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KESÄN IHMEITÄ 

     Markuksen evankeliumin kuudennessa luvussa kerrotaan pienen pojan 
eväistä ja ruokkimisihmeestä. Pojalla oli repussa vain viisi leipää ja kaksi ka-
laa. Hän antoi ne Jeesukselle. Jeesus siunasi vähäiset eväät ja ne riittivät, 
vaikka syömässä oli 5000 miestä. Meillä saattaa olla samanlaiset eväät kuin 
pienellä pojalla. Repussa on vain vähän kielitaitoa, vähän voimavaroja, vähän 
aikaa, vähän tietoa ja taitoa, mutta antaessamme Jeesukselle sen, mitä meillä 
on, ne tulevat riittämään isolle joukolle. 

     Idäntyössä pienillä eväillä on suuri merkitys. Kaikki me annamme oman pa-
nostuksemme vapaaehtoisena, oman työmme ja perheemme ohella, lahjana Ju-
malalle. Saamme kuitenkin nähdä, miten Jumala on siunannut työn. Idäntyöllä 
on laajat ystävyyssuhteet rajan taakse. Ja laaja verkosto myös vapaaehtoisia 
Suomen puolella. Tullessani Idäntyöhön mukaan, olen saanut tutustua eri-ikäi-
siin, jotka sydämellään palvelevat monissa erilaisissa tehtävissä. Jumala todella 
siunaa jokaisen työpanoksen. 

     Saamme tästä lehdestä lukea kahdesta mielenkiintoisesta matkasta, joista 
toinen suuntautui Pietariin ja toinen Zavetin kuntoutuskeskukseen. Kaikki on 
saanut alkunsa vuosikymmeniä sitten, mutta Idäntyössä ollaan oltu uskollisia, 
ja Jumala on ollut uskollinen! Venäjälle viety ompelutaito on siunannut Hol-
min kylässä niin, että koulutettava ja autettava opettaakin nyt muita ompele-
maan, ja kertoo samalla evankeliumia kyläläisille. Näemme ihan käytännössä 
miten pienet eväät ovat kasvaneet ihmeeksi Jeesuksen käsissä. 

     Masha-kodin lapset ovat tulossa lastenleirille Valkealaan tänäkin kesänä. 
Haluan uskoa ihmeeseen! Siihen, että lupa-asiat järjestyvät ja työntekijöitä riit-
tää ja varoja siunaantuu tarpeeksi. Leirin ohjelmaan kuuluu päivittäin lasten 
hengellisiä lauluja, pelejä, leikkejä, yhdessä syömistä, uimista ja kalastusta, 
sekä tietenkin raamattutunnit ja iltanuotiohetket. Leirillä pidetään evankeliumia 
esillä lähetyskäskyn mukaisesti: 

”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille.” 
(Mark 16) 

Riihimäen Idäntyön hallituksen jäsen Heidi Antinsalo 
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Terveisiä Pietarista 
     Kevätmatka Pietariin Tarkoituksenani oli mennä "vain tapaamaan" rakkaita venäläisiä ystäviä, mutta 
viikonlopusta kehkeytyikin monipuolinen ja antoisa matka. Majoituin pastori Igor Smirnovin perheen luona, ja 
saimme pitkästä aikaa jutella kunnolla kuulumisia. Igorilla oli vähän aikaa sitten lievä verenkiertohäiriö aivoissa, 
ja selkeästi toipilaan oloinen hän vielä olikin. Totesi vain raamatun sanoin: "Sillä elämä on minulle Kristus, ja 
kuolema voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, 
minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, 
sillä se olisi monin verroin parempi; mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi."(Fil:1:21-24)!!! 
       Irina on saanut hyvän työn englanninkielisen päiväkodin opettajana ja hän on tarttunut toimekkaasti 
työhönsä. Lauantaina lähdin Irinan mukaan Mikaelin kirkolle hyvissä ajoin ennen kokousta. Lauantaisin ennen 
kokousta seurakunta tarjoaa viereisen collegen oppilaille ruokailun. Tilaisuus oli todella mukava, vaatimaton 
mutta lämminhenkinen. Marina Murugova oli valmistanut lämpimän ruoan kuten joka lauantai, toinen sisko oli 
tehnyt salaattia ja leiponut piirakkaa. Kourallinen siskoja oli palvelemassa ja Andrei Murugov ja eräs toinen veli 
hoitivat pienimuotoisen tilaisuuden pitämisen. Ruokarukous, ja syömisen ohessa veli puhui motivaatiosta ja 
unelmien tavoittelusta. Paikalla oli parikymmentä nuorta. Useampi jäi keskustelemaan ruokailun jälkeen. Ennen 
varsinaista seurakunnan kokousta olin vielä seuraamassa vastuunkantajien kokousta, sekin oli varsin 
mielenkiintoista. Kokous oli hyvä ja eloisa, ja otimme ehtoollistakin.  
     Kokouksen jälkeen näin paljon tuttuja ihmisiä. Marina Murugova odottaa kuudetta lasta. Lähdin vielä Andrei 
Murugovin ja seurakunnan nuorten kanssa Masha-kotiin kokouksen jälkeen. Heille oli sovittu pidettävän 
hengellistä opetusta, ja minäkin pääsin tapaamaan tyttöjä! Tytöt odottavat jo kovasti Suomeen leirille pääsyä. 
Masha-kotiin on tullut uusia, melko pieniä tyttöjä kolme. Nuorin on vasta viisivuotias. Johtajatar Alla Albertovna 
on halukas lähtemään tyttöjen kanssa leirille, mutta lastenkotilasten lupien kanssa on aina ongelmia. Rukoillaan 
että kaikki järjestyy ja leiri onnistuu kaikin puolin! Rukoillaan myös, että Irina Smirnova saisi työstään lomaa 
leirin ajaksi, sillä hän kantoi opetuksesta päävastuun edellisenä vuonna yhdessä Andrei Murugovin kanssa ja 
haluisi nytkin kovasti tulla. Andreilla on jo kovasti leirisuunnitelmia. Rukoillaan muutenkin, että jokaiselle 
hommalle löytyisi tekijänsä ja myös leirin talouden puolesta.  
     Siunaavin kevät terveisin Sanni-Maria   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

Kuvassa Masha-kodin 
tyttöjä. Rukoillaan, että 
tyttöjen lupa-asiat 
saadaan kuntoon, jotta 
he pääsevät 
odottamalleen 
lastenleirille Suomeen. 

Lauantaisin ennen 
kokousta tarjotaan 
Mikaelin kirkossa 
ruoka viereisen 
collegen oppilaille.  



 
 

  

 
 
 
 Kuntoutuskeskuskus Zavetin kuulumisia! 
 
     Paljon on tapahtunut Zavetissa keväisen siellä käymisen jälkeen.  Varsinkin, kun tapaamamme kuntoutujat 
ovat nyt lähteneet, niin isäntä Sergeillä on kädet täynnä työtä kevättöiden, lasten kuljettamisen ja koneiden kor-
jaamisen kanssa.  
     Natashalla, jonka vointi on kohentunut alkuraskauden ohi mentyä, on tekemistä myös paljon. Ruokahuollon 
lisäksi hän valmistaa ja korjaa ompelukoneillaan lähikylien ihmisille vaatteita ja muita tarvikkeita, joista saata-
valla tulolla maksetaan kuntoutuskeskuksen kulut.  Koska hän on saanut apua tarvitessaan, niin nyt hän laittaa 
hyvän kiertämään eli osa hänen ompeluksistaan menee aina lahjoituksena tarvitseville.  
     Lähtömme jälkeen Natasha on löytänyt Holmista talon, joka on viileä ja riittävän iso ompelukurssia varten.  
Ennen kurssin aloittamista talossa on tehtävä pintaremontti. Sen jälkeen siellä voi aloittaa ompelukurssin pitä-
misen naisille, jotta nämä oppisivat omille perheilleen tekemään vaatteita ja muita tarvittavia asioita. Natasha 
aikoo kurssilla puhua myös Jumalasta ja siitä, mitä usko ja Jumala on hänelle antanut.  Hän toimii siis samoin 
kuin toimittiin Idäntyön ompelukurssilla, josta hän oppinsa aikoinaan sai.  
     Kursseja varten otetaan avosylin vastaan kaikki mahdollinen ompeluun liittyvä. Ovat ne sitten nap-
peja, vetoketjua, neuloja, kankaita, lankoja tai koristenauhoja tms. Tavaroiden ensimmäinen erä on me-
nossa eteenpäin kesäkuun lopulla.  
     " Tämä on teidän aloittamaa palvelustyötä ja nyt minä vain toimin välikätenä" - toteaa Natasha. Hän pyysi 
minua välittämään isot kiitokset teille kaikille, jotka ovat heitä auttaneet toteuttamaan Jumalalta saatua käskyä.   
Natashan sanoin: "Tämä palvelun eteenpäin meneminen on Herrasta. Kuulen hänet, kuinka hän on hyvä ja nä-
kee kaiken, siksi en pelkää." 
Kira Salminen 

 

Sanni-Maria kävi 
Pietarissa vierailulla 
Masha-kodissa, 
tapasi rakkaita 
ystäviä ja toi 
tullessaan tuoreita 
uutisia. 
Kuvissa Igor ja Irina 
Smirnov sekä Sanni-
Maria. 

Natasha aloittaa ompelukurssin 
pitämisen naisille, jotta nämä 
oppisivat tekemään omille 
perheilleen vaatteita ja muita 
tarvittavia asioita. Natasha aikoo 
kurssilla puhua myös Jumalasta 
ja siitä, mitä usko ja Jumala on 
hänelle antanut.   



 

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 
FI17 4262 1120 0338 76.  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: Myöntäjä Hämeen poliisilaitos ajalle 
21.3.2018 – 21.03.20120.  Alue: Kanta-Hämeen ja Päijät-
Hämeen maakunnat. Luvan N:o  RA/2018/312. 
Lahjoitetut varat käytetään evankeliointi- ja 
humanitääriseen työhön Venäjällä Pietarissa, sen 
lähialueilla, Virossa ja Ukrainassa sekä lasten leireihin 
kohderyhmille Suomessa lupaehtojen mukaisesti. 
 
 
Vera lehti, toimitus ja taitto Heidi Antinsalo, 
heidi.antinsalo@gmail.com  

ILMOITUKSIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makasiini 
Kauppakuja 10, Riihimäki. 
Avoinna arkisin ti –pe 12-17 
                     lauantaisin 10-14 
Lahjoitukset ja muut kysymykset Helena 
0503734070 
………………………………….. 

Kesäinen käsityökahvila Makasiinissa 

avaa ovensa jälleen kesämaanantaisin: 4.6., 18.6., 
2.7., 16.7., 30.7., 13.8. 

Terttu ja Raili toimivat käsitöiden ohjaajina, 
Aune kahvilan emäntänä. 

Tervetuloa käsityösi kanssa kahvittelemaan tai 
vaikka vain kahville ja rupattelemaan klo 13-16 
näinä päivinä Makasiiniin! 
….…………………………….. 

 

Grigorille auto 
 
     Toukokuun Verassa kerroimme, että Idäntyö 
on aloittanut kampanjan ja keräyksen, jonka 
tavoitteena on hankkia pastori Grigorille eli Isä 
Grigorille uusi auto. Hänen nykyinen autonsa on 
hyvin huonokuntoinen eikä se ole enää 
luotettava lyhyemmilläkään matkoilla. 
     Ensimmäiset lahjoitukset olemme jo saaneet. 
Tästä on hyvä jatkaa, mutta tavoitteeseen on 
vielä paljon matkaa. Grigori on meille tärkeä 
yhteyshenkilö ja tulkki yhteydenpidossamme 
avustuskohteisiimme. Samalla hän huolehtii mm 
Uusi Elämä-keskuksen hengellisestä työstä. 
Tässä keräyksessä emme ole yksin, sillä myös 
Miehikkälästä ja Mäntsälästä on luvattu tulla 
mukaan keräykseen.  
     Avustustilimme on FI45 4108 0010 4542 32 
ja viitteeksi Grigorille auto. 
………………………………….. 
 
Kansanlähetyspäiville ruokaa valmistamaan 
 
     Idäntyö on ilmoittautunut 
Kansanlähetyspäiville, 6.-8.7.18 Ryttylässä, 
yhdeksi ruoan valmistajaksi. 
     Pyttipannua, soppatykillä minestronekeittoa, 
kenties puuroa ja kirkasta lohikeittoa. Tällaiset 
ovat alustavat suunnitelmat. Tarkat tiedot 
osaamme kertoa heinäkuun Verassa. Mutta 
tarvitsemme siellä talkooväkeä, tämä on meille 
onnistuessaan merkittävä tulonlähde. Lauantaina 
on ruokailijoita eniten ja silloin tarvitsemme 
työvoimaa eniten. Silloin teemme siellä 
varmaakin kahta vuoroa.  
     Merkitkääpä kalentereihinne. Ja ilmoittautua 
voi jo nyt: tapani.vanhala@kolumbus.fi 
 

Lastenleiri 
 
Lastenleiri Pietarin lastensuojeluyhdistyksen turvakotien 
lapsille Valkealassa 23.7. – 1.8. Kuvassa olevat nuoret ja 
lapset odottavat kovasti leirille pääsyä. Leiri on hyvä 
paikka kertoa evankeliumia.  
Avustustilimme on FI45 4108 0010 4542 32 ja viitteeksi 
lastenleiri. 


