
 
 

 
 

Rakkaat Idäntyön ystävät, 
     maailmassa on tapahtunut paljon viimeisten vuosien aikana sellaisia asi-
oita, mitkä ovat horjuttaneet monien turvallisuudentunnetta. Terveyden puo-
lesta pelkääminen on vaihtunut huoleen maailmanrauhasta. Viime viikolla 
alkanut Ukrainan sota on saanut monet miettimään omaa turvallisuuttaan. 
Toisissa ihmisissä tällaiset uutiset herättävät pelkoa, toisissa auttamisen ha-
lua. Me Idäntyössä haluamme olla lähettämässä apua Ukrainaan. Rakkaus 
laittaa meidät toimimaan toisten hyväksi. Tämän lehden sivuilta voit lukea 
avustusmahdollisuudesta. 
     On tutkittu ihmisten erilaista suhtautumistapoja uutisiin. Jotkut haluavat 
järkeistää asiat, ja pitää faktat erillään tunteista, toiset käyttävät huumoria 
selvitäkseen, siitä varmasti syntyvät lukuisat meemit nettipalstoille. Kol-
mannet etsiä tietoa, koska tieto lisää turvaa ja varmuutta. Neljännet provo-
soituvat, ja heitä ärsyttävät kaikki eriävät mielipiteet ja suhtautumistavat 
asiaan. Viidennet ovat valinneet olla avaamatta uutisia ja lukematta lehtiä, 
he välttelevät mieluummin, kuin ahdistuvat jatkuvasta uutistulvasta. Haluan 
kuitenkin sanoa sinulle, jota ahdistaa, että Jumalan kämmenellä ei kenen-
kään tarvitse olla turvaton! 
     Ikiaikojen Jumala on sanonut sanassaan luvannut olla kanssamme. Hän 
on turvamme, linnamme ja auttajamme, kaikkien olosuhteiden yläpuolella, 
korkein koko maailmassa. Turvaa siis Herraan kaikkina elämäsi päivinä. 
Hän pitää sinusta huolen. ” Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, 
sinua kannattavat ikuiset käsivarret.” 5 Moos 33:27 
       
Siunaavin terveisin Heidi Antinsalo,  
Riihimäen Idäntyön hallitus 
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Psalmi 46 
Jumala on turvamme ja linnamme, 
auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden 
emme pelkää, vaikka maa järkkyy, 
vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. 
 
Meret pauhaavat ja kuohuvat, 
vuoret vapisevat Jumalan suuruuden 
edessä. (sela) 
 
Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat 
Jumalan kaupunkia, Korkeimman pyhiä 
asuinsijoja. 
 
Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki 
ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu 
valkenee. 
 
Kansojen meri kuohuu, valtakunnat 
horjuvat, 
maa järkkyy hänen äänestään. 
 
Herra Sebaot on kanssamme, 
Jaakobin Jumala on turvamme. (sela) 
Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja, 
hänen voimansa herättää pelkoa kaikkialla. 
 
Koko maailmasta hän hävittää sodat, 
hän särkee jousen ja taittaa keihään, 
hän tuhoaa kilvet tulessa. 
 
»Lakatkaa te huolehtimasta! 
Tietäkää, että minä olen Jumala, 
kaikkia kansoja mahtavampi, 
korkein koko maailmassa.» 
 
Herra Sebaot on kanssamme, 
Jaakobin Jumala on turvamme. (sela) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   
 
Työ jatkuu Poltavassa ja itä-Ukrainassa  
      Lämpimät terveiset pastori Mihaililta ja hänen tiimiltään. Edellisissä uutiskirjeissään pitkäaikainen 
yhteistyökumppanini Mihail kertoi rintamalinjan tuntumassa tehtävästä työstä. Nyt sota on levinnyt koko Ukrainaan. 
Seurakunta on jatkuvassa rukouksessa ja odottaa rauhaa tai edes tulitaukoa.  
     Lasten kesäleirejä on pidetty vuodesta 2010, itse liityin kesäleirin vetäjiin vuodesta 2012 ja pandemia-aikaa 
lukuun ottamatta olen ollut joka kesä leirillä. Surullinen tilanne on se, että entiset ”nappisilmät ja viikarit” ovat nyt 
täysin aseistettuja ja puolustamassa omaa maataan. Kenenkään ei pitäisi joutua tilanteeseen, joka vaatii toisen hengen 
riistämisen. Pojat eivät ole samanlaisia, kun tämä konflikti on ohitse. Nyt kaikki odottavat uutisia rintamalta jäävätkö 
pojat henkiin.   
     Rauha koittaa jossain vaiheessa ja silloin aloitetaan toiminta, mitä teimme aikaisemmin, sanoo pastori Mihail. 
Otamme teltan mukaan ja pystytämme sen. Yhdessä osassa silmälääkäri määrää silmälaseja ja toisessa nurkassa 
mitataan verenpainetta ja sokeriarvoja. Joku selittää 12 taulun avulla evankeliumin ja on mahdollisuus 
kahdenkeskiseen keskusteluun. Illalla pidetään kokous ja julistetaan Jumalan sanaa ja kuullaan kaunista hengellistä 
musiikkia.   
     Konfliktin jäljiltä tullaan jakamaan materiaalista apua, jota tähän mennessä jaettiin rintamalinjan lähettyvillä. 
Jauhot, sokeri, tee – muita yksinkertaisia elintarvikkeita. Tähän kuluu varoja, joita pienellä seurakunnalla ei ole. 
Seurakunta, jossa kukaan ei ole varakas, on uhrannut polttoaineeseen, silmälääkärin palkkaan, silmälaseihin ja 
muihin kustannuksiin. Pyyntö osallistua tähän laupeudentyöhön on annettu. Tärkeämpänä pidetään kuitenkin 
rukoustukea. Nyt tärkein on, että Ukrainan valtio pysyy ja että maasta ei tule osa Venäjää.   

 

      Miehitetyillä Donetskin ja Luganskin 
tasavaltojen alueilla on kielletty kaikki muu 
uskonnollinen toiminta lukuun ottamatta 
Moskovan patriarkaatin ortodoksikirkon 
toiminta. Muiden seurakuntien kaikki 
omaisuus on joko tuhottu tai takavarikoitu. 
Tätä pelätään nyt tapahtuvan koko 
Ukrainassa. Maa on ollut uskonnollisen 
toiminnan osalta yksi vapaampia 
Euroopassa. Tästä yksi osoitus oli ennen 
pandemiaa vietetty kiitospäivä Kiovan 
keskustassa. Paikalle kokoontui yli puoli 
miljoonaa ihmistä. On vaikea kuvitella 
minkään muun maan kokoavan kristilliseen 
tilaisuuteen tällaista määrää ihmisiä.   
 
Tule mukaan rukousrintamaan tai tukemaan 
hätäaputyötä Poltavan Kristuksen ristin 
seurakunnan tekemänä. 
Yhteystiedot mhalleen@hotmail.com tai 
0400233999. Lahjoituksen voi tehdä 
Idäntyön tilille:  
FI45 4108 0010 4542 32. 



 
  

Terveiset Murugoveilta 
 
Tervehdys, rakkaat veljet ja sisaret! 
 
     Kiitämme Herraa ahkeruudestanne ja uhrautuvista sydämestänne!  Apunne ansiosta saimme ostettua seurakunnalle 
asunnon. Siellä voimme palvella seurakuntalaisia, pitää kokouksia ja majoittaa vieraita. Kunnia Kristukselle teistä, 
ystävistämme! 
 
     Toivomme näkevämme teidät heti, kun rajat avautuvat. Rauhaa ja armoa Teille! 
"Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä 
tarvitsette." (Fil. 4:19) 
 
Andrej Murugov, Mirotvorets 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Kuvassa ovat (vasemmalta oikealle):  
Igor Korin, Sergey Shchipakin,  
Igor Smirnov ja Andrej Murugov 



 

  
 
 
 

   

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 
22.3.2020 - 21.3.2022. Alue: Kanta-Hämeen ja Päijät-
Hämeen maakunnat. Luvan N:o RA/2020/204. Lahjoitetut 
varat käytetään evankeliointi- ja humanitääriseen työhön 
Venäjällä Pietarissa, sen lähialueilla ja Virossa, sekä lasten 
leireihin Suomessa lupaehtojen mukaisesti. 
 
Vera lehti, toimitus ja taitto Heidi Antinsalo, 
heidi.antinsalo@gmail.com 

Vera-lehti 

Vera-lehti on saatavissa Riihimäen seurakunnista, 
Makasiinista, Holmroosin kultasepän liikkeestä ja 
Peltolasta. Yleinen postitus on päättynyt. Tarvittaessa 
voit pyytää Idäntyön sihteeriä lähettämään lehden. 
Lehti on myös luettavissa sähköisesti nettisivuil-
lamme ja Idäntyön Facebook- sivulla. Lisäksi Idän-
työn kuulumisia voit seurata WhatsApp-ryhmästä. 

Hienoa, kun olet kiinnostunut, ja tuet Idäntyötä mak-
samalla jäsenmaksun joka vuosi.  

 

 

Jäsenmaksun voi suorittaa tilille:  
Oma Säästöpankki Riihimäki 
FI65 4108 0010 5500 96.   
Viestikenttä 5050. 
Jäsenmaksun suuruus on 25 €/v. 
 

 

Avustus Ukrainan pakolaisille 
 
Tämä auto tulee Peltolaan lastausta varten, ja lähtee ensi viikolla 
humanitaarisen rahdin kanssa Puolan ja Ukrainan rajalle. 
 
Autoon pakataan lämpimiä vaatteita, petivaatteita, patjoja, peittoja, 
lääkkeitä ja vaippoja. Asiaa koordinoi Alexandr Turovsky. Yhdessä 
voimme tehdä enemmän! Kiitos, kun autat.  
 
”Minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette 
tehneet minulle”. Matt 25:40 
 
”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” 


