
Hyvää kevättä edelleenkin, Idäntyön ystävät! 
 
     Katselin viime vuoden valokuvia, huhti-toukokuun vaihteessa maisema 
oli jo kauttaaltaan vihreää, pelloilla maanviljelijät pörräämässä traktoreil-
laan, kasvimaalla monet kasvit jo taimella.  Nyt ollaan tästä myöhässä. Pää-
konttorista nämä säät jaetaan, ei siinä ole vastaansanomista.  
      Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin 23.4. ja siellä tarkasteltiin viime 
vuoden toimintaa sekä toimintakertomuksen, että kirjanpidon puolelta.  
      Meidän rahastonhoitajamme, Mikko Ilomäen, tekemän tilinpidon olivat 
toiminnantarkastajamme, Vesa Kunnas ja Rauno Tuominen, tarkastaneet ja 
antaneet siitä myönteisen lausunnon ja kevätkokous myönsi Idäntyön halli-
tukselle vastuuvapauden. Tuloslaskelma käytiin läpi vielä keskustellen eri 
momenttien sisällään pitämistä asioista. Todettiin, että vuosi 2016 oli suju-
nut hyvin ja tehty hyviä päätöksiä, mm. myyty Idäntyön auto, hankittu väri-
kopiokone, avustukset menneet oikeisiin kohteisiin. Vuoden menot olivat 
yhteensä 46 683,58 €  ja tulot 47130,52 €. Edellisten vuosien tappioista voi-
ton puolelle. 
     Toimintaa on ollut toteuttajien  lukumäärään nähden runsaasti, ahkerana 
on oltu monella saralla. Siitä kertoi myös toimintakertomus: ruokaa on viety 
ainakin 10000 kg Uusi Elämä Keskukselle, ynnä muut avustettavat Venäjäl-
lä. Vaatetavaraa, yms. viety 40000 kg Venäjälle, Viroon, Ukrainaan. Nämä 
luvut sisältävät paljon työtä, kuljettamista, lajittelua, lastausta ja neuvonpi-
toa. Jumala on siunannut hyvällä toimintaverkostolla, tuntuma on, että yh-
teistyö sujuu hyvin eri osapuolien kanssa lahjoittajista avustettaviin.  Ja var-
sinkin tieto siitä, että työllämme on ollut todellista merkitystä avunsaajille, 
auttaa jaksamaan. 
      Olemme pääasiallinen tukija Mirotvorets seurakunnalle, joka toimii Pie-
tarissa. Pienestä koostaan huolimatta seurakunta pitää yllä tytärseurakuntia 
maaseudulla, kuntoutuskoteja asunnottomille miehille, tukitoimintaa köyhil-
le perheille ja laitoksille, hengellisen työnsä lisäksi. Pastorit Igor Smirnov ja 
Andrei Murugov kertoivat, että he ottavat mallia meidän toiminnastamme 
Idäntyössä.  
       Muita työkohteita Venäjällä ovat Uusi Elämä keskus Kotlissa ja Preo-
brasenkassa, jossa on ruoka-avustuksemme pääkohde, sekä lukemattomat 
pienet seurakunnat Pietarin ja Viipurin ympäristössä; Jorma Holmroosin 
avustuskohde Arkangelissa. Viipurissa toimivaa Lämmin Koti yhdistä avus-
tetaan myös. Virossa avustetaan seurakuntia Narvassa, Väike-Maariassa ja 
Rakveressa, sekä Haapsalussa. Valgaan olemme toimittaneet myös avustuk-
sia, osa niistä kuljetetaan sieltä Ukrainaan ukrainalaisten avustajien toimes-
ta. Isommat kuormat olemme toimittaneet sinne Miehikkälän helluntaiseura-
kunnan kanssa yhteistyönä. Tapani Vanhala on luonut nämä yhteydet ja on 
yhdessä Risto Jokisen kanssa käynyt paikan päällä Valgassa. 
    Olemme toimineet jo kauan Idäntyössä, 25vuotta, mutta toimijat sekä 
myös osa toiminnan kohteista on vaihtunut näiden vuosien aikana. Yhdis-
tyksemme joustavuus on ollut voimavara, uudet haasteet antavat innoitusta 
ja voimia uusiin ponnistuksiin. Työantajamme antaa uusia näkökulmia lä-
himmäisten hyväksi toimiessamme. 
    Kiitos kaikille toiminnassa ja tukena mukana oleville! 
    Helena Jokinen 
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LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Vaan etsikää ensin Jumalan val-
takuntaa ja hänen vanhurskaut-
tansa, niin myös kaikki tämä 
teille annetaan. Matt.6:33 
KR38.  



        

 Pääsiäisenä matkustimme Riston kyydissä 15 tuntia 
Peltolasta Morhovaan (liki 900km). Viimeiset sata ki-
lometriä tiet olivat hyvin kuoppaisia. Perillä Zavet-
keskuksessa (zavet= liitto, vrt. Uusi Testamentti venä-
jäksi on Novyi Zavet) meitä odotti pelmeni-ateria. Päi-
vittäin joimme teetä, ja söimme kuntoutuksessa olevan 
kokin (entiseltä ammatiltaan nyrkkeilyvalmentaja) val-
mistamia ruokia; tattaria, smetanaa, borssi-keittoa, sas-
likia ja hunajakakkua. Lisäksi keräsimme itse kanalas-
ta munia. Tiskivesi lämmitettiin puuhellalla ja iltaisin 
lämmitimme majoitustalomme takan, jotta tarkenimme 
nukkua. ”Täällä ei voi ihmetellä mitään”, totesi Raija 
muutaman päivän jälkeen. Vaikka elämä on hyvin eri-
laista Venäjällä maaseudulla, niin uskonsisarten yhteys 
on sama. Meidän tulee pitää toinen toisistamme huolta, 
sillä olemme saman Isän lapsia. 
     Aamut Zavetissa alkoivat rukouksella ja illat päät-
tyivät iltahartauteen. Päivisin kuntoutettavat kävivät 
töihin käsiksi, ja me suuntasimme avustuksia viemään. 
Helena ja Risto ovat solmineen ystävyyssuhteita lähes 
20 vuoden ajan. Köyhille perheille ruoka- ja vaa-
teavustukset tulevat todella tarpeeseen. Lapsia on pal-
jon, työtä paljon, silti tuloja ei välttämättä ole ollen-
kaan. Ruoan hinta on kaupoissa noussut. Köyhyys nä-
kyy ulospäin. Onneksi ystävämme eivät ole toivotto-
mia, sillä he uskovat Jumalaan, jolla on antaa jokaisel-
le toivoa! Saimme kokea, miten Jumala on lähettänyt 
meidät jaloiksi ja käsiksi auttamaan. Olimme juuri sillä 
paikalla, minne meidän oli määrä mennä. Vaikka mat-
ka oli pitkä, niin iloinen joukkomme ei lannistunut. 
Auttaminen ei katso kilometrejä. Jumalan antama näky 
kantaa vuosikymmeniä. Helena kehui 1000 km jäl-
keen, kuinka mukavaa matkustaminen on.  
     Tällä kertaa joukossamme oli myös nuoria; Ronja, 
Roosa ja Rebekka. He nauttivat maaseudun eläimistä 
erityisesti. ”Näimme munahautomot, pidimme sylissä 
tipuja, otimme lehmien kanssa fanikuvia, ratsastimme, 
silitimme koiria ja pidimme kanoja sylissä. Näimme 
myös lampaita, kalkkunoita ja kissanpentuja”, tytöt 
kertovat. Vessat olivat erityisen hämmästyksen kohta 
joka talossa. Tytöt ihmettelivät, kuinka lapsiperheissä 
voidaan talvellakin käyttää vain pihahuusseja. Tärkein-
tä nuorienkin mielestä oli ihmisten kohtaaminen. 
”Saimme välittää Jumalan rakkautta, tulomme siunasi 
heitä.” 
     Reissusta jäi erityisesti mieleemme isäntäperheen 
Sergein ja Natashan lämmin palveleminen. Neljän lap-
sen, eläinten ja usean kuntoutettavan ohella Natasha 
ompelee. Hän saa pienet tulonsa ompelutöistä. Natasha 
kertoi antaneensa ompeluksia myös ilmaiseksi eteen-
päin, ”siunaukseksi”. Kiitollisena hän kertoi kylvä-
neensä tekemänsä kesämekon eteenpäin ja oli niittänyt  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
takaisin suomalaisten lahjoittamia lasten talvivaatteita 
viime syksynä.  
      Gulja, yhteensä 6 oman lapsen ja 18 kasvattilapsen 
äiti, hoitaa lehmiä ja viljelee maata. Kaiken ohella hän 
lahjoitti meille maitorahkaa kotiinpäin. Heistä kukin 
palvelee omilla lahjoillaan. He halusivat siunata meitä 
antamalla omastaan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän 
myös niittää (Gal 6:7). Jumala antaa kasvun. Gulja 
totesi, että ystävät ovat siunaus elämässämme. Sellai-
set, jotka rukoilevat toistensa puolesta ja yhdessä. Ju-
mala antaa ystäviä. 
       Pääsiäisenä kirkkoon kokoontui Morhovan ja lähi-
kylien väkeä. Kirkkoon tultiin puut kainalossa, sillä 
kirkko piti lämmittää, jotta siellä tarkeni laulaa ja istua 
sanaa kuuntelemassa. Lopuksi juotiin kirkkoteet pääsi-
äisherkkujen kanssa.  
     Voimme sitoa Kristuksen rakkaudella veljet ja sis-
kot toisiimme. Jeesus siunatkoon jokaista kristittyä 
näissä ja monissa muissakin köyhissä kylissä. Siunat-
koon ystävillä, jotka auttavat toisiaan, ja joiden kanssa 
voi yhdessä rukoilla ja lukea Sanaa. Levitköön evanke-
liumi ja tuottakoon satoa myös Venäjällä.  
 
Reissussa mukana Risto, Helena, Raija, Kira, Roosa, 
Ronja, Rebekka ja Heidi (teksti ja kuvat).  

   Matka Morhovaan 13-17.4.2017 



XB tätä opettelimme: Христос Воскрес! 

Kristus on ylösnoussut!  
Ja siihen vastattiin: Войстину Воскрес!  
Totisesti ylösnousi! 
Venäjällä oli siis Pääsiäinen samaan aikaan, 
kuin meillä. 
 Natashan vauva Ljubov (Rakkaus) on per-
heen neljäs lapsi ja syntynyt tammikuun lo-
pulla. 
Kyliin odotettiin vielä neljää vauvaa, joista 
Guljan tyttären lapsi syntyi pari päivää sen 
jälkeen, kun olimme palanneet kotiin.  
   Yläkuvassa istutaan Zavetin  Pääsiäisen 
juhlapöydässä saslikvartaiden  äärellä. 
    Morhovan rukoushuoneeseen kokoontui 
väkeä yhteiseen juhlaan. Ristokin käytti pu-
heenvuoron ja puhui  yhteyden merkitykses-
tä, Kira tulkkaa. 
Alakuvassa Martinenkon  perhe, jossa odote-
taan toista lasta, vaikka  lääkäreiden mukaan 
Jana ei voi saada lapsia. Muistakaa rukouksin 
heitä, että kaikki menee hyvin! 



Kohdataan Makasiinissa! 
 
Aiemmassa kirpputorimme osoitteessa vapaaeh-
toistyöntekijämme turhautuivat monesti, kun asiak-
kaita kävi niin harvakseen. Kauppakujalla ei ole 
tätä ongelmaa! Työpäivä menee nopeasti ja asia-
kaspalvelun lisäksi ei ehdi juuri muita askareita 
tehdä.  
 
    Kesäkuun alusta saamme Makasiiniin uuden 
harjoittelijan, joka tulee vapaaehtoisten työntekijöi-
den avuksi. Hän on Gashav Khaleel Hamad, kotoi-
sin Irakin kurdialueelta ja tarvitsee siksi suomen-
kielen harjoittelua. Harjoittelu on tarpeen myös 
siksi, että Gashavin pienet lapset pääsevät sen ajak-
si päiväkotiin oppimaan myös suomenkieltä ja suo-
malaisia tapoja.  
    Gashavin ja hänen miehensä Hunerin perhettä 
on tukenut monissa vaikeissa käänteissä muutamia 
riihimäkeläisiä ystäviä. Monet asiat, jotka kohtaa-
vat pakolaisia Suomessa, ovat melko epäinhimilli-
siä ja epäoikeudenmukaisia. Voidakseen paremmin 
koota yhteen asiasta kiinnostuneita he perustivat 
tämän vuoden alussa Pakolaisen ystävät ry. Nyt he 
ottivat yhteyttä Idäntyön hallitukseen, kun Gesha-
vin edellinen harjoittelupaikka on loppumassa.  
    Me kaikki toivotamme kaukaa tulleen muuttajan 
tervetulleeksi avuksemme Makasiiniin! 
 
  Olemme kartoittamassa Makasiinin aukioloaiko-
ja, mitä mieltä ollaan, jos palaisimme kuitenkin klo 
12-17 aikoihin? Siis tiistaista perjantaihin klo 12-
17 ja lauantaisin klo 10-14, sunnuntait ja maanan-
tait kiinni? 
  Entä heinäkuun kesäloma? Suljemmeko koko 
kuukaudeksi? Kertokaapa mielipiteenne! 
 
  Kiitämme ystäviämme lahjoituksista kirpputorille 
ja avustuskohteisiimme! Lahjoitusten määrä on 
ilahduttavasti kasvanut. 
     Kiitos myös heille, jotka ovat saaneet kipinän 
tehdä omin käsin käsitöitä, sukkia, äititeresan peit-
topaloja tms. Sinäkin voit! Kaikki voivat osallistua 
antoisaan vapaaehtoistyöhön, vaikka pienelläkin 
panoksella kokemaan, miten antaessaan saa myös 
itse.  
HJ 

 
RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry      Y 1877757-1 
Riihimäentie 4310, 12240 Hausjärvi 
 
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 tiistaista perjantaihin klo 13-18,  
lauantaisin 10-14 
Peltola Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä 
Puheenjohtaja Helena Jokinen (050)3734070,  
jokisenristo@gmail.com 
Sihteeri Kalevi Kortesmaa (044)0122147,  
kalevi.kortesmaa@gmail.com 
Rahast.hoit Mikko Ilomäki (040)9642824 
Laskutus: Tapani Vanhala (0400)307475,  
tapani.vanhala@kolumbus.fi, 
Mesitie 50, 11120 Riihimäki 
Sanni-Maria Seppänen 0400823755 
Heidi Antinsalo, heidi.antinsalo@gmail.com 
Mikko Krohn 0407492594 
Eila Sääskilahti, saaskilahtieila@gmail.com 
Mikael Halleen 0400233999 
kotisivut: 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 Pirkan-
maan 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 tukemi-
seen yhteistyökumppaneiden avulla Pietarissa, Pietarin 
alueella ja Itä-Virossa. 
Lisäksi varoilla voidaan kattaa edellä mainittujen kohde-
ryhmien lapsille Suomessa järjestettävien kesäleirien 
järjestämiskustannuksia. 
 
Vera-lehti jäsenille 1krt / kk, sen toimitus ja taitto Heidi 
Antinsalo ja Sanni-Maria Seppälä  

 

 Sapattiateria Peltolassa 
19.5. klo 18 alkaen 

Riihimäentie 4310, Hausjärvi 
Puhujana Margaret Jägerhult 
Musiikkia Outi Lyytikäinen 

Aterian hinta 16 € 
Ilmoita tulostasi ajoissa Helena 0503734070 

 


