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                                           Hyvät Idäntyön Ystävät.  
Lämpimän alkukesän terveiset kaikille työmme ystäville. Mitään suurempaa 
meillä ei nyt ole menossa, mutta normaali avustustoimintamme jatkuu koko ajan. 
Holmroosin Jorman kautta on viime aikoina lähtenyt vaatetavaraa Venäjälle Ar-
kangelia myöten yhtä paljon kuin me yhteensä olemme sitä vastaan ottaneet. 
Makasiinista on viime aikoina kaikki saapunut vaatetavara viety Jormalle. Tällä 
viikolla odotetaan taas virolaista rekka-autoa, joka veisi Peltolasta 50 kuutiomet-
riä vanhaa varastoa Viroon Valgaan, josta se lähtee Ukrainaan. Jokisen Helena ja 
Krohnin Marja ystävineen kävivät juuri viikon matkalla Ukrainassa. Helena ja 
Risto Jokinen veivät elintarvikekuorman Viroon toissa viikolla  ja ensi viikoksi 
suunnittelemme samanlaista matkaa Valgaan. 
 Uusi elämä-keskukselle on toimitettu elintarvikekuorma Haminaan kahden vii-
kon välein. Sieltä keskuksen ihmiset noutavat niitä pari kertaa viikossa pienem-
missä erissä. Todella raskasta palvelutyötä heille, mutta elintarvikkeet menevät 
noin 300 hengen tarpeisiin. Tuunasen Hannu, Kirjunovin Sasha ja Vanhalan Ta-
pani kävivät juuri Uusi elämä-keskuksen 21-vuotisjuhlilla. Meillä on mahtava 
evankelista tuo Sasha!  Toimintansa aikana Uusi elämä-keskuksen huumeviero-
tushoidon on läpi käynyt noin 8500 henkeä. Onnistumisprosentti on noin 70. 
Kiitos Herralle, ratkaisevin asia on ollut uskoon tulo. Viranomaiset edelleen sa-
novat keskuksen ihmisille, että entiset narkkarit eivät voi saada lapsia. Naiset 
kuulemma naureskelevat heille päin naamaa. Toiminnan aikana keskuksessa 
kuntoutuneet ovat saaneet yli 630 lasta yhteensä yli 500 avioliitosta. Keskus on 
Herran ihme. Siellä ihmiset pääsevät eroon riippuvaisuuksistaan, parantuvat yh-
teiskuntakelpoisiksi, katkenneet perhesuhteet solmitaan uudelleen, perustetaan 
perheitä ja autetaan lähimmäisiä sekä löydetään tie Jeesuksen luokse. 
Makasiinin kanssa meillä on ollut hieman vaikeuksia, päivystäjiä ei ole aivan 
joka päivälle löytynyt, kun omatkin kiireet ovat lisääntyneet. Sääskilahden Eila 
pitää nykyään Makasiinin asiat järjestyksessä.  Vaatetavaraa on vastaanotettu 
paljon ja ulko-oven vieressä oleva vastaanottolaatikko on ahkerassa käytössä. 
Vaatekuormia pitää sieltä ajaa pois vähän väliä. Ja kauppakin käy. Makasiini 
vastaa hyvin tarkoitustaan meidän tulonhankinnassamme.   Käsityökerho toimii 
säännöllisesti Terttu Tonterin johdolla  ja lähettää omia pakettejaan Israeliin. 
Peltolassa Helena ja Risto järjestävät monenlaisia tilaisuuksia sekä majoittavat 
niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin vieraita.  
 Taloudellisesti asiamme ovat kunnossa, tosin kaikki menee mitä tuleekin. 
Saimme juuri uuden rahankeräysluvan. Hakemus kesti puoli vuotta.  Kesäkuun 
lopulla Peltolaan majoittuu noin 30-henkinen nuorten lauluryhmä Kohtla-Jär-
veltä Virosta.  Heinäkuun lopulla siellä on Uusi-Elämä-keskuksen perheleiri. 
Elokuussa 5.-7.8. meillä on vuoden suurin ponnistus, kun Hengen Uudistus viet-
tää kesäjuhliaan Riihimäellä Urheilutalolla ja Riihimäen Idäntyö vastaa koko 
juhlaväen ruokailusta. Kyllä meillä on ammattilaiset hommia johtamassa, mutta 
talkoisiin tarvitsemme kaikki, jotka vain ehtivät. Tähän palaamme myöhemmin. 
Elokuussa on lisäksi Pietarin lastenkotilasten kesäleiri, tällä kertaa se pidetään 
Valkealassa, mutta Idäntyö on myös mukana toteutuksessa. 
”Jeesus Kristus sanoo: Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman lop-
puun asti.” Matt. 28:20 
Tapani Vanhala 



 

  
Sergei ja Irina Milov Sergei ja Irina Milov olivat lähes kymmenen 
vuotta Zavetin kuntoutuskeskuksen isäntinä ja us-
kollisina työntekijöinä. Sergei rakensi yhdessä 
kuntoutettavien kanssa Jumalan antaman näyn 
mukaan alueelle seurakuntarakennuksen, sekä 
kaksi asuintaloa vesivessoineen, suihkuineen ja 
komeine takkoineen. Ennestään oli jo kaksi taloa. 
Tilan eläimet ja omat vihannesmaat tuottivat ruo-
kaa, jolla Irina taidokkaasti ruokki väkeä. Pidem-
män aikaa kuitenkin pariskunnalla oli kaipuu läh-
teä uskon varassa eteenpäin ilosanoman viejiksi 
Hengen johdatuksessa, ja lopulta rukouksiin vas-
tattiin kun uusi perhe otti vetovastuun tässä eri-
tyislaatuisessa paikassa.  
Teksti Sanni-Maria 

  
Uusi elämä Samohvalovissa Gerasimovien perheeseen kuuluvat isä-Sergei, 
äiti-Natasha, sekä lapset Roma, 5v., Dasha 3v. ja 
Nadja 2v. Sergei Milov oli löytänyt huonossa 
kunnossa olleet Sergein ja Natashan asumasta 
Moskovan asemalta, ja vei mukanaan 
kuntoutuskeskukseen Zavetiin. Siellä heillä alkoi 
uusi elämä Kristuksessa. Kuntoutuksen jälkeen 
pari palasi Pietariin Mirotvorets –seurakuntaan ja 
heidät vihittiin. Sittemmin lapsia siunaantui 
kolmen kappaleen verran. Perhe asui hyvin 

vaatimattomissa oloissa Pietarin laitamilla, mutta 
vanhemmat ovat hyvin ahkeria. Sergei työskenteli 
jäteauton kuljettajana ja Natasha osaa ommella 
todella taidokkaasti ja kaikki sujuu lasten hyvän 
hoidon ohella. Lisäksi pari ruokki uskollisesti joka 
perjantai alueensa kodittomia kadulla. Elämä 
kaupungissa on vaikeaa, ja pari vastasikin 
harkinnan jälkeen myöntävästi Milovien kutsuun 
tulla Zavetin uusiksi asukkaiksi. Muutamassa 
kuukaudessa on jo näiden rakkaiden ahertajien 
toimesta tapahtunut paljon! Kaikki istutukset 
saatiin ajoissa maahan, uusi kasvihuone on 
pystytetty ja monen monta remonttiprojektia on jo 
käynnissä päivittäisten lehmän ja kanojen hoidon 
ohella. Lapset ovat tottuneet maalaiselämään ja 
perhe on silminnähden onnellinen uudesta 
asuinpaikastaan kaukana suurkaupungin hälinästä. 
Teksti: Sanni-Maria 
Kalastusmatkalla Ukrainassa 
Pastori Petri Kauhanen ja eestiläinen Ants Oper-
mann olivat matkanjohtajina ja seitsemän muuta: 
Lilian, Maria, Sinikka ja Vesa, Reijo, Raimo ja 
minä, Helena, matkaryhmänä 21.-29.5. tehdyllä 
Ukrainan matkalla. Ensisijainen tavoitteemme oli 
tutustua juutalaisten tilanteeseen siellä ja innostaa 
heitä lähtemään Israeliin. Matka oli monipuolinen, 
hyvin tapahtumarikas ja täynnä uutta tietoa ja hen-
gellistä rikkautta. 
 Kaksi ensimmäistä vuorokautta vietimme Kio-
vassa tutustuen hyvien oppaiden johdolla kaupun-
kiin ja Ezra –järjestön toimintaan. The Ezra cen-
ter, amerikkalainen, kansainvälinen järjestön pai-
kallinen johtaja Ukrainassa on Viktor Mihailov, 
joka oli autonkuljettajamme ja oppaamme. Jär-
jestö auttaa juutalaisia papereiden ja syntyperäto-
distusten selvittämisessä, maksamisessa ja byro-
kratiassa, niin että ihmiset saavat passit ja viisumit 
muuttaakseen Israeliin. He toimivat yhteistyössä 
mm Ebeneser järjestön kanssa. Väliaikaiseen ma-
joitukseen tarvittavia tiloja, mm sotatoimialueelta 
tuleville perheille, järjestöllä oli hankittu ja uusia 
kunnostettiin. Työntekijöitä riitti jokaiselle Ukrai-
nan alueelle ja toiminta näytti tehokkaalta. 
      Kävimme synagogassa, tapaamassa juutalai-
sia, jotka valmistelivat alijaa, sekä Babi Jarissa. 
Varsinkin tämä viimeinen oli vaatimattomuudes-
saan mieleenpainuva muistutus sivistyksen, us-
konnollisuuden ja inhimillisyyden ohuudesta kun 
vastassa on yleinen mielipide. Yliopiston profes-
sori Boris Zabarko kertoi meille alueesta ja sen 
historiasta vaikuttavasti. Hän oli itse pelastunut 
lapsena puolalaisesta getosta. 

Milovit Suo-
messa 30.5 – 
8.6 
Kuva: Ser-
gey Milov 

Gerasimo-
vien perhe 
muutama 
vuosi sitten 
Kuva: He-
lena Jokinen 



     Junalla matkustimme Dnepropetrovskiin ja 
siitä vielä tovi Ezran vuokraamaan leirikeskuk-
seen Dneprin rannalla.  Sieltä tehtiin matkoja kau-
punkiin ja Zaporosjeen. Dneprossa oli Shalom 
Aleikum bulevardin varrella erittäin vaikuttava, 
valtava rakennuskompleksi Menora. Valtavaan ra-
kennukseen mahtui juutalaisten kulttuurikeskus, 
synagoga, muutamia museoita, mm holokaustmu-
seo, pari hotellia ja ravintolaa ja pienempiä putiik-
keja sekä valtavat juhlasalit 400:lle hengelle ja 
1000:lle hengelle keittiöineen, jotka olivat kosher. 
Kaikki vaaleaa marmoria ja valtavat kristallivalai-
simet, korkeita huoneita ja juhlallisia koristeluja. 
Tämä oli jonkun juutalaisen lahjoitusvaroin raken-
nettu, aivan uskomatonta! 
     Tulimme tietämään, että Ukrainassa on ollut ja 
on vieläkin hyvin paljon juutalaisia ja sen histo-
riaa ei voi raapaistakaan ilman heidän osuuttaan. 
Umanin kaupungissa juutalaisia oli neljännes kau-
pungin asukkaista ja siellä jopa kauppojen kylttejä 
oli hepreaksi. Synagogan naisten puolella vanhim-
mat naiset näyttivät mallia nuoremmille lukemalla 
kirjoituksia hepreaksi. Kävimme Bershevassa, 
noin 80 km Umanista, Ukrainan vanhimmassa, 
200 v., synagogassa. Siellä kuulemma käy paljon 
pyhiinvaeltajia vuosittain rukoilemassa. Rakennus 
muistutti eniten valkeaksi kalkittua viljamakasii-
nia, mutta se oli kaikessa yksinkertaisuudessaan 
mykistävän aito ja hengellinen. Meidät otettiin 
sinne hyvin avoimesti vastaan. 
    Täällä Bershevassa saimme tavata myös Alinan 
11v., josta on kerrottu aiemminkin Verassa. Ants 
Opermannin aloitteesta tytölle kerättiin Suomessa 
ja Eestissä avustuksena 1800 €, joilla saatiin mak-
settua hänelle kaksi silmäleikkausta. Jo syksyllä 
2015 rukoiltaessa hänen toinen silmänsä oli suo-
ristunut. Alinan silmät näyttivät nyt normaaleilta, 
mutta kirjoittaessaan hän joutui katsomaan hyvin 
läheltä. Kitalakihalkiolle ei ole tehty vielä leik-
kausta ja puhe on siksi epäselvää, oikea käsi on 
myös voimaton. Pahinta ovat ne olosuhteet, missä 
tämä tyttö joutuu kasvamaan mummon ohjauk-
sessa alkoholistiäidin kanssa, siivousta asunnossa 
ei oltu aikoihin tehty. Päätimme pitää Alinaan yh-
teyttä pienten postipakettien muodossa. 
       Olimme Umanissa juuri kristittyjen, messiaa-
nisten ja juutalaisten viikonlopputapahtuman ai-
kaan. Osallistuimme päivien kahteen tilaisuuteen 
ja saimme seurata 1-1,5 tunnin juutalaista ylistys-
tanssia ja lippujen liehutusta. Se oli vaikuttavaa. 
Puheista emme juuri kostuneet, koska ne olivat 
ukrainankielisiä, mutta ymmärsimme, että sanoma 
oli vahvaa reaktioista päätellen. 
     Jumala kutsuu kaksi todistajaa, juutalaiset ja 
kristityt uskovat, yhteen todistamaan lopunajan 
maailmalle. Onko jo nyt sen aika? Helena Jokinen  

 
Avustuskuormia Viroon Viroon on viime talvena viety avustuskuormia: 
- Narvassa venäjänkielinen helluntaiseurakunta Immanuel, 
noin 300 jäsentä ja 200 lasta. Yhteyshenkilönä pastori 
Aleksandr Churbakov. Tänne Idäntyöltä on viety 
avustuskuormia jo vuosia. Tänä talvena elintarvikkeita 
kolme pakettiautokuormaa 
- Sillamäellä invalidien yhdistys Miloserdie esimiehenään  
Nikolai Dezin. Tänä talvena yksi pakettiautokuorma 
elintarvikkeita ja vaatetavaraa 
Näissä kohteissa tulkkina meillä on ollut luterilainen pastori 
Vladimir Batuhtin, joka palvelee Itä-Virossa 
venäjänkielisessä työssä. Myös hänen seurakunnalleen 
olemme aina vieneet elintarvikkeita sekä tämän vuoden 
alussa 500 euroa osasuorituksena uuden auton hankintaan. 
- Rakveressa avustuskohteenamme on vapaaseurakunta, 
pastorinaan Heiki Pöldaru. Heiki on jo vuosia itse hakenut 
meiltä Riihimäeltä avustuskuormia. Rakveren 
vapaaseurakuntaan on mennyt viime vuosina ainakin neljä 
rekka-autolastia. He ovat itse myös maksaneet kuljetukset. 
Täältä viedyn tavaran kirpputorituloilla he ovat mm 
kunnostaneet 1800-luvulta peräisin olevaa 
rukoushuonetta. 
-Väike-Maarja, maalaisseurakunta Rakveren eteläpuolella. 
Kirkkoherrana on Enn Salveste.  Täällä vierailemme 1-2 
kertaa vuodessa avustuskuorman kanssa. Kävimme 
syyskuussa kerran ja maaliskuussa kerran. 
-Eesti Betel Tallinnassa, Nömmen kaupunginosassa. Tällä 
hetkellä heitä on 9 miestä johtajanaan 
Juan Silvestre. Kohde on sopivasti tien varrella, kun 
mennään Haapsaluun ja Pärnuun. Talven aikana on poikettu 
useammankin kerran ja viety elintarvikkeita sekä 200 euroa 
sähkösahan hankintaa varten. 
-Toidupank Haapsalussa, johtajanaan Terje Vihur. Viety 
elintarvikkeita ja vaatetavaraa neljä kertaa. 
-Toidupank Pärnussa, johtajanaan Erika Kukk. Heillä on 
ruokapankki, ruoan jakelu vähävaraisille, kirpputori sekä 
uusi sosiaalinen ruokala, jossa aterian hinta 2 euroa, 
eläkeläisille ja työttömille 1,30 euroa. Viety yksi vaate- ja 
elintarvikekuorma. Saavat kirpputorille vaatetavaraa omasta 
kaupungista, mutta se ei riitä, mielellään ottavat vastaan 
lisääkin. 
-Pelastusarmeija Tallinnassa.  Heillä on supiköök 
PaljassaaressaÅke Hartikainen ja päätukikohta 
rautatieaseman vieressä. Viety kolme  elintarvikekuormaa. 
-Valgaan vietiin maaliskuussa Idäntyön varastosta Peltolasta 
rekka-autolla  noin 50 kuutiometriä vaatetavaraa.Valgasta 
tavarat lähtevät edelleen Ukrainaan, ukrainalaiset itse käyvät 
ne hakemassa. Tämä on uusi yhteys, ja meille on luvattu, 
että vastaavia kuormia viedään useampia vuosittain. 
Järjestelijöinä tässä reittikuljetuksessa ovat  Åke Hartikainen 
Ruotsista,  Oleg Väisänen, entinen Inkerin kirkon diakoni 
sekä  Ritva Lajunen Miehikkälästä. 
 Elintarvikkeet on saatu pääasiassa Mäntsälän 
Helluntaiseurakunnasta. Sieltä haemme säännöllisesti 
elintarvikkeita mm Uusi Elämä-keskuksen tarpeisiin. 
Elintarvikekuormat Viroon toteutuvat yleensä silloin, kun 
Mäntsälään tulee niin suuri erä jotakin elintarviketta, että se 
ei mene heidän normaalijakelussaan ja se uhkaa 
vanhentuneena jäädä käsiin. Silloin sovimme, että etsimme 
Virosta sopivan kohteen ja viemme elintarvikkeet sinne. 
Olemme vieneet tonnikaupalla jogurttia, rahkaa, raejuustoa, 
maitoa, keittokinkkua, salaattia ym.  TV   



           
 
 
 
 
 
 
 
RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 
Y 1877757-1 
Mesitie 50, 11100 Riihimäki 
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 
Kylänraitti 3 Riihimäki 
Avoinna ma-pe 12-17. 
Peltolan Exoduskoti Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä 
Puheenjohtaja Tapani Vanhala 0400307475 
tapani.vanhala@kolumbus.fi 
Sihteeri Kalevi Kortesmaa 0440122147 
kalevi.kortesmaa@gmail.com 
Rahast.hoit. Mikko Ilomäki 0409642824 
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 
Aleksandr Kirjunov sasha.kirjunov@gmail.com 
Heidi Antinsalo heidi.antinsalo@gmail.com 
Risto Jokinen 0403527055 jokisenristo@gmail.com 
Mikko Krohn 0407492594 
Hannu Tuunanen 0403503243 
Eila Sääskilahti saaskilahti.eila@gmail.com 
Kotisivut: www.riihimaenidantyo.fi 
Vera lehden toimitus ja taitto Sanni-Maria Seppänen-Kir-
junova ja Heidi Antinsalo. 

Kirpputori Makasiinista keväinen tervehdys!  
Meidän Idäntyön yhteinen kirpputorimme toimii 
osoitteessa Kylänraitti 3. 
 Kaikki työ kirpputorilla tapahtuu vapaaehtoisvoi-
min. Kiitos ahkerille käsille, jotka toimivat vapaa-
ehtoisina päivystäjinä ja mahdollistavat myymälän 
aukiolon! Vuorolista kulkee sähköpostitse, mutta 
myös tekstiviestein. Päivystäjärinki tuntuu kuiten-
kin hiljalleen harvenevan, joten mukaan mahtuisi 
vielä lisääkin vapaaehtoisia ja innokkaita ihmisiä. 
Mikäli sinulla on aikaa ja intoa, niin otathan rohke-
asti yhteyttä ja tarjoat apuasi.  
 Otamme Makasiiniin vastaan ehjää ja puhdasta ta-
varaa. Kaikenlaista kodin irtainta ja vaatetta, mutta 
mielellään emme suuria määriä kirjoja. Myymälän 
aukioloaikana asiakkaat voivat tuoda lahjoitustava-
raa suoraan sisään, mutta ulkona on myös laatikko, 
johon sitä voi jättää kun olemme suljettuna. Varas-
tointitilaa on vähän, ja tavara pyritään toimittamaan 
eteenpäin. Miehet kantavat lajitellut tavarasäkit au-
toon. Vaatteet kuljetetaan mm. Venäjälle ja Viroon. 
Valitettavasti osa joudutaan lajittelemaan eteenpäin 
kierrätykseen, sillä esimerkiksi käyttötarkoitukset-
tomia esineitä ei kannata lähettää rajan yli. Kuljetta-
minen on kallista, ja huonoa ja rikkinäistä vaatetta 
on heillä omasta takaakin. Osa materiaalista käyte-
tään käsityökerhon kautta uudelleen, ja kankaat saa-
vat uuden elämän esimerkiksi koululaukkuina Isra-
elissa. Osan tavaroista myymme kirpputorilla varo-
jen kartuttamiseksi, esimerkiksi hyvät astiat ovat 
aina kysyttyjä. Myymälä on vaihtuva aarreaitta ja 
hyvä tavara kiertää nopeasti. Myymälää on sisus-
tettu ja järjestetty kaiken aikaa, joten pelkästään 
katselemaan ja kahvittelemaan kannattaa tulla. 
Kaikki saadut tuotot käytetään lyhentämättömänä 
Idäntyön toimintaan. Myynti onkin ollut hyvä koko 
kevään, joten olemme erittäin kiitollisia lahjoitta-
jille ja vapaaehtoisille päivystäjille. Ja paljon vaate-
tavaraa, liinavaatteita, kenkiä, laukkuja, leluja ym. 
on lähtenyt kauttamme eteenpäin. Vastikään Tapani 
vei ison laatikon luistimia Venäjälle lähtevään 
kuormaan. 
Olen itse ollut vasta vähän aikaa mukana Makasii-
nin porukassa, mutta tykännyt työstä paljon. Maka-
siinissa tapaa mukavia ihmisiä ja vakioasiakkaat tu-
levat nopeasti tutuiksi. Asiakkaat etsivät milloin mi-
täkin mm. rullaverhoa, lettupannua, retro-vaatetta 
teemajuhliin, rasioita juhlajärjestelyihin, jotain tiet-
tyä kirjaa ym ym. Lähes joka viikko poikkeaa joku 
uusi asiakas, ja ihastuu pieneen kirpputoriimme. 
Tervetuloa ostoksille! Ota myös ystävä mukaan. 
Ovemme on avoinna arkisin klo 12.00-17.00.    

Rahankeräysluvan saaja: Riihimäen Idäntyö ry                
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus ajalle 9.5.2016-31.12.2017     
Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kymen-
laakson ja Pirkanmaan maakuntien alueella                     
Luvan numero: POL-2015-14137 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää evankeliointi- ja hu-
manitääristä avustustyötä, jonka painopistealueena on Ve-
näjällä Pietari ja Pietarin alue sekä Eestissä Itä-Viro, lä-
hinnä Narva. 
Kerättävät varat käytetään vankilasta vapautuneiden tai 
muuten asunnottomien, työttömien ja vammaisten auttami-
seen sekä orpolasten lastenkotien tukemiseen ja narkomaa-
nien kuntoutuskeskuksen toiminnan tukemiseen yhteistyö-
kumppaneiden avulla Pietarissa, Pietarin alueella ja Itä-Vi-
rossa. Lisäksi varoilla voidaan kattaa edellä mainittujen 
kohderyhmien lapsille Suomessa järjestettävien kesäleirien 
järjestämiskustannuksia. 

Makasiiniin tarvitaan päivystäjiä! 
Hengen Uudistus ry:n kesäpäiville Riihimäelle 5-
7.8.16 tarvitaan paljon talkoolaisia. Yhteydenotot 
Tapani Vanhala. 


