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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry HUHTIKUU 2016 
 
 
 Hyvät Idäntyön Ystävät 
Meillä on kohta yhdistyksen kevätkokouksen aika. Kokousta varten 
olemme laatineet viime vuodelta toimintakertomuksen sekä tehneet ti-
lit ja tilinpäätöksen. Se on Ilomäen Mikko, joka meillä on hoitanut ti-
lit jo useamman vuoden ajan. Noin 450 kuittia ja runsaat 40 tuhatta 
euroa on se kokonaispaketti, jonka kanssa Mikko vuosittain ahkeroi. 
Viime vuoden tulos oli meille erikoinen, menomme olivat selvästi tu-
loja suuremmat. Edellisenä vuonna taas olivat tulomme arvioitua suu-
remmat ja säästöä jäi. Viime vuoden aikana tilanne tasaantui ja nyt 
olemme normaalissa tarkan taloudenpidon tilanteessa. Suurimmat me-
nokohteet viime vuonna olivat yhteistyökumppanimme Mirotvorets-
seurakunnan toiminnan tukeminen Pietarissa, Peltolassa pidettyjen 
leirien kulut ja Uusi Elämä-keskuksen tukeminen. Myös matkoihin ja 
polttoaineisiin meillä aina kuluu rahaa tuntuvasti. 
Alkuvuoden olemme pärjänneet taloudellisesti hyvin, kun suuria me-
noja ei ole ollut. Ensi kesäksi olemme varautuneet useampaankin eri-
laiseen leiriin Peltolassa. Nyt ei vielä ole täyttä selvyyttä montako 
näistä leireistä toteutuu. Saattaa olla niin, että ensi kesänä Peltolassa 
on leireillä lapsia Ukrainasta, Tallinnasta sekä Venäjältä. Osaamme 
kertoa tarkemmin niistä myöhemmin. Ne vaativat meiltä runsaasti ra-
haa sekä talkootyötä. Taloudellisesti kesän leireihin meidän on alet-
tava varautua välittömästi. Toivomme, että te ystävät olisitte edelleen 
taloudellisesti mukana tukemassa Peltolan leirejä. Viime kesän leirien 
kulut olivat tilinpäätöksen mukaan 6500 euroa. 
Elokuussa 5. - 7.8. Hengen Uudistus Kirkossamme-yhteisö järjestää 
kesäpäivät Riihimäellä. Idäntyö on lupautunut hoitamaan tilaisuuden 
ruokailut alusta loppuun. Niistä tulee suuret talkoot meille ja väkeä 
tarvitsemme paljon. Onnistuessaan ne myös antavat meille tuloja hy-
vin. Tosin tulot tulevat vasta leirikesän jälkeen. Voisitteko jo nyt mer-
kitä kalentereihinne tämän ajankohdan.  Muistamme teitä kun alamme 
koota työtekijöitä pitojen läpiviemiseksi. Toimintakertomuksessa ar-
vioimme, että viime vuonna yhdistyksemme eri tehtävissä talkoolai-
sena oli yhteensä noin 70 eri henkilöä. Kiitos teille kaikille! 
Jäsenmaksuja on tullut tähän mennessä viitisenkymmentä. Ihan hyvin 
kun vasta neljännes vuodesta on mennyt. 
"Kristus sanoo: Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan 
ja uskokaa minuun." Joh.14:1 
     Puheenjohtaja Tapani Vanhala 



 

 

 

 

 

MENNEET TAPAHTUMAT: 
 
Riihimäen Idäntyön ryhmä kävi Pietarissa 
26.- 28.2. Yksi retken kohokohtia oli käydä 
tapaamassa Masha-kodin tyttöjä. Keksittiin 
viedä tytöt Burger Kingiin syömään, niin että 
saatiin kaikki tytöt koolle. Kympin suunni-
telma! 
 
 
Kun vatsat olivat täynnä, oli helppo siirtyä 
hengellisen ravinnon ääreen. Päivi Ranta Es-
poosta puhui hyvän ja pahan valinnanvapau-
desta, josta Sasha Kirjunov jatkoi vakuutta-
vasti. Koskettavan sanan ansioista yksi uusi 
tyttö, jonka äiti oli juuri menehtynyt huumei-
siin, murtui ja hänen kanssaan rukoiltiin. 
Myös kasvattajien kiinnostus hengellisiin asi-
oihin on lisääntynyt huomattavasti. Tosin ru-
kousta tarvitaan edelleen, sillä he vaikuttavat 
paljon tyttöjen elämään. 
 
 
Kirpputori Makasiinin 4 v synttärit 19.2 su-
juivat hyvin perjantain kylmästä säästä huoli-
matta. Kaukaisimmat asiakkaat olivat Japa-
nista asti. He ostivat tuliaisikseen suomalaisia 
vanhoja käsinkirjailtuja pikkuliinoja ja Ara-
biaa. - Makasiini on auki arkisin klo 12-17. 
 
 
Tässä kuva Helenan ja Riston Haapsalun 
matkalta Eesti Toidupankin (Eestin Ruoka-
pankki) työntekijä Terje Vihur toimittaa ruo-
kaa ympäröiviin kuntiin sosiaalitoimen osoit-
tamille vähävaraisille perheille.  
Vieraita Peltolassa:Andrei ja Irina Borshakov 
ja muutamia perheitä Elämä Kristuksessa 
seurakunnasta Pietarista, isä Grigori ja Muru-
govin perhe, siis yhteensä noin parinkymme-
nen hengen ryhmä oli lomailemassa Pelto-
lassa 5.-11.3. Murugovit olivat mukana myös 
Sanan ja rukouksenillassa 7.3.keskuskir-
kossa.  
 



 
 

 

Elintarvikkeita Viroon 
  
Saamme Mäntsälän Helluntaiseurakunnasta viikoittain elintarvikkeita, joita toimitamme yhteistyökumppaneil-
lemme. Helmikuun lopulla Mäntsälään oli kertynyt suuri määrä juuri päiväyksiltään vanhentuneita elintarvik-
keita. Saimme järjestymään asiat niin, että veimme kolme pakettiautokuormaa, noin 3 tonnia elintarvikkeita 
Viroon. Kohteina olivat Narvassa venäjänkielinen helluntaiseurakunta, Rakveressa vapaakirkon seurakunta, 
Väike-Maarjassa luterilainen seurakunta sekä Haapsalussa Toidupank eli seurakuntien yhteinen ruokapankki. 
Kaikki ovat meille vanhoja tuttuja avustuskohteita. Kuormat sisälsivät jogurtteja, raejuustoa, maitoa ja kink-
kulihaa. 
Tapani Vanhala 
________________________________________________________________________________________ 
Palveluksen haetaan kesäleireille: henkilökuntaa, lasten ohjaajia ja avustajia, autollisia kuljettajia yms. 
Kesän tulevia leirejä: 
Kuoroleiri 24.6 -2.7 Peltolassa 
Ukrainan lastenleiri 4.-9.7 Peltolassa 
Uusi Elämä leiri heinäkuussa 
Pietarin lasten leiri 8.-18.8 Valkealassa 
________________________________________________________________________________________ 
Vuoden 2015 toiminnasta lyhyesti 
Yhteistyökumppaneinamme ja avustuskohteinamme Pietarissa olivat jo vakiintuneet: - Mirotvorets-seura-
kunta, joka auttaa köyhiä perheitä, vankilasta vapautuneita, kodittomia, sairaita ja katulapsia. He myös 
tekevät sisälähetystyötä usealla paikkakunnalla Pietarin alueella. 
- Laupias Samarialainen  asuntolat, - Masha ja Nadeshda lastenkodit sekä - Uusi Elämä- keskus Kingissepin 
alueella, sekä -Samohvalovin kuntoutuskoti vapautuneille vangeille. 
Uutta vuonna 2015 oli, että kesällä järjestimme Peltolassa kaksi leiriä venäläisille kumppaneillemme. Toi-
nen oli jo perinteinen Masha- ja Nadeshda- lastenkotien lapsille ohjaajineen. Toinen leiri oli Uusi Elämä-
keskuksen henkilökunnalle lapsineen. 
Uutta oli elintarviketoimitusten merkittävä kasvu niin Viroon kuin osittain myös Venäjälle. 
Uutta oli myös Helena Jokisen järjestämä suuri avustuskeräys Ukrainan pakolaisille. Yksi iso avustuskuorma 
Ukrainaan lähti jo ennen vuoden loppua ja kerättyä tavaraa jäi vielä toiseenkin lähtöön. Yksi suuri avustus-
kuorma vietiin Rakveren Vapaaseurakunnalle Viroon. Lisäksi Viroon vietiin eri seurakuntiin 10 omaa ja lu-
kuisia virolaisten noutamia pakettiautokuormia vaatetta, huonekaluja ja elintarvikkeita. Evankelioimis- ja 
avustusmatkoja omin autoin Venäjälle tehtiin noin 30 kertaa. 
Juutalaistyötä on tehty kunnostamalla Peltolan Exoduskotia, viettämällä sapattiaterioita Peltolassa, tuke-
malla "Lämmin koti"- yhdistyksen toimintaa Viipurissa ja messiaanista Uusi Toivo-seurakuntaa Pietarissa. 
Erilaisissa talkootehtävissä vuoden aikana on ollut yhteensä noin 70 henkeä, joista suuri osa kesäleireillä. 
Yhdistykseen kuului jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä 70. TV 

Kuva: Masha ja Nadeshda -lastenkodit 



            

 
 
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 
kalevi.kortesmaa@gmail.com 
 
Rahast.hoit. Mikko Ilomäki 0400823755 
mikko.ilomaki@phnet.fi 
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 
Aleksandr Kirjunov sasha.kirjunov@gmail.com 
Heidi Antinsalo heidi.antinsalo@gmail.com 
Risto Jokinen jokisenristo@gmail.com 
Mikko Krohn mikko.krohn@gmail.com 
Hannu Tuunanen hannu.tuunanen@luukku.com 
Eila Sääskilahti eila.saaskilahti@hyvinkaa.fi 
 
Kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi 
Vera lehden toimitus ja taitto Sanni-Maria Seppänen-
Kirjunova ja Heidi Antinsalo. 
 

 

RAAMATTUKURSSI 2-3.4.Peltolassa 
aihe: Raamatun käyttöohjeita 
opettajina Gunnar ja Lisa Weckström 
Ilmoittaudu Helenalle viim. 1.4. 
_________________________________________ 
SEMINAARI: Suomalaisten heprealaiset juuret  
9.4. Peltolassa 
Pääpuhuja ins/ evankelista Ossi Ikonen 
Ohjelmaa klo 9-18: luentoja Israelin ennalleen aset-
taminen, Suomen juuritutkimus, ym. keskusteluja, 
ylistystä 
Ruokailut ja kahvit yht 20e/pv 
Ilm 2.4 mennessä Seija Aitto-Oja  
seijaaittooja@gmail.com, puh 0456787771 
Tervetuloa! Hämeen messiaaniset ry 
_________________________________________ 
TULEVAT MATKAT 
Matka Pietariin 15-17.4. Ilmoittaudu mahdollisim-
man pian Ristolle. Hinta 50e. 
_________________________________________ 
Riihimäen Idäntyö ry 
KEVÄTKOKOUS Peltolassa 24.4. klo 15 
aiheina vuoden 2015 toiminta ja tilit 
kakkukahvit 
Tervetuloa! 
_________________________________________ 
Mikko Matikaisen LÄHETTÄJÄTAPAAMINEN  
31.4. Peltolassa klo 11 
Raamattuluentoja, kuulumisia, Sanan ja rukouksen 
ilta. 
Ruokailut 20e / päivä. 


