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Te Idäntyön ystävät!  
          Kevät on hiljaa hiipimässä valon ja lämmön lisääntymisen myötä 
myös ajatuksiimme. Kevättä ei voi sammuttaa pakkaspäivä eikä 
lumisateet, olemme menossa niistä huolimatta kohti vihreyttä, kohti 
kukkien tuoksua ja lintujen laulua. Kristityn elämässä suunta on aina 
tämä, pienistä takatalvista huolimatta, kohti sitä täydellisyyttä, joka on 
meille luvattu. Rohkaistaan toisiamme jaksamaan vielä eteenpäin!  
          Aloitimme Idäntyötä ensin lähettämällä avustuksina vaatteita ja 
myöhemmin myös ruokaa tuhansille vangeille Pietarin kurjissa 
vankiloissa ja evankelistoina niissä noin 15 vuoden ajan. Olimme 
innokkaita ja ahkeria, aluksi kerran kuukaudessa kävimme noin 3-4 
vankilassa, myöhemmin vielä useammilla ryhmillä. Koimme, että 
sanomalla syntien anteeksisaamisesta oli todellista kysyntää. Hyvä, että 
olimme niin ahkeria, sillä tilaisuus julistaa vankiloissa sulkeutui v.2011 
ja venäläisiltä evankelistoilta myös pari vuotta sitten. Ainoastaan 
kirjeiden kautta voidaan vielä tänään julistaa Syntisten Vapahtajaa, 
Jeesusta, venäläisille vangeille.  
          Pastorit Igor Smirnov ja Andrei Murugov olivat tulleet uskoon 
vankilassa ja vapauduttuaan he perustivat Mirotvorets seurakunnan     
v. 2001. Se on toiminut alusta asti entisten vankien ja heidän 
perheenjäsentensä tai muiden alaspainettujen yhteisönä. Sen vakituista 
toimintaa ovat tukikodit asunnottomille miehille, köyhien ja sairaiden 
avustustyö. Olemme heidän kauttaan voineet auttaa monia ihmisiä ja 
perheitä vuosien varrella. Olemme todella onnekkaita, olemme voineet 
nähdä lähetystyömme hyviä tuloksia jo pitkään. Se on suurta armoa 
työnantajaltamme, Jeesukselta.  
          Yhä vielä kuulostelemme, mihin suuntaan mennä, keitä tulisi 
auttaa tänään. Paljon on niitäkin, jotka odottavat meiltä vain itselleen 
hyötyä. Rukoilemme, että Jumala osoittaa meille ne työtavat ja ihmiset, 
jotka ovat Hänen suunnitelmissaan.  
          Jumalan lait ovat erilaiset kuin ihmisten, armo riittää 
huonommallekin ilman ansioita. Antaessamme omastamme, aikaamme, 
varojamme, työpanoksemme, toisten, tarpeessa olevien hyväksi, 
Jumala antaa moninkertaisesti takaisin. Niin monesti olemme saaneet 
sen kokea. Jumalan siunaus on joka kerran kuitenkin kuin yllätys, 
ihme. Sama ihme auttajalle ja autettavalle.  
          Jos veljenne ja sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä 
ravintoa, niin turha teidän on sanoa: ”Menkää rauhassa, pitäkää 
itsenne lämpimänä ja syökää hyvin”, jos ette anna heille mitä he 
elääkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, 
se on kuollut. Jaak.2:15-17  
 
Helena Jokinen  
 
 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rauhaa ja Herran hyvyyttä teille, ystävät! 
 
Meillä on iloisia uutisia tässä surullisessa ja pimenevässä maailmassa! 
Meillä oli upea käynti Pyhän Olgan sairaalassa, kun jaoimme tekemänne joululahjat. Lahjoja riittikin melkein 
kaikille, mutta rakkautta, iloa, rukousta ja myötäelämistä riitti sitäkin enemmän jokaiselle lapselle ja 
vanhemmalle. Ja jälleen kerran osastonhoitaja Ljubov´Borisevna henkilökuntineen otti meidät avosylin 
vastaan. 
 
Lisäksi voimme iloiten kertoa, että olemme alkaneet järjestämään lauantairuokailuja, jonne kutsutaan 
seurakunnan jäsenten ei-uskovaisia ystäviä ja sukulaisia/perheenjäseniä. Lounas järjestetään Pyhän Mikaelin 
kirkon ruokalassa ennen Mirotvorets-seurakunnan kokousta. Ruokailun jälkeen halukkaat voivat osallistua 
seurakunnan kokoukseen. Alkuvuonna 2017 on tullut uskoon jo seitsemän ihmistä, joista kuusi on osallistunut 
ensin lounaalle. Nyt tämä palvelumuoto laajenee, niin että kutsumme sinne myös läheisen ammattikoulun 
opiskelijoita. Ensimmäisellä kerralla heitä oli yhdeksän, seuraavalla kuusitoista. Keskustelemme ja tutustumme 
heidän kanssaan. Opiskelijat pitävät kovin ruokailumahdollisuudesta, sillä heillä on aina nälkä. 
Olemme kiitollisia avustanne, astioista ja ruokatarvikkeista. Rukoilkaa tämän työmuodon puolesta! 
 
Ja vielä yksi hyvä uutinen: alkuvuodesta pidimme kastetilaisuuden kymmenelle hengelle! 
Kunnia Jeesukselle Kristukselle! 
 
Pastori Andrei Murugov, käännös: Sanni-Maria 
 

 

 

Mirotvoretsin uusi palvelumuoto lauantairuokailu, jonka kautta on tullut uskoon jo monta ihmistä.               
Kuvat: Marina Murugov 

 



 

HAETAAN:  

Yhteistyökumppanimme pastori Vladimir 
Batuthin Narvasta etsii kauttamme 
itselleen pientä venettä tai kumivenettä 
pienellä moottorilla. Jos teiltä jompi 
kumpi löytyy ja olette valmis sen 
lahjoittamaan, niin otattehan yhteyttä.  

Uusi elämä-keskuksen viljelytöistä 
vastaava Valeri Ostahin kyselee meiltä, 
voisimmeko löytää heille ostettavaksi 
käytetyn kaalin istutuskoneen. Merkki 
Lännen ja 2- tai 4-rivinen. Jos tiedätte 
tällaisesta, kertokaapa.  

Vastauksia molempiin odottelee Tapani 
Vanhala, tapani.vanhala@kolumbus.fi, 
0400-307475  

 
 

Makasiini muuttaa!  
 
Aiemmin jo kerroimme, että olemme saaneet Riihimäen 
keskustasta uudet tilat kirpputori Makasiinille.  
Tilat ovat nyt pintaremontin jälkeen hienossa kunnossa, kiitos siitä 
kuuluu projektin vastaavana toimineelle Kalevi Kortesmaalle. 
Kaikki työt sujuivat hänet johdollaan kuin rasvattu. Muina 
työntekijöinä hääräsivät Tuomo Tonteri, Jari-Pekka Koppinen ja 
Mikko Krohn.  
 
Huonekalusteita on jonkun verran kannettu tilaan, mm uudet, 
samanlaiset hyllyt. Kuljetusosastollamme, Risto Jokinen, Tuomo 
Tonteri, Terho Pelkonen, on ollut samaan aikaan myös muita 
kuljetuksia, jotka ovat viivästyttäneet hieman. Mutta ensi viikolla 
9 pääsemme todella muuttopuuhiin. Pakkaamme vanhassa 
myymälässä jo viikonloppuna.  
 
Uuteen paikkaan tulee siis jotakin vanhaa, jotakin uutta ja 
varsinkin jotakin sinistä! Myymälän visuaalisen ilmeen on 
suunnitellut Tuula Nieminen ja hänen asiantuntevalla johdollaan 
teemme myymälästä kutsuvan ja viehättävän. – uskon, että sitä 
kannattaa tulla kauempaakin katsomaan!  
 
Avajaiset pidetään 10.3. klo 13 alkaen, kahvia ja kakkua saa 
silloin klo 18 asti. Tervetuloa sen jälkeenkin arkisin klo 13-18 
asioimaan myymäläämme Makasiiniin Kauppakuja 10, siinä ihan 
Kirjaston ja Hämeenkadun välille!  
 
Helena  

 

 

Uusi Makasiini valmiina kalustettavaksi.  

Kuvat: Kalevi Kortesmaa 

 

 

 

Jumala, 
maan ääriin 
saakka 
kiiriköön 
sinun 
nimesi, 
kaikukoon 
ylistyksesi! 

PS 48:11 

Kuva: 
Rebekka 
Antinsalo 

Psalmi 98 

Laulakaa Herralle uusi laulu! 
Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. 
Hänen oikea kätensä, hänen pyhä 
voimansa on tuonut voiton… 
Maan ääretkin saivat tietää, että 
Jumalamme pelasti meidät. 

 



 

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 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, 11100 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:  

Sapattiateriat Peltolassa,                 
Riihimäentie 4310 Hausjärvi                                                                                                                     

Ilmoittaudu ajoissa Helenalle 
0503734070 

__________________ 

Sapattiateria ja Ukrainan ilta 3.3. klo 18 
puhujina Mirjam ja Boas Adolphi 
/Barnens Ambassad  

musiikkia Outi Lyytikäinen  

ateria 16 € 

__________________ 
21.4. Pesah –ateria  

Pirjo ja Vladimir Karttunen /IRRTV 
musiikkia Outi Lyytikäinen  

aterian hinta 20 €  

__________________ 
12.5. Sapattiateria  

vierailee Margaret Jägerhult        
musiikkia Outi Lyytikäinen  

ateria 16 €  

__________________ 
UUDEN MAKASIININ  

avajaiset 10.3. klo 13-18  

kahvitarjoilu.  

Tule tutustumaan!  

 

Matkalle mukaan! 

Lähde matkalle Morhovaan Novgorodin alueen maaseutukyliin  

13.- 18.4. Matkan hinta 80 €.  

Ilmoittaudu Helenalle 0503734070 


