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Hyvät Idäntyön ystävät!

     Vuosi on lopuillaan ja kokoonnumme taas syyskokoukseen suunnittelemaan seuraavan vuoden
suuntaviivoja 27.11. klo 16 Peltolassa. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee tulemaan
mukaan, kyselkääpä kyytejä, ettei ainakaan se jää esteeksi.
     Mitään erikoisyllätyksiä ei kokoukseen ole kuitenkaan luvassa. Koko entinen hallituksen joukkue on
ilmoittanut olevansa käytettävissä myös seuraavalle vuodelle.
     Idäntyön toiminta on alkanut vankilaevankelioinnista ja vankien avustamisesta. Alkuvuosien jälkeen
toiminnan painopistealueet ovat muuttuneet kulloistenkin olosuhteiden ja tekijöidensä näkemysten
mukaan. Vankilat ovat evankelistoilta jo aikoja sitten sulkeutuneet, mutta entisten vankien perustamia
seurakuntia ja kuntoutuskoteja nousi useitakin työn hedelmänä. Riihimäen Idäntyö ry tukee edelleen
Metallostroin vankilan veljistä noussutta Mirotvorets seurakuntaa ja sen monipuolista toimintaa. Siihen
liittyy myös Novgorodin alueella sijaitseva Morhova lähikylineen, josta Kira meille kertoo
matkaraportissaan.
     Toinen tärkeä avustuskohde on Uusi Elämä keskus, jonka pääpaikka sijaitsee Kingiseppin alueella,
lähellä Viron rajaa, Kotlissa. Keskuksen parisataa henkeä käsittävä yhteisö ei saa minkäänlaisia
yhteiskunnan tukia, vaan hankkii pääasiassa omalla työllään toimeentulonsa. Olemme voineet olla yhtenä
lenkkinä ketjussa toimittaen heille ruokaa viikoittain. Muutamia kertoja vuodessa tehdään keskukseen
evankelioimis ja esirukousmatkoja. Rukoustarve on suuri, kuntoutujat ja henkilökunta kamppailevat
monien ongelmien kanssa.
     Nämä kaksi pääkohdetta ovat edelleen toimintamme keskiössä. Muita toiminnan muotoja ovat
lastenleiri kesällä pietarilaisille huostaanotetuille lapsille, virkistystoimintaa Uusi Elämä keskuksen
vetäjille, juutalaisseminaarit lähes kuukausittain Peltolassa, matkat avustuskohteisiin Viipuriin, Pietariin
ja Novgorodin alueelle. Isompien avustuskuormien kohteeksi muodostunee edelleen Viro.
Jälleen tulevana vuonna etsimme eriaisia tuloja saadaksemme lupaamamme avustusvarat kokoon.
     Tärkeimpänä tulonlähteenä toimii kirpputorimme Makasiini Riihimäen keskustassa ja Tapanin erilaiset
soppatykkikeikat. Onneksi meillä on työn ystävinä raamattupiiriläisiä, jotka ovat vakituisia
lahjoittajiamme sekä monia satunnaisia lahjoittajiakin, joiden ansiosta työ jatkuu.
Mutta tulkaapa ihan itse katsomaan kokoukseen, miten jo vuonna 1992 vaatekeräyksenä alkanut
toiminta aikoo hoitaa leiviskäänsä vuonna 2020.
Tervetuloa! Helena    
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Siunattuina ja suojeltuina Holmin alueella 15 - 19.10.2019
     Matka Holmiin oli haasteellinen. Onneksi kaikki matkakumppani eli tyttäreni Ronja, Roosa Kostjukova ja 
Raija Saari olivat tarkkoina ja valmiita auttamaan! Viktor Ivanov astui ratin ohjaimiin Pietarista - ilman häntä 
emme olisi päässeet lähtemään laisinkaan. 
     Heti Venäjän tullissa jouduttuamme "boksiin" eli tavaroiden  punnitukseen. Se ei ollut ensimmäinen kerta 
meille, mutta tällä kertaa tavaraa oli enemmän kuin olisimme saaneet henkilömäärän mukaan viedä. Niinpä minä 
kuskina sain useamman puhuttelun oikeanlaisesta toimintatavasta. Saimme 164€ sakkoa, mikä kohtuullistui 60 
euroon. Yimääräisten tullipapereiden kirjoittamisen jälkeen alkoi maksamisen yrittäminen. Toinen halllinnon 
koneista hylkäsi kortin. Toisen maksupäätteen kanssa pääsin pariinkin otteeseen pin-luvun syöttämiseen asti. 
Aina vaan -maksu hylätty - eikä käteisellä maksua voinut laisinkaan suorittaa. Miksei kortti toiminut?
     Hallinnon tullivirkailija totesi meidän jo joutuvan palaamaan Suomeen - tässä kohden todellakin rukoilin 
kiivaasti! Useamman tunnin odottelun ja maksuyritysten jälkeen ylempi tullivirkailija näytti kädellään jatkakaa 
matkaa, ja vastaukseksi sain:"Ei ole sinun vikasi, etteivät koneemme toimi. Joten voitte jatkaa matkaa." Kerroin 
tapahtuneesta matkakumppaneille vasta rajapuomin ylityksen jälkeen. En halunnut heidän huutavan Halelujaa. 
     Rajan toisella puolella pysähdyimme tankkaamaan. Bensa-asemalla korttini toimi vallan mainiosti! Matkan 
aikana ja sen jälkeenkin useampi totesi Herran järjestäneen asian parhain päin, koska Hän on aina valveilla 
omiensa parhaaksi. Odottamisen teemaa jatkoimme niin pankissa, postissa kuin tietöidenkin ja ruuhkien takia. 
Aivan selvää kärsivällisyysharjoitus meille. 
     Illan suussa pääsimme Viktorin luokse ja saatoin luovuttaa ajamisen hänelle. Zavet-kuntoutuskeskuksessa 
olimme vasta kello yksi yöllä. 19 tunnin matkan jälkeen olimme väsyneitä, mutta onnellisia päästyämme perille!
     Kävimme Holmissa tutustumassa Natasha Gerasimovin pitämään ompelukurssiin, jossa hän omalla 
esimerkillään ja puheillaan näyttää  Jumalan ihmeellisen voiman. Viereisessä huoneessa kokoontui Holmin 
alueen invalidiyhdistyksen ihmisiä tekemässä esineitä myytäviksi tuleviin tapahtumiin (kuva kannessa). 
Molemminpuoleinen yhteistyö ja avunanto toteutuu hyvin, vaikka yhdistyksen johtaja olikin heti alusta lähtien 
kieltänyt Natashaa puhumasta hänelle uskosta tai Jumalasta.  
     Ostimme perheille ruokakasseja. Kävimme Valentina Nikolajevnan, hartaan uskonsisaremme luokse. Minua 
sykähdyttää aina hänen sydämellisyytensä, optimistisuutensa ja halunsa palvella Herraa. Tunsin meidän antavan 
niin vähän ja tulleemme itse rakkaudella valelluiksi. 
     Torstain kävimme neljässä paikassa. Jana Martinenkon, Guljan ja Vozovin perheen sekä Sergei 
Bezmolvinikovin luona. Päivään mahtui keskusteluja niin terveydellisistä kuin taloudellisistakin huolista, iloa 
uusista perheenjäsenistä, lasten onnistumisista, toisten auttamisesta kuin uskoon liittyvistä asioista. Elämässä 
haasteiden keskellä ei aina naurata, mutta nyt sain ystävieni keskellä naurun kautta täyttyä ja parantaa tulleita 
haavoja.
     Miesten kuntoutuskotia johtaa Mirotvorets seurakunnan lähettämä pastori Sergei Shipakin. Saimme nähdä 
miesten aherruksen tuloksia korjatuissa ja maalatuissa rakennuksissa - suuri muutos edelliseen kertaan, jolloin 
olin ne rakennukset nähnyt. Kuntoutuskeskuksessa on päivittäin joko raamantunopetusta tai muuten yhteen 
kokoontumista Sanan äärelle. 
     Morhovon rukoushuoneella illan pääteemana oli kristityt monissa seurakunnissa, jotka ovat kuitenkin yksi 
(1.Kor.12:12-13). Toinen teema oli Jumalan rakkaus (1. Kor. 13: 1-13). Ehtoollisen jälkeen ilta loppui teen 
parissa käytyihin keskusteluihin ja ihmisten hyvästelyihin. 
     Lauantaina lähtiessämme Guljan lähetti säkkikaupalla ruokaa Pietariin Masha-kotiin. Tällä matkalla toteutui 
mitä useampaan otteeseen vie mennessäs, tuo tullessas -ajatus. Otimme kyytiin myös Vozovin Sonjan, jotta hän 
pääsi takaisin Staraja Russaan asuntolaan. Pietarin Masha- -kodissa Viktor
illa oli iso työ Guljan lähettämien säkkien kera, koska kukaan muu niitä ei
jaksanut kantaa.

Lopuksi  haluamme kaikki
kiittää teitä! Olette
mahdollistaneet Holmin alueen
ihmisten auttamisen rukouksin,
tavaroin ja  rahalahjoituksin.
Ilman teitä automme ja
matkamme olisi vain tyhjä
kuori. Kunpa teistä jokainen
näkisi ilon ja kiitollisuuden
ihmisten kasvoilta! Tietäkää,
että olette heidän
rukouksissaan. Kira Salminen

 Kuvat: Holmin ompelukurssi ja Guljan lapsenlapsi Ronjan sylissä



 

MORHOVAAN

                                  

  

  

  

REKAN LASTAUSTA

Peltolasta lähti 
lokakuussa 
rekkakuorma 
avustustavaraa, 
vaatteita, huonekaluja
ja elintarvikkeita 
Narvaan 
venäjänkieliseen 
Helluntai-
seurakuntaan. Se on 
ollut yhteistyö-
kumpanimme jo 
vuosien ajan. 
Kuvassa lastataan 
rekkaa 16.10.2019.

Ystävämme Matti on lähtenyt Taivaan Kotiin
     Jo pienestä Matti sai tehtäväkseen köyhässä kodissaan hankkia lisäruokaa perheelleen, parhaiten se
silloin hoitui kaloja pyytämällä. Siitä jäi hänelle sydämeen halu huolehtia avuntarvitsijoista
myöhemminkin. Tätä tehtävää Matti toteutti monilla käynneillään Kupanitsan inkeriläisten parissa ja
Kikkerin kylän vanhainkodissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan, samoin kuin ruoka -avustuksia
kuljettamalla tällä Suomenkin puolella köyhille perheille.
     Kun Matin kanssa oltiin lähdössä matkalle, auton ja sen
papereiden piti olla hyvissä ajoin valmiina, samoin kuljettajan.
Pukeutumista myöten kaikki oli aina tiptop kunnossa. Matti olikin
elämänsä aikana toimimut niin yrittäjänä, teknisen alan opettajana
kuin ammattikuvaajana, näissä tehtävissä oli järjestelmällisyyttä
tarvittu.
     Israel, Pyhä maa, oli Matille ja Kirsti vaimolle tullut rakkaaksi
monilla pitkäkestoisilla vapaaehtoistyön matkoilla ja
kuvausprojekteissa. Matti oli toimittanut neljä eri teosta Israelin
luonnosta, kasveista ja arkeologiasta yhdessä Eero Junkkaalan ja
Mikko Louhivuoren kanssa. Näiden kirjojen kauniit kuvat
jäävät kertomaan Matin omasta tavasta nähdä asioita ja tuoda niiden
erityispiirteet esiin myös toisten näkyville.
     Mattia jäävät kaipaamaan vaimonsa Kirsti, tytär ja kaksi poikaa,
lastenlapset ja lukuisa joukko ystäviä, myös me täällä Idäntyössä.
     Me jäimme vielä taivaltamaan, mutta sinä, Matti, pääsit jo perille
Isän luo.
Helena Jokinen

 Uusi Elämä -keskuksessa on tänä vuonna hyvä kaalisato. Hinta vain
on huono. Kauppa maksaa heille 10 ruplaa kilolta. Se on noin 16 
centtiä.



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

GRIGORILLE AUTO

Keräyksemme jatkuu. Alku on hyvä mu a 
hankkeeseen  tarvitaan rahaa 
vielä lisää. Pastori Grigori eli Isä Grigori kertoi, e ä 
viime viikolla 
hänen autostaan putosi pakoputki. Hän oli liikkeellä 
vilkkaalla Pietarin 
kehä ellä  Krostad n paikkeilla. Puolet pakoputkesta 
hän onnistui 
pelastamaan mu a toinen puoli hävisi. Sen vuoksi hän 
esimerkiksi  viime 
sunnuntaina joutui käymään kovas  rämisevällä 
autollaan  pitämässä 
Jumalanpalveluksen Hietamäen seurakunnassa, 
pakoputken puolikas 
kyydissään. Kiitos jo osallistuneille. Keräys li: FI45 4108
0010 4542 
32.
Vii eeksi Grigorille auto

MAKASIINI
Kauppakuja 10, Riihimäki.
Avoinna arkisin ti –pe 12-17
                     lauantaisin 10-14
Lahjoitukset ja muut kysymykset 
Helena 0503734070
………………………………..
SAPATTIATERIA
15.11. Peltolassa klo 18
Puhujana past. Petri Kauhanen
Musiikkia, juonto Outi Lyytikäinen
Aterian hinta 15 €. Ilmoittautumiset
tekstiviestillä Helenalle 0503734070
………………………………..
RIIHIMÄEN IDÄNTYÖN RUKOUSPIIRI
Rukouspiiri kokoontuu Makasiinissa 
Kauppakuja 10:ssä Riihimäellä
kuukauden 1. sunnuntaina klo 18.00.

Seuraavat kokoontumiset ovat su 3.11 ja su 1.12.
Keskustellaan ja muistetaan rukouksessa 
Idäntyön kohteita ja työtä.
Tervetuloa kaikki mukaan.

………………………………..
Riihimäen idäntyö ry
SYYSKOKOUS
Su 17.11.2019 klo 16.00 Peltolassa os. 
Riihimäentie 4310 Hausjärvi.
Asialistalla sääntömääräiset asiat, kuten 
henkilövalinnat ja ensi vuoden toiminta.
Olet lämpimästi tervetullut suunnittelemaan 
tulevaa vuotta kahvikupin ääressä.
Riihimäellä 17.9.2019
Riihimäen idäntyön ry:n hallitus
………………………………..
Vuoden viimeinen 
SAPATTIATERIA
13.12. klo 18
sekä 14.12. la Israel-seminaari
Puhujana Erja Kalpio Ely:stä
Aterian hinta 15 e, ilmottaudu Helenalle.

Operaa o joulunlapsi

Hae ohjeet ja laa kko Makasiinista, 
ja palauta 25.11 mennessä.

Iloa ja toivoa Euroopan köyhimmille lapsille kenkälaa koihin
pakatuilla joululahjoilla tänäkin vuonna.

Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani
enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat

uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan,
mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä

hänellä oli, koko elämisensä. 
Mark 12:43-44


