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Ehtaa ruisleipää 

”Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja 
antaa maailmalle elämän." Joh 6:33 

 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

HUHTIKUU 2017 
      
Rakas Idäntyön ystävä! 
 
          Joko olet käynyt uudessa Makasiinissa? – Jos et ole, suosittelen 
käyntiä siellä! Voit hämmästyä, miten upealta voi näyttää kirpputori. 
Eikä tämä ole pelkkä sisäpiirin näkemys, vaan todella usein sisään 
astuneilta asiakkailta kuultu hämmästynyt huudahdus. Kaivataan 
Makasiinissa myös uusia päivystäjiä. Uusi paikka on tuottanut niin 
paljon enemmän työtä, että pieni aktiivisten päivystäjien joukko on 
jaksamisensa rajoilla. Mutta odotamme tilanteen toki pikkuhiljaa 
paranevan. 
          Makasiini on siis Riihimäen Idäntyö ry:n kirpputori uudessa 
osoitteessa: Kauppakuja 10 Riihimäellä. Aukioloajat etsivät vielä 
muotoaan, mutta ovat tällä hetkellä ti-pe 13-18 ja la 10-14. 
Tervetuloa ostoksille kannattamaan hyvää asiaa! 
          Makasiinin kunnostuksessa ja monissa muissakin talkoissa 
paljastuu, miten monenlaisia lahjoja eri ihmisillä on. Ei todellakaan 
tarvitse kadehtia tai vähätellä toistemme ominaisuuksia eikä 
minkäänlaista kokemusta. Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, 
omistamme jokainen ainutlaatuiset talentit. Laitetaan vaan ne käyttöön 
yhteiseksi hyväksi. Siinä ne enentyvät ja kasvavat korkoa Jumalan 
valtakuntaan. 
          Monesti kunnioitetaan ihmisten hengellisiä lahjoja ja 
saavutuksia, muut lahjakkuudet koetaan vain Jumalan 
lohdutuspalkinnoiksi. Mutta Raamattua lukemalla avautuu myös 
tekojen merkitys. Kaikkeen kutsumukseen tarvitaan Jumalan antama 
näky sydämeen. Voimme katsella kärsiviä ihmisiä vaikka television 
kuvista, huokaista ehkä heidän puolestaan pienen rukouksenkin. Mutta 
vasta kun Jumala avaa sydämemme, niin että nämä ihmiset eivät jää 
meille vain kuviksi, vaan tunnemme itsessämme heidän tuskansa, 
silloin rukouksessamme on voimaa. Emmekä enää laske työtunteja 
heidän tähtensä. 
          Niin tänäänkin neulotaan sukkia, kuljetetaan kuormia, tehdään 
pieniä ja suuria remontteja, annetaan omaisuutta ja varoja, tarjoillaan 
kahvia ja pullaa, annetaan sitä kallista aikaa, rukoillaan vaikeuksissa 
olevien puolesta, majoitetaan ystäviä, kerrotaan miten Jumala on 
auttanut, lauletaan kuorossa, hoidetaan lapsia, keitetään soppaa, 
annetaan asiantuntemusta ja ammattitaitoa yhteiseksi hyödyksi, 
lajitellaan ja pakataan tavaraa, julistetaan evankeliumia, kirjoitellaan 
kirjeitä, suunnitellaan lehtiä, maalataan ja nikkaroidaan, ajellaan 
pitkiäkin matkoja tapaamaan avuntarvitsijoita. 
          Ilman Jumalan innoitusta tämä olisi tosi raskasta. Mutta Jumalan 
kanssa tästä tulee elämän tarkoitus, kutsumus, sydämen ilo. 
Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, 
Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan Hänen suuria tekojaan, joka 
teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. 1. Piet.2:9 
 
Helena Jokinen  
 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDÄNTYÖN SEIKKAILUT IDÄN IHMEMAASSA 
          Olen Taisto Pitkänen Haminasta. Ajattelin kirjoittaa vähän tuntemuksia teille Veran lukijoille Riihimäen Idäntyön 
matkoilta. Tein ensimmäisen matkan Pietariin idäntyön kanssa huhtikuussa v 2008 Jukka Järven luotsaamassa ryhmässä. Pietari 
ja vankilat veivät heti sydämeni, olinhan jo pitemmän aikaa halunnut päästä kertomaan ilosanomaa Kristuksesta niille kaikista 
huono-osaisimmille. Seurasi noin kahden vuoden jakso, jolloin tuli tutuksi niin Metallostroin, Kolpinon kuin Sablinokin 
vankilat, kuten myös Gazan vankisairaala. Koin valtavaa tyydytystä ja iloa kertoessani vangeille Jeesuksesta ja samalla myös 
omasta elämästäni tapahtumia ottaen. Vaikka olenkin elänyt traagisen lapsuuden ja nuoruuden, vankilassa elämäntarinastani tuli 
työkalu, jolla sain yhteyden hyvinkin kovia kokeneisiin ihmisiin siellä vankilassa. 
          Vankiloiden sulkeuduttua meiltä, työ muutti muotoaan oleellisesti. Veimme humanitaarista apua eri kohteisiin, joka on 
myös tärkeää maassa, jossa on puutetta aivan perustarvikkeistakin. Tutuksi tuli niin Gerasimovien perhe kuin Mirotvorets 
seurakuntakin ja monet muut kohteet. Mirotvoresissa ja seurakunnan ylläpitämässä miesten kodilla Obvodnijkanalilla tuli pari 
kertaa todistettua Kristuksesta ja omasta elämästäni Kristuksen opetuslapsena. 
          Työn alkuvuosilta on jäänyt mieleen myös Timurovskajan asuntomme. Muistelen lämmöllä niitä hetkiä, kun aamulla 
vielä unissaan syötiin aamupalaa pienessä mutta sitäkin kodikkaammassa keittiössä ja valmistauduttiin lähtemään 
vankilakeikalle. Tai kun perjantai-iltana Timurovskajalle saavuttuamme kävimme Kiran kanssa yhdessä kaupassa ja päästiin 
pitkän matkan jälkeen syömään vähän purtavaa ja lepäämään. Mieleen on myös jäänyt Timurovskajan yhteiset rukoushetket 
iltaisin. 
          Mieltä ylentävää oli myös kokea yhteiset lauluhetket autossa vankiloihin mentäessä. Erikoismaininnan ansaitsee myös 
Helena taitavalla ja luotettavalla ajotaidolla ja suunnistuskyvyllä varustettuna siellä Pietarin ruuhkaisilla ja tukkoisilla kaduilla 
ajettaessa. Yhdellä sanalla sanottuna tätä on yhteishenki. 
          Viimeisen vuoden helmikuusta 2015 – maaliskuuhun 2016 vietin Trefoleva ulitsan asunnolla ja tein katuevankeliointia 
Prosvessenian metroasemalla. Tämän viimeisen vuoden aikana tein Pietariin kuukauden matkoja ja olin siellä n. 3,5 kuukautta 
vuoden aikana. Tykkäsin tehdä vähän pitempiä matkoja kuin aikaisemmin. Pääsi oikein sisälle venäläiseen yhteiskuntaan aivan 
eri tavalla kuin lyhyemmillä matkoilla. Kielitaitoakin tuli koko ajan kartutettua, josta tykkäsin erityisesti. 
          Työ oli antoisaa niin kauan kuin sitä kesti. Venäjän uusi uskontolaki teki lopun tästä työmuodosta. Tosin aluksi luulin, että 
Jumala on viemässä minua kadulle lain riskeistä huolimatta. Viimein ollessani valmis menemään kadulle Jumala puhui 
kuitenkin, että se oli koetus ja Jumalan koulua minulle. Tulisin tarvitsemaan tätä opetusta vielä tulevaisuudessa. 
          Nyt Haminassa ollessa ja työskennellessäni olen saanut huomata Jumalan johdatuksen kaikissa asioissa. Kotiseurakuntani 
kanssa on tehty sopimus, että saan saarnata n.2-3 kuukauden välein ja olen jo tehnytkin katuevankeliointia erään seurakunnan 
sisaren kanssa n.9 kuukautta pari kertaa viikossa. 
SIUNAUSTA MATKOILLENNE EDELLEEN! TERV. TAISTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taisto Pitkänen 
puhumassa 
Mirotvorets 
seurakunnan 
Jumalanpalve-
luksessa 2015, 
Kira Salminen 
tulkkaa. 

 RAUHAA JA HERRAN HYVYYTTÄ TEILLE, YSTÄVÄT!  
Hilda Taipale, vankilakirjeenvaihtajamme 
          Hilda on ollut kirjeenvaihdossa venäläisten vankien kanssa jo vuodesta 1994 ja vuodesta 1998 hän kulki ryhmiemme 
kanssa Venäjällä evankelistana ja tulkkina vankiloissa ja vapautuneiden parissa. Parhaimmillaan kirjeenvaihto käsitti jopa 
250 kirjettä kuukaudessa luettavaksi ja vastattavaksi. Idäntyö kustansi aluksi puolet kirjeenvaihdon kustannuksista, Hildan 
jäätyä eläkkeelle olemme maksaneet ne kokonaan. 
          Hilda ei kirjoittele vangeille säästä eikä liikkeellä olevista juoruista, hän julistaa vangeille Kristusta, syntisten 
Vapahtajaa. Hän kirjoittaa hyvin usein omien kokemustensa ja elämänsä katkerien vuosien antamasta kokemuksesta  
ammentaen, samalta tasolta kuulijoidensa kanssa. 
          Vuosi sitten, keväällä v 2016, Hilda oli hyvin väsynyt ja lääkäri varoitteli häntä liiasta työtaakasta, olihan hän jo kerran 
käynyt läpi parin vuoden masennuksen. Hildan ensimmäinen reaktio oli: nyt pitää vähitellen lopettaa koko työ! Meillekin hän 
ilmoitti jatkavansa vain vuoden loppuun. Hän alkoi supistaa kirjeenvaihtoaan, jättäen jäljelle vain sellaiset 
kirjeenvaihtoystävät, jotka olivat todellisia etsijöitä tai elämäntilanteessaan uskonystävää vailla. Viipurin postissa riitti käynti 
parin kuukauden välein. 
          Nyt tilanne on muuttunut! Hilda on saanut uutta innostusta työhönsä, ensiksikin vointinsa kohennuttua, mutta myös 
uusien kirjeenvaihtoystävien myötä. Hilda kokee olevansa juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan, voidessaan auttaa heitä 
kirjeillään. Yksi heistä on ryöstöliigan pomo, joka on ruvennut etsimään Jumalaa. Hilda lähettää hänelle postia viikoittain, 
koska hän kokee sen niin tärkeänä. 
          Toisin sanoen: Riihimäen Idäntyö tekee edelleen vankilatyötä Hildan kirjeiden kautta! 
Muista sinäkin rukoilla näiden ahdistettujen ja Jumalan puhuttelun alla olevien vankien puolesta ja Hildan puolesta, että hän 
löytäisi sanat suoraan Jeesuksen sydämeltä. Helena Jokinen 

Hilda tulkkaa 
Morhovan 
rukoushuonees-
sa Mailis 
Vörliniä 2012 
marraskuussa. 

 



 

  

  

 

_______________________________________________________ 

Makasiinin avajaiset  

Pirkko Arola toimitti Makasiinin kodinsiunauksen, 
Mikko Krohn, Eila Sääskilahti, Kalevi Kortesmaa lukivat 
tekstejä, Tuula Nieminen rukouksen.  

Tapani Vanhala ojentaa Tuulalle onnittelukukkaset 
onnistuneesta Makasiinin suunnittelusta ja toteutuksesta, 
ja valtavasta työstä kaiken järjestämisessä.  

Makasiini avaa sinullekin mahdollisuuden auttaa. 
 Neulomalla ja virkkaamalla voit osallistua omalla 
panoksellasi suoraan avuntarpeessa olevien auttamiseksi. 
Innoitusta, ohjeita, puikkoja ja lankoja saat Makasiinista. 

Valmiit neliöt Terttu kokoaa peitteiksi ja lähetämme 
sinne, missä niitä tarvitaan kulloinkin. Tule 
tutustumaan!  

UE-KESKUKSEN KUULUMISIA 

          Uusi elämä-keskuksen henkilökuntaa käy Suomessa hyvin usein. He hakevat elintarvikkeita joko Haminasta tai 
Hausjärveltä. Lisäksi heille tuodaan Haminaan avustustavaraa Norjasta. Näillä heidän matkoillaan tapaamme heitä 
säännöllisesti ja vaihdamme kuulumiset. Tämän vuoden iso asia heille on hiedän Kotlissa sijaitsevan toimintapisteensä uusi 
vuokrasopimus. 

          Larissa ja Valeri kertoivat, että heidän alueensa, joka on entinen varuskunta, vuokrasopimus oli päättymässä tämän 
vuoden lokakuussa ja että he olivat huolissaan, että mitä sitten. Joutuvatko he lähtemään pois. Nyt he kuitenkin ovat saaneet 
uuden entistä paremman vuokrasopimuksen. Siinä ei ole päättymisajankohtaa, vaan se on voimassa toistaiseksi eli voisi 
sanoa, että se on pysyvä. He saavat käyttää aluetta kuin omaansa, rakentaa, viljellä, ja kehittää. Nyt sitä ei enää voi yrittää 
ottaa heiltä pois, sanoi Valeri. Tämä on heille rukousvastaus, sanoi Larissa. Omistaja on nykyään Pietarin kaupunki, kun 
aikaisemmin sen omisti "sotaministeriö" tms. 

          Kuntoutettavia heillä on Kotlissa tällä hetkellä noin 60 henkeä ja Preobrasenkassa jonkin verran vähemmän. Joukossa 
on myös vanhempia henkilöitä. Larissa oli hyvin tyytyväinen nykyiseen porukkaan mm kesän viljelytöitä ajatellen. 

          Pastori Simo Berlin on vieraillut Kotlissa talven aikana useamminkin. Hän antaa hengellistä opetusta, mutta erityisesti 
häneltä pyydetään henkilökohtaista keskustelua ja sielunhoitoa. Viimeksi kun me kävimme siellä, esirukouksen pyytäjiä oli 
enemmän kuin koskaan, laskin että noin 40-50 henkeä. Kysyin Larissalta, että ovatko nämä herätyksen merkkejä. Saattaa 
olla, sanoi hän. He odottavat meitä tavallisia uskovia ihmisiä vierailemaan heidän luonaan tervehtimässä, opettamassa ja 
esirukoilemassa. 

          Oma tärkeä merkityksensä koko Uusi elämä-keskuksen hengelliselle työlle on myös sillä, että heidän keskuudestaan 
henkilökuntaan kuuluva Stas Efimov kutsutiin viime vuoden puolella pastoriksi Kingisseppin Helluntaiseurakuntaan. Hän 
kertoi, että keskuksen väkeä käy sunnuntaisin Jumalanpalveluksessa heidän kirkossaan Kingissepissä. TV 

 

MAKASIINI, 
Kauppakuja 10, 
Riihimäki 

Avoinna                
ti-pe 13-18 ja       
la 10-14 

Voit poiketa 
auttamaan myös 
ohikulkumatkalla! 

ILMOITUS: Uusi Elämä-keskuksesta Valeri kysyy löytyisikö meidän jäseniltä käytettyä käyttökelpoista moottorisahaa 
lahjoitettavaksi heille polttopuiden tekoon. Heillä on vanhat varuskunnan rakennukset ja yhteensä neljä erillistä 
lämpökeskusta.  Polttopuuta ja kivihiiltä menee paljon.  

Pastori Vladimir Batuhtin Narvasta kyselee meiltä itselleen pientä venettä tai kumivenettä pienellä moottorilla. 
Yhteydenotot: tapani.vanhala@kolumbus.fi, tai 0400-307475 



 
RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry Y 1877757-1 

Mesitie 50, 11120 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, Kauppakuja 10, Riihimäki 

Avoinna ti-pe 13-18 ja la 10-14 

Peltolan Exoduskoti 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 

ILMOITUKSIA:  

Sapattiateriat Peltolassa,                 
Riihimäentie 4310 Hausjärvi,                                                                           
Ilmoittaudu ajoissa Helenalle 0503734070  

21.4. Pesah –ateria                                     
Pirjo ja Vladimir Karttunen /IRRTV 
musiikkia Grigori Pass                            
aterian hinta 20 € 
______________________________ 

19.5. Sapattiateria                                
vierailee Margaret Jägerhult               
musiikkia Outi Lyytikäinen                      
ateria 16 €                                                      
Huom! muuttunut päivämäärä. 
_______________________________ 

Matkalle mukaan! 

Matka Uusi Elämä-keskukseen 

Teemme matkan Kotliin Uusi Elämä-
kekukseen 28.-30.4.17. Matka on yhdistetty 
tervehdyskäynti, evankelioimismatka ja 
avustustavaran vientimatka. Joitakin paikkoja 
vielä vapaana. Matkan hinta on 80 euroa, 
täysihoito perillä. 

Uusi Elämä-keskuksen vuosijuhla on 
perinteisesti toukokuun viimeinen 
viikonvaihde. Tänä vuonna järjestö täyttää 22 
vuotta. On odotettavissa, että he kutsuvat 
meitä myös tänä vuonna juhliinsa. Mikäli 
kiinnostusta on, niin pyrimme järjestämään 
matkan Kotliin myös silloin, 26.-28.5.17 

Ilmoittautumiset: 
tapani.vanhala@kolumbus.fi 

 

 

KOKOUSKUTSU 

Riihimäen idäntyö ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään su 23.4.2017 klo 18.30 
Peltolassa os. Riihimäentie 4310 Hausjärvi 
Hikiä. Esillä tilinpäätösasiat. 

Tervetuloa. Hallitus. 

Rocio Villar ja Leonid Tsoi 

kutsuvat Riihimäen Idäntyön 
ystäviä häihinsä 9.6. 

Pietariin. Keräämme häälahjaa 
nuorelleparille. 

 


