
aina Katiksi. Ihmettelen Jumalan huumoria ja armoa, että hän lähetti minut osaamattoman palvelemaan ulkomaille. 
 
Millaisia tehtäviä sait hoitaaksesi? 
 
Menin auttamaan käytännön asioissa. Leivoin, laitoin ruokaa, siivosin ja olin valmis tekemään mitä tarvittiin. Näin 
Seija ja Sansan lähetti Elina Braz de Almeida olivat vapaammat hengelliseen työhön ihmisten parissa. Lisäksi lauloin 
paljon ja kovaa sekä jumalanpalveluksissa että kauneimmissa joululauluissa, joita pidettiin seurakunnissa ja Suomen 
suurlähetystössä. Nimittäin sikäläisittäin kansan parissa kova ääni on sanojen lausuntaa, ja jopa nuottien mukaan 
laulamistakin, tärkeämpi. 
 
Kertoisitko jotain ihmisistä ja kokemuksistasi siltä ajalta? 
 
Muutama päivä maahan tulomme jälkeen saimme kutsun viininkorjuuseen. Iloisessa joukossa rypäleiden keruu oli 
hauskaa. Samaan aikaan vartaassa pyöri sika paistumassa. Ja kylläpä se maistuikin hyvälle! Me koimme tapahtuman 
tulojuhlanamme vaikka se on siellä jokasyksyinen asia. 
 
Kutinan seurakuntalainen Sofija tuli heikoilla voimillaan kirkkoon ja oli aina sydämellinen ja iloinen. Niin kauan 
kuin hän jaksoi hän oli siivonnut innolla kirkon tiloja. Voimien ehtyessä toinen seurakuntalainen, Ankica, on 
pääasiassa hoitanut kunnossapidon.  Siellä oloni ajan Ankica, ja muutkin seurakunnan vapaaehtoiset avustajat, saivat 
lomaa  kun pidin huolen siisteydestä. 
 
Melko pian aloitimme myös kotikäynnit.  Vierailimme useiden vanhusten luona eri paikkakunnilla ja veimme 
avustuksia tarvitseville. Ilijan luona istuimme kauan. Hän kantaa yhä sodan jättämiä vammoja sekä mielessään että 
ruumiissaan. Niistä hän puhuu tuntikaupalla ja moneen kertaan. 
 
Joulun aikaan nautimme runsaita aterioita sekä parempiosaisten kodeissa että vaatimattomissa oloissa. Toivon, että 
toimme heille rohkaisua ja tarpeessa oleville apua.  Jumalanpalveluksiakin pidettiin kolmen paikkakunnan kirkoissa. 

 



 
  

Mitä sinulle jää mieleen tästä ajasta? 
 
     Ihmettelen sitä, miten monet tuntevat Seijan äänestä, koska ovat kuunnelleet kirkon radio-ohjelmia. Nuorten iloa 
ja välittömyyttä oli myös elämys nähdä. Ja vielä hyvin tärkeä asia: saimme ihan oikeasti kokea miten suomalaisten 
esirukoukset kantoivat.  
     Seurakunnassa vain Sansan lähetti Elina on palkattuna työntekijänä. Hän huolehtii kaiken sujumisesta. Neno on 
Sansan tuella mediatyöstä vastaava ja samalla auttaa seurakuntaa kaikessa mahdollisessa: säestyksissä tilaisuuksissa, 
kiinteistöjen kunnossa pidossa ja missä tahansa tarvitaan.  
     Oli myös hieno nähdä maata minkä läpi olin ennen vain ajanut ja tutustua sen ihmisiin. Näin paljon luonnon 
kauneutta, mutta myös surullisia kyliä ja kokonaisia alueita, joissa yhä ovat näkyvissä sodan tuhot ja maanjäristysten 
jäljet. Pienen kirkon työntekijät ja jäsenet sekä paljon kärsinyt kansa tarvitsevat tukeamme. Puolet sydämestäni jäi 
sinne. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1: Viininkorjuussa Kaisa, Seija ja talonemäntä 
sekä porsas. 
Kuva 2: Kaisa paistamassa piparkakkuja. Ne saivat 
siellä suuren suosion. 
 

HYVÄ YSTÄVÄ, Pakistanilaiset kristityt ovat nyt hyvin ahtaalla! 
 
     Islamilainen valtio yrittää kaikin keinoin heikentää kristittyjen elinolosuhteita Pakistanissa. Suuri osa kristi-
tyistä joutuu olemaan elinikäisessä velassa ja työskentelemässä tiilentekijöinä lapsesta asti. Riihimäen idäntyöllä 
on mahdollisuus auttaa suoraan kristittyjä perheitä ja olemme avanneet myös sinulle mahdollisuuden osallistua 
konkreettiseen auttamiseen. 
    Kampanjassamme tarjoamme sinulle mahdollisuuden osallistua Pakistanilaisten rutiköyhien kristittyjen autta-
miseen kolmella eri tavalla. 
 
1. Lahjoita 10 € 
Sillä saadaan yhden vuoden koulukirjat tiilentekijöiden yhdelle lapselle, niin että hän oppii lukemaan ja voi 
päästä irti raskaasta tiilentekijän työstä, vaikka tehtaaseen töihin. 
  
2. Lahjoita 20 € 
Sillä voidaan hankkia yhdelle perheelle peruselintarvikkeet kuukauden ajaksi. Ensisijalla ovat perheet, joissa on 
paljon lapsia, on sairautta tai työttömyyttä. 
 
3. Lahjoita 50 € 
Tällä lahjoituksella voimme hankkia tietokoneen nuorelle naiselle. Tietokonekurssin jälkeen hänellä on mahdolli-
suus saada muitakin ammatteja kuin muslimiperheen kotiapulaiseksi tai tiilentekijäksi. Idäntyö kustantaa tietoko-
nekurssin. 
 
Laita Idäntyön tilille merk ”Koulukirjat”, ”Ruokakassi” tai ”Tietokone” 
Tai Riihimäen Idäntyö ry:n myymälässä on lahjakortteja näillä aiheilla ja voit ostaa niitä lahjaksi sellaiselle,  
joilla on jo kaikkea. 



 
  

Pastori Mihail kirjoittaa Ukrainasta 

  
 
     Rakas veli Mikael. Kerron matkastamme Avdiivkaan, joka on ihan rintamalinjan vieressä ja jonne moni ei mat-
kusta. Ei varsinkaan talvella. Herra salli meidän olla Avdiivkassa vielä ennen vuodenvaihdetta klinikan kanssa. Tie-
olosuhteet olivat vaikeat. Lunta satoi voimakkaasti tuulen mukana. Kuten aina, teitä ei siivota heti. Suunnittelimme 
lähtevämme keskiviikkona klo 3.00 Poltavasta. Lähdimme yli tunnin myöhässä. Odotimme kahden ryhmän jäsenen 
saapumista Kiovasta. Bussi, jossa he olivat, myöhästyi lumisateen vuoksi. Sinä yönä monet bussiyhteydet peruttiin. 
Saavuimme Avdiivkaan myöhään, koska Pokrovskin jälkeen koko tie oli ajetun lumen peitossa, joka oli puhdistamat-
toman tien lumenpäälleajamisen seurauksena muodostunut jääksi. Mutta Herralle kiitos, saavuimme turvallisesti pe-
rille ja saimme ottaa vastaan kaikki klinikalle ilmoittautuneet - 84 henkilöä.  
 
     Kaikki olivat erittäin kiitollisia, koska kävijät ovat köyhiä ihmisiä. Jotkut jopa itkivät, kun heidän tarpeistaan huo-
lehdittiin. Kymmenen ihmistä teki henkilökohtaisen uskonratkaisun. Ryhmämme palasi takaisin eri reittiä - lääkärit ja 
hoitajat oli tuotava Balakleyaan, Harkovan alueelle. He asuvat siellä. Yhdessä paikassa maantiellä vastaantuleva 
kuorma-auto luisui, pysähtyi ja tukki tien. Ymmärsimme, että tästä tulee pitkä ajallinen lisäys matkaamme. Navigaat-
torista löytyi kiertotie mutta se osoittautui vaikeaksi. Meidän piti ajaa sitä tietä, jonka traktori oli raivannut vain yh-
delle autolle. Ja piti myös ajaa ylämäkeen. Rukoilin koko ajan, ettei vastaantulevaa autoa tulisi, koska emme 
voisi ohittaa toisiamme. Luojan kiitos kukaan ei tullut vastaan. Palasimme Poltavaan vasta aamulla. Luojan kiitos, 
automme kesti tämän tien. Näin päättyi tämä ei niin yksinkertainen, mutta niin siunattu vuosi Herran palveluk-
sessa. Tämän kertainen matkamme oli 62. klinikka. Se on ihme! Kiitos, rakas veljemme ja ystävämme, kaikesta ystä-
vällisyydestäsi, kaikesta anteliaisuudestasi ja rukouksista!  
 
     Mikaelin loppukommentti: Valoa Idästä lähetysjärjestön varat alkavat olla vähissä ja tätä laupeudentyötä joudu-
taan rajoittamaan. Rukoilkaa tilanteen puolesta, että tarvittava tuki keväälle löytyisi.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1: Verenpaineen mittausta 
 
Kuva 2: Monet, jotka saavat ilmaiseksi lu-
kulasit, haluavat ottaa mukaansa hengel-
listä kirjallisuutta. Uusi Testamentti on 
aina jokaiselle saatavana, muu kirjallisuus 
saattaa olla joiltakin osin loppu 
 
Kuva 3: Silmälääkärillä on ammattilaitteet, 
joilla tarvittavien lasien voimakkuus sel-
viää.  
 

 



 
  

Mietteitä lähetyslinjalle pääsystä  
  
     Myöhäissyksystä Kansanlähetys haki työntekijöitä ulkomaantöihin eli uusia lähetystyöntekijöitä. Omalla kohdal-
lani haku oli jo kolmas ja olin tehnyt päätöksen, että jos nyt en pääse niin sitten en enää pyri koskaan. Ja sitten tuli 
kutsu haastatteluihin. Haastattelusta puolet lähetettiin soveltuvuushaastatteluihin.   
     Ilmeisesti arviointia tehneet soveltuvuuspsykologit saivat minusta ihan realistisen kuvan. Tilanne oli kuitenkin 
hiukan koominen. Hehän kuitenkin arvioivat sitä, pystyykö henkilö, joka on asunut ja tehnyt työtä melkein 20 vuotta 
ulkomailla, tekemään töitä ulkomailla.   
 

 
 
     Minulle osoitetut työt olisivat alustavasti talouden kanssa työskentelyä. Venäjän viranomaisten vaatimukset kiris-
tyvät entisestään koko ajan. Tähän asiantuntemus ja yhteys näissä asioissa Suomen yhdistyksen kanssa ovat tär-
keitä. Toinen osa-alue, johon minulle on annettu mahdollisuus jatkaa, on nuorten ja lasten kanssa toimiminen. Uralin 
rovastikunnan kesän leirit kuuluvat varmaan tähän, koska v 2019 olin jo muutaman viikon eri leireillä.   
     Ennen kentälle lähtöä on koulutusjakso. Kansanlähetysopistolla on tätä varten lähetyslinjalla lähetyskurssi. Osa 
asioista on entiselle Kansanlähetyksen työntekijälle tuttua asiaa. Osa koulutusvaatimuksesta on erityisen hyödyllistä 
ja mielenkiintoista – etenkin se osa pakollisista kursseista, joka on Raamattukursseja. Raamattua ei koskaan opeteta 
ja tutkita liikaa! 
     Haluan myös ottaa selvää mahdollisuuksista yhteistyöhön eri suomalaisten paikallisseurakuntien kanssa, jotta ruo-
honjuuritason yhteyksiä avattaisiin. Menneitten vuosien mahdollisuus olla suomenkielisten kanssa yhteydessä raja-
seuduilla Suomen lähialueilla on vaihtumassa mahdollisuuteen olla tekemisissä nuorten kielitaitoisten kanssa - lä-
hinnä englanninkielisten kanssa.   
     Itse odotan henkilökohtaisesti kovasti takaisin Venäjälle menoa. Pietarin kaupungissa on kontakteja eri ajoilta, 
vanhimmat siltä ajalta, kun opiskelin Neuvostoliitossa 1987. Jotkut Kalevi Lehtisen Missio Leningradin ajalta v 
1990, jotkut Pietarissa asumisen ajalta v 2005–2007 ja tietysti kaikki nämä Riihimäen idäntyön kautta saadut viimeai-
kaiset kontaktit sekä yhteiset Pietarin lastensuojeluyhdistyksen kontaktit.  Melkein kuin kotiin menisi, kun menen 
Pietarissa käymään - jos saan asua kaupungissa niin siitä tulee minulle suuri ilo.   
     Mukavaa on myös, että Inkerin kirkon papeista on jo  
kymmenkunta tuttuja ennestään. Nykyisen piispan, Ivan  
Laptevin kanssa olimme ennen hänen piispaksi tuloaan olleet  
samassa nuorisokonferenssissa luennoijina. Kansanlähetyksen  
Pietarissa oleva lähetti on tällä hetkellä kielikoulussa ja  
pikkuhiljaa tutustuu ihmisiin. Monia olen tulkannut Kansanlähetyksen  
idänpäivillä. Minulla on tässä suhteessa aivan eri lähtökohdat.  
Tänä vuonna idänpäivät järjestetään taas. Toivottavasti ei pelkästään  
etänä. 
     Haluaisin olla kertomassa Riihimäen idäntyölle mitä Inkerin  
kirkossa tapahtuu – jos ei muuten niin tämän Vera-lehden välityksellä.  
Pyydän tässä vaiheessa rukoustukea, että opinnot saadaan vietyä loppuun  
ja että Kansanlähetyksen hallitus tekee päätöksen lähettämisestä.   
 
Mikael Halleen 
   
 
 

     Hakuilmoituksessa ei selvitetty mihin maahan 
lähetystyöntekijöitä tarvitaan ja lähetetään. Itse 
olin edelliskerroista oppinut, että voi hyvin käydä 
niin, että kun jotain suunnittelee itse, niin Juma-
lalla onkin aivan eri suunnitelma. Yksi perhe oli 
menossa Etiopiaan mutta päätyi Papua-Uudelle-
Guinealle raamatunkäännöstyön tukihenkilös-
töksi.   
     Hakuprosessin aikana olen saanut paljon roh-
kaisevia viestejä. Monet Inkerin kirkossa sanoivat 
rukoilevansa minun valintani puolesta. Sain muu-
taman puhelinsoitonkin asiasta ja suurin rohkaisu 
tuli Grigorilta. Hän ihan selvästi kaipasi sellaista 
suomalaista lähetystyöntekijää, joka on valmiiksi 
kielitaitoinen. Ja tietysti ystävyys ja yhdessä viete-
tyt leirit vaikuttivat.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riihimäen Idäntyön taival alkoi tavaran keräyksellä 
 
     Reijo Loikkasen kehotuksesta avasimme autotallin ovia ja ihmiset toivat tavaraa suoraan sinne. Sitten se haettiin 
venäläisin kuljetuksin ja vietiin Reijo Loikkasen perustamaan Pyhän Veljeyden keskukseen. Sieltä se jaettiin kohtei-
siinsa, vangeille ja vankilasta vapautuville, sekä vankien perheille. 
     Vähitellen kuvioon tulivat myös tavaroiden hakureissut ympäri maakuntia. Mieheni Riston kanssa ajeltiin töiden 
jälkeen hakemaan vaatteita ja monenlaista tavaraa, huonekalujakin. Käytiin perheissä ja tapasimme monenlaisia ih-
misiä. Yleensä koimme saavamme näillä reissuilla paljon siunauksia ja lämpimiä terveisiä kuorman lisäksi. Sydämet 
olivat venäläisten avustamista kohtaan lämmenneitä. Matkoihin liittyi usein myös seurakuntavierailuja, silloin piti 
kertoa kokoontuneelle yleisölle Venäjän ja avustustoiminnan tilanteesta vain muutaman Venäjän matkan tehneen asi-
antuntemuksella. 
     Idäntyössä alkoi myös vapaaehtoisten määrä lisääntyä, ihmiset kävivät suorastaan ilmoittautumassa erilaisiin teh-
täviin. Saimme myös työvoimaharjoittelijoita kunnalta, heistäkin monet jäivät vakituisiksi työntekijöiksi. 
     Idäntyön itsenäistyessä vakituisten matkojen ja varastotilojen vuokrien myötä myös varojen tarve kasvoi, vaikka 
evankelistat maksoivatkin aluksi kaikki matkakulunsa itse. Päätimme kokeilla kirpputoritoimintaa. Naistenvaatteita-
han tuli kaikista vaatteista 80%, niitä joutaisi myyntiinkin. Lasten tai miesten vaatteita emme halunneet myydä, ne 
olivat arvokkaampia avustuskohteissa. 
     Aloitimme Torikadun kirppiksellä 1996, siellä muiden joukossa meillä oli 2-3 pöytää ja rekkiä.  Kerran viikossa 
teimme kuorman torille ja haimme tilin. Myynti olikin tuohon aikaan huipussaan, kaikkea myytiin, vaatteiden lisäksi 
kodin tekstiilit, verhot, sängynpeitot, pöytäliinat, olivat oikea myyntivaltti. Kirpparin tuloilla pyöritimme toimin-
taamme tuolloin. Monia ahkeria työtekijöitä meillä on ollut mukana näissä tehtävissä 25 vuoden aikana. Olihan 
työssä monia vaiheita ja siksi usein työskenneltiinkin pareittain. 
     Tämän 30 vuoden aikana on ollut monia kymmeniä, avustajia täällä perustasolla tekemässä sitä perustyötä: loitte 
edellytykset viedä avustustavaraa ja sen kautta viedä evankeliumia Venäjälle, Viroon, Ukrainaan, Moldovaan, Isra-
eliin, Pakistaniin! 
     Muistellessa heitä kaikkia työntekijöitämme, monesti jo edesmenneitäkin, tulee mieleen ensimmäiseksi:  
KIITOS! Tämä kiitos on hyvin pieni, mutta Jumalan siunaus on tullut työnne kautta meidän kuin teidänkin osak-
senne. Olen varma, Hän palkitsee teidät!    
     Helena Jokinen 
 

  
 

 
 

Kuva 1 
 
Metallostroin matkalle 2005 valmis-
tautumassa Lilja Skibjuk ja Paula 
Sandberg, evästauolla. Matkalle pakat-
tiin monille vankien perheille vaatteita 
ja monenlaista apua, sekä vankiloihin 
kokojen mukaan pakatut kassit tarvit-
seville. Yleensä lastausvaiheessa kävi 
ilmi, että autot olivat aina liian pie-
niä.   
 
 
 
 
 
Kuva 2 
 
Olimme ilmoittaneet v 2015 lähettä-
vämme rekan Ukrainaan, ja tavaraa 
tuli runsaasti. Sitä lajittelemassa ovat 
tässä Meri Puikkonen, Tuula Niemi-
nen, Aune Pasanen ja Tuula Sandberg. 
Rekan paperit olivat hyvin monimut-
kainen prosessi, josta emme ihan itse 
selvinneet. 
 



 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    
     
   
    
 

Terveisiä Uusi Elämä-keskuksesta 
 
Viime kesä oli hyvin kuiva myös Kotlyssa ja siksi  
maataloustuotteiden sato jäi osittain hyvin heikoksi. 
Valeri arvioi, että perunasato oli noin 70 prosenttia  
normaalivuoden sadosta. Punajuuret jäivät hyvin pieniksi,  
samoin kaalisato oli vain 25 prosenttia normaalista.  
Porkkanasta sen sijaan tuli erinomainen sato.  
Tilannetta korjaa osittain erittäin hyvä hinta perunasta ja  
porkkanasta. Kaalisato riittää vain omaan käyttöön. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Joulukuussa Uusi Elämässä oli kuntoutettavina 140 henkilöä,  
heistä Preobrasenkassa 60 ja Kotlyssa 80.   
Henkilökuntaa oli 50 henkeä ja lapsia 20. Yhteensä Uusi Elämän henkilömäärä on noin 210 henkilöä. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Soili Lehtosen sukulaiset olivat varanneet ja maksaneet  Pietarista huhtikuussa 2020 The State Hermitage Museum 
Official Hotellista kolme huonetta kahdeksi yöksi. Hinta oli 1360 euroa. Varaus jäi käyttämättä, mutta se oli 
voimassa vuoden 2021 loppuun. Henkilöt, jotka olivat hotellin varanneet, kysyivät, löytyisikö ketään, jotka voisivat 
käyttää hotellivarauksen. Lopputulos oli, että hotelliin pääsi Uusi Elämästä kuusi henkilöä. He ovat henkilökuntaan 
kuuluvia ja talossa jo pitkään palvelleita. Henkilöt ovat: Pavel Radionov ja Julia Radionova, Aleksandr Nosko, 
Grigory Drantsev, Tatiana Alexandrova ja Elena Koksharova. Loma luksushotellissa oli näille ihmisille todella suuri 
elämys, jonka he muistavat lopun elämäänsä. Muun muassa 47-vuotias Pavel Radianov kertoi, että hän 
ensimmäistä kertaa eläissään näki hotellin ja ensimmäistä kertaa eläissään näki porealtaan. Hotellimatkaan sisältyi 
myös Eremitaasissa käynti, kirkossa käynti, teatterissa ja kylpylässä käynnit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Larissan Joulutervehdys kaikille Idäntyön ystäville: Rakkaat ystävät,  
onnittelemme teitä suuresta Kristuksen syntymän juhlasta, joka antoi  
toivoa ihmiskunnalle, antoi toivoa kuolleille ja kadonneille! Kiitos  
rakkaat ystävät rukouksistanne ja avustanne keskuksellemme. Kiitämme 
Jumalaa teistä jokaisesta. Rakkaat veljet ja sisaret, kiitos  
omistautumisestanne ja huomiostanne sekä rakkaudestanne. Kiitos  
Jumalalle teistä kaikista. 
Kiitos rakkaat ystävät, Herra suojelee sinua. Jeesus syntyi jouluna! 
 
Tekstit: Tapani 
Kuvat: Larissa 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
            

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 
FI65 4108 0010 5500 96.  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 
22.3.2020 - 21.3.2022. Alue: Kanta-Hämeen ja Päijät-
Hämeen maakunnat. Luvan N:o RA/2020/204. Lahjoitetut 
varat käytetään evankeliointi- ja humanitääriseen työhön 
Venäjällä Pietarissa, sen lähialueilla ja Virossa, sekä lasten 
leireihin Suomessa lupaehtojen mukaisesti. 
 
Vera lehti, toimitus ja taitto Heidi Antinsalo, 
heidi.antinsalo@gmail.com 

VERAN JAKELU 

Veran postitus päättyy jatkuvasti nousseiden kustan-
nusten johdosta. Tulevaisuudessa lähetämme lehden 
vain sitä erikseen pyytäneille. Voit ottaa asiassa yh-
teyttä allekirjoittaneeseen Idäntyön sihteeriin. 

Lehti on edelleen saatavissa Riihimäen seurakunnista, 
Makasiinista Kauppakuja 10:stä, Holmroosin kulta-
sepänliikkeestä ja Peltolasta. Useimmat jo lukevat 
lehden sähköpostin kautta. Voit ilmoittaa oman osoit-
teesi sihteerille. Lehti on luettavissa myös Facebook-  
sivuiltamme, ja WhatsApp-ryhmästä, joihin on mah-
dollista liittyä. Uusiin ja myös vanhoihin lehtiimme 
voit tutustua kotisivuillamme                           
www.riihimaenidantyo.fi.  Mahdollisuuksia on to-
della monia. Toivottavasti löydät näistä itsellesi sopi-
van tavan myös jatkossa olla mukana Veran lukija-
kunnassa ja tukemassa Idäntyötä.  

Kalevi Kortesmaa 

Riihimäen idäntyön sihteeri 

kalevi.kortesmaa@gmail.com  puh 0440122147 

 
 
 
 
  

JÄSENMAKSU ASIAA 
 
Näin vuoden alussa on hyvä muistaa maksaa vuoden 
2022 jäsenmaksu. Sen voi suorittaa tilille:  
Oma Säästöpankki Riihimäki 
FI65 4108 0010 5500 96.   
Viestikenttä 5050. 
Jäsenmaksun suuruus on 25 €/v. 
Kiitos, kun olet mukana Riihimäen Idäntyössä! 
 
 

 

Idäntyön Juhlamessu 27.2 klo 10  
Keskuskirkossa tai striiminä.  
Saarna rovasti Matti Kolehmainen.  
Kirkkokahvilla mukana Pirkko Arola ja Soili Juntumaa. 


