
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
         
 

RIIHIMÄEN 
IDÄNTYÖ ry 
TOUKOKUU 2020 

Terveisiä Idäntyöstä! 
 
  Kun aloittelimme Idäntyötä, kukaan meistä ei silloin ymmärtänyt, mihin olimme matkalla. Tunsimme vain 
sydämessämme kehotuksen raivata tieltä kaikki muut harrastukset ja keskittyä vain tähän, mitä olimme 
kokeneet tärkeäksi. Olimme nähneet naapurissamme nälkää ja avuntarvetta, myös hengellistä nälkää, ja 
kokeneet, että meillä on millä vastata siihen. Olimme itse saaneet Jumalalta avun omassa elämässämme ja sitä 
ilosanomaa saatoimme jakaa muillekin. 
     Ensimmäisellä vankilamatkalla Pietarissa teimme päätöksen palata sinne yhä uudelleen julistamaan 
Jeesusta, jolla on valta antaa syntejä anteeksi. Teimme kotiin palattuamme anomukset seuraavalle matkalle ja 
aloimme kerätä viemisiä. Kellarivarastossamme lajitellessani tulleita lahjoituksia tunsin kahdenlaisia tunteita, 
iloa yhteisen tehtävän löytymisestä, mutta huolta, mistä löytyy rahat toimintaan tai edes seuraavaan matkaan? 
Olimme kokeneet, että kutsu vankilatyöhön tuli Jumalalta, mutta ymmärrystä varojen hankintaan ei ollut. 
Mutta kellariin poikkesi kutsumatta ystäviä, joilla oli antaa jotakin yhteiseen matkakassaan.  Seuraava matka 
tuli mahdolliseksi, samoin jatkossa seuraavatkin. Ryhmäämme liittyi yhä uusia ihmisiä, monilla halu auttaa 
köyhiä, joillekin evankeliointi oli se tärkein asia. Mutta toimimme yhteisen näyn hyväksi eri tavoin ja saimme 
vuosi toisensa jälkeen myös varat työhön. 
      Vankilatyö Venäjällä päättyi 2011 tammikuussa, kun olimme tehneet sitä innokkaasti 15 vuotta. Ja satoakin 
olimme saaneet nähdä runsaasti. Moni ystävämme jätti Idäntyön, kun evankeliointi jäi toiselle sijalle ja 
avustaminen nousi tärkeimmäksi. Mielekästä työtä on ollut sen jälkeenkin riittävästi ja uusia tekijöitäkin on 
löytynyt. Mirotvorets seurakunta, Uusi Elämä keskus, Mashakodin tytöt ja kesän leirit, Morhovan alueen 
ompelukurssit ja paljon muuta on ollut toiminnan kohteina. Ja evankeliumi on samalla levinnyt aina 
laajemmalle. 
       Olemme jälleen suuren muutoksen keskellä ihmettelemässä, mitä nyt tehdään. Tänä vuonna 
toimintasuunnitelma jouduttiin tekemään uudestaan koronavirusepidemian takia. Jouduimme peruuttamaan 
kaikki leirit ja tapahtumat, ruuankuljetukset ja avustusmatkat Venäjälle. Tällä näkymin ne on poissuljettu koko 
loppuvuodeksi. 
       Meillä ei ole nyt varoja, joita voisimme antaa tarvitseville, vaikka köyhät Venäjällä, Virossa kuin 
Ukrainassa erityisesti ovat ahtaalla. Olemme saaneet hyvin riipaisevia avunpyyntöjä köyhiltä perheiltä, joiden 
toimeentulo on juuri nyt katkennut. Ruuan hinnat sen sijaan ovat nousseet. 
    Idäntyön tekijöille ja sinullekin annan neuvon, älä luovuta, tästä mennään vielä eteenpäin. 
    Siunausta ja varjelusta sinulle ja läheisillesi!  
    Helena Jokinen 
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TERVEISIÄ KOTLYSTA 
   
 
    Pyysimme Larissa Ostahinilta Uusi Elämä-keskuksesta, että hän kertoisi meille, mitä heille kuuluu. Ja tässä 
hänen terveisensä: 
     Tervehdimme teitä kaikkia, rakkaat ystävät, Herramme Jeesuksen Kristuksen rakkaudella. Me kaikki 
voimme hyvin. Uusi Elämä -keskuksessa ei kenelläkään ole koronavirusta. Kiitos Jumalalle, meillä on 
vihanneksia, säilöttyjä vihanneksia ja vilja varastoissa. Maamme tilanne on jännitteinen. Emme voi myydä 
taimia, emmekä rakennustyövoimaa johtuen hallituksen rajoituksista. 
     Emme silti voi olla julistamatta evankeliumia. Kunnia jumalalle kaikki meidän pastorimme rukoilevat 
jatkuvasti, laulavat Jumalalle ja pitävät hengellisiä kokouksia. Kiitämme Jumalaa, että voimme kylvää, 
kasvattaa ja työskennellä Jumalan kunniaksi. Olemme päättäneet ostaa kanoja. Nyt etsimme sikoja viidelle 
henkilölle ja haluamme ostaa kaksi lehmää molempiin navettoihin. Rukoilemme, että Jumala antaisi meille 
sadonkorjuun, ja että voimme myydä kukkia ja taimia.  
     Rukoilemme ja kiitämme Jumalaa teistä. Kunnia Jeesukselle, hänessä olemme yhtä perhettä. Terveisiä ja 
siunausta jokaiselle, joka meidät tuntee. Rakastamme teitä kaikkia. Larissa 
 
 

  
     Keskuksessa alkavat monipuolistaa ruokahuoltoa eläintuotteilla. Nyt on jo hankittu 100 kananuorikkoa sekä 
Kotlyyn että Preobrasenkaan. Lisäksi on hankinnassa pieni määrä sikoja sekä kaksi lehmää kumpaankin 
paikkaan. Myös siemenperunaa on itämässä samalla tavoin kuin normaalivuosina. Samoin kaalintaimet ovat 
olleet kasvussa jo kauan. Viljelykauteen on varaudutta aivan kuin normaalivuosinakin. Tapani 

  

Kesäkukkia on taas viljelyksessä yhtä paljon kuin 
ennenkin. Nyt on vain suuri ongelma mihin niitä 
pääsee myymään. 
 

Idäntyölle voi tehdä lahjoituksia  
viesti: kohdealue  
tilille: Oma Säästöpankki Riihimäki  
FI45 4108 0010 4542 32 

”Joka toisia ruokkii, syö itse kyllin, joka 
tarjoaa vettä, saa itse juoda.” Sanal.11:25 



 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    
     
   
    
 

KRISTITTUJEN VAINOT PAKISTANISSA JA MUUALLA MAAILMASSA                      27.4.2020 
     "Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden Henki, 
Jumalan Henki."(1.Piet 4:14). Seurakunnan ensimmäinen marttyyri Stefanus julisti rohkeasti evankeliumia 
Jeesuksesta. 
     Pakistanissa on asukkaita 212.2 miljoonaa (2018), joista kristittyjä on n.4 miljoonaa. Pakistanissa on monta 
radikaalia ääriryhmää, jotka vainoavat kristittyjä. Kristittyjen vainot ja ennakkoluulot kristittyjä kohtaan ovat 
jatkuneet pitkään ja heitä pidetään toisen luokan kansalaisina. Kristittyjen maatiloja, asuntoja, omaisuutta, jopa 
hautausmaita otetaan muslimien haltuun ja tuhotaan. Poliisi ei puutu, eikä oikeuslaitos ole kristittyjen puolella. 
Kristittyjen ei ole mahdollista käyttää pakkokeinoja tai saada oikeutta oikeuden kautta, koska he pelkäävät, että 
muslimit uhkaavat heitä jumalanpilkkalailla (joka loukkaa Koraania, saa elinkautisen vankeustuomion sekä 
sakot, mutta joka loukkaa profeetta Muhammedia, saa kuolemantuomion). 
     Pakistanin vankiloissa on 229 kristittyä. International Christian Voice -järjestön mukaan pakistanilaisia 
kristittyjä turvapaikanhakijoita on Thaimaassa n.2500, Malesiassa, Sri Lankassa 800 sekä Nepalissa, 
Indonesiassa ja Singaporessa. 
     Joka vuosi yli 800 kristittyä tyttöä ja naista raiskataan, siepataan ja pakotetaan kääntymään islamiin. Naisia, 
jotka työskentelevät kotiapulaisina muslimien kodeissa, pidetään orjina, saastaisina ja hyväksikäytetään.  
Kotiapulaisen palkka on vain 70€/kk. Kristittyjä syrjitään arkielämässä, työelämässä ja kouluissa. N. 70% 
kristityistä on kadunlakaisijoita ja tiilentekijöitä. 
     Korona-viruksen lockdown aikana Pakistanin avustusjärjestöt saavat kansainvälisiltä avustusjärjestöiltä 
tukea. Kun kristityt menivät hakemaan ruokapaketteja, heille sanottiin, että heidän on lausuttava islamin 
uskonnon rukous, ennen kuin heille voidaan antaa ruokapaketti, kristityt kieltäytyivät ja jäivät ilman 
ruokapaketteja. 
     International Christian Concern 3.4.-20 mukaan Pakistanin kristityt johtajat kertovat, että valtion avustuksen 
antaminen kristityille on kielletty. World Watch List 2020 mukaan maailmassa on 260 miljoonaa vainottua 
kristittyä. Pakistanissa vainotaan kristittyjä viidenneksi eniten maailmassa. Islamistinen väkivalta ja vainot ovat 
levinneet eri puolille maailmaa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Länsi-Afrikassa on 27 eri islamistiryhmää, 
mm. Malissa, Burkina Fasossa, Nigerissä, Tsadissa, Mauritaniassa, Kamerunissa, Keski-Afrikan tasavallassa, 
Nigeriassa ja Egyptissä (tunnettu terroristijärjestöt ovat Boko Haram ja Fulan). 
     Ääri-islam on levinnyt Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa, mm. Sri Lankassa v.2019 sai surmansa 250 ihmistä ja 
yli 500 haavoittui, Filippiineillä kirkkoja pommitettiin kahdesti, 20 ihmistä kuoli ja yli 100 haavoittui (Abu-
Sayyaf -ryhmän hyökkäyksessä). Kiinan kristittyjen vainot jatkuvat. Intiassa kansanpuolue BJP (Bharta Janta 
Party) hindu -ideologia on levinnyt. Väkivalta ja vainot ovat lisääntyneet kristittyjä kohtaan. 
Lähi-idässä: Irak: Irakissa on havaittavissa kristittyjen joukkopakoa. Vuonna 2013 Irakissa oli 1.5 miljoonaa 
kristittyä, mutta nyt heitä on enää 202 tuhatta. Väkivalta, hyökkäykset, ryöstöt ja murhat kristittyjä kohtaan 
jatkuu. Syyria: ennen sisällissotaa Syyriassa oli kristittyjä 2.2 miljoonaa, mutta nyt heitä on enää vain 774 
tuhatta. Latinalaisessa Amerikassa on järjestäytynyttä rikollisuutta mm. Kolumbiassa ja Meksikossa. 
Valtiot eivät ole pystyneet suojelemaan kristittyjä vainojen keskellä. Heitä on kiristetty, siepattu, murhattu, 
uhattu kuolemalla ja pakotettu jättämään kristillinen yhteisönsä. Sabih Ul Masih, sosiaalityöntekijä, eläkeläinen 
 

TERVEISIÄ MIROTVORETS SEURAKUNNASTA 
     Tervehdys rakkaat veljet ja sisaret! Näinä vaikeina aikoina haluamme rohkaista teitä jakamaan ilomme 
teidän kanssanne. Pakkoeristyksen aikana meillä on tapahtunut hyviä muutoksia. Nyt meillä on 
jumalanpalveluksia 19 kertaa viikossa. Arkisin meillä on aamurukous, päivällä ylistystilaisuus ja illalla 
rukoushetki. Lauantaisin toimimme kuten ennenkin eli päivällä on jumalanpalvelus ja illalla kotiryhmä. 
Sunnuntaina on iltapäivän ylistyshetki ja iltarukoushetki. 
     Tietysti teemme kaiken tämän Internetin kautta, koska meidän on oltava lainkuuliaisia. Aloimme 
kommunikoida kaikkien kirkkojen kanssa, rukoilla useammin ja sen seurauksena kuulemme lisää todistuksia ja 
näemme Jumalan kirkkautta elämässämme. Olemme varmoja, että tämä eristäminen ei kestä pitkään, mutta 
emme halua olla passiivisia. Siksi aktivoiduimme Internet-resurssien kautta levittämään Ilouutista. Nyt on hyvä 
aika näyttää ystävillemme ja tuttavillemme, läheisille ja etäisille sukulaisillemme, että uskomme kautta saamme 
rauhaa ja tyyneyttä. 
     Kuulemme todistuksia eri maista ja olemme varmoja, että tällä kertaa kirkolle tulee sellainen vaihe, että se 
lisää vaikutusvaltaansa yhteiskunnassa. Me rohkaisemme sinua olemaan lannistumatta. Iloitse ja kiitä Jumalaa 
siitä, että meillä on rauha Hänessä. Ja jos on mahdollista, palvele apua tarvitsevia ihmisiä lohduttamalla ja 
auttamalla. 
     Tämä aika ei ole kirkolle taantumaksi, vaan uusi kehitysvaihe. Heti kun rajat avautuvat, tapaamme 
mielellämme uudestaan! Nyt halaamme teitä Jeesuksen Kristuksen rakkaudella. Andrei 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 

Tästä eteenpäin 
 
     Hyvät Idäntyön tukijat. Myös me Riihimäen 
Idäntyössä olemme sellaisessa tilanteessa, johon emme 
olisi koskaan voineet arvata joutuvamme.  Suuri osa 
aktiivijäsenistä karanteenissa. Rahat lopussa. Makasiini 
kiinni. Kesän tuloa tuovat ruokapalvelukeikat peruttu. 
Rajat kiinni. Kaikki normaali avustustoiminta seis.  
Avustustavaran vastaanotto seis. Avustuskuljetukset seis. 
Elintarvike- kuljetukset seis.  Peltolan toiminta seis. 
     Meidän säännölliset menomme kuukaudessa, joihin 
olimme sitoutuneet, ovat runsas 2000 euroa. Näihin 
kuuluvat avustus Mirotvorets-seurakunnalle Pietarissa 
500 eur, avustus Uusi Elämä-keskukselle 200 eur, 
avustus Elämän leipä jokaiselle-työlle 200 eur. Täältä 
haemme kaikki avustuskohteisiin välittämämme 
elintarvikkeet. Makasiinin vuokra 400 eur. Peltolaan 
maksamme 200 eur kuukaudessa, vuokraa navetan vintin 
varastosta sekä sähköstä. Hilda Taipaleen kirjeenvaihdon 
postikulut 200 eur maksamme, kun hän pitää yhteyttä 
venäläisiin vankeihin. Lisäksi meillä on matka- ja 
polttoainekulut useamman sata euroa kuukaudessa, koska 
liikumme paljon avustuskuormia kuljettaessamme. 
Yhteensä yhdistyksemme varsinaisen toiminnan menot 
vuonna 2019 olivat 41 000 euroa. 
     Nämä kaikki ovat nyt seis. Poikkeuksen tekee 
Makasiinin vuokra. Vuokranantajamme ystävällisesti 
suostui alentamaan vuokraamme niin, että maksamme 
toistaiseksi 100 eur kuukaudessa. 
Myönteistä on sekin, että Makasiinin pitkäaikainen 
työntekijämme Timo Leino itse halusi mennä 
takaisin töihin ja Makasiini on nyt näillä näkymillä auki 
normaalisti. 
     Viime vuoden toimintamme oli hyvin runsasta ja 
monipuolista. Sihteerimme arvioi, että runsainta 
viimeiseen kymmeneen vuoteen. Meillä on ollut siunaus 
työssämme, kun me vajavaiset ihmiset olemme saaneet 
palvella Herraa ja vähäosaisia lähimmäisiämme. Kiitos ja 
kunnia Herralle! 
     Nyt on tilanne toinen. Miten kauan, vain Herra tietää. 
Idäntyön hallituksessa on moneen kertaan keskusteltu 
siitä, että tämä yhdistyksemme tuloksellinen ja 
monipuolinen auttamistoiminta ei olisi mahdollista ilman 
vahvasti mukanaolevaa ja mukana elävää jäsenkuntaa. 
Kiitos teille. Teidän rukouksenne, auttamishalunne, 
taloudellinen tukenne, myötäelämisenne ja toiminnassa 
mukana olemisenne, siihen kaikkeen perustuu meidän 
palvelukykymme. Sen on Herra siunannut.  Kiitos. 
     Mutta. Muistakaa meitä ja avustuskohteitamme 
edelleen rukouksin sekä myös taloudellisesti. Erityisesti 
Mirotvorest-seurakunta Pietarissa ja Uusi Elämä-keskus 
molemmat auttavat sellaisia kaikkein vähäosaisimpia, 
jotka yhteiskunta on unohtanut ja hylännyt: 
asunnottomia, sairaita, narkomaaneja, vankilasta 
vapautuneita, työttömiä.  Herran silmissä he kuitenkin 
ovat yhtä arvokkaita kuin me kaikki muutkin.  Työmme 
jatkuu, kun rajat avautuvat. 
     ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo 
minuun, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja 
suurempiakin kuin ne, sillä minä menen Isän luo. Ja mitä 
hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta 
Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin 
minun nimessäni, sen minä teen.” Joh14:12-14. 
Tapani Vanhala 

Makasiini on 
avoinna 
toistaiseksi 
vapaaehtois-
voimin. 
Käykää 
ostoksilla ja 
tukemassa 
Idäntyötä! 
Vapaaehtoisia 
myös 
kaivataan! 
 

”Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon 
aikaan.” Jaakob 5:16 
Siunausta Vera-lehden lukijoille! 


