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Joululahjavillasukkia 

 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

JOULUKUU 2017 

 

Hyvää joulun odotusta, te kaikki Idäntyön ystävät! 

 

Joulu tulee juuri sopivaan kohtaan katkaisemaan pimeyttä. 

Valot syttyvät ikkunoihin, pihoille ja parvekkeille. Lumi kuuluisi 
vielä tähän kuvaan valaisemaan omalta osaltaan ankeaa, pimeää ajan-
jaksoa. 

Toivomme vaatimattomasti, että Idäntyö voisi omalla panoksellaan 
olla myös tuomassa valoa pimeyteen, toivoa toivottomuuteen. 

Idäntyö on nimensä mukaisesti työtä ja sitä tehdään lähimmäisten hy-
väksi lähellä ja kauempana. Yhdistyksemme on pieni, mutta saa pal-
jon aikaan. Idäntyön hallitukseen olemme onnistuneet saamaan aina 
ihmisiä, jotka eivät kätke lahjojaan vakan alle eivätkä hätkähdä eteen 
tulevia haasteita. Mahtavana esimerkkinä voitte lukea näiltä sivuilta 
Tapanin projektista toimittaa ruokaa noin kahdellesadalle hengelle 
Uusi Elämä keskukselle Kotlissa ja Preobrasenkassa. Siinä tehtä-
vässä ei puhuta vaan tehdään. 

Muita työn sankareita voisi mainita käsityökerhon, joka Tertun ja 
Railin johdolla toimittaa avustuksia Venäjän lasten lisäksi kuohuvaan 
Lähi-Itään. Tai tämän pienen, mutta rohkean vapaaehtoisjoukon, joka 
viikosta toiseen, kuukausi toisensa jälkeen pyörittää toimintaa kirp-
putorillamme Makasiinissa. 

Mutta yksin emme ole auttamassa tarvitsevia. Olemme voineet olla 
luomassa avun verkostoa, joka ulottuu eri puolille Suomea, Ruotsia, 
Viroa, Latviaa, Ukrainaa. Monien pienten ihmisten ponnistelujen ja 
ystävystymisen tuloksena voidaan lahjoittaa, kuljettaa ja jakaa mo-
nenlaista hyvää, niille, joilla ei ole. Silloinkaan ei paljon puhuta, 
mutta tehdään. 

Kiitos myös teille jokaiselle Idäntyön tukijalle ja esirukoilijalle tästä 
kuluneesta vuodesta! 

Helena Jokinen 

 

Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa 
teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyy-
tenne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa 
runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta 
Jumalaa kohtaan. 2. Kor. 9:10-11 

 

 

    
 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
RUKOUSMATKA KOTLIIN 24.-26.11.2017! 
 
     Rukousmatkalle Kotliin osallistui Tapani Vanhala, Hannu Tuunanen, Matti ja Liisa Huunan-Seppälää, sekä 
juuri Punkaharjulle muuttaneet Arja ja Jarmo Laulainen sekä Virojokelainen Veijo Pönniö. Tulkkinamme toimi 
pastori Grigori Lokomov, jonka poimimme matkaan Tallinnantien varrelta. Kaikki olimme joskus käyneet 
Uusi Elämä -keskuksessa. Arjalla ja Jarmolla on satojen matkojen kokemus ja he ovat vuosien varrella 
toimittaneet valtavat määrät avustuskuormia keskukseen. Ida Makarova oli heillä usein tulkkina, mutta 
opiskeltuaan venäjää, pärjäsivät lopulta ilman tulkkia. Tässä haastetta itse kullekin!! Heillä, kuten meilläkin 
Matin kanssa, on ollut monen vuoden tauko venäjänmatkoissa johtuen työkiireistä, siksi olimme todella iloisia 
saadessamme olla taas mukana välittämässä hyvää sanomaa. Tapani ja Hannu otettiin sydämellisesti vastaan, 
ovathan he vakiokävijöitä ja kaivattuja vieraita. 
     Illalla vietettiin suurta sadonkorjuujuhlaa ja siihen oli tarvettakin, kun oli saatu harvinaisen runsas sato. Se 
oli korjattu jo aikaisemmin, mutta kuultuaan, että olemme tulossa, siirsivät he juhlan tuloillaksemme. Juhlassa 
oli paljon upeaa ohjelmaa. Lapset esittivät runoja ja tanssivat. Hoidokit olivat pukeutuneet satokasviksiksi ja 
eläytyivät rooleihinsa sellaisella taidolla ja sydämellä, että ammattinäyttelijöilläkin olisi oppimista. Grigori 
kertoi, että huumeita käyttäneen on hyvin vaikea olla esillä, saatikka suuren yleisön edessä, siksi nämä 
esitykset olivatkin todellisia ihmeitä. Aplodien loputtua he kertoivat, että kuten perunan kuoret ja kaalinlehdet 
kuoritaan, samoin on Jeesus heiltä kuorinut pois sen kovan naamion ja vapauttanut heidät iloon ja rauhaan. 
Juhlasali on täpötäynnä ja mukana oli myös lähiomaisia. Ilta huipentui juhla-ateriaan. 
     Lauantaina tutustuimme Uusi Elämä-keskuksen toimintaan. Aika paljon oli muuttunut viime 
käynnistämme. Silloin oli vielä paljon eläimiä, mutta niistä oli valitettavasti luovuttava ympäristön 
painostuksesta, johon liittyivät yhä lisääntyvät määräykset ja säädökset. Nyt halleissa oli eläinten sijasta 
valtavat laatikot perunaa, porkkanaa, kaalia ja muita juureksia ja itse tehtyjä säilykkeitä. 
     Lauantaina iltakokouksessa puhuimme ja lauloimme, mutta pääpaino oli rukouspalvelussa, johon oli 
todella suurta tarvetta. Nuoret odottivat vuoroaan kärsivällisesti jopa puolitoista tuntia. Rukoiltavia oli kaiken 
kaikkiaan 26 ja jokaista haastateltiin aluksi. Olimme kaikki rukouksessa, vaikka vain yksi meistä rukoili 
vuorollaan. Moni oli juuri tullut keskukseen (1 vk – 1 kk) ja oli ihanaa, että he rohkaistuivat tulemaan 
rukoiltavaksi. Jeesus Pyhän Hengen välityksellä oli voimakkaasti läsnä eikä ajan kulua ehtinyt huomata 
lainkaan. Myös keskuksen työntekijöitä tuli rukoiltavaksi hotelliimme päivällä. Viimeisimmät juuri ennen 
lähtöämme sunnuntaina. 
     Tulomatkalla poikkesimme Haapakankaan kirkolle jumalanpalvelukseen. Veijo tuntui tuntevan joitakin 
seurakuntalaisia. Kyselin Veijolta: ”Eikö tämä ole suomalaisten rakentama? Milloinkahan tämä on rakennettu, 
oisko joskus 90-luvun alussa?” Veijo oli mietteliäs ja vastasi sitten verkkaisesti: ”Niin, taisi olla jotain -96. 
Olin tätä rakentamassa”. HUHHUH, kyllä taas tunsi itsensä pieneksi ja mitättömäksi!!! Eihän me Matin 
kanssa olla käyty kuin muutama kerta Venäjällä vankiloissa ja keskuksissa, mutta nämä muut ovat 
ihan ”toisesta maailmasta” armontyössään. Onneksi me kaikki olemme Jeesuksen luona yhtä autuaita ja 
armahdettuja! 
     Jälkikäteen kuulimme, että ihmiset keskuksessa olivat liikuttuneita rukoushetken johdosta. Rukoushetket 
olivat koskettavia ja Pyhä Henki oli läsnä. Kattilan henkilökunta oli todennut, että olemme uskollisia uskovia 
ystäviä, kun olemme useita vuosia siellä käyneet. Grigorin auto on nyt Preobrasenkassa, miehet korjaavat sitä 
vähän väliä ja he olivat sanoneet, että se olisi jo pitänyt myydä pois. Mutta miten Grigori hankkii uuden 
auton? Hän on käynyt varsinkin Preobrasenkassa pitämässä hartaus- ja rukoustilaisuuksia ja nyt hän sanoi, että 
voisi useamminkin käydä, jos olisi kunnollinen auto. Yksi rukousaihe on siis Grigori ja Grigorin uusi auto. 
 
Teksti Liisa Huunan-Seppälä 
 
1.kuva: Ryhmäkuva lauantain kokouksessa  
2.kuva: Sadonkorjuujuhlan näytelmässä esiintyvät vasemmalta lukien porkkanat, perunat, kaalit, takana punajuuret, 
kurkut ja tomaatit  
3.kuva Haapakankaan kirkko 



 

 

  JOULUN PAKETIT VENÄJÄN LAPSILLE 

     Tänä vuonna teimme venäläisille lapsille n 300 joululahjaa, edellisenä vuonna 450. Määrän väheneminen 
johtuu osittain venäläisten rajatarkastajien vihamielisestä suhtautumisesta lahjapaketteihin. Useampi lähetys 
koki kovia viedessämme niitä rajan yli. " Se on nyt viimeinen kerta!" Osan lahjoista viemme siis tarvikkeina 
rajan yli, osan laitoimme kekseliäästi lahjakasseihin, jotka Idäntyön Käsityökerho oli ommellut. Näin lahjat voi 
rajalla aukaista – ja sulkea uudelleen! Pois jäivät kenkälaatikkojen metsästys, pakettivuorien paperointi ja 
nauhoittaminen. Oli todella nopeaa laittaa lahjatavarat suoraan pusseihin ja ne veivät vielä pienemmän tilan 
autoissakin. Saimme talkoot ohi kahdessa päivässä. "Jotain hyötyä Venäjän tullistakin!" totesi Leila 
lahjatalkoissa. 
     Suuret kiitokset näin urakan päättyessä Käsityökerholle kauniisti ommelluista pusseista! Samoin kiitos 
kaikille sukkien ja kintaiden neulojille, niitä oli kertynyt yli neljäsataa. Kiitos kaikille vihkojen, värikynien, 
hammastahnojen ja harjojen, saippuoiden, lelujen ja makeisten lahjoittajille! 
     Käsityökerho oli myös askarrellut vanhoista korteista ihania uusiokortteja joka pussiin ja vielä jäi ylikin. 
Saimme koottua oikein mukavia lahjoja lapsille, joista joillekin tämä on tämän vuoden ainoa lahja. Olen ollut 
usein mukana jakamassa näitä lahjoja ja voin sanoa, että niitä todella arvostetaan. Niitä kannetaan ihaillen 
käsissä koko illan ja avataan vasta omassa huoneessa. Jotkut avasivat lahjansa vasta seuraavana aamuna. 
Helena 

         

     Nimeni on Sabih Ul Masih, joka merkitsee "Rakastaa Kristusta". 
Tulin Suomeen v.1974. Opiskelin diakonia- ja sosiaalityöntekijäksi ja 
valmistuin v.1979. Olen ollut työssä lastenkodeissa, vanhainkodeissa ja jäin 
eläkkeelle Nurmijärven aikuissosiaalityöntekijän virasta v.2013. 
     Suomessa asuessani olen auttanut Pakistanissa asuvia sukulaisiani ja 
myös muita apua tarvitsevia. 
Kun jäin eläkkeelle, halusin jatkaa avustustyötä. Tavoitteenani oli löytää 
joku järjestö, jonka kanssa voisin tehdä yhteistyötä. Eräs työkaverini neuvoi 
minua ottamaan yhteyttä Riihimäellä toimivaan "Idäntyö ry" -nimiseen 
järjestöön. Internetistä löysin silloisen puheenjohtajan Jari-Pekka Koppisen 
puhelinnumeron ja soitin hänelle. Tapasimme vanhassa Makasiinissa. Jari-
Pekka Koppinen sanoi, että taloudellisesti emme pysty auttamaan, mutta 
käytettyä tavaraa voi saada. Niinpä Idäntyö ry:n kanssa alkoi yhteistyö 
v.2014. 
     Asun Lopella ja olen ollut päivystämässä Makasiinissa. Se sopii minulle 
hyvin, sillä ennen kuin aloitin sosiaalityön tekemisen tein myyntityötä. 
Idäntyön toiminnot sopivat minulle hyvin, koska itsekin olen idästä kotoisin. 
On ihan kuin minun velvollisuuteni olla mukana auttamassa itäisten maiden 
kansalaisia. Siunausta adventtiaikaan! 

     Nimeni on Mikael Antinsalo 45, neljän lapsen perheenisä Riihimäeltä. 
Tulin Riihimäelle työn perässä vuonna 1997. Olen koulutukseltani 
sähköteknikko ja teknisentyön opettaja. Tällä hetkellä työskentelen 
teknisentyön opettajana peruskoulussa Hyvinkäällä. Olen ollut idäntyössä 
mukana vaimoni Heidin kanssa vuodesta 2014 alkaen mm. lastenleireillä ja 
käytännön puuhissa.  

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka 
Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 
(Room 8:28) 

 

Mikael Halleen ja Sabih Ul Masih 
syyskokouksessa Peltolassa 2017.        
Kuva: Helena 

 

Mikael Antinsalo ja Uusi Elämä -
keskuksen väkeä kotivierailulla 
2016. Kuva: Heidi 

HALLITUKSEN UUSIEN JÄSENIEN TERVEISIÄ 

Syyskokouksessa valittu Idäntyön hallituksen jäsenmäärä pysyi samana, 
mutta toiminnasta jäi pois Mikael Halleen ja Sanni-Maria Seppälä. Kiitos 
heille työpanoksesta yhteistä näkyämme kohtaan.                                                          
Uutena hallitukseen valittiin Sabih Ul Masih ja Mikael Antinsalo. Lyhyt 

Operaatio Joulunlapsi paketteja 
kertyi mukavasti Makasiiniin ja 
ne on toimitettu eteenpäin kohti 
Romaniaa. 



 

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 

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 Heidi Antinsalo 

ILMOITUKSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapattiateria 8.12.  

Ilmoittautuminen Helenalle 0503734070 

Uudenvuoden lounasta ei ole. 

HYVÄT PAPERILLE PAINETUN VERA –
LEHDEN VASTAANOTTAJAT 

Tiesitkö, että Veran voi saada kotiin myös 
sähköisessä muodossa, jos sinulla on käytössäsi 
sähköpostiosoite. Lähetämme toki sinulle 
mielellämme myös jatkossa painetun version. Tämä 
ilmoitus vain siksi, että jokainen säästetty 
postimerkki voidaan käyttää avustuskohteissamme. 
Näistä pienistä asioista kertyy vuoden mittaan 
melkoinen summa. 

Olette kaikki hyvin tärkeitä tässä yhteisessä 
työssämme tukijoina ja esirukoilijoina. Jos haluat 
Veran tästä lähtien sähköpostiisi, niin ilmoita osoite 
sihteerille osoitteella: kalevi.kortesmaa@gmail.com 
tai puhelimella 0440122147. Voit ilmoittaa myös 
mahdolliset osoitteenmuutoksesi tai jos 
elämäntilanteestasi johtuen Vera ei ole enää sinulle 
ajankohtainen. 

Tiesitkö,Maria, että poikasi kerran vetten päällä kulkee?  
Tiesitkö, Maria, että lapsemme hän pelastukseen sulkee?  
Syntyi tänne maailmaan Hän tuomaan sanomaa.  
Tämä pienokainen rakkain myös sinut lunastaa. 

Laulusta: Mary, did you know 

Elintarvikekuormien hakua Mäntsälästä 1.1 – 
10.11.2017 
Olen hakenut Mäntsälän Helluntaiseurakunnalta yhteensä 
48 kuormaa elintarvikkeita:  
22 kuormaa Uusi Elämä-keskukselle 
8 kuormaa Grigori / useat eri seurakuntien ryhmät Viipurista, 
Pietarista ja kauempaa,  
15 kuormaa Viroon,  
3 kuormaa Kansanlähetykselle 
- alkuvuonna haettiin vajaita kuormia ja kahden kuorman jälkeen 
elintarvikkeet vietiin Haminaan tai UE-ryhmä haki ne meiltä. 
Kesästä lähtien tahti muuttui ja Mäntsälästä haettiin vain täysiä 
kuormia kahden viikon välein ja ne vietiin suoraan Porvooseen 
saakka, jossa UE oli vastassa. Nyt kuormat viedään kahden 
viikon välein suoraan Haminaan tai UE hakee ne meiltä. 
- Grigorille/seurakunnille haettu/viety aina täydet kuormat. 
Keväällä kaikki vietiin Miehikkälään. 
Kesällä oli taukoa. Syksyllä Grigori ja kumppanit ovat hakeneet 
elintarvikkeet pääasiassa Hausjärveltä, meiltä tai Jokiselta.  
- Viron kuormista olen tänä vuonna itse vienyt 5: Väike-
Maarjaan, Sillamäelle, Narvaan ja 2 Valgaan.  
10 kuormaa on Oleksand Kubit itse hakenut meiltä Valgaan, 
jakelu on tapahtunut sekä Viron että Latvian puolella Valgan 
baptistiseurakunnan nimissä 
Oleksandr Kubitille on aina maksettu laivaliput hänen täällä 
käydessään: 10 x 140,- yht 1400,- 
- lisäksi olen vienyt 3 täyttä kuormaa Kansanlähetykselle sekä 
lähes joka viikon kuormasta aina osan Kansanlähetykselle, mm 
30-40 kiloa keittokinkkua lähes joka viikko.  
Tapani Vanhala 17.11.2017 
 

Rauhallista Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa ja 
siunausta Uudelle 
Vuodelle 2018 kaikille 
Vera-lehden lukijoille!  
Kuvan piirtänyt Rebekka 

  


