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5. YHTEYSTIEDOT 

Viides kuorma lähdössä 20.12.Viro-
Ukraina ryhmälle. Tavaraa liikkuu, 
menee ja tulee, ja tarvitaan 
työväkeä. 
 

RIIHIMÄEN 
IDÄNTYÖ ry 

TAMMIKUU 2018 

Siunausta vuodelle 2018, teille kaikille! 

Kiitän jokaista teistä, jotka olette rukoillen siunanneet Riihimäen Idän-
työn toimintaa! Kiitos teille rukoilijat ja kaikki toimijat, teidän rukouk-
senne ovat kantaneet satoa ja siunaus on seurannut työtämme. 
Kiitos hyvälle Jumalalle viime vuodesta ja sen lahjoista! 
       Raamatunopettaja, pastori David Pawson kertoi eräästä tapaami-
sesta menestyneen liikemiehen kanssa. Tämä oli kertonut pastorille, 
ettei tarvitse Jumalaa mihinkään, hänellä menee kaikin puolin hyvin. 
Miehellä oli tosin ollut isä, joka oli uskovainen ja rukoillut poikansakin 
puolesta. Pawson oli kysynyt mieheltä, rukoileeko hän lastensa puo-
lesta. Saatuaan kieltävän vastauksen, pastori oli todennut, että ehkä kan-
nattaisi, että siunaus siirtyisi seuraavallekin polvelle. 
       Emme juuri tiedä tulevaisuudesta, mutta seuratessamme nykytren-
dejä voimme nähdä, että ainakaan uskoa ja luottamusta Jumalaan ei ar-
vosteta tänä päivänä. Katsotaan jopa, että esim tieteentekijöiden usko-
vaisuus heikentää heidän tieteensä luotettavuutta. Me tavalliset tallaajat 
näemme tätä myös sosiaalisessa mediassa ja siellä, missä ihmiset tapaa-
vat muutenkin. Uskovat isovanhemmat saavat kuulla, että heidän ei ole 
sopivaa opettaa lapsenlapsille näitä ikivanhoja taruja. 
      Meillä on ollut perheen joulunvietossa tapana ennen juhla-aterialle 
käyntiä lukea jouluevankeliumi, laulaa enkeli taivaan ja rukoilla per-
heen puolesta. Viime vuosina näistä on karsiutunut ensin virsi, sitten 
evankeliumi ja tänä vuonna jo rukouskin. Eikä ole tarvittu kuin pitkiä, 
merkitseviä huokauksia ja/ tai hihittelyä tai nuorempien vajoamista tuo-
lin alle. "Eikä, me ei osata edes laulaa!" 
      Luulin, että olen valmis taisteluun oikean uskon ja Raamatun puo-
lesta. Ajattelin olevani vahvasti uskossa. Mutta näin helposti annoin pe-
riksi juhlaperinteissä perheen keskellä, mitä teen todellisen vainon koh-
datessa? 
      Usko ja uskovaisuus luo erottavaa väliseinää muihin ihmisiin. On 
niin ihanaa seurustella samoin ajattelevien kanssa ja toisenlaisessa seu-
rassa et tiedä, mistä voisi puhuakaan. Perheenjäsenten välillä tämä väli-
seinä tuntuu todella pahalta. Tarvitsen viisautta Jumalalta ollakseni to-
dellinen Jeesuksen seuraaja, joka näyttää oikeaa väriä, siellä missä on. 
  Helena 
 
             Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palve-
lee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kai-
kessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. 1 Piet 4:11 

 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VUODEN 2017 AIKANA TAPAHTUNUTTA! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ryhmä Ukrainan Umanista 
kävi kertomassa juutalaisten 
tilanteesta siellä Etelä-
Suomessa eri seurakunnissa 
Petri Kauhasen johdolla 
toukokuun lopulla. 

Mikael Halleen keittiössä 
tiskivuorossa HU:n 
talvipäivässä. 

Venäläiset ryhmät käyvät yhä 
enenevässä määrin hakemassa 
ruokaa perheisiin ja laitoksiin 
Idäntyön varastoista, tässä 
Bolshakovin perhe, joka ruokkii 
joka viikko kymmeniä ihmisiä 
Pietarissa. 

 

Idäntyön ystäviä uudenvuoden lounaalla 1.1.2017 

Kalevi löysi Makasiinin tilat ja valvoi ja toteutti 
sen pintaremontin helmikuussa. Makasiinin 
avajaiset vietettiin 10.3. Tuula saa kukkia Tapanilta 
kiitokseksi myymälän hienosta suunnittelu- ja 
toteutustyöstä. 
 



 

 

  

 

         

SYNTYMÄPÄIVÄN SATOA 

Allekirjoittanut Idäntyön sihteeri täytti pyöreitä vuosia ja eräät ystävät 
muistivat anteliaasti toivottua lahjakohdetta. Sain osoittaa lahjani Intian 
lähettini Danielin työn tukemiseen. Vaikka Intia ei olekaan Riihimäen 
Idäntyön kohdealuetta, tarina on silti kertomisen arvoinen. Daniel tekee 
evankelistana työtä heimokylissä Ramannapetassa malan ja kovan 
kielillä hindualueella olosuhteissa, joiden vaikeutta emme voi edes 
kuvitella.  

Lahjavaroilla valmistui yhteen kylään Jeesus kaivo. Porakaivo, josta 
kylän 68 perhettä ja 262 asukasta saavat puhdasta vettä, joka on 
elintärkeä asia Intiassa. Idea on siinä, että ensin kylään rakennetaan kaivo 
ja ihmiset alkavat kysellä, miksi me olemme saaneet tämän ja kuka on 
Jeesus. Evankelista voi sen jälkeen kertoa Jeesuksesta ja siitä elävästä 
vedestä jota saamme häneltä. Näitä kaivoja on rakennettu jo yli 1000 kpl 
ja herätys leviää. 

Kaikki sai alkunsa 70 –luvun lopulla, kun Jeesus ilmestyi 8 -vuotiaalle 
syöpäsairaalle pojalle, nykyiselle piispa Jacobille, joka 90 –luvun alussa 
koulutusta saatuaan alkoi kiertää kylissä evankeliumia julistamassa. Nyt 
näitä koulutettuja  evankelistoja on toista tuhatta, joista Daniel on yksi.  
Uskoon on tullut  n. 100.000 ihmistä, on perustettu orpokoteja 5500 
lapselle ja heille on rakennettu ammattiin valmistavat koulut. Nämä 
orpolapset tulevat muuttamaan Intian uskoo piispa Jacob. Siellä 
huolehditaan myöskin sairaista ja vainojen uhreista. Lisää tästä 
herätyksestä voit lukea ja nähdä  www.hopetoindia.com sivuilta.  

Kuva kaivon avajaistilaisuudesta 23.11.17 Evankelista Daniel 
puolisoineen ja kylän naisia.  Rukouksemme on, että kaivo saisi 
muodostua monelle elävän veden lähteeksi. 

Kalevi Kortesmaa 

 

 

 

Idäntyön matkaajia Morhovan rukoushuoneessa Jumalanpalveluksessa, sekä Uusi Elämä -keskuksessa 
Kotlyssa. Samalla on viety avustuskuormaa tarvitsijoille. 

  

 

 

Rakas ystävämme Rocio ja Leonid Tsoi 
vihittiin avioliittoon 10.6. Mirotvorets 
seurakunnassa. 



 

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 

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 

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 

 Kauppakuja 10, Riihimäki 

aukeaa joululomalta jälleen 8.1. 

Avoinna arkisin ti –pe 12-17 

                     lauantaisin 10-14 

Lahjoitukset ja muut kysymykset Helena 0503734070 

-------------- 

Hengen Uudistus kirkossamme 40 vuotta! 

TALVIPÄIVÄ 20.1.2018 alkaen klo 10 

Riihimäellä Keskuskirkossa 

Puhujina tj Panu Pitkänen,  

Seppo ja Johanna Sandberg, ym 

ruokailu, kahvit, järj. Riihimäen Idäntyö ry 

------------------ 

Riihimäen Idäntyö ry 

YSTÄVÄPÄIVÄ  11.2.2018  

Peltolassa, Riihimäentie 4310, Hausjärvi 

alkaen klo 14 yhteisellä lounaalla. 

Mukaan toivotaan kaikkia Idäntyön ystäviä 
puolisoineen. 

Ilmoittaudu viimeistään 5.2. Helenalle 0503734070  

----------------------------- 

Idäntyön 

KÄSITYÖKERHO KOKOONTUU 

kevätkaudella parittomien viikkojen tiistaina klo 13 - 
16  

Kirkkopuiston seurakuntakodissa: 
16.1, 30.1.,13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. 
ja 22.5. 

 

   

”Minä annan teille tulevaisuuden 
ja toivon.” Jer 29:11 
 

 Uudet 
vuoden 
2018 
hallituksen 
jäsenet 
Sahib Ul 
Masih ja 
Mikael 
Antinsalo. 


