
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
         
 

RIIHIMÄEN 
IDÄNTYÖ ry 
MAALISKUU 2020 

ELÄMÄN TARKOITUS 
     Elää, iloita, nauttia, rakastaa, tehdä työtä ja hävitä. Siinäkö kaikki? Mitä viisaampi, oppineempi ja 
älykkäämpi ihminen, sitä enemmän hän voi olla eksyksissä. Joukossa saattaa olla hyviä asioita, mutta itse 
elämän tarkoitus jää mysteeriksi. 
     Todellinen vastaus on hyvin selvä ja yksinkertainen. Me elämme toteuttaaksemme niitä asioita, joita Jumala 
on meille tarkoittanut. Voit tarkistaa asian Raamatusta lukemalla Efesolaiskirjeen 2. luvun jakeen 10. ” Me 
olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään 
Jumala on meidät tarkoittanut.”  
     Voisi tietysti katsoa asiaa myös toisesta näkökulmasta, olemme luotuja Jumalan rakkauden kohteiksi. Tässä 
on kuitenkin kysymys lähinnä meidän ihmisarvostamme.Jokainen ihminen on näin arvokas. 
     Miten voimme toteuttaa oman elämämme tarkoituksen? Usko on Jumalan lahja, jonka hän on armossaan 
meille antanut ja se ei perustu tekoihin. Usko ei kuitenkaan jää joutilaaksi, vaan  tuottaa hedelmiä, Hengen 
hedelmiä. Jaakobin kirje käsittelee tätä aihetta. Voimme kuulla Jumalan äänen kuiskauksena omassa 
mielessämme tai kohdata Hänen meille edeltä valmistamia tekoja, joihin meidän tulee rohkeasti tarttua. Ennen 
kaikkea vaaditaan uskollisuutta niiden tehtävien hoitamisessa, jotka olemme Häneltä saaneet. Asioiden ja 
tehtävien kirjo on rajaton Sanan julistamisesta kaikenlaisiin käytännön tekemisiin. Tämä pätee kaikilla tasoilla 
omassa elämässämme ja seurakunnassa. 
     Riihimäen idäntyö on yksi tapa toteuttaa saamaamme näkyä. Tällä hetkellä valmistellaan viime vuoden 
tilinpäätöstä. Toimintamme on saanut jatkua suuressa siunauksessa ja varjeluksessa samassa laajuudessa kuin 
aikaisemminkin. Ihmeen kautta myös tarvittavat varat ovat löytyneet oikeaan aikaan. Lahjoitusten summa on 
pysynyt ennallaan ja olemme kiitollisia Hannu Tuunasen omaisille siitä muistolahjasta, jonka voimme osoittaa 
Uusi Elämä kuntoutuskeskuksen toiminnan turvaamiseen. Lahjalla hankitut siemenet ovat antaneet hyvän 
sadon. Makasiini myymälämme on tukenut toimintaamme hyvin. Poiketkaa siellä ja tuokaa myös sopivaa 
myytävää, kun siitä olette luopumassa. Peltolassa on ollut ennätysmäärä leirejä ja sitä kautta on voitu Sanaa 
istuttaa lukuisille vierailijoille, joista monet ovat tulleet rajan takaa avustuskohteistamme. Aktiivisin 
joukkomme on jo melko varttunutta iältään. Siitä huolimatta olemme jaksaneet tehdä myös erilaista 
palvelutyötä kuten ruokapalvelua tapahtumissa. Tämä on ollut hyvin merkittävä osa talouden hoidossa. 
      Mielessäni on vielä ystävänpäivä, joka kokosi Peltolan salin täyteen työmme ystäviä. Herkullisten ruokien 
lisäksi saimme kuulla rakentavaa Sanaa ja korvaan jäivät soimaan venäläisen laulun sanat: ” Hyvä on, että 
yhdessä voimme tuoda kiitoksen Herrallemme. Hyvä on, että elävä toivo ompi voimana matkallamme. Hyvä 
on, että sydän on puhdas, hyvä on että viha on pois. Hyvä, hyvä on sydämen, jossa rauha taivainen hallita 
voi….  
Kalevi Kortesmaa  
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Ystävyysmatka Pietariin 21.-23.2.2020 
   
 

     Matkamme lähti mukavasti liikkeelle nousevan auringon paisteessa, mutta varjoja ilmestyi päällemme 
heti Venäjän tullissa ja yksi joukostamme joutui jäämään rajalle. Kyseessä oli ongelmia sähköisen viisumin 
kanssa. Siis tiedoksi kaikille sähköisen viisumin hakijoille: muistakaa myös tulostaa viisuminne, ei riitä, että 
teillä on viisumin numero tiedossa. 
     Muita ongelmia ei matkan varrella ilmennyt, jos ei ota huomioon, että navigaattori ei aina tuntenut 
kaikkia katuja ja ajoimme hetken väärään suuntaan Pietarissa. Saavuimme hyvissä ajoin Anikanoveille, 
joiden kerrottiin asuvan omakotitaloalueella. Kun lähestyimme keikkuen aluetta, aloin jo aavistella, että 
kyseessä ei olekaan meikäläinen kylä. Tie oli lievästi sanoen kuoppainen, koska sen hoito ei kuulu 
kenellekään.  
     Katja otti meidät lämpimästi vastaan ja tarjosi venäläiseen vieraanvaraiseen tapaan teetä lisukkeineen. 
Igor oli töissä ja kuulin, että hän tekee todella pitkiä päiviä rakennuksella ja siksi kodin rakentaminenkin on 
hidasta. Nyt he ovat onneksi saaneet hellan keittiöön. Sem oli koulussa ja Olivia nukkumassa, mutta suloinen 
kuuro Polina oli kanssamme.   
     Lähdimme tervehtimään Adrei ja Marina Murugovia, jotka asuvat Suosaaren alueella Etelä-Pietarissa. He 
saivat valtiolta käyttöönsä suuremman asunnon uudesta kerrostalosta saatuaan kuudennen lapsen. Valtio 
palkitsee suurilapsisia perheitä asunnoilla, lasten ilmaisella kouluruualla ja matkoilla. Venäjälläkin, kun 
alhainen syntyvyys on ongelma! Pietari kasvaa räjähdysmäisesti kehäteiden varsille ja koulut täyttyvät 
ääriään myöten uusista oppilaista. Murugovien lapsetkin käyvät koulua, joka on suunniteltu 1500 oppilaalle, 
mutta siellä on 2500 oppilasta. Venäjällä opettaja on onneksi auktoriteetti, jota totellaan ja siten on 
mahdollista saada yli 40 oppilaan luokka seuraamaan opetusta. 
     Lapsista vanhin, Andrei oli leirillä, muut Peter, Ljuba, Sofia, Zoja ja Anna olivat kotona, mutta kuitenkin 
järjestyi yöpaikat meille kolmelle, Raijalle ja minulle Matin kanssa. Muut viisi, Helena ja Risto sekä Kira, 
Ronja ja Rosa palasivat takaisin Anikanoveille yöksi. 
     Lauantaina tapasimme kaikki Andrein ja Igor Smirnovin aikoinaan perustamassa Mirotvoretsin 
(rauhantuoja) seurakunnassa Inkerin Mikaelin kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen tarjottiin runsas ateria 
miesten kunniaksi (liittyiköhän jotenkin sotaan?)… no joka tapauksessa oli hyvää! 
     Kirkosta suuntasimme huostaanotettujen tyttöjen Masha-kotiin, jota tuettiin aluksi runsaasti, mutta nyt on 
tuki vähentynyt, kun alkuinnostus on laantunut. Rukoillaan, että toiminta voi jatkua! Hoitokodissa on 20 
tyttöä, joista nuorin on 7-vuotias Regina. Saimme siellä teetä ja pizzaa ja tytöt olivat kohteliasta meitä ja 
toisiaan kohtaan. 15-vuotia Masha kertoi, että meistä huokuu lämpö ja rakkaus, mutta kyllä se on aivan 
Jeesuksen ansiota.  Tytöt odottavat kovasti kesän lomaleiriä Peltolassa. 
     Sunnuntaina ajoimme vielä tapaamaan Rociota, joka asui aikoinaan Riihimäen Idäntyön asunnossa ja 
opiskeli lääkäriksi ja hänen miestään Leonid (Ljonja) Tsoita. Heilläkin oli uusi asunto kehätien tuntumassa, 
mutta nyt Pohjois-Pietarissa, joten välimatkat olivat todella pitkiä näin suomalaisittain (jopa Helsingin 
mittapuun mukaan). Heillä ei ollut huonekaluja ja keittiöstä puuttui hella, mutta Leonid oli onnistunut 
leipomaan kakkuja leipäkoneen näköisellä laitteella. Rahat menevät  
Rocion isän sairaalakuluihin, koska Perussa nopea ja nyt tarpeellinen  
hoitoon pääsy vaatii suuria summia. Kunnioitan tällaista suurta  
uhrautuvaa rakkautta, joka ei ajattele omaa parastaan. Nyt tarvitaan  
rukousta Rocion isän puolesta myös.  
     Matka oli oikein antoisa ja olen iloinen, että sain tutustua uusiin  
sisariin ja veljiin, joiden kanssa voi tulevaisuudessakin pitää  
yhteyttä. Teksti ja kuvat Liisa Huunan-Seppälä 
   

Risto ja Helena, Marina ja Anna, 
Andrei, Liisa, Ronja, Kira, Rosa ja 
Raija Murugovien kotona, joka sijaitsee 
26.kerroksessa. 

 



 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idäntyön hiljaisia puurtajia 
 
    Raili Ala-Tuuhonen on korjannut ja huoltanut Idäntyölle lahjoitettuja ompelukoneita vuosien mittaan jo yli 60 
kappaletta. Niitä on mennyt moniin eri kohteisiin. Morhovassa niiden avulla järjestettiin ompelukurssi.  
Anneli Helmisen johdolla moni nainen oppi niillä ompelemaan omalle perheelle vaatteita sekä lisätuloja. Eräät 
saivat siitä jopa ammatin. 
     Uusi Elämä-keskukseen niitä on viety lukuisia ja lisätarvetta on. Siellä heitä on noin 200 henkeä, joiden 
vaatehuollossa on suuri työ ja koneet ovat ahkerassa käytössä. Viroon eri seurakuntiin on mennyt lukuisia 
ompelukoneita, sekä moneen muuhun paikkaan.  
     Meille Riihimäen Idäntyölle tulee lahjoituksina vaatetavaraa runsaasti. On useita reittejä, joilla niitä 
toimitetaan eteenpäin tarvitseville. Päävarasto on Peltolan navetan vintillä. Sieltä suurin osa lähtee 
rekka-autolla, pääasiassa Viroon. Viime syksynä lähti yksi kuorma Viroon Narvaan ja toinen kuorma Riikaan 
Latviaan sikäläisen romaaniväestön hyväksi. Rekan lastaus on aina iso koitos. Onneksi meillä on reipas 
mieskaarti, jonka voi aina tarvittaessa kutsua talkoisiin. 
     Tähän joukkoon kuuluvat: Ilomäki Mikko, Rantala Hannu, Koppinen Jari-Pekka, Pohjanvuori Pertti, Ala-
Heikkilä Jorma, Krohn Mikko, Kunnas Vesa, Tuomine Rauno, Pelkonen Terho, Jokinen Risto, Jokinen Helena, 
Hartikainen Pentti, Ulmasih Sabih, Kortesmaa Kalevi, Pullinen Hannu ja Vanhala Tapani. 
     Lisäksi Holmroosin Jormalta on oma avustustavaran kuljetusreitti. Hänen kellaristaan lähtee jopa tuhannen 
kilon vaatekuormia useita vuodessa. Teksti: Tapani Vanhala 
 

Masha-kodissa ja Mikaelin kirkossa. 

 

Rakkaat ystävämme, tervehdyksemme täältä Pietarista, Mirotvorets seurakunnasta! 
     Kerromme teille ilolla uutisia seurakunnastamme Mirotoretsista. Tällä hetkellä meillä on jäseniä n. 70, siihen lukuun 
ei ole laskettu lapsia, eikä uusia tulokkaita, jotka eivät vielä tunne Kristusta eivätkä siis ole uudestisyntyneitä. 
Pastor Igor Smirnov palvelee edelleen seurakuntaa ja matkustaa myös kaikkialla Venäjällä julistamassa evankeliumia. 
Hän vierailee usein Irkutskissa, Nobosibirskissä, Kalugassa, Krasnojarskissa. (Päävastuu seurakunnan toiminnasta on 
nyt pastori Andrei Murugovilla. 
     Seurakuntamme Jumalanpalvelus pidetään lauantaisin luterilaisessa Mikaelinkirkossa, Vasilinsaarella klo 15. 
Toiminta on hyvin elävää ja mukaansatempaavaa, väkeä kirkossa n 120 henkeä. Musiikkiryhmässä palvelevat myös 
molemmat papinrouvat, Marina kosketinsoittajana ja Irina esilaulajana ja rukoilijana. Seurakunnan lapset ovat myös 
mukana ohjelmassa ja heidän äänensä saa kuulua kirkossa. Pastori Igor sanoi, että lapset ovat seurakunnan tulevaisuus, 
heitä pitää jo nyt kasvattaa ottamaan vastuuta siitä ja omista valinnoistaan.) 
     Seurakuntamme palvelee monenlaisia ihmisiä, ylläpidämme asunnottomille ihmisille asuntolaa, jossa asuu 7-10 
henkeä. Joka perjantai kokoontuu useita kotiryhmiä eri puolilla Pietaria, rukoilemaan, lukemaan Sanaa ja tapaamaan 
muita perheitä teekupposen äärellä. 
     Olemme hyvin iloisia voidessamme vierailla usein Suomessa tapaamassa teitä ystäviämme! Olette sydämellisesti 
tervetulleita myös meidän vieraiksemme! Rakkaudella Mirotvoretsin seurakuntalaiset. 
Marina Murugova (ja Helena Jokinen) 
 



 

 
NYT ON AIKA MAKSAA JÄSENMAKSU! 
-jos se on vielä maksamatta- 
Idäntyön vuoden 2020 jäsenmaksu 
25e/v maksetaan   
tilille: Oma Säästöpankki Riihimäki  
FI65 4108 0010 5500 96  
 
LAHJOITUKSET IDÄNTYÖLLE  
-kiitos lahjastasi-  
Idäntyölle voi tehdä lahjoituksia  
viesti: kohdealue 
tilille: Oma Säästöpankki Riihimäki  
FI45 4108 0010 4542 32 
 
 

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 
FI65 4108 0010 5500 96.  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 – 21.03.2020.  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 

 
. . . . . . . . . . . . . . . 
RUKOUSVARTIO  
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina Makasiinissa 
klo 18 Idäntyön ja muistakin ajankohtaisista 
aiheista.  
Seuraava 1.3.  
Huhtikuun kokousta ei ole, koska silloin on 
kevätkokous. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
MAKASIININ 3v JUHLAT 6.-7.3.20 
. . . . . . . . . . . . . . .  
KOKOUSKUTSU 
Riihimäen idäntyö ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous 
pidetään su 5.4.2020 klo 16.00 Peltolassa 
os. Riihimäentie 4310 Hausjärvi. 
Esillä toimintakertomus, tilinpäätöksen 
vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
tilivelvollisille sekä mukavaa yhdessäoloa 
kahvikupin ääressä. 
Tervetuloa. Hallitus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IDÄNTYÖN PÄIVÄT 20.-22.3.2020 
Ryttylä, Kansanlähetysopisto 
Mukana mm. Inkerin kirkon piispat Aarre 
Kuukauppi ja Ivan Laptev. 
Ohjelma ja hinnat:  kansanlähetys.fi/tapahtumat 
puh. 019 77920. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SAPATTIATERIA Peltolassa 20.3. klo 18 
Puhujana Esa Heinonen, musiikkia Outi 
Lyytikäinen. Ilmoittaudu Helenalle. Hinta 18 €. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
SAPATTIATERIA Peltolassa 17.4. klo 18 
Puhujana John Remes, musiikkia Outi Lyytikäinen 
Ilmoittaudu aterioille Helenalle, hinta 18 €. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
ELÄMÄN MARSSI Helsingissä 19.4. klo 15  
antisemtismiä ja juutalaisvihaa vastaan. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
MATKA Samohvaloviin  
Novgorodin alueelle 9.-13.4.  
Pääsiäisenä mielenkiintoinen matka venäläiselle 
maaseudulle. Hinta 90 € 
Ilmoittaudu Helenalle 

3v JUHLAT 
6.-7.3.20 TARJOILUA! 

Herra siunaa niitä, jotka Häntä palvelevat, niin 
pieniä kuin suuria. Psalmi 115:13 


