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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

JOULUKUU 2016 
Hyvät Idäntyön Ystävät 
 
Meillä Idäntyössäkin on taas perinteisten joululahjojen tekoaika. 
Lahjatarpeita sekä ahkeria käsiä lahjojen pakkaamiseen tarvitaan 
runsaasti. Muun muassa villasukat ovat aina kova sana näissä meidän 
lähettämissämme lahjoissa. Jos voit auttaa lahjatarvikkeiden 
toimittamisessa tai lahjojen käärimistalkoissa, niin otathan yhteyttä 
Helenaan. 
 
Muuten toimintamme jatkuu normaalisti. Ei voi sanoa, että talvi olisi 
mitään hiljaiseloa avustustoiminnassamme. Runsaan viikon aikana 
Uusi Elämä-keskuksesta Valeri Ostahin on käynyt kahdesti meillä 
kotona saakka hakemassa keittiökalusteita, elintarvikkeita ja 
vaatetavaraa. Helenan ryhmä kävi Pietarissa. Hän vei 
yhteistyökumppaneillemme rahaa ja avustustarvikkeita. Jormalta lähti 
suuri kuorma vaatetavaraa Arkangeliin. Pari viikkoa sitten Viron 
Valgasta kävi Aleksandr Kubit hakemassa elintarvike- ja 
vaatekuorman, joka jaettiin Viroon ja Latviaan. Viimeisen kuukauden 
aikana olemme lähes joka viikko hakeneet kaksi kuormaa 
elintarvikkeita Mäntsälän Helluntaiseurakunnalta jaettavaksi Uusi 
elämä -keskukselle ja noin puolelle tusinalle eri seurakunnalle 
Säkkijärvi-Viipuri-Kannas-Pietari -alueella. 
 
Makasiini on tavaraa pullollaan, käykää ihmiset ostoksilla ja kutsukaa 
sukulaiset ja naapuritkin sinne ostoksille. Käsityökerho toimii 
säännöllisesti ja lähettää avustuspaketteja Israeliin. 
Avustustavaraa tuodaan ja myös noudamme runsaasti. Onneksi, sillä 
kysyntä on kasvanut kovasti. 
 
Meillä oli Riihimäen Idäntyön syyskokous hiljattain. Siellä tehtiin 
henkilömuutoksia hallintoon. Hallituksesta jäivät pois Hannu Tuunanen 
ja Aleksandr Kirjunov. Meidän kaikkien puolesta lausun parhaat 
kiitokseni heidän panoksestaan Idäntyön toimintaan. Heidän tilalleen 
hallituksen jäseniksi valittiin Kalevi Kortesmaa ja Mikael Halleen. 
Yksi henkilömuutos oli puheenjohtajan vaihtuminen. Olin jo 
aikaisemmin ilmoittanut, että en enää halua jatkaa Idäntyön 
puheenjohtajana. Niinpä Helena Jokinen valittiin yhdistyksen 
puheenjohtajaksi ensi vuoden alusta alkaen.   
 
Haluan lausua parhaat kiitokseni teille kaikille Riihimäen Idäntyön 
jäsenet, tukijat, ystävät ja yhteistyökumppanit. Teidän kanssanne on 
ollut ilo työskennellä. Jatkan edelleen hallituksen jäsenenä sekä 
käytännön avustustöissä. Erityisesti erilaiset Idäntyön kuljetustehtävät 
ovat perheemme kohdalla lisääntyneet viime aikoina huomattavasti. 
Kiitos teille kaikille! 
"Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa 
minuun" Joh. 14:1. 
Puheenjohtaja Tapani Vanhala 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveisiä Pietarista! 

Matkustimme Matin kuljettamina 26.-27.11. läpi tuiskun ja 
loskan tapaamaan ystäviä ja toimittamaan avustuksia 
perheille Viipurissa ja Pietarissa, Helka, Leena ja Helena. 
Tulkiksemme saimme isä Grigorin, joka tuli mukaan 17 
vuotiaan Igorin kanssa. 
        
Veimme ruokaa ja vaatteita kahdeksaan eri kohteeseen ja 
vierailimme tyttöjen turvakoti Mashassa, jonne saapuivat 
myös Mirotvoretsin seurakunnasta, suoraan sen 
Jumalanpalveluksesta, mukava joukko ystäviä, Andrei ja 
Petja Murugov ja Irina ja Masha Smirnov muun muassa. 
Kodin tytöt osoittivat välitöntä iloaan tapaamisesta ja 
kuulumisia jaettiin teepöydän äärellä. Osan heistä 
tunnemme jo vuosien takaa, monet kesäleireiltä ja uusiakin 
tyttöjä oli mukana keskustelemassa.  Andrei pastori antoi 
mukavasti kaikille läsnäolijoille mahdollisuuden tulla 
kuulluksi esittämällä kysymykset: mistä pidät, mistä et pidä 
ja kolmannella kierroksella: mitä voisit muuttaa asiassa, 
josta et pidä. Lopuksi rukoilimme: Jumala suokoon minulle 
tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta 
muuttaa niitä asioita, joita voin, ja viisautta erottaa nämä 
toisistaan.  
       
Sunnuntaina kävimme tapaamassa myös Mirotvoretsin 
miestenkodin asukkaita Obvuodnavakadun varrella. Marina 
Murugova oli leiponut mahtavan makoisan kakun 
teepöytään, koska seuraavana päivänä oli pastori Andrein 
43 v syntymäpäivä! Toivotamme vielä näin kaikkien 
kuullen: Onnea ja Jumalan siunausta Andrei edelleenkin 
elämääsi! 
 
Helena Jokinen  
 

Kuvat: Helena Jokinen, Viipurissa ja Pietarissa, iloisia 
tapaamisia 26.-27.11. 

Uudenvuoden lounas Peltolassa 
1.1.2017 klo 13. Tervetuloa kaikki 
Idäntyön ystävät!               
Ilmoittaudu Helenalle 0503734070 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAKASIINI -kirpputorimme on avoinna myös 
viikonloppuisin näin joulun alla, siis lauantaina ja 
sunnuntaina myös klo 10-15. Arkisin liike on 
avoinna klo 12-17. 
Osoite on Kylänraitti 3, Riihimäki. 
Myynnissä paljon joulukoristeita, kauniita astioita ja 
baby kokoisia tonttupukuja ja paljon muuta! 
Tervetuloa! 

Joululahjatalkoista terveisiä!  

Tiistaina iltapäivällä 29.11 ulkona oli 
todella kylmä, mutta Peltolan sisällä 
häärättiin joulupakettien kanssa. 
Sydäntä lämmitti, kun näin, miten 
paketit valmistuvat Venäjän 
lastenkoteihin. Työ oli todella 
järjestelmällistä. Yhdessä pisteessä 
kasattiin laatikoita. Toinen pakkasi 
numeroiduista pisteistä laatikoihin 
sisältöä sen mukaan, minkä ikäiselle 
tytölle tai pojalle laatikko oli merkitty. 
Sininen nalle, siniraitaiset villasukat, 
pojan lelu, makeisia ja hammasharja 
samaan pakettiin noin 8-vuotiaalle 
pojalle. Vielä päälle sinistä 
lahjapaperia. Pieni lahjansaaja on 
varmasti onnellinen hänelle osoitetusta 
omasta paketista.  

Paketteja kasattiin ja paketoitiin 
Peltolassa. Yhden iltapäivän aikana 
ahkerat eläkeläiset saivat aikaan reilut 
sata pakettia. Toiselle päivällä jäi vielä 
samanlainen urakka. Sitten paketit ovat 
valmiina, kun niitä lähdetään viemään 
parin viikon kuluttua Pietariin ja 
muualle. 

Millä voimavaroilla tätä työtä tehdään? 
Jeesuksen lähetyskäskyllä! Tämä on 
sitä käytännön työtä, ja evankeliumin 
eteenpäin viemistä, kukin omilla 
taidoillaan ja omalla paikallaan. 
”Kuinka suloiset 
ovat vuorilla ilosanoman 
tuojan jalat”… (Jes 52:7)  

Yksi osaa kutoa sukkaa. Toinen paketoi 
sukat ja muut lahjat pakettiin. Paketti 
viedään lapselle, jolle se ehkä on 
ensimmäinen joululahja. Lapsen 
huomioiminen lahjalla osoittaa, että 
hän on tärkeä. Lahja ilahduttaa saajaa, 
ja lämmittää jaloissa, mutta se 
lämmittää yhtälailla tekijänsä 
sydämessä.  

Kiitos paketointitalkoissa             
mukana olleille! 

 

Kuvat ja teksti Heidi Antinsalo 

”Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, 
paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! 
Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, 
minkä Herra meille ilmoitti." He lähtivät kiireesti ja 
löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi 
seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille 
oli lapsesta sanottu.” (Luuk 2) 

Paimenille ilmoitettiin ilosanoma. Voisiko parempaa 
joululahjaa ollakaan. Saamme tänäkin jouluna 
hiljentyä seimen äärelle iloitsemaan, sillä Vapahtaja 
syntyi maailmaan meitä varten! Siunattua 
joulunaikaa Veran lukijoille!  



 

Matkalle mukaan! 

16-17.12. Pietariin joululahjoja viemään ja 
tuttuja tapaamaan. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset:  

Helena 0503734070 

______________________________________ 

 

Teemme matkan Uusi Elämä-keskukseen, joka 
sijaitsee Kattilan kylässä vanhalla Inkerinmaalla 
loppiaisena pe-su 6.-8.1.2017. Matkan hinta 80 
euroa. Perillä täysihoito. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  

Tapani Vanhala 0400-307475. 
 
_________________________________________ 

 
Kummiperhettä etsitään! 
 
Uusi Elämä-keskuksen henkilökuntaan kuuluva, 
Preobrasenkassa työskentelevä pariskunta Anna 
Popova ja miehensä Dmitrij Popov toivovat  
löytävänsä kummiperheen Suomesta. Heidän 
viestinsä on tullut Isä Grigorin kautta. 
Heillä on nyt 9 kuukauden ikäinen poika Ilija. 
Dmitrij työskentelee autokorjaamossa ja on 
ollut keskuksessa 8 vuotta. Anna työskentelee  
keittiöllä ja välillä kirjanpitäjänä. Hän on ollut 
keskuksessa 7 vuotta. 

 
Lisätietoja ja yhteydenotot:  

Tapani Vanhala 0400-307475 

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 

Sihteeri Kalevi Kortesmaa 0440122147 

Rahast.hoit Mikko Ilomäki 0409642824 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Aleksandr Kirjunov 

Heidi Antinsalo, heidi.antinsalo(at)gmail.com   

Risto Jokinen 0403527055 

Mikko Krohn 0407492594 

Hannu Tuunanen 0403503243 

Eila Sääskilahti, saaskilahti.eila(at)gmail.com   

Kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi 

Vera-lehden toimitus ja taitto Sanni-Maria ja Heidi 

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.  

 


