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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry    SYYSKUU 2010 
   Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antakaa 

                                          

 Puheenjohtajan palsta 
 

 SYYSSATEET 
 

Syyskesän kuulaus ja raikkaus hellii meitä. Maa on jälleen tänäkin vuonna antanut satoa, 
vilja on kypsää ja omenat putoilevat puista. On sadonkorjuun aika.  On kiitoksen aika.  Ke-

sän lämpö on ollut ylenpalttinen, jopa polttava, mutta nyt on syyssateiden aika. 
Raamatussa syyssateet ovat aina olleet odotettuja elämän antajia. Puhumme Hengen sateis-

ta, kun pyhä Henki koskettaa meitä antaen uuttaa voimaa ja uutta elämää. 
Sain pitää vieraina muutaman päivän ystäviä Kanadasta.  Jaoimme monia  elämän ja uskon 

asioita. Vankilatyö Venäjällä kosketti heidän sydämiään ja he halusivat tukea työtämme 
myös rahallisesti. Johdattakoon Herra heidän lahjansa niille veljillemme tai sisarillemme, 
jotka ovat sen tarpeessa juuri nyt.  Avatkoon Herramme vankiloiden ovet jälleen meille, 

että työmme voisi jatkua, ja vankiloissa viruvat saisivat apua.   
Me odotamme syyssateita vankilatyöhömme pitkän odotuksen helteen jälkeen. Psalmin 84 
sanoin: ”Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. 

Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa 
heille siunauksensa.”  Tähän sanaan meillä on lupa luottaa, vaikka vielä emme tiedä, mil-

loin Hengen sateet tulevat. 
 

Siunattua syksyä kaikille teille Idäntyön ystävät 
Soili Juntumaa, puh. joht.  

 
 
 
 

.Elina Vettenranta on tulossa 26.9. konsertoimaan 
Riihimäen Keskuskirkkoon Idäntyön hyväksi. Voim-
me kiittää tästä paljolti Pirkko Arolaa, jonka  kosket-
tavia lauluja Elina on valinnut ohjelmistoonsa. Hä-
neltä on tulossa myös uusi hengellisen 
 musiikin levy ”Toivon lyhty” syksyllä.  

 

                      

 



 

               
                            Kesäistä kuvasatoa 
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1. Aurinko paistoi helteisesti, kun vietimme Pappilan pitoja Ren-
gossa 1.8. Vanha pappila on vielä alkuperäisessä käytössä, kirk-
koherranviraston lisäksi siinä asuu kirkkoherra Soili Juntumaa. 
Yleisö oli ”hyvin pukeutunutta”, oli herrasväkeä ja tavallista rah-
vasta. Juhlateltat loivat sopivasti varjoa paahteeseen. 
      Sanni-Maria istui myymässä ruokalippuja, maksun suoritettu-
aan sai rusetin rintaansa.   

2. Vihtori ja Elina musisoimassa vihreiden puiden katveessa, 
Sasha Kirjunov esitti myös musiikkiaan, Soili toimi juontajana.  
     Pitoihin osallistui tänä vuonna n 80 henkeä, tuloja Idäntyölle 
tuli noin 700 €, josta kiitos Taivaan Isälle!    
      Lohikeitto jäi suolattomaksi, vaikka käytimme kaiken suolan, 
mitä kirkkoherran kaapeissa oli. Jälkiruokana oli tallimestarin 
kiisseliä ja lopuksi kääretorttu ja kahvit. 
    Pitojen pukukilpailun miesten sarjan voitti ylivoimaisesti Jukka 
Järvi, jolla oli nigerialainen perinneasu. Naisten parhaiten pukeu-
tuneeksi äänestettiin Helena Jokinen, jolla oli tyypillinen suoma-
laisen piian asu. Idäntyö siis voitti molemmat sarjat! 
 

3. Kollontaikadun entisen miesten asuntolan tilat ovat kokeneet 
muodonmuutoksen, kaikki pinnat ovat uudet ja hieno laminaatti-
lattia kruunaa kaiken. Tässä suunnitellaan verhoja, Helena, Anne-
li ja Elina   

4. Irina Sadovnikovan perheen lapsia, vasemmalta vanhin lapsen-
lapsi  Oksana 9 v, nuorin tyttäristä Nadja 10 v, lapsenlapsi Dasha 
2 v. sekä poika Igor 13 v. Lapset ovat ikäisikseen pienikokoisia ja 
kalpeita ja  äiti ei mielellään päästä heitä ulos. Tytöillä oli vierai-
den kunniaksi todella kauniit kesämekot ja niiden väreihin sopivat 
kengät. 
 



 

Matkalla 13-15.8. Pietarissa. 
 
Matkat Pietariin tuntuvat kovin turhilta ilman vanki-
lakäyntejä. Onhan meillä muita avustuskohteita ja 
toimitettavia asioita matkoillemme. Niin on, mutta 
vasta evankeliumin julistus tuo matkoille tarkoituk-
sen ja antaa sen suolan. - Tälläkään matkalla emme 
päässeet vankiloihin - 
    Matkalle lähtivät tällä kertaa Muhujärven Elina ja 
Vihtori Tampereelta, Anneli Hollolasta, Sasha Hy-
vinkäältä ja Helena Riihimäeltä. Lähdimme entiseen 
tapaan noin klo 6 Riihimäeltä perjantaina, matkalla 
poikkesimme hakemassa Annelin kotoa tavaroita, 
saniteettilaitteita, teräksinen pesupöydän kannen, 
ym, sekä Igorin lastenkeskukseen kaksi taittuvajal-
kaista pöytää. 
   Venäjän tullin kanssa ei ollut ongelmia ja tavaraa 
otettiin lisää kuormaan rajan jälkeen rajavarastosta. 
Vaikka Hilda ei ollut mukana, hoidimme hänen pos-
tiasiansa Viipurissa sekä kävimme syömässä. Pieta-
rissa Sasha kurvasi suoraan Kollontaikadulle, jossa 
saimme purkaa lähes koko kuormamme. Tapasimme 
Igorin, jonka kanssa kävimme läpi yhteisiä asioita. 
Lasten keskukseen oli juuri sinä päivänä saatu hieno 
laminaattilattia valmiiksi, seuraavana päivänä oli 
tulossa maalari maalaamaan kukkia vihreille seinille. 
         Seuraavana päivänä haimme Valentina Mit-
roshkinan tulkiksemme, koska olimme menossa mm 
Irina Sadovnikovan perheeseen vierailulle. 
Mukaan otimme myös Natasha ja Sergei Gerasimo-
vin, joista tulee jatkossa tämän perheen yhdyshenki-
löt huolehtimaan avustuksemme perillemenosta ja 
hengellisestä ohjauksesta. Äiti Irinan lisäksi perhee-
seen kuuluu 10 lasta, joista kolme aikuistunutta asuu 
jo muualla, sekä kolme lastenlasta. 
      Tapasimme lyhyesti Julianan, joka kertoi Svetan 
kuulumisia. Sveta oli Sablinon vankilasta vapautunut 
nuori tyttö, jota hän oli auttanut ja joka oli tullut us-
koon hänen luonaan. Tyttö oli nyt kotona. 
       Vasilinsaaren miesten asuntolassa tunnelma oli 
rento ja vaivaton. Asuntolassa asui neljä miestä, jois-
ta tapasimme jälleen vain Sashan ja Tolikin ja heillä 
oli kaikki hyvin. Andrei kertoili hauskoja sattumuk-
siaan edellisillä Suomen matkoillaan. 
   Sunnuntaina tapasimme vielä Larisan, joka oli juu-

ri ollut lyhyellä Suomen vierailulla Rengossa. 
    Kotimatkalla poikkesimme jälleen hakemassa An-
nelilta humanitääristä apua. Anneli on muuttamassa 
uuteen kotiin ja vanha maalaistalo kaikkineen jää 
muistojen joukkoon. 
    Jälleen hyvä matka, Sashan kuljettamana kaikki 
sujui kevyesti. Jokohan ensi kerralla pääsemme -? 
                             Helena Jokinen  
-------------------------------------------——————-- 
                       
                     RUKOUSAIHEITA: 
 

• Natasha ja Sergei Gerasimov, sekä 
heidän lokakuussa syntyvä lapsensa. 
Perhe ei ole missään asunnossa kirjoil-
la, ja heitä kutsutaan siksi pummeiksi. 
He kuuluvat Igorin seurakunnan aktii-
veihin, Sergei käy työssä, Natashakin 
aiemmin, he asuvat pienessä asunnos-
sa, jota ovat remontoineetkin kauniiksi. 
Se ei vain virallisesti ole heidän asun-
tonsa. Terveyspalvelut ovat rekisteröi-
mättömille puolta kalliimmat, kuin kan-
salaisille. Rukoillaan, että löytyisi joku, 
joka voisi rekisteröidä heidät oikeaan 
asuntoon. 

 

• Irina Sadovnikova ja hänen perheen-
sä. Rukoillaan äidille viisautta lasten-
kasvatukseen ja hengellisten silmien 
aukeamista. 

 

• Svetalle ja kaikille hänen kaltaisil-
leen vankilasta vapautuville, asunnotto-
mille naisille turvapaikkaa ja toivoa elä-
mään 

 

• Igor Smirnoville taitoa jakaakseen 
voimansa ja aikansa oikein. Hänen per-
heelleen ja lapsilleen varjelusta koulu-
jen alkaessa. 

 

• Idäntyön kotimaan toimintoihin Ju-
malan siunausta, niin että saamme va-
roja ja työlle tekijöitä. 

 

• Rukoillaan vankilalupien saamisen 
puolesta. 

                            

  



 

 

 
 

               
        Tulevia tapahtumia: 

  

 
Riihimäen idäntyö ry           Y 1877757-1 
Koivukatu 21, 11710 Riihimäki 
 
Keräyslupa  POHADno2010/935 
Voimassa 18.3.2010-31.12.2011 
Rengon Säästöpankki 426211-233876 
Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 
Lahjoitukset viite 5005 
 
Puh.johtaja Soili Juntumaa 0505525529 
               soili.juntumaa@evl.fi 
Sihteeri  Tapani Vanhala 0400307475 
                tapani.vanhala@kolumbus.fi 
Rah.hoit. Jari-Pekka Koppinen  0500715908 
Pirkko Arola  0405601374 
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 
Kira Salminen 
Heli Virtanen 0415164944 
Risto Jokinen 0403527055 
Helena Jokinen 0503734070 herijok@elisanet.fi 
 
Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 

      Riihimäen Idäntyö 18 v 
 

Sanan ja rukouksen illassa 25.10. 
klo 19. 

Juhlan ovat halunneet järjestää ys-
tävät Venäjältä ja he ovat tulossa  
rukousiltaan puhumaan ja tapaa-

maan tuttuja. 
 

Tervetuloa kaikki mukaan! 

 

Elina Vettenranta, laulu 
Tuuli Suominen, piano 
TOIVON LYHTY 

konsertti 
 

Riihimäen Keskuskirkossa 
26.9.2010   klo 18 

 

Riihimäen Idäntyön hyväksi 
 

Kahvitarjoilu    
                    

 Ohjelma ovelta 10 € 

 

TUOMASMESSU 
 

Riihimäen Keskuskirkossa 3. 10. klo 18 
Saarnaa Petri Kauhanen, liturgina Kalervo 

Huttunen  
Avustajina idäntyön toimijoita ja kolehti 

Idäntyölle 
Tule mukaan avustajaksi! 

Idäntyön Käsityökerho  
kokoontuu joka toinen tiistai parillisilla 
viikoilla Keltaisella talolla klo 14-16. Seur. 
kerta 7.9. Mukavaa yhdessäoloa ja hyö-
dyllistä tekemistä.  

Tervetuloa mukaan!  Raili Ylä-Tuuhonen 
ja  Terttu Tonteri 0405290036 

 

Riihimäki 50 v  
 

Tapahtumia kaupungissa koko viikon 5-12.9. 
Idäntyön Kirpputori Keltaisella talolla teltassa  

11.9. klo 9– 18 
12.9. klo 9– 16 

 

Lahjoita Idäntyölle kirpparitavaraa ja tule 
auttamaan myynnissä! 

 

Toivotaan myös muita myyjiä alueelle. 
 


