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Hyvät Idäntyön ystävät 
      
saamme elää JUMALAN LÄSNÄOLOSSA AINA. 
 
Entisessä kotimaassani Pakistanissa kristityillä on tapana 
rukoilla ja pyytää Jumalan varjelusta, kun lähdetään kouluun,  
työhön ja matkalle. Se tapa on kristityillä ollut kauan 
ja se jatkuu edelleen. Tapanani on myös rukoilla, kun lähden 
ajamaan autolla, että matka sujuisi turvallisesti. 
 
Kun valitsin itselleni palveluammatin, ajattelin, että työtä 
tehdessäni minulla on mahdollisuus auttaa avun tarpeessa 
olevia ihmisiä. Kun Lopen kierrätyskeskuksesta otan mukaan 
säkkejä, joissa on vaatteita ja kenkiä, ajattelen matkalla, että 
Jumala on antanut meille Riihimäen Idäntyössä tämän tehtävän 
ja mahdollisuuden auttaa hädässä olevia kristittyjä. Se on 
arvokasta työtä. 
 
Idäntyön hallituksen jäsen Sabih Ul Masih 
 
 
 
      
     Tästä lehdestä voit lukea miten arvokasta työtä on tehty helmikuun 
aikana Idäntyössä. Jumala on työssä mukana ja sen todistaa ihmeet, 
joita mm. Kotlissa on nähty. Lämmityspuut olivat hyvin vähissä ja juuri 
pari päivää ennen puiden loppumista saapui lisää tuntemattomalta ta-
holta. 
     Ihme on sekin, miten työmiehiä on riittänyt ja olemme voineet Idän-
työssä viedä apua eteenpäin. Helmikuussa mm. 20 sairaalasänkyä on 
toimitettu Viron vanhainkoteihin. Siitä lisää takasivulla. 
     Jumalan uskollisuudesta kertoo se, että Idäntyöllä on paljon ystäviä, 
tukijoita ja vapaaehtoisia. Oli hienoa kokoontua yhteen ystävänpäivän 
aterialle kuulemaan tuoreita kuulumisia ja muistelemaan menneitä. Kii-
tos Jumalalle jokaisesta!  
           

 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOTLISSA 
 
     Helmikuun viimeisenä viikonvaihteena teimme matkan Uusi Elämä-keskukseen Kotliin Venäjälle. Meitä oli 
viisi henkeä, Jouni Törmänen, Liisa ja Matti Huunan-Seppälä, Johannes Hartikainen ja allekirjoittanut. Lisäksi 
tulkkimme Isä Grigori oli menomatkalla mukanamme. 
     Uusi Elämä-keskus on paikka, jossa olisi syytä käydä useamminkin. Meillä on tosin jatkuva yhteys heihin, 
tapaamme heitä parin viikon välein Haminassa avustus- ja elintarviketoimitusten merkeissä. Mutta heidän 
luonaan vierailemme harvemmin. He odottavat meitä. Nytkin useammasta suusta kuulimme: älkää unohtako 
meitä, sekä, tulkaa taas pian uudestaan. Ensikertaisiin kävijöihin paikka tekee aina suuren vaikutuksen sekä 
toiveen päästä uudestaan. Tärkeintä ja vaikuttavinta siellä ovat ihmisten kohtaaminen rukouksen hengessä. 
     Joltain aikaisemmalta käynniltäni muistan, kun ääneen ihmettelin läsnä olleille nuorille miehille sitä, kuinka 
tänne on aina hyvä tulla ja täällä on hyvä olla. Eräs nuorimies vastasi, että ehkä se johtuu siitä, kun täällä 
vaikuttaa Pyhä Henki. 
     Heidän toivomuksestaan pidämme siellä yleensä aina kaksi hengellistä kokousta iltaisin ja kaksi aamuisin. 
Tällä kertaa Pyhä Henki oli vahvasti läsnä ja tilaisuudet olivat poikkeuksellisen vaikuttavia ja puhuttelevia. 
Iltakokousten tärkein osa ovat esirukoukset. Tälläkin kerralla esirukousta haluavia oli lähes kolmekymmentä. 
Rukousaiheita olivat pääsy eroon huumeista, alkoholista tai tupakasta, sairaudet, huoli perheenjäsenten 
pärjäämisestä sekä oman uskon vahvistuminen. Ensi kertaa matkassa olleen Jounin avustuksella puoli tusinaa 
henkeä saivat lisäksi ottaa Jeesuksen elämänsä Herraksi. Kiitos Herralle! 
     Sunnuntaina kävimme lisäksi Kingissepissä Helluntaiseurakunnan kirkossa. Siellä pastorina on Uusi Elämä-
keskuksen kasvatti Stas Efimov, joka aloitti uudessa tehtävässään viime kesänä.  Heillä on käytössään suuri 
rakennus, jota remontoidaan monitoimitaloksi. Uusi Elämä-keskuksessa ovat hyvin iloisia Stas-pastorista ja tästä 
kirkosta. Heillä on tiiviit yhteydet tähän kirkkoon. 
     Viime satovuosi oli Kotlissa hyvä. Perunasta tuli hyvä sato. Kaalisato kärsi syksyn runsaista sateista ja heillä 
on ollut suuri työ käsitellessään koko kaalisadon. Koko henkilökunta oli määrätty kahdeksi kuukaudeksi 
käsittelemään kaaleja.  Niistä jouduttiin kuorimaan pilaantuneita lehtiä pois puolet koko kaalin painosta. Näimme 
näitä jäljelle jääneitä kuorittuja kaalin sydänosia, todella pieniå olivat. 
     Kotlissa Uusi Elämä-keskuksella on viisi erillistä lämpökeskusta. Polttoainetta tarvitaan paljon. Kivihiiltäkin 
heillä on ollut, mutta nyt siellä poltettiin tuoretta haapaa. Huolestuttavaa mielestämme oli, että polttopuuvarastoja 
ei ollut yhtään, näkyvissä olleet rankakasat riittivät tuskin viikon tarpeisiin näillä pakkasilla. Kovilla ovat koko 
Uusi Elämä-keskuksen henkilökunta. Rahan puute vaivaa joka paikassa. Mutta he yrittävät tosissaan. Ja he eivät 
valita. Tänä vuonna Uusi Elämä täyttää 24 vuotta.  Herra on siunannut keskusta ja siellä tehtävää työtä. Keskus 
on palauttanut elävien kirjoihin tuhansia huumeista selvinneitä henkilöitä. Uskoontulo on ollut siinä ratkaiseva 
tekijä. Kiitos Jeesus! Tapani Vanhala 
 

 
Ylistystilaisuus, lauluja ja todistuksia. Keskus sai lahjoituksena omenapuita, joten on                                    

tulossa omia tuoreita hedelmiä. 

  
Kingiseppin seurakunnan pastori  
Stas vaimoineen. 

 

Lämmityspuut 
tulivat 
yllätyksenä 
tuntemattomalta 
taholta juuri, 
kun varastoa oli 
enää pariksi 
päiväksi. 



 
 

 Mirotvorets seurakunta Pietarissa 15 vuotta 25.2.2018! 
     Aikoinaan Igor ja Irina Smirnovin keittiönpöydän ääressä perustettiin seurakunta, johon sillä hetkellä kuului 
neljä jäsentä; Igor, Irina, heidän vuoden ikäinen poikansa Mihael, sekä Andrei Murugov. Siitä ajankohdasta on 
lähtenyt kasvamaan seurakunta, jossa on nyt noin 100 jäsentä. Seurakunnan oppisuunta on perintöä korealaisen 
helluntaikirkon Mir raamattukoulun lähetystyöstä.  
     Mirotvorets on uuden lain mukaan rekisteröitynyt paikallisseurakunnaksi, jonka lupaehtoihin kuuluu mm 
kokoontuminen kirkkorakennuksessa, heillä on jumalanpalvelukset lauantaisin Pietarissa Vasilinsaarella 
Mikaelin kirkossa. 
  Seurakunnalla on ollut vuosien kuluessa monia sosiaalisia avustusprojekteja, asunnottomille miehille 
kristillisiä asuntoloita, lastensairaalan ryhmille avustustoimintaa, opiskelijoiden ruokapalvelua, tietysti 
raamattupiirejä, lastenkerhoja ja musiikkitoimintaa. 
   Onnittelemme Mirotvorets seurakuntaa, sen pastoreita Igor Smirnovia ja Andrei Murugovia ja kaikkia 
jäseniä! Idäntyö toivottaa seurakunnalle pitkää ikää ja Jumalan johdatusta edelleen! 
Helena 
   

IDÄNTYÖN YSTÄVÄPÄIVÄ 11.2.2018 
   Olemme viettäneet Idäntyössä uudenvuoden juhlaa jo vuodesta 2001 joka vuosi, aluksi Sipusaaren srk-
kodissa, joskus Kirkkopuistossa, viime vuosina Peltolassa. 
     Idäntyön väkeä, työn ystäviä puolisoineen, oli kutsuttu totutusta poiketen vasta helmikuussa juhlimaan 
yhteistä työnäkyä.  Se ei kuitenkaan osallistujia vähentänyt ja tunnelma oli entiseen malliin rento ja kotoisa. 
Muistimme vuoden aikana "ansioituneita" työläisiä pikkulahjoin, pidettiin puheita, syötiin ja muisteltiin 
menneitäkin. Olimmehan saaneet mukaan Luumäeltä asti tulleena vankila-aikaisen tulkkimme Eleonoran 
Skrypina miehensä kanssa. Liisa Järvi haastatteli häntä ja me vanhat saimme niin ihanan vanhojen asioiden 
muistelutuokion. Juhlan pääpuheenvuoron piti Jouni Törmänen Mäntsälästä. Hän kertoi koskettavasti, kuinka 
helluntaiseurakunnan ylläpitämä ruuanjakelutoiminta alkoi. Tarvittiin vain kuulevat korvat ja uskollisuutta 
Jumalan antamalle näylle ja tuloksena on nyt Mäntsälän helluntaiseurakunnan ylläpitämä "Elämän leipä 
jokaiselle" työ. Se jakaa vuodessa n 3 milj. kiloa ruokaa lähiseutujen vähävaraisille ja kauemmaksikin 
toimitettavaksi. Idäntyö nauttii tästä toiminnasta viikoittain hakien ruokaa venäläisille ystävillemme. Helena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helena kertoo, kuinka ensimmäisillä kerroilla Venäjän 
vankiloissa vierailujen päällimmäisenä tunteena oli järkytys. 
Jumala laski sydämelle halun auttaa ja näytti, että mekin 
voimme tehdä jotain. Auttaa aineellisesti ja kertoa, että synnit 
voi saada anteeksi. Sitä vangit eivät olleet kuulleet koskaan. 
Vankeja Pietarin vankiloissa oli tuolloin 30 000, joten heti oli 
kädet täynnä työtä, vaikka mitään emme osanneet tehdä. Jumala 
kuitenkin antoi innon työhön. Rekkakuormittain lähetettiin 
ruokaa ja avustuksia. Venäjän vangeista tuli rakkaita niin kuin 
lähiomaiset. Se oli Jumalan työtä. 
     Jumala johdatti meille sellaisen porukan yhteen, että ilman 
sitä työ ei olisi onnistunut. Yksi osasi mennä, toinen oli rohkea 
ja kolmas toimi tulkkina. Työtä riitti vankiloissa vuoteen 2011 
asti, jolloin portit sulkeutuivat ulkomaalaisilta. Mutta 
Venäläiset jatkavat työtä. Näin ei tulkkejakaan enää tarvita. 
Tärkeintä on, että sanoma menee eteenpäin.  
Kuvassa Helena Jokinen, Eleonora Skrypina ja Liisa Järvi.  
 

 

Jouni Törmänen kertoo kutsustaan ruoka-
apua aloittaessaan.  
 
Terttu Tonteri kertoo Idäntyön 
käsityökerhon toiminnasta, joka 
ihmeellisesti ulottuu auttamaan myös 
Syyrian pakolaisia. 
 

 



 

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, 
jokisenhelen@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 
Mikael Antinsalo, antinsalo@gmail.com 
Heidi Antinsalo, heidi.antinsalo(at)gmail.com   
Mikko Krohn 0407492594 
Eila Sääskilahti, saaskilahtieila(at)gmail.com   
Sabih Ul Masih, sabih.ulmasih(at)pp.inet.fi 
www.riihimaenidantyo.fi 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makasiini 
Kauppakuja 10, Riihimäki. 
Avoinna arkisin ti –pe 12-17 
                     lauantaisin 10-14 
Lahjoitukset ja muut kysymykset Helena 0503734070 
………………………………….. 
 
UUDEN Makasiinin 1 v. synttärit 
10.3.2018 klo 10-15 
Tervetuloa kahville ja ostoksille! 
………………………………….. 

Riihimäen Idäntyö ry:n 

KEVÄTKOKOUS Peltolassa 

22.4. 2018 klo 15 alkaen 

Tervetuloa kokoukseen, jossa käsitellään vuoden 
2017 tilit ja toimintakertomus, sekä päätetään 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 

………………………………….. 

KÄSITYÖKERHO 

kokoontuu edelleen Kirkkopuiston srk-kodissa klo 
13-16 

13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5. 

……………………………… 
 
IDÄNTYÖN PÄIVÄT 16-18.3.2018 Ryttylässä 
Kansanlähetysopistolla. Mukana piispa Kuukauppi. 
Tarkempi ohjelma Kansanlähetysopiston sivuilla. 
Ilmoittautumiset sekl.fi/kalenteri tai puh 019 77920. 

 
………………………………… 
 
 
 
 

 
”Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella 
sinua kaikilla teilläsi”. Psalmi 91:11 
Kuva: Rebekka Antinsalo 

SAIRAALASÄNKYJÄ 
 

 

Lohjalta haettiin 20 
sairaalasänkyä. Niistä 
13 lähti heti Viroon 
Valgaan, jossa Enno 
Hansson ja Oleksandr 
Kubit toimittivat niitä 
eteenpäin. Kolme meni 
yksityisperheisiin ja 
loput 10 Latvian 
puolelle vasta 
perustettuun 
vanhainkotiin, joka 
vielä oli kalusteita 
vailla. Tapani 
 


