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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

LOKAKUU 2017 
   

 

Rakkaat Idäntyön ystävät! 

Syksyllä laitetaan nauriit kuoppaan ja                                                               
akat pirttiin. Nykyajan ihmiselle sen                                                                 
voisi suomentaa, että syksyn tullen                                                                            
sadonkorjuun jälkeen voi siirtyä                                                                        
harrastamaan sisätiloihin. Vielä                                                                                
kuitenkin on lokakuun alettuakin                                                                      
osittain maamiesten peltoja puimatta, johtuen myöhässä alkaneesta 
keväästä. Rukoillaan, että saavat sadon korjattua talteen, etteivät hei-
dän investointinsa ja työnsä valu hukkaan. 

Vielä odotamme ja rukoilemme Suomen kansan herätyksen puolesta, 
vaikka tuntuu, että vain kauemmas Jumalasta ajaudumme. Mutta vie-
läkin tapahtuu, että ahdistunut löytää Vapahtajan ja umpikujaan jou-
tunut Vapauden. Sanoma anteeksiannosta vastaa kaikkien perimmäi-
seen ahdistukseen. Jeesus on Vastaus! Kylvetään Sanaa, odotetaan 
Jumalan antamaa kasvua, rukoillaan. 

Moni kysyy paikkaansa Jumalan elopellolla. Yleensä paikka on juuri 
siellä, missä olet, lahjoinesi, lahjattomuuksinesi. Elämänkokemuksesi 
ja kokemasi vastoinkäymisetkin ovat tärkeitä suuntaviittoja matkalla 
Siihen Oikeaan Tehtävään. Vain harvoilla kutsumus tulee kertaryti-
nällä eteen, useimmilla edetään askel kerrallaan. 

Tänä syksynä on ollut ilahduttavaa havaita, että Riihimäen Idäntyön 
riveihin on ilmoittautunut uusia matkalaisia avustusmatkoille, vapaa-
ehtoisia päivystäjiä Makasiiniin, uusia jäseniä Idäntyön Käsityöpii-
riin, jopa ikkunanpesijöitä Peltolaan! Matkat Venäjälle, Viroon ja pi-
temmällekin, ovat tärkeitä silmien avaajia jokaiselle niihin osallistu-
valle. Toivoisin, että yhä useammat lähtisivät mukaan, avustusmatkat 
ovat todellisia opintomatkoja. Matkoilla näkee paljon sellaista, mitä 
ei voi aina edes toisille kuvata, mutta sydämen tasolla kokee väke-
västi. Parasta on varmaan se, kun näkee käytännössä, kuinka Jumala 
toimii. 

Varainhankinta tai avustuskuljetukset kotimaassa teettävät paljon 
työtä, mutta ovat välttämättömiä. Leirejä on järjestetty noin kerran 
kuukaudessa, ne ovat olleet hyvin suosittuja, enemmänkin toivottai-
siin. 

Toivotaan, että työ ja tekijä kohtaisivat niin, että voisit tuntea sydä-
messäsi, olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Kiitos sinulle, että olet olemassa ja haluat tukea Riihimäen Idäntyötä, 
sillä sinun tavallasi! 

Helena      
 
 
 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Kuva: Ukrainan lapsia leirillä, Mikael 
Halleen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
HYVÄT AUNUKSEN SEURAKUNNAN YSTÄVÄT 
 
     Oheisena muutama valokuva Aunuksen srk:n 25v juhlasta 
16.9.17: Aunuksen kuoro, piispa Kuukauppi, Esko Ojala ja 
tulkki Klaudia, Petroskoin srk:n laulutervehdys, Arttu Soittu 
laulaa venäjäksi Pekka Simojoen lauluja, kuvia kirkkosalista ja 
väkeä poistumassa juhlasta. 
     Ystävyysseurakunnat ja ryhmät olivat hyvin edustettuina 
paikalla ja sain välittää siellä Vaasan suom. srk:n siunauksen 
toivotuksen lahjalupauksineen lapsi- ja nuorisotyöhön. Keski-
Lahden seurakunta kustansi linja-autokuljetuksen Lahdesta ja 
siihen pääsivät osallistumaan lukuisat muutkin ryhmät. Muista 
kuluista vastasimme itse. Kirkkoherra Miika Hämäläinen oli 
myös itse mukana ja käytännön järjestelyistä vastasi pitkälti 
Esko Ojala. Kansanlähetystä edusti mm. aluekoordinaattori 
Jukka Repo. Auto kiersi Pietarin kautta Laatokan ympäri.      
     Majoituimme Aunuksen hotelliin, joka eli kesäaikaa eli 
lämmityskausi ei ollut vielä alkanut. Pääsin toiseksi yöksi 
Moltshinien luo Kuittisiin ja sain nauttia karjalaisesta 
vieraanvaraisuudesta ja lämmöstä. Kirkkosali ja penkit oli 
juhlan kunniaksi maalattu. Monia vanhoja ystäviä ei enää 
näkynyt tutuilla paikoillaan, mutta uusia kasvoja oli ilmestynyt 
tilalle. Ehkä kuvat kertovat jotain siitä kiitollisuudesta, jota 
koimme näistä menneistä vuosista. 
 
Teksti ja kuvat: Kalevi Kortesmaa 
 

 

 

 

 

Aunuksen seurakunnan 25v juhlat 

 

 

 

 

 

 

 

STEVE LIGHTLE VIERAILEE SUOMESSA 

Steve Lightle, liikemies Seattlesta, Washingtonista (USA), 
kohtasi nuorena opiskelijana Messiaansa lokakuussa vuonna 
1957. Koska Steve on taustaltaan juutalainen, kukaan ei ollut 
koskaan kertonut hänelle Jeesuksesta. Tuona iltana hän antoi 
elämänsä Jeesukselle, mikä muutti hänen elämänsä 
täydellisesti! 

Vuonna 1974 Steve sai Jumalalta näyn siitä, että Jumala aikoi 
tuomita silloisen Neuvostoliiton ja tuoda juutalaisen kansan 
sieltä kotiin Israeliin laivoilla ja lentäen. Vuosien mittaan 
Steve teki useita matkoja Neuvostoliittoon vieraillen 
juutalaisissa yhteisöissä ja valmistaen heitä exodukseen. 
Vuonna 1982 Lightlen perhe muutti Jerusalemiin, Israeliin, 
missä he asuivat monta vuotta. Nykyään hän tekee 
puhujamatkoja ympäri maailmaa. Marraskuussa 2017 Steve 
tekee kiertueen Pohjoismaihin ja Baltiaan.  

Ebenezer Operation Exodus on kristitty organisaatio, joka 
auttaa juutalaisia palaamaan Israeliin. Humanitaarisen avun 
ohjelma tarjoaa käytännön tukea ja lohdutusta juutalaisten 
yhteisöjen köyhille ja apua tarvitseville entisen Neuvostoliiton 
alueilla, Israelissa ja muualla maailmassa. 

Lisätietoja: Outi Lyytikäinen Ebenezer Operation Exodus 
Finland ry +358 45 3320 272 tai outi@lyytikainen.net 

 

Suomessa järjestetään seuraavat 
tilaisuudet:  

13.11.2017  Helsinki 18.30 
Mikael Agricolan kirkko 
Tehtaankatu 23, Helsinki   

14.11.2017  Joensuu 18.30 
Pielisensuun kirkko 
Tikkamäentie 15, Joensuu   

15.11.2017  Seinäjoki 19.00 
Seinäjoen Helluntaiseurakunta 
Vellamonrinne 1, Seinäjoki   



 

 

 

BOBIRENKOJEN SIJOITUSKOTI, pastoripariskunnan kutsumustyö Ukrainassa 
 
     Poltavan läänissä, radan varrella, on Kozelzinan kylä. Kylässä on 4000 asukasta ja se sijaitsee vilkkaan 
rautatien varrella.  
     Kodinomainen lastenkoti pitää huolta kuudesta pojasta ja kahdesta tytöstä. Kaksi omaa tytärtä ovat 
sopeutuneet lapsilaumaan ja osallistuvat omalta osaltaan kotitöihin. Ja töitä riittää koska kodissa käytetään paljon 
oman puutarhapalstan antimia. Hedelmäpuut ja marjapensaat antavat satonsa vuosittain. Tänä vuonna muutama 
sato jää tulematta koska satoi lunta yllättävän myöhään keväällä. Perunasadosta sen sijaan odotetaan hyvää.  
     Pastori Valentin pyysi pari vuotta sitten evankeliointiryhmää tulemaan heidän kyläänsä. Viime vuoden kesänä, 
2016, teltta sitten pystytettiin, trampoliini viritettiin lapsia varten ja kutsuja jaettiin ympäri kylää. Ja kaikkien 
yllätykseksi ihmisiä alkoi tulla tilaisuuksiin telttaan.  Viikon jälkeen teltta lähti mutta seurakuntasali täyttyi 
seuraavina sunnuntaina. Kuulijat olivat Sanan nälässä. Ihmiset halusivat kastekouluun. Lapset tulivat 
lastentilaisuuksiin lauantaisin ja sunnuntaisin.  
     Vuosi on kulunut ja aivan tavallisimpinakin päivinä sali on melkein täynnä. Muutamia työikäisiä miehiäkin on 
salissa, joka on hyvä merkki terveestä seurakuntarakenteesta.  
Osa ihmisistä on lähtenyt uskon tiellä eteenpäin ja opiskelevat kastekurssilla.  
     Pastori on jatkanut diakoniatyötä maan sisäisten pakolaisten parissa. Ihmiset, jotka menettivät venäläisten 
hyökätessä kaiken, asuvat hyvin huonokuntoisissa taloissa. Osa lapsista kärsii vieläkin kokemuksista, joissa oltiin 
tykistötulta piilossa kellarissa monta päivää peräkkäin. Painajaiset eivät anna nukkua vaan herättävät kesken yötä. 
Tarvitseville toimitettava apu ei kysy tulevatko seurakunnan kokouksiin vai ei. Monille mieluinen apu on ollut 
siemenperunat. Tässä avussa pastori oli kekseliäs ja varmisti, että apu käytetään. Hän antoi "lainaksi" perunat ja 
syksyllä ihmiset antavat takaisin sadosta. Yhdestä säkistähän saa monta säkkiä joten kaikki voittavat. Perunat 
menevät sitten "parempiin suihin" lauantaisin kun lapsille tarjotaan lämmin ateria kerhossa. Monelle lapselle tämä 
ateria on valitettavasti ainoa kunnollinen lämmin ateria koko viikkoon. Monesti taloista puuttuu ruuanlaittopaikka 
ja joudutaan valmistamaan jopa nuotiolla. Liha on harvinaista herkkua niille, joilla kaikki omaisuus on mennyt.  
Lapset kokevat leiritoiminnasta iloa ja uusi telttaporukka saapui. Aamusta lastenleiri ja iltaisin aikuisten 
tilaisuuksia joihin osa lapsistakin tuli. Syksyllä pastorin talon laajennustyöt jatkuvat ja seurakuntaelämä on entistä 
vilkkaampaa. Talon toinen kerros on vihdoin valmistumassa ja kodinomaiseen lastenkotiin voidaan ottaa 
enemmän lapsia ja olemassa olevat lapset saavat väljemmät tilat. Teksti ja kuvat: Mikael Halleen 
 
 
          

   

   

 



 

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 Sanni-Maria ja Heidi Antinsalo 

ILMOITUKSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makasiini, Riihimäen Idäntyö ry:n kirpputori ja 
lahjoitustavaran vastaanottopiste, kaipaa jälleen uusia 
päivystäjiä mukavaan vapaaehtoistyöhön Riihimäen 
keskustaan, Kauppakuja 10. Työajat ovat arkisin, ma-pe 
klo 12-17 ja lauantaisin klo 10-14. Voi tulla myös 
kaverin kanssa. Tule mukaan!  
 

Sapattiateria Peltolassa 20.10. klo 18 

Puhujina Petri Kauhanen ja Ants Operman, musiikkia 
Outi Lyytikäinen 

Kolehti ja ruokailu: Kerätään varoja Antsille 
avustuskuljetuksissa välttämättömään autoon. 

Aterian hinta 18 €, muista ilmoittautua Helenalle 
0503734070 

Idäntyön käsityökerho kokoontuu syyskaudella:  

10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12. 2017 klo 13 - 16 
Kirkkopuiston Seurakuntakodin alakerrassa, käynti 
Kirkkopolun puoleisesta ovesta (Hämeenkatu 5). 
Tervetuloa mukaan neulomaan, virkkamaan ja 
ompelemaan avustuskohteisiin Lähi-Itään ja 
Venäjälle! 

Riihimäen Idäntyö ry 

SYYSKOKOUS 

19.11.2017 klo 16 Peltolassa 

Asioina mm: valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 
2018, hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2018. 

Tervetuloa hoitamaan yhteisiä asioita kahvikupin 
äärellä! 

Teemme lokakuussa matkan Novgorodin alueelle 
maaseudulle ja meiltä on pyydetty tuliaisiksi lasten 
kenkiä! Niitä tarvitsevia lapsia on vauvasta täysi-
ikäisiin, tyttöjä ja varsinkin poikia. Ne voivat olla 
lenkkareita ja talvilenkkareita tai talvikenkiä, ei 
kesäkenkiä. Katsokaapa varastojanne ja kertokaa 
muillekin tästä tarpeesta!  Tulethan mukaan 
keräämään hyviä kenkiä ainakin noin sadalle lapselle! 
Kengät voi toimittaa Makasiiniin tai soittaa: Helena 
0503734070 

Ennakkotietona: 

Steve Lightle vierailee Suomessa (kts sivu 2).  

Saksalaiset markkinat 25.11 klo 10-15. Riihimäen 
Graniitilla ja Majakassa! Idäntyö mukana myös! 

Joululahjakeräykset alkavat!  

Idäntyön joululahjakeräys,                                                 
sekä Operaatio Joulun Lapsi                                                           
(Patmos).                                                                 
Laatikon ja ohjeet voit                                               
noutaa Makasiinista.  


