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Maaliskuu 2012 

                Puheenjohtajalta. 
 

    Olo on hyvin kiitollinen. Ja siunattu. 

Riston syntymäpäivillä juhliin kokoontuneet ystävät 

siunasivat meidät, Riston ja Helenan. Tuntui hyvältä 

olla kiitoksen ja siunauksen kohteena. 

   Risto kertoi juhlassa lapsuudenkodistaan, se oli 

pikkutilan pieni mökki, tupa ja keittiö. Mökissä asui 

Riston ja hänen pikkuveljensä ja vanhempien lisäksi 

vaari, kaksi tätiä ja serkku. Kesäisin kaikki lähisuvun 

lapset tulivat viettämään kesää maalle, mummolaan. 

Tällaisessa ympäristössä ihmisestä kasvaa varmaan 

huomaamatta sosiaalinen ja toiset huomioonottava. 

Kun Risto oli ekaluokalla koulussa, hän huomasi po-

jan, jolla oli risat vaatteet yllään. Hän sanoi: 

”Mennään meille, äiti ompelee sinulle uudet housut.” 

He menivät ja äiti ompeli housut. Äiti vei Riston 

myös poikakerhoon ja siellä karttui eväitä elämää 

varten. Opettajat koulussa opastivat myös oikealle 

tielle. Poikakerhon jälkeen oli halua ohjata nuorem-

piakin tähän samaan suuntaan. He olivat ”Ronttisten 

Rymy”, Risto, Juhani, Jorma ja Heikki, poikaker-

honohjaajat. 

   Tällainen oli sodanjälkeisen ajan Suomi. Maailma 

on sen jälkeen avartunut, kehitys kehittynyt, elintaso 

noussut.  

   Katselin pieniä lapsia juhlassa, heidän maailmansa 

on nyt aivan toisenlainen, paljon turvattomampi. He 

tarvitsevat paljon esirukousta. 
 

    Riihimäen Idäntyön rukoushetki on talviaikaan 

joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 18 

Temppelikatu 9, neljännen kerroksen takkahuonees-

sa. Sinne ovat kaikki rukoilemisesta ja Idäntyöstä 

kiinnostuneet tervetulleita. 

     Lisan ehdotuksesta aloitamme tässä joka kuukausi 

ilmestyvässä Vera-lehdykässä ”Kiitosnurkkauksen”. 

Sinne voit kirjoitella sinun elämässäsi tapahtuneita 

rukousvastauksia ja elämän ilonaiheita. Soita niistä: 

Lisa 0404147893 tai kirjoita: lisa.klenberg@inet.fi 

   ”Hyvyyden voiman uskolliseen suojaan olemme 

kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen 

Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.”  

VK 600 

                                           Helena Jokinen 

 

 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Risto Jokinen kiittää saamistaan onnitteluista 

ja huomionosoituksista täyttäessään  

70 vuotta. 
 

Riihimäen Idäntyö kiittää runsaista  

lahjoituksista työn hyväksi! 
 

Jumalan siunausta teille kaikille  

rakkaille ystäville! 

Kiinnostaisiko sinua 

Matka Novgorodiin 
 

Matka toteutetaan elokuun alussa, 2-5.8. 

Bussin koko valitaan lähtijöiden määrän mukaan, 

samoin majoitustilat. 

Matkalla tutustutaan Novgorodin yli tuhatvuotiseen 

historiaan ja sen hienoihin nähtävyyksiin 

Ympäröivään maaseutuun tutustumme käymällä Il-

men järvellä ja Staraja Russassa. 

     Matkan hinta on vielä avoin, riippuen lähtijämää-

rästä. Viisumin hankkii jokainen itse, sen hinta riip-

puu sen pituudesta ja saaminen kestää viikosta kuu-

teen viikkoon. Kannattaa katsoa netistä hintoja. 

   Kyselyt ja ilmoittautumiset Lisa Klenberg: 

0404147893, mahdollisimman nopeasti ja sitovasti. 

 



 

Jälleen on uusi toimintavuosi pyörähtä-

nyt  käyntiin monine haasteineen. 

Tämä vuosi onkin erityinen, juhlimme toimintamme 

20. vuotista taivalta! Sunnuntaina, syyskuun 2.  päivä 

klo 18. on juhlat Keskuskirkossa. Mukana myös ys-

täviämme Venäjältä. Tervetuloa silloin kaikki työn 

ystävät mukaan juhlaan. 

……………………………………………………………………. 

 

   Yhdistyksen kevätkokous pidetään 29.4. Kirkko-

puiston seurakuntakodissa klo 14. Käsiteltävinä asi-

oina yhdistyksen tilit ja vastuuvapauden myöntämi-

nen tilivelvollisille.  

…………………………………………………………………… 

 

  Tervetuloa Makasiiniin! 

Makasiini on Idäntyön kirpputori ja varasto. 

  Se sijaitsee Riihimäellä, Mattilan teollisuusalu-

eella, Kylänraitti 3. Samalla kadulla on kaupungin 

Kierrätyskeskus, Kylänraitti 7. 

Pieni kirpputorimme on avoinna  

ti-pe klo 12-18 ja la-su klo 12-15.  

Maanantaisin se on siis suljettu. 

Samalla reissulla voit tuoda avustuksia varastom-

me lajitteluun. 

Odotamme myös kirpputorille sopivaa, myytävää 

tavaraa. 

………………………………………….. 

Seuraava tapahtuma Makasiinissa:  

Seurakunnan virsiviikolla on Kierrätyskeskuksen 

Wanhojen virsien virsilauluilta 20.3. klo 18  

Sitä ennen voi pistäytyä Makasiinissa kahvilla klo 

17 alkaen. 

………………………………………….. 

Muistattehan ystävät ilmoittaa osoitteenmuutoksis-

tanne! Samoin jos saat uuden sähköpostiosoitteen, 

kerro se meille. Ja on PALJON halvempaa lähettää 

Vera lehdykkä sähköisesti, ilmoita siis sähköpos-

tiosoitteesi! 

…………………………………………… 

Muutenkin olisi mukavaa saada palautetta ja paran-

nusehdotuksia tai mitä asiaa mielessäsi onkaan pyö-

rinyt, tiedoksi meillekin. (Lisa 0404147893)  

……………………………………………. 

Riihimäen Idäntyön jäsenmaksu on vuodessa  

25 € ja pankkiin maksettaessa viitenumero 5050. 

Muistathan, että jäseneksi voidaan merkitä vain sel-

lainen henkilö, jonka osoitetiedot ovat meillä myös. 

Pelkkä tilinumero ei riitä! 

…………………………………………... 

 

      TIETOLAARI 

Varastoistamme lähti 22.2. rekkakuorma tavaraa Eestiin. Mutta 

vielä jäi jäljelle niin paljon tavaraa, että uusi kuljetus tilattiin 

huhtikuuksi. Talkooväkeä tuli mukavasti, tässä Tapani Vanhala 

ja Hannu Tuunainen 

Venjamin tuli omalla autollaan Pietarista suoraan Rii-

himäelle ensimmäistä kertaa ja yksin, pakkasta oli sil-

loin n. 30 astetta. Venjamin asuu miesten asuntolassa 

ja on kotoisin Baskiriasta. Hän ihastui Suomeen! 

Makasiinin avajaispäivänä tulivat matkallaan Ruot-

sista ystävämme Novgorodin invalidikeskuksesta 

käymään tauolla ja kahvilla. Vasemmalla johtaja 

Dima tyttärineen. 



Terveisiä Uusi Elämä-keskuksesta, 

Kotlin kylästä, Suomenlahden etelä-

puolelta. Kävimme siellä kolmen hengen ryhmänä 

tammikuussa ja helmikuussa. 

       On jo pitkä aika siitä kun olen viimeksi kir-

joittanut, mutta yhteydenpito tänne narkomaanien 

kuntoutuskeskukseen on jatkunut koko ajan. Ni-

mikkovauvaprojektimme jatkuu ja se on saanut 

vielä jatkoakin. 

      Nyt käydessämme kaikki tiedossa olevat vau-

vat, yhteensä kahdeksan olivat jo syntyneet. Li-

säksi tänä keväänä odotetaan vielä kahta uutta 

vauvaa. Kaikki vauvat ja heidän vanhempansa 

voivat hyvin. Myös keskosena syntynyt Venjamin 

on nyt 7 kuukauden ikäinen terve poikalapsi. 

       Viimeksi syntyneitä ovat  Konstansin Sadkov 

28.11, Anastasia Svinjatskovskaja  2.1. ja Alek-

sandra Belova 5.1. Lisäksi odotetaan vauvaa 

Kruglovien perheeseen huhtikuussa ja Partenazen 

perheeseen toukokuussa. 

      Viidellä vauvalla on nyt nimikkoperhe Suo-

mesta. Tätä asiaa he arvostavat oikein kovasti ja 

vanhemmat ovat tästä iloisia. Nyt kolmella vii-

meksi syntyneellä vauvalla ei vielä ole nimikko-

perhettä Suomesta, ei myöskään keväällä syntyvil-

lä vauvoilla. Rahankeräys äidinmaidonvastikkeen 

hankkimiseksi on edennyt  hyvin. Olen tähän 

mennessä vienyt heille rahaa tätä tarkoitusta var-

ten 3050 euroa. Riihimäen Idäntyö ry on omasta 

puolestaan varautunut tukemaan Uusi Elämä-

keskuksen toimintaa. Näin ollen kaikkien vauvo-

jen äidinmaidonvastikkeen hankinta on 

turvattu. 

      Koska nimikkoperheitä kaivataan 

vielä lisää, niin nyt on kaikilla kiinnos-

tuneilla mahdollisuus hankkia nimik-

kovauva täältä Uusi Elämä-

keskuksesta ilman rahallisia sitoumuk-

sia. Tässä asiassa voi ottaa yhteyttä 

minuun. 

     Mitä nimikkoperheeltä odotetaan? 

Ymmärrän niin, että tärkeintä on ru-

koilla lapsen tulevaisuuden puolesta ja 

hänen vanhempiensa puolesta. Sähkö-

postilla voi pitää yhteyttä. Osa van-

hemmista hallitsee englanninkielen ja 

löytyy tulkkeja jos yhteistä kieltä ei 

ole. Vanhemmat ovat innokkaita lähet-

tämään kuvia vauvoistaan. Pieniä lah-

joja voi lähettää ja käymään voi itsekin 

lähteä. Täältä Riihimäen seudulta käy-

dään  siellä useamman kerran vuodessa. 

Normaali vierailu kestää pari päivää. 

Viime syksynä järjestetty lastenvaatekeräys tuotti 

hyvin runsaan tuloksen. Kiitos siitä teille kaikille. 

Uusi Elämä-keskuksen lisäksi vaatteita on viety 

kolmeen lastenkotiin, joissa olen Anneli Helmisen 

kanssa käynyt jo vuosia. 

Paikkakunnat ovat Sieversk, Tolmatshevo ja Lo-

puhinka, kyliä Pietarin etelä- ja länsipuolella. 

      Vierailimme viimeksi keskosena syntyneen 

Venjaminin kotona. Vanhemmat Gubarev Gleb ja 

Julja ovat molemmat entisiä narkomaaneja, noin 

30-40-ikäisiä. He ovat päässeet eroon huumeista 

Uusi Elämä-keskuksessa, ovat uskossa ja kun ovat 

itse pelastuneet niin ovat jääneet Keskukseen pal-

velemaan ja kohtalotovereita auttamaan. Isä Gleb 

kertoi, että kuntoutuksessa on myös  kavereita jot-

ka ovat  vieroitushoitonsa lopulla ja  sanovat: joo 

nyt me on nyt  nähty tätä jo tarpeeksi, nyt me ha-

lutaan muualle, mitä te täällä vielä teette, miksi 

olette jääneet tänne? 

Viime viikolla Riihimäellä ja meillä kotona vierai-

li Keskuksesta ryhmä, kaksi perhettä, kahdeksan 

henkeä avustuskuormaa hakemassa. He veivät 

mm elintarvikkeita, vaatteita, patjoja sekä yhden 

jääkaapin ja pakastimen. 

Meitä oli vielä neljä suomalaista avustamassa hei-

tä rajalla Venäjän tullissa, yhteensä siis 12 hen-

keä. Yksi henkilö saa kerrallaan viedä vain 50 kg 

avustustavaraa Venäjälle.  

    Venäjällä on lama tai taantuma paljon syvempi 

kuin meillä  ja suuri osa kansasta on syvässä köy-

hyydessä vaikka osa kansasta on hyvinkin vara-

kasta 

Uusi Elämä 

 

Uusi Elämä keskuksesta kaksi perhettä käväisi hakemassa avus-

tuskuormia Riihimäeltä.  He olivat majoitettuna Ryttylän Lähe-

tyskoululla ja syömässä käytiin Jokisilla. Tulkkina oli Elvira 

Juronen.  



      . Tämä huono taloustilanne vaikuttaa myös Uusi 

Elämä-keskuksen toimeentuloon, sillä he saavat 

suurimman osan toimeentulostaan omasta yritystoi-

minnastaan. Avuntarve on siten jatkuva. 

Tällä hetkellä pyyntölistalla on lasten suksia monoi-

neen. Monojen koot  33-34-34-34-35-36-37. 

     Miesten jalkineista on aina puutetta erityisesti 

talvijalkineista ja suurista numeroista, koot 42 - 48. 

     Lastenvaunuja tarvitaan kahdet samoin kaikkia 

pesuaineita. Kaikki ehjät toimivat kodinkoneet kel-

paavat myös, siis jääkaapit, pakastimet, pesukoneet, 

tiskarit ym. 

     Mahdolliset rahalahjoitukset voi ohjata Riihimä-

en Idäntyö ry:n tilille 426211-233876, Muista myös 

tunnus: Uusi Elämä. 

         Kaikille matkoille on kiinnostuneiden mahdol-

lista lähteä mukaan, matkat tehdään pakettiautolla. 

Suunnittelen, että alkukesästä voisimme tehdä ryh-

mämatkan Kotliin Uusi Elämä-keskukseen ja laa-

jemminkin vanhalle Inkerinmaalle ja Pietariinkin, 

jos kiinnostuneita löytyy. 

Avustusprojektimme jatkuu!     

                                                    Tapani Vanhala      
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Koivukatu 21, 11710 Riihimäki 

Varasto Kylänraitti 3, Riihimäki 

Keräyslupa 2020/20113346 

myönnetty 20.10.2011 

voimassa 1.1.2012-31.12.2013 

 

Rengon Säästöpankki 426211-233876 

              FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

Lahjoitukset viite 5005 

 

Puh.johtaja Helena Jokinen 0503734070 

                herijok@elisanet.fi     

Sihteeri  Tapani Vanhala 0400307475 

                tapani.vanhala@kolumbus.fi 

Rah.hoit. Jari-Pekka Koppinen  0500715908 

Pirkko Arola  0405601374 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Heli Virtanen 0415164944 

Risto Jokinen 0403527055 

Lisa Klenberg   0404147893 

                 lisa.klenberg@inet.fi 

Tuulikki Huovinen   0405952807 

 

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 

Pitkästä aikaa koen, että haluaisin kirjoittaa teille 

hyvät Veran lukijat. Olen ollut Riihimäen idäntyös-

tä sivussa sen jälkeen, kun vankiloihin pääsy meiltä 

estettiin. Olenkin sillä välin siirtynyt 

mm evankelioimaan suomalaisia, kun Herra johdat-

ti erään evankeliointiporukan yhteyteen. Toisaalta 

en ole unohtanut myöskään minulle Israelissa nuo-

rena tutuksi tullutta juutalaistyötä ja sain olla kuu-

kauden siellä evankelioimassa, juutalaiset ovat 

evankeliumille avoimia. Nyt kun Idäntyön hallituk-

sessa olemme pohtineet , mitä ja miten sitä tekisim-

me, olen asiaa rukoillut .  

     Olen ollut Suomessa järjestettävillä venäjänjuu-

talaisten evankeliointileireillä. Olen puhunut 

IRRTV:n juutalaistyötä koordinoivan ja tekevän 

Pirjo Karttusen kanssa mahdollisuudesta tutustua 

heidän tekemäänsä juutalaistyöhön eli aikuisten raa-

mattuleireihin Suomessa, Hyvinkäällä. He järjestä-

vät leirejä 4-5 vuodessa ja niiden tärkein päämäärä 

on, että juutalaiset tulisivat uskoon Jeshuaan, heidän 

Messiaaseensa. Samalla opettaen sekä Vanhasta että 

Uudesta Testamentista ja esim. juutalaisista juhlista. 

Olen itse ollut muutamalla heidän leirillään avusta-

massa keittiössä, mikä on välttämätöntä työtä leirien 

mahdollistamisessa. Nyt haluaisin haastaa teitä, jot-

ka olette juutalaistyöstä kiinnostuneet:  Pirjo  

 

Karttunen toivottaa tervetulleeksi päiväksi, pariksi 

tai vaikka vain puoleksi päiväksi (esim. työn jälkeen 

illaksi)  tutustumaan IRRTV:n tekemään leirityöhön 

Hyvinkäälle 26.-30.3. Eli kuulet ja näet miten he sitä 

tekevät ja voit antaa Jumalan puhua, löytyisikö siitä 

jotain elementtejä siihen, mitä me Idäntyössä voi-

simme tehdä. Ainakin minua on innostanut jopa 

keittiötyö (joka en ole mikään keittiöihminen) sillä 

välin, kun kieltä ja työtä taitavat kertovat juutalaisil-

le Jeesuksesta. Ja ilo on yhteinen, kun yksikin on 

tehnyt ratkaisun Hänen puoleensa - ja usein heitä on 

ollut enemmänkin kuin yksi. Moni kuullessaan ken-

ties ensimmäistä kertaa Jeesuksen merkityksestä on 

ollut kosketettu siitä että hän on juutalaisten Messias 

ja Pelastaja. Siis tutustuminen leirityöhön voi olla 

osallistujan toiveen mukaan vain tutustumiskäynti, 

mutta on myös mahdollista osallistua jotenkin yksin-

kertaiseen keittiö- tai siivoustyöhön. 

   Jos olet kiinnostunut lähtemään niin ota yhteyttä 

puh. 041-5164944 tai sähköpostilla: 

 heli.irmeli.virtanen@gmail.com  

ja/tai omista ajatuksistasi juutalaistyöstä. 

     Jatketaan rukousta asian tiimoilta ja jaetaan Ju-

malan armon evankeliumia Jeesuksessa kaikin ta-

voin ja kaikille toivoo  

                             Heli Virtanen 

Juutalaistyöstä 

mailto:heli.irmeli.virtanen@gmail.com

