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Rakkaat Idäntyön ihmiset! 

     Satoisaa syksyä kaikille! Helteitä emme saaneet, mutta luulen, 
että tästäkin kesästä jäi meille kaikille hyviä muistoja, heleä vihreys, 
ihania auringonlaskuja, metsän ja puutarhan antimia, ystävien tapaa-
misia.       

     Idäntyöllä on ollut myös yhteisiä vieraita, lyhempiä tai pidempiä 
jaksoja, läheltä ja kauempaa. Peltolaan tai Makasiiniin on poikennut 
sekä avustustavaran lahjoittajia, että niiden hakijoita, monet tuttuja jo 
vuosien takaa. Viroon, Venäjälle, Ukrainaan on lastattu autoja, on 
viety ruokakuormia Mäntsälästä Miehikkälään tai Haminaan haki-
joille Uusi Elämä keskuksesta. Samalla on tavattu ystäviä ja vaih-
dettu kuulumisia. Vapaaehtoisia ja työkuntoutujia on riittänyt moniin 
tehtäviin.  

     Ystävämme Gulja Mirzahmedova sieltä kaukaa Novgorodin alu-
een maaseudulta, läheltä Morhovan kylää, kävi muutaman lapsen 
kanssa meitä ilahduttamassa. Hänelläkin oli monenlaisia uutisia ker-
rottavana. Me muistamme hänet monien lasten äitinä, kuuden oman 
lapsen ja 11 lapsenlapsen lisäksi hänellä on 13 ottolasta tai kasvatti-
lasta. Syyskuun alkupäivinä heille on tulossa jälleen kaksi vammaista 
lasta Tverin alueelta lastenkodista. Heitä varten hän tarvitsi patjoja ja 
vuodevaatteita, sekä paljon vaatteita ja kenkiä muillekin lapsille. 
Gulja huolehtii hitaasti oppivien lastensa apuopetuksesta ja hengelli-
sestä ohjauksesta päivittäin, hän haluaa, että lapset tulevat menesty-
mään elämässään.       

     Suuressa lapsijoukossa riittää monenlaisia ongelmia. Pari vuotta 
sitten adoptoidulla Dashalla todettiin nyt sydänvika, joka olisi vaati-
nut useita operaatioita ja Venäjällä olisi tullut hyvin kalliiksi. Mutta 
ystävät Israelissa, Irina Friedmann ja Karmielin seurakunta, ovat tar-
jonneet heille apuaan ja tyttö menee syyskuussa Israeliin operaati-
oon, jonka he kustantavat! Juuri nyt Guljalla on myös suunnitelmissa 
rakentaa perheen voimin ja rahoituksella uusi asuintalo joka riittäisi 
suurperheen tarpeisiin paremmin. Se on todella vaativa ponnistus 
niissä oloissa.  

     Suuri lapsijoukko kuluttaa kenkiä kovasti ja aiommekin mennä lo-
kakuussa viemään sinne köyhille kylille muihinkin perheisiin lapsille 
kenkiä. Ne voivat olla lenkkareita ja talvilenkkareita tai talvikenkiä, 
ei kesäkenkiä. Tulethan mukaan keräämään hyviä kenkiä ainakin 
noin sadalle lapselle! Kengät voi toimittaa Makasiiniin tai soittaa: 
Helena 0503734070 
 
 
 
 
 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
KÄSITÖITÄ JA VAATEAVUSTUKSIA ITÄÄN JA  
LÄHI-ITÄÄN 
 
          Idäntyön käsityökerholaisilla on ollut sydämellään Israel 
viime vuosina. Venäjän lastenkotien ja perheiden lahjojen 
lisäksi olemme valmistaneet ja keränneet avustuksia Israeliin 
suomalaisen Ruut Ben Yosefin työhön. Ruut ohjaa lasten ja 
nuorten King´s Kids ryhmiä Jerusalemissa ja vie avustuksia 
köyhille juutalaisille ja arabeille. Kevään aikana lähti 11 kassia  
a 23kg ja nyt on lähdössä vielä 4 kassillista kesätavaraa.          
Keväällä lähetimme Kansanlähetyksen maakuljetuksena Heidi 
Tohmolalle n. 50 paria villasukkia. Heidi tekee yhteistyötä 
myös Ruutin kanssa. 
     Ruut toivoo, että kesävaatteita lähetetään maaliskuusta 
marraskuuhun ja lämpimiä talvivaatteita ja sukkia marraskuusta 
helmikuulle. 
     Ruut kertoi, että lasten ja nuorten vaatteita ei tule koskaan 
liikaa. Varsinkin nuorten ja poikien vaatteista on pulaa. 
Vauvojen vaatteille on aina tarvetta ja uskonnollisille 
juutalaisille sopiville vaatteille. 
     Sotilaille olemme neuloneet yksivärisiä tummia sukkia. 
Kaikkia aikuisten kokoja tarvitaan. Naiset suorittavat myös 
asepalveluksen. 
     Kesällä kokoonnuimme Makasiinissa joka toinen maanantai 
Käsityökahvilaan. Mukaan tuli uusia harrastajia iloksemme ja 
toivon, että he jatkavat kanssamme seurakuntakodillakin. 
Lankalahjoituksia on tullut mukavasti ja pyrimme 
hyödyntämään ne. Nyt olemme hankkineet vapaaehtoisista 
kahvirahoista kertyneillä varoilla talveksi sukkalankaa ja 
maksaneet avustusten kuljetuksen. 
     Jos haluat olla mukana tässä työssä, etkä pääse kerhoon, 
kotonakin voi neuloa tai virkata. Makasiinista saa lankoja ja 
puikkoja. 
 
Lisätietoja 
Terttu Tonteri 040 5290036 tai terttu.tonteri@icloud.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Idäntyön käsityökerhossa autetaan Venäjän 
lastenkotien ja perheiden lisäksi Israelin 
köyhiä juutalaisia ja arabeja. Voit olla 
mukana auttamassa!  

 

 

Idäntyön käsityökerho kokoontuu syyskaudella:  

Tiistaina 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12. 2017 klo 13 - 16 
Kirkkopuiston Seurakuntakodin alakerrassa, käynti Kirkkopolun puoleisesta ovesta.  

Osoite Hämeenkatu 5, Riihimäki.  

Kerhossa neulotaan, virkataan ja ommellaan tuotteita lahjoitusmateriaaleista 
avustuskohteisiin Lähi-Itään ja Venäjälle.  

Olet tervetullut mukaan toimintaan ilman käsityötaitoja tai vain silloin tällöin 
osallistuen  

Terveisin Raili ja Terttu 



 

 

 

PELTOLAN VIERAILUJA  
 
     Peltolassa käy vieraita läheltä ja kauempaa. Jotkut viipyvät jopa pidempään. Idäntyöllä on paljon ystäviä. 
Pidetään heistä huolta rukoillen toinen toistemme puolesta. Jokaisella riittää huolia ja vaikeuksia, joista selviää 
vain Jumalan avulla.  
     Avustustavaraa haetaan eri puolille Venäjää mm. Novgorodin alueelle ja Narvaan. Rekka kävi noutamassa 31.8 
Ukrainaan yhden lastiin. Jokaista siis tarvitaan; lastaamaan, rukoilemaan, lahjoittamaan, lähtemään, 
lajittelemaan… Auttaa voi aina!  
     1. Sam 26:25 "Siunattu ole sinä lapseni! Mihin sinä ryhdyt, siihen sinä pystyt.”  
 
          

 

Rekan lastausta Ukrainaan 31.8.  

 

 

 

Pastori Vladimir Batuhtini osti Suomesta käytetyn 
Volkkarin, ja vei sillä ruoka- ja vaatekuorman Narvaan. 
Ennen kotimatkaa autossa oli pientä laittoa ja Risto hoiti 
auton kuntoon. 

Gulja lapsineen Keskuskirkon Sanan ja rukouksenillassa 
21.8. kertoi kuulumisiaan. Tulkkina toimi Mikael 
Halleen.  

Mikael järjesti myös pojille pari iltaa ohjelmaa, 
tutustumista Porvooseen ja mökillä kalastamassa.  

 

 

 



 

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 Sanni-Maria ja 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 toimintaan!  

 
 

Seuraavana päivänä,  
lauantaina 23.9. Peltolassa klo 10 alkaen 
Kristityn arjen haasteista seminaari otsikolla  
" Kenen orja". 
Opettajana Gunnar Weckström 
Ruoka ja kahvi 10 € 
 

Sapattiateria Peltolassa 22.9.2017 
Puhujana rovasti Gunnar Weckström,  
musiikkia Outi Lyytikäinen. 
Hinta 15e. 
Ilmoittaudu viim. 19.9. Helenalle 0503734070 

Makasiinissa vapaaehtoisten koulutuspäivä 13.9 klo 
17.30 alk. Uudet päivystäjät erityisesti tervetuloa. 
Aiheena mm. tavaroiden lajittelu, makasiinin 
toimintatavat, ajankohtaiset asiat. Tästä on hyvä 
lähteä toimintaan mukaan! 

 

Teemme lokakuussa matkan Novgorodin alueelle 
maaseudulle ja meiltä on pyydetty tuliaisiksi lasten 
kenkiä! Niitä tarvitsevia lapsia on vauvasta täysi-
ikäisiin, tyttöjä ja varsinkin poikia. Katsokaapa 
varastojanne ja kertokaa muillekin tästä tarpeesta!  


