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HEINÄKUU 2017 
      
 
Hei, kaikki Idäntyön ystävät! 
   Otimme ensimmäisiä askelia Idäntyössä jo 25 vuotta sitten. Rajat 
Itään olivat juuri auenneet 1992 ja monenlaiselle avulle oli kysyntää. 
Hämmästyttävintä oli kuitenkin se, miten helppoa tavallisen ihmisen 
oli lähteä auttamaan. Kaikki oli valmiina, tulkit, avustettavat, autot, 
vangit odottivat sanomaa syntien anteeksisaamisesta. Siinä oli 
johdatuksen makua. Me vain astuimme Jumalan virtaan ja se vei 
mukanaan. 
       Tänään voimme katsella ihmetellen työn tuloksia. Monet vangit 
pääsivät nousemaan Jumalan avulla rikos- ja päihdekierteestä 
normaaliin elämään. He ovat perustaneet seurakuntia ja palvelevat 
Jumalaa palvellessaan lähimmäisiään.  Mirotvorets seurakunta 
Pietarissa on hyvä esimerkki tästä Jumalan hyvyydestä. Sen perustivat 
v.2003 entiset vangit Metallostroista, nykyiset pastorit Igor Smirnov ja 
Andrei Murugov.  Seurakunta kokoontuu lauantaisin 
Jumalanpalvelukseensa Pyhän Mikaelin luterilaiseen kirkkoon 
Vasilinsaarella. Siellä iloinen musiikki soi ja liput liehuvat Jumalan 
kunniaksi, lapset siunataan ennen heidän siirtymistään pyhäkouluun, 
pastorit pitävät ylipitkiä saarnoja, muistetaan syntymäpäiviään 
viettäviä, kihlautuneita, yms. Kolehtien tuotolla ylläpidetään kolmea 
kuntoutuskeskusta yksinäisille kadun miehille, avustetaan köyhiä 
perheitä ja vanhuksia, avustetaan Pyhän Olgan sosiaalisairaalan pieniä 
potilaita, pidetään opetuslapseuskoulua ja tehdään evankelioimistyötä. 
Seurakunnalla on lisäksi kolme tytärseurakuntaa maaseudulla, 
Koivusissa, Pskovin alueella ja Morhovan alueella. Tämä viimeksi 
mainittu on meille riihimäkeläisille hyvin tuttu monien vuosien 
yhteistoiminnan vuoksi. Meillä on siellä rakkaita ystäviä, jotka 
kamppailevat köyhyyden ongelmien ja maailman houkutusten välillä.  
Mutta uskovien kylä siellä pikkuhiljaa kasvaa ja tuottaa Jumalalle 
kunniaa.   
      Riihimäen Idäntyö ei ole vain aikoja sitten tapahtuneita ihmeitä. 
Tänäänkin voimme olla keskellä tapahtumia, jotka koemme vahvasti 
olevan johdatusta. Vaikka maailma on tänään kovin sekavassa tilassa, 
Jumalalla ovat kaikki langat käsissään. Voimme luottaa Häneen. 
Peltolassa vierailevat suomalaiset ja ulkomaalaiset uudet ja vanhat 
ystävämme muodostavat kaiken aikaa verkostoa, joka tulee olemaan 
jonakin päivänä meille tärkeä. Kaikilla kohtaamisilla on aina merkitys. 
Siunataan siis kaikkia avustettaviamme Venäjällä, Virossa, Baltiassa, 
Ukrainassa. Siihen meidät on kutsuttu. 
     Ja ota erityisaiheeksi jo nyt Valkealan leiri, sen talous, ohjelma, 
ruokahuolto, turvallisuus ja varsinkin sen nuoret osanottajat Pietarista! 
Jumalan kosketusta heidän elämäänsä! 
Vaikka kesä on ollut kylmää, pidetään sydän lämpimänä. 
Helena Jokinen 
 
 
 

    LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Matka Uusi Elämä keskukseen 
 
     Toukokuun lopussa Uusi Elämä kuntoutuskeskus Kattilan 
kylässä, Venäjällä, Suomenlahden eteläpuolella vietti 22-vuotis-
syntymäpäiviä. Riihimäen Idäntyö oli myös kutsuttu juhliin. 
Matkalla olivat mukana Pirkko Liljekvist, Mikko Krohn, Tapani 
Vanhala ja allekirjoittanut. 
     Juhlat olivat ulkokentällä heidän rakennusten keskellä. 
Esiintymislava, penkkejä ja pöytiä oli runsaasti. Juhlassa oli 
musiikkiesityksiä, näytelmiä ja entisiä keskuksen kuntoutettavia 
oli kertomassa, kuinka he olivat selviytyneet keskuksen avulla 
huumeista, alkoholista ja rikollisesta elämästä. Niin voi tosiaan 
tapahtua. 
     Juhliin oli kutsuttu myös norjalaisia avustustyöntekijöitä, 
kolme linja-autollista. Etupäässä he olivat eläkeläisiä. He 
lauloivat ja pitivät puheita. Keskuksen asukkaat valmistivat 
hyvät ruuat ja leivonnaiset itse. Väkeä oli kaikkiaan yli 300. 
     Meille Tapanille ja minulle tämä käynti oli hyvin tunteikas. 
Meillä on kummipoika, Benjamin 5v, joka asuu keskuksessa. 
Perheen isä Gleb Gubarev on ollut Amerikassa n. 2v. Siellä on 
samanlainen kuntoutuskeskus emigranttien lapsille, ja Gleb on 
siellä rakennusmiehenä. Nyt äiti, Julia, lähti sinne kolmen pojan 
kanssa. (Lento kesti sinne 36h!) He ovat siellä ainakin vuoden. 
Nyt perhe on taas koossa. Hyvä niin. Milloin tapaamme jälleen, 
sitä ei tiedä.  
     Aamuin, illoin keskuksessa on hartaudet, jossa meidän 
matkalaisista Mikko ja Tapani pitivät puheenvuoron, isä 
Grigorin tulkatessa. Lauantai-iltana kokoonnuttiin nuotiolle 
laulun ja makkaranpaiston merkeissä. Keskuksessa oli juuri 
menossa kaalin ja kaikenlaisten kasvien istutus. Rakennus- ja 
kunnossapitotöitä on jatkuvasti meneillään. 
     Riihimäen Idäntyötä kiitettiin kaikesta avusta ja yhteistyöstä. 
Tapani sai kunniakirjan ja venäjänkielisen suuren Uuden 
Testamentin omistuskirjoituksin. Kaiken kaikkiaan hyvä matka. 
Voi vain todeta miten Jumala pitää meistä jokaisesta huolen 
joka päivä. 
Soili Lehtonen 
 

  

Uusi Elämä-keskuksen henkilökuntaa ja 
kuntoutettavia yhteiskuvassa  
esiintymislavalla. Kuvassa myös muusikko, 
evankelista Gerasim   
Dryzhkovsky, joka tekee paljon yhteistyötä 
keskuksen kanssa. 

Soili on saanut kukkakimpun 
kummipojaltaan Benjamin Gubarevilta. 

Mikko ja Tapani yhdessä 
Sergei Sobolevin kanssa. 
Tämä perheenisä oli hyvin 
ilonen, kun olimme 
käyneet tervehtimässä 
hänen perhettään 
ja rukoilemassa heidän 
puolestaan. 

Uusi Elämän "kukkatarhassa". He 
kasvattavat suuret määrät ruukkukukkia, 
joita he käyvät myymässä hyvällä 
menestyksellä lähiseudulla, Viron rajalla 
sijaitsevaa Ivangorodia myöten. 

Tämä kuva on Kotlin 
ruoanvalmistuskeittiös
tä. Erillinen 
pieni piharakennus ja 
suuri hella lämpiää 
haloilla. 
Löytyykö keltään 
suuria 20 l tai 
suurempia kattiloita, 
he ovat 
kyselleet sellaisia 
meiltä? 

 



 

 

  Rocion ja Leonidin häät 

Saimme osallistua suomalaisina ystävinä ikimuistoiseen hääjuhlaan 
Pietarissa 9.6. Pyhän Mikaelin kirkossa. Edellisenä päivänä oli ollut jo 
virallinen vihkiminen juhlallisuuksineen maistraatissa, mutta niissä 
emme olleet mukana.                   

     Olemme tunteneet Rocio Villarìn jo lähes kymmenen vuotta, kun hän 
asui alivuokralaisenamme Timurovskajan asunnossamme Pietarissa. 
Rocio on kotoisin Perusta ja tuli noin 11 vuotta sitten Venäjälle 
opiskelemaan lääkäriksi. Pari ensimmäistä vuotta meni kielitaidon 
hankkimiseen. Muutettuaan Pietariin hän tutustui Mirotvorets 
seurakunnan ihmisiin ja tuli uskoon. Opintojen ohella hän on 
työskennellyt sairaaloissa ja seurakuntansa vapaaehtoistyössä 
maahanmuuttajien parissa. Noin vuosi sitten hän väitteli neurologian 
tohtoriksi, mutta ei heti saanut alaltaan työtä, mutta nyt hänelle on 
auennut työpaikka. Leonidiin hän tutustui Mirotvorets seurakunnan 
tilaisuuksissa, minkä orkesterissa tämä soittaa kitaraa. Leonidin 
sukujuuret ovat puolestaan Koreasta. Hän toimii kaupungin 
matkatoimistossa ja järjestää matkaohjelmia juuri korealaisille ryhmille. 

     Vihkiminen tapahtui Mikaelinkirkon alasalissa. Rocio oli niin kaunis 
ja tilaisuus myös! Hartaan hetken kruunuksi Rocio ja Leonid sytyttivät 
omasta kynttilästään uuden, yhteisen kynttilän ja omat kynttilät 
sammutettiin. Kesken seremonian ystävät intoutuivat otattamaan 
valokuvia, onnittelemaan ja lahjoja antamaan, mutta sitten pappi jatkoi 
siitä, mihin oli sitä ennen päästy. 

     Hääjuhlat pidettiin viereisessä seurakuntasalissa ja ne olivat todella 
iloiset. Oli saippuapallojen taikaa, hauskoja tanssinumeroita, esiteltiin 
latinorytmejä, afrikkalaista mallia ja jäykkien suomalaisten taipuisuutta. 
(hyvä Kari!) Väki kun oli kotoisin ainakin neljästä maanosasta. Ruokaa 
oli valmistettu valtavat määrät, salaatteja, kanaa ja vaikka mitä, kauniina 
annoksina katettuna valmiiksi pöytiin, kivennäisvesiä ja limsaa 
palanpainikkeeksi. 

     Suomalaisia oli noin sadan hengen joukossa kahdeksan, Eeva Halme, 
Kira ja Ronja Salminen, Kari Nieminen, Raija Saari, Jeremias Salminen, 
Katja Tynkkynen ja Helena. Ja mukavaa oli! HJ 

 

 

 

 

 

  

 



 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESÄN 
KÄSITYÖKAHVILA 
      

Valkealassa katulasten leiri 24.7.-4.8.  

Leirin keittiöön tarvitaan vielä apukäsiä, sekä 
ruokatavaroita lahjoituksena. Muistetaan myös rukoilla 
leirin puolesta!  

 

Poisnukkuneita Ystäviämme 
 
     Idäntyö on toiminut jo niin kauan, että 
ystäväjoukostamme on jo hyvä edustus Taivaan saleissa. 
Viime kuukautena tähän poismenneiden juhlaväkeen ovat 
liittyneet Pirkko Hirviriutta Kuusankoskelta ja Vera 
Silivanova, Pietarhovista.  
     Pirkon kattamia ihania juhlapöytiä raskailta Pietarin 
matkoilta tullessa ei voi unohtaa, eikä hänen ahkeruuttaan 
ommella valtavia määriä vaatteita laitoksissa eläville lapsille 
ja vanhuksille. Kiitämme Pirkon lahjakkuudesta ja 
ahkeruudesta Taivaan Isää! 

  
      
Veraan tutustuimme edesmenneen vakituisen tulkkimme 
Nina Nesterovan kautta. Vera oli joillakin matkoilla 
tulkkinamme, ja Tyrön seurakunnan kirkkoneuvoston 
jäsenenä muistutti aina seurakuntansa tarpeista. Vielä 
Suomessa asuessaankin hän virkkasi langanlopuista valtavia 
määriä pääsiäiskanoja myytäväksi kirkkonsa hyväksi. 
     Kiitämme Veran uskollisuuden esimerkistä Taivaan Isää!  

  
 

Pirkko ja Erkki 
Hirviriutta kauniissa 
kodissaan 
Kuusankoskella. 
Toistasataa kertaa 
vierailimme siellä 
nauttimassa kauniista 
ja runsaasta tarjoilusta 
Pietarista palatessa. 

Vera Silivanova ja 
Hilda Taipale 
tulkkeina 
Samohvalovin 
ompelukurssilla 
2006 
 


