
Joulupakettien aika!
 
On jälleen aika, jolloin perheissä 
suunnitellaan, mitä kaunista tai hauskaa voisi 
antaa ystävien ja oman väen ilahduttamiseksi. 
   Vielä muutama vuosikymmen sitten lahjat 
olivat perheissä paljon vaatimattomampia, 
kuin nykyään, olihan elintaso muutenkin 
aivan toinen. 
   Anoppini kertoi joulusta, joka oli hänelle 
jäänyt erityisesti mieleen. Äiti oli sairaana 
kotona ja neuvoi sängystä noin 
kymmenvuotiasta pikkutyttöä jouluruokien 
valmistamisessa ja leipien leipomisessa. 
Jotenkuten siten selvittiin. Aattona oli 
joulupakettien vuoro. Pikku- Maire sai 
paketin, jossa oli muutama kuivattu luumu. 
20- luvun lama oli silloin pahimmillaan, eikä 
työtä muurari- isälle ollut.
   Neljä- viisikymmentä vuotta sitten meidän 
perheessämme jouluaaton vieton huipensi 
pukin tuomat lahjat. Jokaiselle lapselle oli 
järjestynyt muutama pieni paketti. Muistan 
saaneeni joka joulu värikynät tai vesivärit ja 
piirustuslehtiön, muutaman pehmeän paketin 
äidin ompelemia tai neulomia, jopa pieni lelu 
saattoi olla myös ja kiiltokuvia. Näitä ihania 
tavaroita kuljetin mukanani pari viikkoa, 
ihailin ja hypistelin, ihan kokeeksi vain 
jonkun kuvankin piirsin uusilla välineillä.
     Nämä vanhat, jokaisen omakohtaiset 
joulumuistot olisi hyvä pitää mielessä vielä 
tänäänkin. Valtavan yltäkylläisyyden ja 
turhankin kulutuksen keskellä voisi muistaa 
niitä, joilta vielä tänäänkin puuttuvat jopa 
elämän perustarpeet.
Voisiko todella luopua joistakin kalliista 
lahjoista, tyytyä vaatimattomampaan ja antaa 
omastaan tarvitseville?
T: Helena

Teemme joulupaketteja talkoilla 
venäläisille köyhille perheille ja yksityisille 
ihmisille lauantaina 6.12 klo 17 alkaen 
Jokisella koivukatu 21
  Tervetuloa

Perheuutisia

Vauvauutiset ensin!

Andrei ja Tanja Semskovin perheeseen on 
syntynyt poika 30.10!
   Tärkeät mitat syntyessä olivat: pituus 52 cm ja 
paino 3500 g. Pojan nimeksi on annettu Vsevolod 
ja häntä kutsutaan Sebaksi.
   Liisa ja Jukka Järvi ovat olleet onnittelemassa 
lapsen äitiä Tanjaa ja isää, kummipoikaansa 
Andreita ja suloista lapsukaista.

Hääjuhlia on viettänyt Aleksander Kusnetsov 
10.05.03. Hän käy työssä ja asuu vaimoineen 
vanhempiensa luona. Vapauduttuaan hän oli 
asunut jonkun aikaa Padvoiskavan asuntolassa. 

Sergei Kruglov on kuollut. 
Hän asui myös Padvoiskavan asuntolassa, mutta 
joutui lähtemään sieltä pois, kun rupesi 
ryyppäämään. Siitä alkoi hänen lopullinen 
alamäkensä. Hän oli vasta 35 vuotias ja kuoli 
alkoholimyrkytykseen.

Denis Uhtomskij, Eeva Halmeen ja Pisara 
yhdistyksen oma poika on lähtenyt Uzbekistaniin 
lähetystyöhön. Sinne saa vain kolmen kuukauden 
viisumeita, ja tämän jakson kerrallaan hän on 
siellä Lähetysnuorten toiminnassa  mukana 
nuorten tavoittamiseksi Kristukselle. Näin siis 
entisen katulapsen ja vangin elämän Jumala on 
kääntänyt toisia palvelemaan.

Igor ja Irina Smirnoville odotetaan 
perheenlisäystä helmi- maaliskuussa. Heidän 
Misha poikansa on nyt noin puolitoistavuotias, 
hän on syntynyt 18.03.02. 



Riihimäen Idäntyö
Koivukatu 21,    11710  Riihimäki

Keräystili  vuoden loppuun:
Riihimäen Seudun OP
539602-255934/ Idäntyö

Varasto Sepänkatu 5
Avoinna arkisin klo 9-15
Muina aikoina sopimuksen mukaan

Vastuuhenkilöt:
puheenjohtaja
Helena Jokinen / 0503734070
e-mail: risto@jokinen.com
 
sihteeri:
Jukka Järvi / 0503828008
e-mail: jjukka@dlc.fi
 
Holmroos Jorma /  0400433819
Holmroos Raija / 0407177058 
Jokinen Risto / 0503520105
Järvi Liisa / 0503405106
Puikkonen Meri / 0503669492
Vesala Raija / 0407771239

www-sivut: http://idantyo.cjb.net

Kysytkö palvelushintaa

Kysytkö palvelushintaa?
Kysytkö kuinka kannattaa,
nousetko vastarintaan,
ellet ajassa arvoa saa?
Riittääkö, että saat olla
Jumalan vainiolla?

Mikä on tuonut sut tähän?
Mikä on vaikutin lähtöösi sun?
Riittääkö: ajassa vähän,
askeleet unohdetun?
Riittääkö riemuksi Jumalan tie
vaikka se itkuihin vie?

Suurta on kutsumusvyötä kantaa,
suurta on Hengessä palaa!
Armoa kaikkensa antaa,
itkeä itkunsa salaa.
Kerran, kerran Taivaan Kodissa
kyynel, kyynel on poissa.

Riemuiten astukaa työhön!
Varisee painuvat tähkäpäät.
Päivä jo painuvi yöhön, 
illan hämyssä vielä näät
korottaa kortta arasti, hiljaa,
korjata Jumalan viljaa.

Jarmo Sormunen

_________________________________

Perinteinen
Riihimäen Idäntyön työntekijöiden 

JOULULOUNAS

1.1.2004 klo 13
Kirkkopuiston seurakuntakodissa

Kaikki työssä mukana olleet ja vielä olevat 
tervetuloa mukaan!

 Ilmoittautumiset Helenalle 0503734070
20.12.03 mennessä

Kaikki te Idäntyön 
rakkaat tukijat!

Kiitos, että olette 
olemassa, kiitos, että 

olette meitä tukemassa!

Toivomme teille ja läheisillenne 
rauhallista ja iloista
Joulunaikaa
ja Jumalan siunaamaa 

UUTTA VUOTTA!
toivoo Riihimäen Idäntyö ry

mailto:jjukka@dlc.fi
mailto:risto.jokinen@pp4.inet.fi

