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Hyvät Idäntyön ystävät 
     Viime vuosi oli yhdistyksellemme todellinen toiminnan vuosi. Avus-
tustavaraa, vaatteita, huonekaluja, astioita ja elintarvikkeita välitimme 
yhteistyökumppaneillemme kenties enemmän kuin koskaan ennen. Pel-
tolassa kävi vierailijoita, kotimaisia ja ulkomaisia kenties enemmän 
kuin koskaan ennen. Uusi kirpputorimme Makasiini toimi hyvin ja ta-
loudellisesti toimintamme oli turvattua koko vuoden. Kaikessa yhdis-
tyksemme toiminnassa on ollut Jumalan siunaus mukana koko ajan, 
muuten ei asiaa voi selittää. Kiitos Herralle. Lisäksi meillä on ollut onni 
saada hyvät yhteistyökumppanit. Me olemme vain välikäsi, me väli-
tämme muilta saamiamme avustustavaroita ja elintarvikkeita, sekä sel-
vää rahaa, vähäosaisemmille lähimmäisillemme Venäjällä, Virossa, Lat-
viassa ja Ukrainassa, aina Israelia myöten. 
     Yhdistyksemme perustettiin Venäjällä tehtävää vankilaevankeliointia 
varten. Vankiloihin emme ole päässeet enää lähes kymmeneen vuoteen. 
Nyt tehtävämme on avustaa ja varustaa sellaisia seurakuntia ja yhtei-
söjä, jotka evankelioivat puolestamme. 
     Sen lisäksi, että Peltolassa kurssien ja vierailijoiden määrä on lisään-
tynyt kovasti, on erityisesti elintarvikkeiden välitys lisääntynyt viime 
vuoden aikana moninkertaiseksi. Kiitos siitä kuuluu Mäntsälän Hellun-
taiseurakunnalle, josta mekin olemme voineet hakea ja välittää elintar-
vikkeita useita kymmeniä tonneja. Saajina ovat olleet eri seurakunnat 
Venäjällä ja Virossa. Venäjältä eri seurakuntien jäsenet saapuvat Viipu-
rista, Pietarista ja joskus kauempaakin Peltolaan hakemaan elintarvik-
keita. Viime viikon perjantaina-lauantaina heitä kävi 18 henkeä. Ajatel-
kaapa jos meillä itsellämme olisi sellainen tilanne, että olisimme pako-
tettuja lähtemään elintarvikkeita hakemaan itsellemme ja läheisillemme 
yli 400 kilometrin päästä ja naapurivaltiosta, kuten suurin osa venäläi-
sistä hakijoista nyt tekee, osa viikoittain. 
     Viroon toimitamme elintarvikkeita Narvaan, Sillamäelle sekä erityi-
sesti Valgaan josta baptisti-kirkon opettaja Oleksand Kubit hakee kuor-
man kerran kuukaudessa ja jakaa niitä Viron ja Latvian puolelle. 
     Ongelmiakin on. Meidän aktiivijoukkomme keski-ikä on huolestutta-
van korkea. Ja erityisesti Helena tarvitsisi apua, lisäkäsiä Peltolan keitti-
ölle. Mutta työ on Herran. Häneen luottaen jatkamme. 
     Kiitos kaikille teille, todella suurelle joukolle, jotka olette yhdistyk-
semme työtä tukeneet taloudellisesti ja työpanoksellanne! 
Idäntyön hallituksen jäsen Tapani Vanhala 
 
           

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TERVESIÄ MAKASIINISTA! 
 
     Lauantaiaamuna olen avaamassa Makasiini kirpputorin oven lukkoa, kun pysähdyn, ja käännynkin katsomaan 
isoa näyteikkunaa. Hymyilen, kun huomaan poikani vanhat sukset ikkunassa. Kahvipannu ja mukit tuovat 
mieleen hiihtoretket pohjoisessa. Onpa Tuula ollut kekseliäs taas, mietin kun avaan lukon ja astun myymälään. 
Katselen ympärilleni, mitä uutta on tullut viime kerrasta. Ahaa, tuohon on tullut kaappi ja taulut ovat vaihtaneet 
paikkaa. Helena on tainut tuoda täydennystä. Samalla sytyttelen lamppuihin valoja ja väännän kassakoneen 
avaimesta virran päälle.  Haen pohjakassan ja silmäilen vielä, että yleisilme on siisti. Asiakkaat voivat tulla, ja 
joku ohikulkija pysähtyykin katselemaan ikkunan taakse. Hetken kuluttua sama nainen astuu sisään, ja kysyy, 
että mikäs liike tämä on, en ole ennen käynytkään... 
     Kerron, että olemme idäntyön kirpputori ja olemme olleet tässä jo melkein vuoden. Ai kirpputori, on 
kommentti hyvin usein. Voi miten siistiä ja kaunista täällä on. Usein asiakkaat kertovat ihailleensa ikkunoita, ja 
kerron, että niitä somistaa ihan ammattilainen, meidän vapaaehtoinen hänkin. Asiakkaat kysyvät usein, 
saammeko tavarat lahjoituksena, ja myönnän, että kyllä. Aivan kaiken. Ja ylpeänä voin kertoa, että kaikki tuotto 
menee lyhentämättömänä humanitaariseen työhön. Venäjälle, Ukrainaan ja Viroon esimerkiksi. Tähän asiakkaat 
usein jatkavat, että ottaisimmeko häneltäkin vanhoja vaatteita ja kodintavaraa. Mielihyvin otamme! Lisään, että 
mielellään ei isoja määriä kirjoja, koska niitä emme luonnollisestikaan toimita rajan taakse. Kerron, että suurin 
osa lahjoituksista menee eteenpäin, kuten lähes kaikki vaatteet ja lasten tavarat. Uudelle asiakkaalle annan vielä 
Vera-lehden mukaan tutustuttavaksi.  
     Päivystysvuorot aikana käy parikin tuttua asiakasta tuomassa tavaraa, jonka otan vastaan, ja vien varastoon 
odottamaan lajittelua. Sellaisina hetkinä, kun asiakkaita ei ole, ehdin lajitella vaatteita säkkiin ja nostaa 
rullakkoon odottamaan kuljetusta. Laskostan tyhjiä muovipusseja, jotka käytetään nekin uudelleen. Keitän myös 
kahvia, ja tarjoan asiakkaille, jos maistuu. Joku poikkeaa hakemaan uuden Veran. Toinen tuttu asiakas poikkeaa 
katsomaan, mitä uutta on tullut. Ehdimme rupatella samalla myös kaikki kuulumiset. Lakaisen vähän lattiaa ja 
järjestelen hyllyä, jossa on villalankoja. Astiahyllyssä on kivoja kahvikuppeja, ja harkitsen, pitäisikö ostaa ne 
itselle.  
     Yhtäkkiä huomaan kellon lähestyvän kahta, ja ihmettelen, näinkö nopeasti päivä taas meni. Alan sammutella 
valoja ja otan kassakoneesta päivän myyntiraportin. Kirjaan sen vihkoon ja olen iloinen, että myyntiä oli taas 
tämän verran. Makasiinilla on tärkeä paikka varankeruussa Idäntyölle. Ja itse saan hyvän mielen, kun tiedän, että 
apu menee perille sitä tarvitseville. 
     Haluaisitko sinä joskus antaa muutaman tunnin ajastasi tähän toimintaan? Laita rohkeasti sähköpostia lehden 
takasivulla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Siis saaskilahtieila@gmail.com. Tai tule käymään ja kysymään lisää, 
olemme avoinna tiistaista perjantaihin klo 12-17 ja lauantaisin kymmenestä kahteen. Nähdään Makasiinissa!  
T. Eila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Makasiinissa. Kuva: Helena 

”Olen huomannut, kun ryhdyn rukoilemaan jonkin erityisen tarpeen puolesta, käy usein niin, että 
minulle tarjoutuu tilaisuus tutustua henkilökohtaisesti kohteeseen.” Corrie Ten Boom 
 
Rukoilemalla Idäntyön puolesta, saatat pian huomata olevasi itse toiminnassa mukana jollain tavalla. 
Jumala räätälöi sinulle oman näköisesi paikan palvella Hänen valtakunnan työssään, mutta se usein 
alkaa rukouksesta. 



 
 

  
 
         

Ompelukurssi Samohvalovissa! 
     Idäntyön pioneerit aloittivat vuonna 2005 ompelukurssit Samohvalovissa. 
Kipinä siihen saatiin, kun varastollemme yhtäkkiä alkoi tulla kankaita,  
ompelutarvikkeita ja jopa ompelukoneita. Anneli Helminen ja  
Raili Ylä-Tuuhonen saatiin opettajiksi ja Helena sopi autonkuljettajaksi ja  
keittiöön ja tulkkejakin riitti. Kursseja pidettiin neljän vuoden aikana  
toistakymmentä, vaikka matkaa perille oli lähes tuhat kilometriä ja  
tiet todella huonoja silloin. Viimeiseksi lahjoitettiin ompelukoneet  
kurssilaisille, joita oli kaikkiaan kolmekymmentä. Aikaa tästä on kulunut jo  
lähes 10 vuotta. 
     Natasha Gerasimova, joka nyt asuu vakituisesti juuri täällä Samohvalovissa,  
Zavet-keskuksessa, haluaisi aloittaa vastaavat ompelukurssit lähiseudun naisille. 
Tämä Natasha oli myös kurssilaisemme silloin aikoinaan ja on kehittynyt hyvin 
taitavaksi ompelijaksi. Hän myy netissä ompelemiaan lastenvaatteita sekä  
uskonystäville ilmaisiksi lahjoiksi. Todella hienoa työtä! 
     Natasha on huomannut, että lähiseudut ovat vailla työpaikkoja, perheiden tulot ovat siksi tosi vähäiset, 
mutta ompelemalla voisi ansaita. Muutamia innokkaita naisia on jo käynyt harjoittelemassakin hänen 
koneillaan. Natasha lähetti meille toivomuksensa: kankaita, muita ompelumateriaaleja ja tarvikkeita, jos 
mahdollista ompelukoneita ja saumureita! Tosi haastavalta tämä ajatus tuntuu nytkin, mutta toteutuihan yritys 
jo kerran aiemminkin! 
     Ystävät, rukoillaan asian puolesta! Ja toimitaan, jos se on mahdollista, hankkeen toteuttamiseksi! Minuun 
voi ottaa yhteyttä, kun jostakin löytyy yksinäinen ompelukone tai tarvikkeita. 
Helena 
     PS) Kyllä Jumala voi! Holmissa yksinhuoltajaäiti oli vailla hampaita ja se nousi esteeksi hänen työpaikan 
saannilleen. Verassa esitettiin vetoomus hänen puolestaan ja tarvittava summa, 1000 € saatiin lahjoituksena. 
Kiitos lahjoittajalle ja kiitos Jumalalle! Helena 

Perjantai-ruuanhakupäivä 
     Venäläiset ystävämme ovat yhä laajenevassa 
määrin ruvenneet hakemaan ruokaa perheilleen, 
seurakunnilleen ja turvakodeilleen suoraan täältä 
meiltä Hausjärveltä. Aiemmin se toimitettiin 
Miehikkälään tai Haminaan, josta sitä haettiin. Näin 
toimitaan edelleenkin Uusi Elämä keskuksen 
ruokien kanssa, Tapani vie ruokakuorman lähemmäs 
rajaa, josta keskuksen väki sen noutaa. Mutta nämä 
lukemattomat pienet seurakunnat ja ryhmät Venäjän 
rajalta Viipuriin ja Pietariin haluavat myös osansa 
ruuasta. Sen takia he ovat valmiita matkan 
rasituksista huolimatta tulemaan tänne Hausjärvelle 
asti sitä itse hakemaan.                     
     Samalla viedään myös vaatteita tarvitseville. 
Nämä ovat kovia reissuja. Eri ikäisiä lapsia on usein 
mukana, tuohan jokainen tullessaan mahdollisuuden 
ottaa sen 50 kg lisää vietävää. Peltolassa he viettävät 
aikaansa leikkien ja lasten kristillisiä elokuvia 
katsellen. Jotkut ryhmät jopa auttavat siivoamalla 
huoneita tai ovat Riston apuna. Aamulla yön 
levättyään he sitten jatkavat matkantekoa, nyt 
kotiinpäin. Ja yleensä hyvin, hyvin kiitollisina!                
     Näin olemme voineet auttaa monilapsisia tai 
muuten ahdingossa olevia perheitä, kiitos Jumalalle 
siitä! 
     Ja ruokaa, sitä riittää! Tiistaisin ja perjantaisin 
ovat ruuanhakupäivät Mäntsälästä, sikäläisen 
helluntaiseurakunnan ylläpitämästä 
ruokajakeluvarastosta, jonka asiakkaita olemme 
olleet jo useita vuosia. Helena 

 
 

 
Ruuanhaussa kaksi eri ryhmää, joista toinen lähti 
lauantaiaamuna 27.1. ja toinen saapui muutama tunti 
myöhemmin ja lähti sunnuntaina. Kaikki iloisena, 
paljon hyvää ruokaa ja vaatteita mukanaan 
puutteenalaisille.  

 
Kuvassa Natasha                 
Gerasimova 

 



 

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 
Mikael Antinsalo, antinsalo@gmail.com 
Heidi Antinsalo, heidi.antinsalo(at)gmail.com   
Mikko Krohn 0407492594 
Eila Sääskilahti, saaskilahtieila(at)gmail.com   
Sabih Ul Masih, sabih.ulmasih(at)pp.inet.fi 
www.riihimaenidantyo.fi 
 
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 Heidi Antinsalo 

ILMOITUKSIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makasiini 
Kauppakuja 10, Riihimäki. 
Avoinna arkisin ti –pe 12-17 
                     lauantaisin 10-14 
Lahjoitukset ja muut kysymykset Helena 0503734070 
 
----------------- 
Sapatti-ilta Peltolassa 

23.2. 2018 klo 18 alkaen 

Vieraana Pietarista Beit Haverim seurakunnan 
johtaja, muusikko Jevgeni Tsiprush tulkkinaan 
pastori, kirkkoherra Grigori Lakomov. 

Sapattiaterian hinta 16 €, ilmoittaudu ajoissa 
Helenalle 0503734070 

………………………………….. 

Riihimäen Idäntyö ry:n 

YSTÄVÄPÄIVÄ 11.2.2018 klo 14 

Perinteisen uudenvuoden lounaan sijaan vietämme 
nyt ystävien juhlalounasta. Toivottavasti 
mahdollisimman moni Idäntyön ystävä, tukija ja 
vapaaehtoinen pääsee mukaan puolisoineen. 
Tapaamme myös muita auttamisverkostomme 
tekijöitä. Ilmoittaudu viim 5.2. Helenalle. 

………………………………… 

KÄSITYÖKERHO 

kokoontuu edelleen Kirkkopuiston srk-kodissa klo 
13-16 

13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5. 

………………………………… 
Riihimäen Idäntyö tekee matkan                           
UUSI ELÄMÄ-KESKUKSEEN Kotliin 
28.2 -2.3.2018.                                                
Menemme ystäviä tapaamaan. 
Matkan hinta 80 euroa.                                   
Ilmoittautumiset Tapanille 
0400-307475, tapani.vanhala@kolumbus.fi  
 

 
 
Elintarvikkeiden jakoa Valgan babtistiseurakunnassa. 
 

 
Oleksandr Kubit 7-lapsisen mustalaisperheen 
luona elintarvikkeita viemässä Latviassa. 
 


