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Rauhaa, Shalom, kaikille! 

     Vuosi lähenee loppuaan. Sen yhtenä merkkinä on Riihimäen Idän-
työn syyskokous 19.11. klo 16 Peltolassa. Siellä tähyillään jo tulevan 
vuoden toimintaa. Hallituksen talouden ja toiminnan suunnitelmat 
noudattavat pitkälti entisiä suuntaviivoja, jos ne hyväksytään ko-
kouksessa tulevan toiminnan pohjaksi. Hallituksen jäsenetkin ovat 
kertoneet mielellään jatkavansa hallituksen toiminnassa, vain yhden 
jäsenen paikka on auki. Siihen voisi miettiä ehdokasta. Tulkaa toki 
keskustelemaan asioista ja juomaan kahvia yhteisen työn äärellä! Jos 
olet kyytiä vailla, ilmoittele ajoissa, niin se kyllä järjestyy. 

     Operaatio Joulun lapsi, joululahjakeräys Romanian ja Moldovan 
köyhille lapsille jatkuu viikolle 46. Silloin pitää palauttaa lahjalaati-
kot keräyspisteisiin, viimeistään 19.11. Makasiini on yksi näistä pa-
lautuspisteistä, sieltä voit jo nyt hyvissä ajoin noutaa ohjeet ja laati-
kon lahjaasi varten. Näille lapsille paketti tulee olemaan elämän en-
simmäinen lahja! 

     Idäntyön oma joululahjakeräys ja pakettitalkoot ovat hieman eri-
laiset kuin aiemmin. Enää emme voi viedä rajatarkastuksen ohi lahja-
paketteja, vaan kaikki on vietävä tarvikkeina. Keräämme lahjoituk-
sena edelleenkin kaiken pakettiin pantavat: hammasharja+ tahna, 
saippua, palapeli tai vihko + kynät tai kirja, makeisia, sukat tai kin-
taat, lelu. Pakettitalkoissa ne lajitellaan lasten iän ja sukupuolen mu-
kaan omiin ryhmiinsä. Käsityökerho ompelee sopivia kangaskasseja 
tai paperikasseja, mihin saajien vanhemmat tai ohjaajat voivat ne sit-
ten laittaa annettaviksi lahjoiksi. 

     Peltolassa on ollut tänä vuonna noin 10 leiriä tai niihin verrattavaa 
ryhmää, etupäässä venäläisille, lisäksi Valkealassa lastenleiri, tämän 
lisäksi erilaisia tapahtumia 20 ja kokouksia n 20. Niissäkin olemme 
voineet jakaa paljon hyvää, ystävyyttä, huolenpitoa, ruokaa. 

     Idäntyö on ollut lahjojen jakamista alusta lähtien: lahjaksi olette 
saaneet, lahjaksi antakaa! Olemme saaneet Jumalalta niin paljon, hy-
vän isänmaan, jokapäiväisen elannon, puhtaan luonnon, lähimmäiset, 
uskon Jeesukseen. Voimme vielä jakaa näitä Jumalan lahjoja muille-
kin, ruokaa, vaatteita, lähimmäisrakkautta ja evankeliumia. Olemme 
todella rikkaita! 

     "Pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin 
tekoihin! "Hepr.10:24 ( Raamattu kansalle käännös) 

Helena 

 

    
 
 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
TERVEHDYS PIETARISTA! 
 
     Tervehdys kaikille Jumalaa rakastaville ystävillemme! Meillä on hienoja uutisia Mirotvorets-kirkon 
palvelusta. Tänä vuonna meillä on ollut erityinen tilaisuus palvella telekommunikaatio-oppilaitoksen 
opiskelijoita. Heidän oppilaitoksensa kun sijaitsee lähellä Mikaelin kirkkoa, jossa kokoonnumme. 
     Me tarjoamme heille lauantaisin lämpimän kotiaterian, jonka tavallisesti vaimoni Marina ystävineen 
valmistaa. Samalla puhumme Kristuksesta sekä siitä, kuinka itse tulimme Jumalan yhteyteen ja kuinka Hän 
siunaa meitä nyt. Aloittaessamme tammikuussa oppilaita oli vain muutamia, mutta ruokailijoiden määrä on 
kasvanut. Kahtena viime lauantaina heitä tuli yli 30 ihmistä. Toisella kerralla ruoka ei edes riittänyt, mutta siitä 
huolimatta he olivat tyytyväisiä kanssakäymiseen ja sydämellisyyteen. Me todella tarvitsimme niitä astioita, 
jotka Helena on tuonut meille. 
     Halukkaille olemme järjestäneet Raamatun oppitunteja, joissa oppilaat voivat tutustua paremmin 
Kristuksen opetuksiin, esittää kysymyksiä ja saada niihin ammattitaitoisia vastauksia. Oppitunnit pidetään 
Pyhän Mikaelin luterilaisessa kirkossa. Kiitos teidän avustanne ja rukouksistanne. 
 
Andrei Murugov, Mirotvorets srk:n pastori. Kuvat Marina Murugov. Käännös Kira Salminen.  

  
 

 

 

 

TERVEISET UUSI ELÄMÄ -KESKUKSESTA! 

Uusi Elämä-keskus on saanut tänä vuonna hyvän sadon perunasta ja  
porkkanasta. Kaalista tulee erinomainen sato. 100 tonnia on jo ylhäällä ja  
samanlainen määrä on vielä maassa. Vain punajuuren sato on ollut  
pettymys. 
 
Kaikkien kasvien nosto tapahtuu käsin. Perunat ajetaan  
elevaattorikoneella pintaan ja poimitaan siitä. Tämä on hyvin yleinen  
perunannostotapa Venäjällä. Suurilla aloilla väkeä tarvitaan paljon.  
Porkkanat, punajuuret ja kaalit nostetaan kokonaan käsin. 
 
Oman väen lisäksi heillä on ollut onni saada 40 nuorta Ivangorodista  
(kaupunki Viron rajalla) pellolle sadonkorjuutöihin. Tapani 
 

  

 

Porkkanan ja perunan 
nostossa Kotlissa. 



 

 

 

HOLMIN ALUEELLA, 14-18.10.2017 
 
     Lauantai aamuna meitä lähti yhdeksän innokasta matkalaista. Kuskin urakan suoritti Risto Jokinen, joka ajoi koko 
matkan. Loistavana bussiemäntänä toimi Helena Jokinen.  Tyytyväisyyden ja rauhallisuuden levittäjänä toimi Raija Saari. 
Asioiden kirkastajana ja sanoittajana toimi Heidi Antinsalo.  Ilopillerinä matkassamme oli kolme neitokaista Rebekka 
Antinsalo, Roosa Kostjukova ja Ronja Salminen. Allekirjoittanut ja Valentina Liukkonen toimivat tulkkeina, toinen 
toisiamme tukien oikeita sanoja etsittäessä.  
     Pietarissa Riston, Helena, Raijan ja Valentina jäivät hoitamaan asioita tukemamme Mirotvorets seurakunnan pastorin 
Igor Smirnovin kanssa. Muut suuntasimme keskustan balettikauppaan metrolla. Roosa ja Rebekka matkustivat 
ensimmäistä kertaa Pietarin metrossa. Siellä asemille oli ilmestynyt metallinpaljastimet, oletimme niiden liittyvän 
keväiseen pommi-iskuun. Takaisin tullessa putosin polvilleni Lenin-patsaan eteen Moskovskaja metrosta tultuamme (siinä 
sitä on ihmisillä ollut naurussa pitelemistä, kun ovat kuulleet rupisen polven tarinan).  
     17,5 tunnin jälkeen pääsimme perille Zavetiin, jossa rojahdimme suoraan sänkyihin. Sunnuntai aamuna olimmekin 
valmiita Morhovon jumalanpalvelukseen, Guljan luona käyntiin ja Martinenkojen saapumiseen.  Kohtaamiset ihmisten 
kanssa ovat aina niin ravitsevia! Emme tajunneet edes pyytäneemme jotain, mutta meille annettiin (Matt 7:7), ja vielä 
runsaalla kädellä! Martinenkot olivat ajaneet useamman tunnin saadakseen tavata meidät. Toki he samalla hoitivat 
useamman asian; hakivat itselleen koiran, Jana sai otatettua mitat tarvitsemiinsa vaatteisiin Zavetin Natasha-emännän 
luona ja saivat tavaraa mukaansa.  Saimme huomata Venjaminista tulleen isoveli ihastuttavalle Ariannalle.  
     Maanantaina meillä oli vuorossa Holmin päivä. Jostain syystä (siis Jumalan ohjauksessa) mukanamme oli useammalle 
vastasyntyneelle vaatteita ja vaippoja. Niille tuli käyttöä useammankin perheessä, mutta Holmissa tarkoituksemme oli 
toimittaa niitä tuoreille kolmosten vanhemmille. Emme heitä tavoittaneet, joten veimme ne toimitettavaksi pastori 
Zipakinille, joka oli saanut itselleen pysyvämmän pappilan asua ja toimia.  Jälkeen päin saimme kuulla kiitokset   ̶  tämä 
kiitos kuuluu jokaiselle teille,  jotka olette oman osanne tehneet täällä Suomen päässä.  
     Holmissa tapasimme myös kahta kehitysvammaista nuorta naista ja heidän äitiään, Valentina Nikolaevna.  Seurakunnan 
kokoontumiset tapahtuvat heidän kotonaan, jotta koko perhe voi helposti saada oman osansa seurakunnan yhteydestä. 
Edellisestä tapaamisesta olikin kulunut jo tovi, joten kerrottavaa oli puolin ja toisin.  Heidänkin suustaan saimme kuulla 
sateiden ja viileän ilman vieneen satoa, siksi talveksi on tullut vähemmän säilöttävää ja siitä voi tulla haasteellinen. He 
kuitenkin luottavat vakaasti siihen, ettei Jumala heitä jätä, vaan pitää omistaan huolen.  
     Kiitoksen aiheena ja ilouutisena saimme kuulla niin Holmin kuin Morhovon/Zavetin seurakuntien rekisteröityneen 
uskonnollisiksi ryhmiksi, minkä myötä ne voivat toimia laillisesti. Tosin lain mutkat ovat välillä sellaisia, että niitä on 
vaikea näin "ulkoa päin" ymmärtää. Tästä esimerkkinä se, että ihminen saa kertoa omasta uskostaan, muttei saa 
evankelioida. Jos ihminen haluaa tunnustaa uskonsa, se ei voi tapahtua kokouksessa / toisen kotona, vaan on mentävä ulos. 
Em.  seikkojen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että paikalliset ovat toimijoina ja me heidän esirukoilijoinaan ja 
lähetteinään. Sanan siemen itää paremmin, kun sen kylväjä ymmärtää tavat toimia ja ihmisten lähtökohdat.  
     Matkan aikana pääsimme testaamaan ryhmätyötaitojamme eläinten hoidossa ja renkaan vaihdossa.  Rengas kun päätti 
luovuttaa matkan teon uudelle asfaltille päästyämme.  Ryhmätyötä vaati myös tiistain ohjelmassa ollut rukous- ja 
ruokailuhuone sekä keittiöin ja vierastalon siivoaminen. Näin toimien pystyimme edes vähän auttamaan Natashaa, joka on 
niin Zavetin emäntä, äiti, puoliso, keittäjä, kylän ompelija kuin avustustarvikkeiden jakajakin.  Kyllä on Jumalan 
suunnitelma ollut erinomainen! Hän on asuttanut kylään ompelija, jonka palveluita moni tarvitsee ja joka samalla 
keskustelee ihmisten kanssa ja kertoo Jumalan sanaa. Itselle tuli vahva tunne siitä, että Natashalla omalla esimerkillään 
ihmisiä siunatessaan tarvittavilla vaatteilla, kengillä yms. levittää pyyteettömästi evankeliumin ilosanomaa.  
     Nytkään en voi lakata ihmettelemästä ihmisten tyytyväisyyttä ja hyväsydämisyyttä, vaikka puutetta onkin. Väkisinkin 
mieleen tulee kysymys, mistä ja miksi me oikein valitamme? Samoin en voi olla pohtimatta sitä, kuinka hyvin oikeasti 
tulisimme toimeen ilman 24/7 saatavilla oloa ja sosiaalista mediaa. Haastankin Sinut miettimään, onko aina oltava 
saatavilla ja voisiko elämään tulla jotain uutta, jos luopuisimme jostakin.   
Matkalta kiitollisena ja latautuneena palannut, Kira Salminen.  
 
 
          

       

   Kuva 1: Morhovan kylän kirkko. Kuva 2: Holmin kylän pappilassa. Kuva 3: Ljuba. Kuvat: Rebekka Antinsalo 



 

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 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!  
 

Idäntyön käsityökerho kokoontuu syyskaudella:  

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! 

Haluatko olla antamassa?  

Morhovan kylässä nuori äiti tarvitsee suuren summan 
hampaiden hoitoon (70000 ruplaa, noin 1000€). 
Nuoren äidin elämä on mennyt sirpaleiksi ja haaveet 
murskattu. Hän on uskossa. Naisella on hyvä 
ammatti, mutta rukoilemme töitä, ja hampaat pitäisi 
saada hoidettua kuntoon. Olisiko sinulla mahdollista 
auttaa? 

 

Saksalaiset markkinat 25.11 klo 10-15 Riihimäen 
Graniitilla ja Majakassa! Idäntyö mukana myös! 
Makasiini on auki tapahtuman ajan tarjoten tulijoille 
lämmintä juotavaa.  

Joululahjakeräykset menossa!  

Idäntyön joululahjakeräys, sekä Operaatio Joulun 
Lapsi (Patmos).                                                           
Voit osallistua Joulunlapsi keräykseen noutamalla 
lahjalaatikon ja ohjeet Makasiinista 19.11 mennessä. 
Joululahjat lähetetään Romanian ja Moldovan 
köyhille lapsille. Lapsille, jotka eivät ehkä koskaan 
aikaisemmin ole saaneet yhtäkään lahjaa.  

 www.joulunlapsi.fi 

Idäntyön oma joululahjakeräykseen ja 
pakettitalkoisiin voit osallistua lahjoittamalla pakettiin 
hammasharjan+ tahnan, saippuan, palapelin tai 
vihkon + kyniä tai kirjan, makeisia, sukat tai kintaat, 
lelun. Voit tulla mukaan myös pakettitalkoisiin 
lajittelemaan tavarat lasten iän ja sukupuolen mukaan.  

MATKA UUSI ELÄMÄ-
KESKUKSEEN 
Evankelioimis- ja 
tutustumismatka Uusi Elämä-
keskukseen Kotliin  
24.-26.11.17. 
Matkan hinta on 80,00 euroa. 
Perillä täysihoito. Tiedustelut ja  
ilmoittautumiset Tapani Vanhala, 
tapani.vanhala@kolumbus.fi, 
0400-307475 


