
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
         
 

RIIHIMÄEN 
IDÄNTYÖ ry 
HUHTIKUU 2020 

VARJELE MEIDÄT KULKUTAUDEILTA. 
     Sata vuotta sitten maassamme raivosi espanjantauti.  Sukulaistalossa tautiin menehtyi talon isäntä ja kaksi 
tytärtä menetti kuulonsa. Vanhemmalla iällä nämä isäni serkut asuivat omassa talossaan, jonka piha oli täynnä 
satoja kukkivia orvokkeja. Sellaista kukkaloistoa en ole muualla nähnyt. Sisällä pirtissä oli sydämellinen 
uskosta syntynyt ilmapiiri. Kyläläiset sanoivat, että menkää käymään siellä, se paikka on kirkko. Tämä 
sukuhaara sai kärsiä paljon, mutta taivaallisesta näkökulmasta he olivat hyväosaisempia kuin monet muut.  
      Olemme saaneet elää monia vuosia turvattua elämää. Voi käydä kuin Raamatun rikkaalle nuorukaiselle, 
jota sitoi omaisuuden taakka ja hän lähti murheellisena pois Jeesuksen luota. Päinvastainen esimerkki on 
Viipurin Monreposín isäntä paroni Paul Nicolay Suomen ja koko Venäjän varakkaimpia aatelismiehiä. Hän 
pani alttiiksi kaikki lahjansa, merkittävän omaisuutensa, virkamiesuransa ja heikon terveytensä ja piti 
tunnuksenaan itsensä kieltämistä. ”Minun vereni täytyy vuotaa, jotta voisin olla siunaukseksi”, kerrotaan hänen 
lausuneen.  Hän teki mittavan elämäntyön Siperian pioneerilähetin Henrik Wreden ja tämän sisaren 
vankilalähetin Mathilda Wreden kanssa. Wredet merkitsevät minulle paljon. Sain tulla uskoon heidän 
sukukartanonsa mailla Anjalassa. Paul Nicolysta Urho Muroman kerrotaan todenneen, että hän sai 
voimakkaammat opiskeluaikansa vaikutteet juuri häneltä. 
     Idäntyön kevätkokousta 5.4.20 ei voida järjestää, vaan se siirretään myöhemmin pidettäväksi. 
Viime vuosi oli meille erityisen antoisa ja tulee sellaisena muistoissa säilymään. Toimintakertomuksen voin 
postittaa pyydettäessä ja Veran sähköpostiversion mukana se tulee liitteenä. Elämme nyt aikaa, joka puhuttelee 
monella tavalla. Kuka olisi muutama päivä sitten uskonut, että olemme karanteenissa. Myös hengellisiä 
kokoontumisia on rajoitettu. Moni tuskailee taloudellisten ongelmien keskellä lomautusten ja asiakaskadon 
vuoksi. Idäntyötä nämä asiat koskevat yhtä lailla. Makasiini myymälä on suljettu, Peltolan tapahtumia ei voida 
järjestää, Suomen rajat ovat kiinni ja edes Hildan kirjeitä Venäjän vankiloihin ei voida postittaa Viipurista, 
mikä olisi paljon halvempaa kuin Suomesta. Soppakeikat on peruutettu ja odotamme tietoja kesän hengellisten 
suurjuhlien kohtalosta. Onneksi ehdimme viedä runsaan ruoka-avun rajalle ennen sen sulkemista. Oli ilo nähdä 
Uusi Elämä keskuksessa, että moni asukas oli toipunut vaivoistaan eikä vähiten hyvän ruoan johdosta. Vera 
lehden ilmestymiseen tilanne voi myös vaikuttaa kevään ja kesän aikana.  
     Yksi tukijalka meillä on vielä voimissaan. Me, Idäntyön ystäväjoukko. Nyt meitä kaikkia tarvitaan. On 
liikuttavaa nähdä, kuinka valtiovalta on huomioinut meidät, jotka olemme eläkkeellä. Eläkkeet maksetaan 
ajallaan ja meitä kynsin hampain varjellaan taudin vaaroilta. Voimme osoittaa kiitollisuuttamme Idäntyön 
kautta antamalla runsaan lahjan tai vaikkapa maksamalla tämän vuoden jäsenmaksun. Näin voimme olla 
mukana tukemassa niitä, joille tätä hyvyyttä ei ole suotu. Hämeen poliisilaitos myönsi meille rahankeräysluvan 
kahdeksi vuodeksi eteenpäin, joten siltä osin asiat ovat kunnossa 
     Viime Uusi Tie lehdessä päätoimittaja Leif Nummela käsitteli otsikossa olevaa kirkkorukouksen kohtaa, 
missä pyydetään varjelusta nälänhädästä, kulkutaudeista, sodasta, veritöistä, kapinasta ja riidoista, pahasta 
äkillisestä kuolemasta ja iankaikkisesta kuolemasta. Paha äkillinen kuolema oli aikaisemmin ”katumattoman 
kuolema”. Tämä rukous on vielä käytössä Viron luterilaisessa kirkossa. Siellä se on muodossa:” Varjele meidät 
pahasta kuolemasta, kun sydän on vielä synnistä kääntymättä.” 
Kalevi Kortesmaa, Riihimäen Idäntyön sihteeri 
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Matka Uusi Elämä -keskukseen 7.-9.3. 2020 
   
 

     Matkaan lähtivät Riihimäeltä Risto ja Kalevi, Mäntsälästä Jouni, Arja ja Veli sekä Helsingistä Matti ja 
Liisa. Lauantaina iltakokouksen jälkeen rukoilimme naisten puolesta. Kirjasin 13 naisen rukousaiheet ja 
rukousta kesti kaksi tuntia. Huomenna oli sitten miesten vuoro, vaikka olikin naistenpäivä. Ja se päivä ei 
olekaan mikä vain päivä Venäjällä, vaan yksi venäläisten tärkeimmistä juhlapäivistä, jolloin naisia 
hemmotellaan muhkeilla ruusukimpuilla. Naistenpäivänä saavat kaikki hoidokit poikkeuksellisesti soittaa 
äideilleen. Valera piti hienon puheen naisille, jotka ovat kuin kukkasia; erivärisiä ja mallisia, mutta ihania. 
Keskuksen miehet lauloivat naisille ja jakoivat kukkia ja lahjoja. Kaikki oli hyvin koskettavaa, etenkin kun 
mieleeni tuli meidän suomalaisten naisten ja miesten roolien sekoittuminen. On hienoa, että naiset pärjäävät 
politiikassa ja yhtiöiden johtotehtävissä, mutta olisihan se kiva, jos miehet olisivat kohteliaita ja avaisivat 
vaikka ovia. Puolustustakin aletaan paikata yhä enemmän naisilla, kun miehet eivät pärjää armeijassa.  
     Ennen tilaisuuden alkua satuin lukemaan kolumnia Venäjän naisista. Tässä pieni ote sieltä: ”Venäjän 
vallanpitäjät ovat alkaneet rummuttaa niin kutsuttuja perinteisiä perhearvoja viime vuosikymmenen alusta 
lähtien. Julkisessa keskustelussa feminismi ja sukupuolten tasa-arvo osoittavat lännen rappiota. Samalla 
Venäjä kutsuu itseään eurooppalaisten kristillisten arvojen viimeiseksi linnakkeeksi. Nyt Venäjän 
uuskonservatiivista kurssia sementoidaan maan uudistettavaan perustuslakiin. Siihen ollaan kirjaamassa 
venäläisten uskosta Jumalaan sekä avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona.”  
     Päivällä lähdimme kohti Preobrazenkaa, jossa olisi ollut tarkoitus järjestää kokous, mutta matkaan tuli 
esteitä. Ihmettelin mielessäni, miksi Jumala esti meidän pääsyn tähän toiseen keskukseen, mutta syy selvisi 
aika pian. Ruokailun jälkeen nimittäin 15 miestä pyysi rukousta. Kun vielä iltatilaisuuden jälkeen 
rukoilimme saman verran, olisivat monet jääneet ilman rukousta. Näin Jumala hoiti, että kaikki halukkaat 
saivat henkilökohtaista palvelua. Kaikkiaan rukoilimme 50 hoidokin puolesta seitsemän tunnin ajan. Jounin 
rukoillessa saimme itsekin hoitoa Pyhän Hengen kosketuksessa. 
     Kotlin asukkaiden keski-ikä oli selvästi laskenut. Nyt oli paljon uusia nuoria hoidokkeja. He ovat 
sydämissämme ja rukouksissamme. Olemme yhtä Jumalan perhettä, niin hekin kokevat ja kiittävät Idäntyötä 
kaikista lahjoituksista. Kiitoksena he jakoivat meille pienet kauniit lahjat ja lähettivät Tapanille kiitoksensa. 
Olihan ainakin Tapanin auto osallistumassa nytkin matkaan  . 
     Naistenpäivästä saimme iloita paluumatkalla: tulleissa ei ollut lainkaan autojonoja, kun Venäjällä oli vielä 
maanantaina vapaapäivä! Liisa Huunan-Seppälä 

   

Keskuksen lauluesityksiä 
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Laulu naisille 
 
Kukkien ja lahjojen jakoa 
 
 



 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Idäntyön hiljaisia puurtajia 
 
     Riihimäen Idäntyön oma käsityökerho on kokoontunut seurakuntakodin alakerrassa jo vuosien ajan. 
Kokoontumiset mainitaan myös seurakuntauutisissa. Noin kymmenen hengen ryhmän toimintaa johtavat Raili 
Ylä-Tuuhonen jaTerttu Tonteri. Tällä hetkellä tosin toiminta on tauolla koronavirusrajoitusten vuoksi. 
     Ryhmässä virkataan, neulotaan ja ommellaan tuotteita sekä Israeliin lähettämistä varten, että 
myyntituotteiksi Makasiiniin. Käsityökerholla on jo vuosia ollut erityisenä rukous- ja avustuskohteena Israel. 
Perillä avustustarvikkeet vastaanottaa ja jakaa suomalainen Ruut Ben Yosef, joka organisoi Jerusalemin Kings 
Kids-toimintaa.Ryhmissä ja kerhoissa on mukana juutalaisia ja arabeja. Suomesta tätä toimintaa tukee 
Turvapaikka Finland-järjestö, joka järjestää avustustarvikkeiden kuljetuksen lennoilla matkatavarana.       
     Muutamat ryhmät ja yksityiset ovat ottaneet mukaansa näitä ylimääräisä laukkuja ja Turvapaikka Finland 
maksaa rahdin niistä ja Ruut on vastassa laukkuja lentokentällä. Käsityöpiiri maksaa yhdistyksen kautta 
lähettämiensä laukkujen rahdit kahvikolehdeistaan. Vuosi sitten neljä käsityöpiiriläistä oli Israelin matkalla ja 
sai silloin itse viedä tavaroita 70 - 80 kg. Yhteensä viime vuonna käsityöpiirin aloitteesta toimitettiin Israeliin 
tällä tavoin 210 kg avustustavaraa.  Mukana on sukkia ja pipoja lapsille, vauvojen vaatteita sekä tummia 
sukkia Israelin sotilaille. Lisäksi tehdään saumurilla lakanoita ja pussilakanoita. 
Vihje: Kerhossa kaivataan sukkalankoja, niitä tarvitaan aina. Jos joku voi lahjoittaa, niin kaikki otetaan 
kiitollisina vastaan. Kaikki värit kelpaavat. Terttu Tonteri 

Juhla-aterialla 
 
Valera ja Danil mukana yläkuvassa 
 
Helsingin ja Mäntsälän edustajia. Talo on 
saanut hienon uuden maalikerroksen! 



 

Korkeimman suojelus. Ps. 91 
”Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan 
varjossa yöpyy, se sanoo: "Herra on minun turvani ja 
linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan". Sillä 
hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. 
Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen 
siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et 
sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et 
ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka 
päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun 
sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun 
satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka 
jumalattomille kostetaan. — Sillä: "Sinä, Herra, olet minun 
turvani". — Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei 
kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun 
majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella 
sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet 
jalkaasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja 
kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja 
lohikäärmettä. — "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin 
minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee 
minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä 
vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on 
ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. 
Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä 
antamani pelastuksen." 

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: 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 

     Anneli Helminen, evankelistamme 1934-2020 
on menehtynyt vakavaan sairauteen 14.3. 
Hollolassa. 
     Anneli tuli ryhmäämme mukaan kohdattuaan 
Jorma Holmroosin tullijonossa vuonna 1999. Anneli 
oli aloittanut jo Venäjällä evankelioinnin yhdessä 
Reijo Klinu Loikkasen aloittaessa Pietarissa vuonna 
1991 vankilatyötään.  Sen jälkeen hän oli kulkenut 
Venäjällä yhdessä lahtelaisen ryhmän kanssa. 
Annelilla oli vakavia perussairauksia jo tässä 
vaiheessa, hän oli ollut leikkauspöydällä yli 
neljäkymmentä kertaa. Mutta evankelistan kutsumus 
oli hänellä vahvana ja hän unohti omat vaivansa.          
      Eräässä Vologdan alueen vankilassa hänellä oli 
nuori elinkautisvanki kirjeenvaihtoystävänään. 
Jukka ja Liisa Järven mukana he kävivät siellä 
kaukaisessa vankilassa useita kertoja rohkaisemassa 
uskovaa Viktoria. Tämän alueen toisessa vankilassa 
Anneli oli tavannut myös Katjan, jolla oli psoriasis 
kuten Annelillakin. He alkoivat kirjoitella toisilleen. 
Katja sai vapauduttuaan kokea Annelin uskollista 
huolenpitoa, niin että tyttö sai elämänsä 
järjestykseen ja kotinsa remontoitua. Monia 
muitakin kirjeenvaihtoystäviä ja kummilapsia 
Annelilla oli ja heihin saimme tutustua yhteisillä 
matkoilla.  
     Samohvalovin ompelukurssit 2005-2009 
maaseudun työttömille naisille oli suurin yhteinen 
projektimme. Anneli oli taitava ompelija, samoin 
myös käsityönopettaja Raili Ylä-Tuuhonen, he 
olivat opettajina näillä monille naisille tärkeillä 
kursseilla. Tapani Vanhalan kanssa Annelilla oli 
tietyt lastenkodit, joissa he säännöllisesti vierailivat. 
Vankilatyö oli kuitenkin ykkönen ja sitä jatkui aina 
vuoteen 2010 asti, jolloin Venäjän vankilat 
sulkeutuivat ulkomaalaisilta ryhmiltä.  Sen jälkeen 
Anneli oli mukana vielä monilla matkoilla, mutta 
sairauksien lisääntyminen vei vähitellen 
evankelistan liikuntakyvyn. 
     Kiitos Anneli näistä yhteisistä vuosista! 
Tapaamisiin Taivaassa! Helena 
. . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDÄNTYÖN JÄSENMAKSU 
Idäntyön vuoden 2020 jäsenmaksu, 25e/v maksetaan  
tilille: Oma Säästöpankki Riihimäki  
FI65 4108 0010 5500 96  
 
LAHJOITUKSET IDÄNTYÖLLE  
Idäntyölle voi tehdä lahjoituksia, viesti: kohdealue 
tilille: Oma Säästöpankki Riihimäki  
FI45 4108 0010 4542 32 
 

Maailmassa on nyt poikkeustila. Rukoillaan, 
että tämä kääntyy siunaukseksi kaikkien 
kansojen keskuudessa, myös Venäjällä. 

Toistaiseksi Idäntyön kaikki tapahtumat 
ovat katkolla. Nyt on aikaa pysähtyä, avata 

Raamattu ja rukoilla.  


