
 

       Puheenjohtajan palsta 

 

Katso minua lempeästi 

Vanhan synnintunnustuksen uusi sanamuoto on 

koskettava: Katso minua lempeästi, niin kuin 

sinä katsoit Pietaria, kun hän oli kieltänyt si-

nut… 

     Rakastuneet katsovat toisiaan lempeästi, äiti 

katselee lastaan lempeästi. Mutta meidän kat-

seemme voivat olla myös vihaisia, katkeria, 

jopa murhaavia. Me katsomme joskus ohi, em-

me ole näkevinämme. Joskus emme voi katsoa 

toista silmiin huonon omantuntomme vuoksi, 

välttelemme toisen katsetta. Toisten tuomitse-

minen on hengellistä ylpeyttä ja peittää Kris-

tuksen rakkauden. On helppo tuomita lähim-

mäinen, jota ei ole katsonut silmiin. Rakastu-

neet eivät väsy katsomasta toisiaan silmiin.  

Avoin, hyväksyvä, lempeä katse tekee meistä 

ihmisiä, rakastettuja ja ainutlaatuisia. Rakkau-

den käsky haastaa meitä aitoon ja ennakkoluu-

lottomaan rakkauteen jokaista ihmistä kohtaan. 

Siitä myös aidon uskon tunnistaa. Pyrkikääm-

me kaikin voimin, teoillamme ja puheillam-

me, kirkastamaan Kristusta! 

 

 

 

 

”Kiitos, Isä, sinä kaiken uudeksi luoja, 

siitä että rakkaus ei koskaan häviä. 

Kiitos, että se alkaa virrata niin vapaana 

ja kahleitta silloin, kun joku on meiltä otettu 

pois. 

Anna meidän tuntea tämä rakkaus, oman rak-

kautesi elinvoima, 

joka heidän henkensä kautta niin vapaana lä-

hestyy meitä. 

Ja anna omankin elämämme virrata niin va-

paasti, 

että meidät voidaan antaa toisille toivon läh-

teeksi. 

Elämässä ja kuolemassa, sinun ominasi koko-

naan. Jeesuksen nimessä. Aamen.”  

           (Anna-Maija Raittila) 
 

                     Soili Juntumaa 

                     puheenjohtaja 
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Kuvia ”Новая Урожай”, Uusi sato, seurakunnan kokouksesta 16.10. 2011. Pastori Aleksein johta-

massa seurakunnassa  ”apupastorit” Andrei ja Aljosha jakavat ehtoollista. Myös Taisto Pitkänen 

Haminasta piti puheen venäjäksi ja todisti  kutsumuksestaan. Elokuvateatterissa kokoontui tässä 

normaalin sunnuntain jumalanpalveluksessa noin 40 henkeä. 

Idäntyön rukouskokous  

kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 18  

Temppelikatu 9 , Takkahuone 4.krs 

( Ei siis joka sunnuntai, kuten aik. ilmoitettiin) 

Tervetuloa! 



1. Miesten asuntola  

 ”Laupias samarialainen”  

- Asuntola vankilasta vapautuneille ja asun-

nottomille miehille  

- 10-30  miestä opettelemassa raitista, kristil-

listä elämäntapaa. He käyvät työssä ja maksa-

vat kykyjensä mukaan asumisestaan. Asukkaat 

vaihtuvat, uusia tulee tilalle, kun entiset saavat 

kuntoon oman elämänsä, henkilökohtaiset do-

kumentit, työn ja asunnon. 

- Andrei ja Ljuda Peskov ovat kodin isäntä-

pari. Pastori Aleksei hoitaa hengellistä ohjaus-

ta, lisäksi Aljosha toimii apulaisjohtajana.   

- Pisara yhdistys Nummelasta ja Riihimäen 

Idäntyö maksavat paikan vuokraa. Ryhmämme 

vierailee kodissa kerran kuukaudessa. 

Mitä voi viedä tuliaisina: miesten vaatteita ja 

kenkiä, vuode- ja liinavaatteita, ruokaa, astioi-

ta, pesupulveria, kaikenlaisia kodin tarvikkeita 

ja tällä hetkellä rakennustarvikkeita, maalia... 
 

2. pastori Igor Smirnov  

- Idäntyön oma lähetti Pietarissa. Hän toimii 

pienen ”Mirotvorets” (Rauhantuoja) seurakun-

nan pastorina ja johtaa sen avustustyötä. Tu-

emme häntä taloudellisesti, samoin seurakun-

taa, kuukausittain. 

- Vaimo Irina ja kolme lasta, Mihail, Maria 

ja Pavel.  

Mitä voi viedä tuliaisina:  lapsille sopivia 

vaatteita, kodin tarvikkeita, leluja, ym. 
 

3. Mirotvorets  

-  Igor Smirnovin seurakunta, joka auttaa myös 

vaikeuksissa olevia ihmisiä ja perheitä. Ope-

tuslapseuskoulussa opetetaan vasta uskoontul-

leita.  Pyhän Olgan sosiaalisairaala on yksi hei-

dän työnsä kohteista, samoin työ pummien pa-

rissa ja työ Novgorodin alueella Morhovan ja 

Samohvalovin alueella. 

-  Tuemme seurakuntaa taloudellisesti kuukau-

sittain  

Mitä voi viedä:  vaatteita ja kenkiä, liinavaatteita, 

ym. 
 

 4.Pyhän Olgan sairaala 

-  sosiaalisairaala liikuntavammaisille lapsille Pieta-

rissa, sairaalassa myös vastasyntyneitä äitien hylkää-

miä lapsia 

-  avustetaan taloudellisesti ja vaate- ym lahjoituksin 

-  Seurakunnan edustajat käyvät noin kerran kuukau-

dessa tapaamassa vammaisia lapsia ja heidän van-

hempiaan julistaen evankeliumia. He vievät myös 

vauvoille hoitotarvikkeita ja vaatteita. 

Mitä voi lahjoittaa: vauvojen vaatteita, pikkulasten 

vaatteita, vaippoja, muita vauvojen tarvikkeita, vau-

vojen ruokaa, hengellisiä kirjoja, musiikkia 
 
 

5. Morhovan kylä, lähellä Samohvalovia, Novgoro-

din alueella 

-  Mirotvoretsin seurakunta lähettää opetuslapseus-

koulun oppilaita kylille auttamaan apua tarvitsevia 

ihmisiä, opettamaan lapsia pyhäkoulussa ja tukemaan 

uskovia. Tarkoituksena on perustaa maaseudulle oma 

seurakunta. 

-  Klubitalosta on korjattu kylälle kirkko, vanhaa 

asuinrakennusta peruskorjataan lähettien asunnoksi. 
 

6. Samohvalov, Zavet  

- Novgorodin alueella toimiva pieni maatila, kuntou-

tuskeskus kadulta poimituille miehille ja naisille 

-  Johtajana Sergei ja Irina Milov. Kuntoutujat , 7-15 

henkeä, tulevat toimeen Irinan eläkkeellä, 

joka on noin 100 € / kk 

-  Rakentavat uskovien kylää Jumalan an-

tamaan näkyyn luottaen 

 

Sivu 2 

Riihimäen Idäntyön toiminnan kohteita 

LA HJA KS I OLE TT E S AA NE ET  LA HJA KSI A NTA KAA  

 

Miesten asuntola ”Laupias sa-

marialainen ” remontin keskel-

lä. Sähköt oli saatu jo toimi-

maan, lämmitystä ei vielä ole. 

 

Ljuda ja Andrei Peshkov uu-

den asuntolan vastavalmistu-

neessa  kokoussalissa, jonne 

mahtuu noin 30-40 henkeä. 



 

 

-  Idäntyö käy viemässä avustuksia ja materiaalista 

apua noin 3-4 kertaa vuodessa, ollen keskuksen ainoa 

tukija 

-  Sergei ja Irina jakavat tuomiamme avustuksia köy-

hiin perheisiin. 

Mitä voi viedä: ruokaa, vaatteita, kenkiä, kodin tar-

vikkeita, pesupulveria, liina- ja vuodevaatteita, asti-

oita, työkaluja, rakennusmateriaaleja, hengellisiä, 

venäläisiä  kirjoja, musiikkia, polkupyöriä, maatalo-

ustyökaluja… 

Ympäröivien kylien perheisiin: lastenvaatteita ja ken-

kiä, liina- ja vuodevaatteita, ruokaa, kodin tarvikkei-

ta, pesupulveria, astioita, polkupyöriä, radioita, mik-

roja, pesukoneita…. 
 

7. ”Uusi elämä” keskus 

- lähellä Kingiseppin kaupunkia, Viron rajan tuntu-

massa, kristillinen toipumiskoti, jossa kaksi keskusta,  

Kotlissa ja Preobrasenkassa. Laajaa karjankasvatusta, 

pienteollisuutta ja yritystoimintaa toiminnan rahoitta-

miseksi ja noin 200 henkeä käsittävän yhteisön kulu-

jen kattamiseksi. 

-  Sergei Matvoisjan keskuksen johtajana 

- kuntoutujat tulevat keskukseen valinnan perusteella 

- kuntoutus perustuu työntekoon ja kristillisiin arvoi-

hin ilman lääkkeitä. 

-  Tämän vuoden projektimme on kustantaa keskuk-

sessa syntyville 8:lle vauvalle äidinmaidonvastikkeet, 

300 € / lapsi 

   Viemisistä ja muusta yhteydenpidosta vastaa Tapa-

ni Vanhala 
 

9. Lastenkodit Kolpinossa, Siverskissä, Lopuhin-

kassa, ym. 

-  Viety avustuksia eri koteihin 2 krt / v —1krt / kk 
- Pidämme käynneillämme pyhäkouluhetken, hali-

taan, lapset esiintyvät, keskustellaan 

- yritämme järjestää kummitoimintaa lapsille, syn-

tymäpäiviä muistetaan 

Mitä voi viedä tuliaisina: värikyniä, leluja, kristillisiä 

kirjoja,- pelejä ja- filmejä, syntymäpäivälahjoja. 

 

10. Mashakoti, tukikoti tytöille. 

-  Tukikoti sosiaalisin perustein huostaan otetuille 

tytöille, 12-18 v, Ulitsa Lebedeva, Pietari, tyttöjä 18 

-  kodin ovat aikoinaan perustaneet suomalaiset ja sitä 

tuetaan edelleen Suomesta ja vierailijoita käy paljon. 

-  käymme kerran kuukaudessa ja yritämme luoda 

tyttöihin henkilökohtaisia suhteita voidaksemme aut-

taa ja tukea heitä. 

-  muistamme syntymäpäiviä viettäviä, pidämme py-

häkouluhetkeä vastaavan hengellisen opetuksen.  

Mitä kaivataan: ruokaa, vaatteita ja kenkiä, paperei-

ta, kyniä, SUKKAHOUSUJA ( tytöt käyttävät koulus-

sa hametta!), kehittäviä pelejä, filmejä tms.  
 

11. Invalidikeskus Novgorodissa  järjestää toimintaa 

ja opetusta paikallisille invalideille. He tarvitsevat 

mm. pyörätuoleja, tietokoneita, ompelutarvikkeita, 

kankaita, ompelukoneita, pelejä yms. 
 

11. Tulkit ja muut avustajat ja heidän perheensä: 
Toivottavia tuliaisia: ruokaa, vaatteita, kodin tarvik-

keita, astioita, vuode- ja liinavaatteita yms 
 

12. Lisäksi muita avustuskohteita  

- vaihtuvia kriisikohteita, muita kuntoutuskeskuksia, 

erilaisia ongelmaperheitä, vapautuneita vankeja, van-

kien perheitä, jne. 

  

 

Sivu 3 

          Rakkaat tukijamme, 

 kiitos, että olette vuosia auttaneet kauttamme näi-

täkin kohteita ! Olemme voineet viedä jatkuvasti 

hyviä vaatteita ja kenkiä, kodin tekstiilejä, ym. Toi-

vomme teidän pysyvän mukana vielä jatkossakin, 

kun aloitamme pian uutta vuotta ja sen haasteita.    

     Jumala siunatkoon teitä kaikkia, jotka olette tu-

keneet työtämme rukouksin, rahallisesti, tavaralah-

joituksin ja käytännön työssä ! 

Morhovan kylällä Kira ja Lisa ovat tavanneet 

lähetystyöntekijät Anatolin ja Juran ja Vosovin 

perheen 7 isätöntä lasta. 

 Venäjällä on tapana viedä tuliaisia ja lahjoja vierailulle mentäessä 



RUKOUSAIHEITA: 
 

Herra, vastaa tarpeisiimme: uusia vastuunkantajia eri tehtä-

viin, vaatteiden lajitteluun, kirpputorityöhön, erilaisiin tem-

pauksiin leipojia, neulojia, paketoijia….! Tavaroiden kulje-

tustyöhön, laitteiden ja polkupyörien korjauksiin ja autojen 

lastauksiin tarvitsemme miehiä! 

Herra, vastaa pyyntöihimme, löytääksemme oikeita teitä ja 

tapoja toteuttaa sinun tahtoasi työssämme ja lähimmäistem-

me kohtaamisissa! 

Kiitos, Isämme, että täytät kaikki taloudelliset tarpeemme 

sinun nimesi kunniaksi! 

Herra varjele meitä lankeamasta syntiin, pois sinun tieltäsi, 

tai hengelliseen ylpeyteen. Kaikki, mitä meillä on, on sinun 

armoasi. Kiitos, että vieläkin jaksat kulkea rinnallamme! 

 

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 

 

    Matkalla Pietarissa 14.-16.10.2011 
 
 

Mukana olivat Helenan kuljetuksessa Anneli Hel-

minen, Raija Vesala ja Taisto Pitkänen. Viipurissa 

hoidimme Hildan postiasiat. Ajoimme Pietariin 

Kuolemanjärven kautta, Raijalla oli viemisiä sinne 

sukulaisilleen.  

     Lauantaina haimme tulkkimme Valentinan 

Pushkinista. Anneli halusi käydä tapaamassa Ve-

ronika-tyttöä, jonka elämää hän on seurannut vau-

vasta asti, kymmenen vuotta. Veronikan  babuska 

kertoi, ettei tyttö ole enää siinä lastenkodissa, jossa 

olemme häntä tavanneet. Hänen huoltajuutensa on 

siirtynyt jollekin vieraalle, koska kellään omaisista 

ei ollut valmiuksia siihen. Äiti on vankilassa, ja hä-

neltä on äidin oikeudet otettu jo kauan sitten, mum-

mo juo rankasti ja babuska on liian vanha huolta-

jaksi. Hän suri, että ei ollut nähnyt Veronikaa vuo-

teen. Annelin ei onnistunut saada uutta osoitetta 

selville. 

   Sitten veimme avustuksia Igorille ja seurakunnal-

le. Masha-kodissa tapasimme tuttuja tyttöjämme. 

Kuormaamme oli kertynyt syysvaatteita heitä var-

ten. Talossa oli uusi, uskova kasvattaja. Oikeastaan 

hän oli ollut talossa jo Kjell ja Lisa Gerdinin aikana 

kolme vuotta.  

      Sunnuntaina kävimme sitten pastori Aleksein 

”Uusi sato” seurakunnan jumalanpalveluksessa. 

Siellä Taisto piti Jumalan kunniaksi puheen venä-

jäksi. Ja pastori kertoi tavanneensakin Taiston jos-

kus metroasemalla traktaatteja jakamassa. 

     Kotimatkalla poikkesimme miesten asuntolaan 

uudessa paikassa, Pargalovassa. Siellä oli kovasti 

tehty remonttia, sähkötyöt oli juuri saatu valmiiksi 

ja lämmitysjärjestelmää oltiin rakentamassa.  

                                                Helena Jokinen 

Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Matt 9:38 

    Keräämme jälleen  

   JOULULAHJOJA 

ystävillemme Venäjällä 
 

Otamme vastaan lahjoiksi 

sopivia leluja, kodin tarvik-

keita, vaatteita, koriste-

esineitä. 

Erityisesti toivomme saa-

vamme lapsille, ja aikuisille-

kin, neulottuja kintaita tai 

sukkia. 

    Tavarat voi toimittaa He-

lenalle Keltaiseen taloon 

22.11. klo 14 mennessä, jol-

loin paketoimme niitä.  Pa-

ketoimiseenkin voi osallistua 
 

            Kiitos! 


