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VeraVeraVera   

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Tervehdys Idäntyön Ystävät 
 

    Edellisesä Verassa kerroin Narvassa Eestissä asuvasta pastori Vladimir 

Batuhtinista. Narvan luterilainen seurakunta haettiin konkurssiin ja hänel-

lä ei enää ole palkan maksajaa ja lisäksi hänen menetti oman autonsa kon-

kurssipesälle. Kuitenkin hänellä on tallella kaikki seurakuntalaiset, joita 

hän ei halua unohtaa ja palvelee heitä edelleen vaikka ei palkan maksajaa 

olekaan.  

     Kerroin hänen toiveestaan löytää Suomesta edullinen auto, peltoauto, 

kuten hän sanoi. Asia oli esillä Idäntyön Uudenvuodenlounaalla ja pää-

timme kerätä kolehdin auton hankintaa varten. Kolehdin suuruus oli 550 

e. Saman tilaisuuden aikana löytyi myös auto. Erään jäsenemme poika oli 

luopumassa vanhasta autostaan. Teimme kaupat, hinta oli 500 euroa. Siis 

kolehtirahalla saimme auton ja jäi vielä bensarahaakin. Kiitos Herralle! 

Auto on Volvo V40 farmari. Sillä on jo ikää ja sillä on ajettu paljon. Jon-

kin verran myös korjasimme sitä Idäntyön lukuun, mutta kunnon käyttö-

auto. 

         Kutsuimme Vladimirin Riihimäelle autoa noutamaan. Samalla hän 

vieraili Sanan ja Rukouksen illassa Riihimäen kirkossa. Hän kertoi seura-

kuntatilanteesta ja hengellisestä tilanteesta Eestissä ja Narvassa. Samalla 

matkalla hän löysi myös kirpputoriltamme isot sähköurut, jotka lupasim-

me viedä hänelle seuraavan matkamme aikana. Lastasimme hänen auton-

sa täyteen elintarvikkeita ja vaatteita ja rukoilimme autolle pitkää ikää 

uudessa palvelutehtävässään. 

         Muuten vuosi on lähtenyt alkuun normaaliin tapaan. Helenan ryhmä 

on tehnyt Viipurin matkan sekä Pietarin matkan. Olemme hyvin iloisia 

uusista matkalaisista sekä uudesta kuljettajasta, Järvisen Matista. Myös 

Tallinnassa käytiin, vietiin avustuskuorma Suppiköögiin. Vaatetavaraa ja 

huonekaluja olemme saaneet runsaasti ja siksi olemme sopineet, että hel-

mikuussa vietäisiin taas iso rekkakuorma avustustavaraa Eestiin Rakve-

reen Vapaakirkon seurakunnalle. 

           Käsityökerhomme toimii innokkaasti Terttu Tonterin johdolla ja he 

ovat parhaillaan etsimässä omaa avustus-ja yhteistyökohdetta Tallinnasta 

Riihimäen seurakunnan nimikkolähettien Tommi ja Minna Nikin kautta. 

      Käykää Ystävät kirpputorillamme Makasiinissa, varsinkin te, jotka 

ette vielä tunne koko paikkaa. Ja kutsukaa myös tuttunne ja sukulaisenne 

tekemään sieltä löytöjä! Helena ja Marja ovat saaneet mahtumaan pieneen 

tilaan paljon mielenkiintoista nähtävää ja ostettavaa. Ja Marja mielellään 

tarjoaa kahvit asiakkaille! Sehän sijaitsee Mattilan teollisuusalueella 

osoitteessa Kylänraitti 3. Sinne voi myös toimittaa kaikkea Idäntyölle tar-

koitettua lahjoitustavaraa. 

"Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä 

sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen-

sauvallasi." Ps. 23:4 

                                     Tapani Vanhala 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

 

Helmikuu 2015 

Vladimir Batuhtin oli Riihi-

mäen Sanan-ja rukouksenil-

lassa 26.1.2015.  

Hänellä oli vakava sanoma 

meille kaikille: Olemme so-

dassa, jossa rajalinjat ja vi-

hollinen  ovat näkymättömiä 

mutta todellisia. Vain Juma-

lan kanssa voi voittaa. 
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  LAUPIAS SAMARIALAISEN UUTISIA    
 

      Pietarissa sijaitsevan turvakoti "Laupias samarialai-

nen" aloitti nykyisen itsenäisen toimintansa lokakuussa 

2004 Andrei Peshkovin johdolla. Vuonna 2010 se yhdis-

tyi "Uusi sato"-seurakuntaan, jonka pastorina toimii 

Aleksei Kazakov. Tällöin turvakotitoiminnasta tuli yhtei-

nen evankeliointi- ja palvelutehtävämme. Ensimmäisestä 

päivästä lähtien Uusi sato -seurakunnan veljet ja sisaret 

alkoivat pitää aamu- ja iltahartauksia asuntolassa ja ohja-

ta sen asukkaita raamatuntutkisteluun. Vuosien aikana 

toiminta on kasvanut. Tällä hetkellä meillä on käytettä-

vissämme 36 paikkaa yhteensä neljässä tarkoitusta varten 

vuokratussa kerrostaloasunnossa. Eikä tässä kaikki. 

Asunnot sijaitsevat tarkoituksellisesti eri puolilla Pietaria  

lähellä metroasemia, jotta asukkailla olisi kohtuulliset 

työmatkat. Kahdessa kaksiossa asuu miehiä, yhdessä sekä 

miehiä että naisia eri huoneissa ja neljäs asunto on yksiö 

naisille. Asukkaiden ikä vaihtelee 19:sta 70 vuoteen. 

      Turvakoti Laupias samarialainen auttaa eri puolilta 

Venäjää ja CHI maita työnhakuun tulleita ihmisiä. Elämä 

suuressa megapolissa ei ole yksinkertaista, kaikesta on 

maksettava: ruuasta, majoituksesta, kulkemisesta jne. 

Työn löytyminen paikkakunnalle muuttaneille ja pakolai-

sille vie aina jonkin verran aikaa. 

      Asuntolamme ovat avoimet kaikille, jotka tarvitsevat 

yösijaa, ruokaa ja vaatteita, kansallisuuteen, uskoon ja 

tunnustuskuntaan katsomatta. Heitä avustavat ammattitai-

toiset sosiaalityöntekijät sekä henkisesti että virallisten 

asioiden hoidossa. Asukkaita pyritään ohjaamaan mah-

dollisimman pikaisesti työnhakuun. Asuntoloissa ei salli-

ta alkoholinkäyttöä eikä tupakointia. Asuntolatoiminta 

perustuu kristilliseen lähetystyöhön. Ihmisille ei tarjota 

vain aineellista apua vaan heitä ohjataan raamatullisiin 

periaatteisiin, tavoitteena, että niistä tulisi osa elämää. 

Näiden uusien periaatteiden omaksumisen myötä elämän-

kysymykset alkavat ratketa, hengelliset silmät avautuvat, 

sydän pehmenee ja hymy on herkässä. Ne jotka vakavasti 

päättävät luopua aikaisemmasta syntisestä elämästään ja 

aloittaa uuden, saavat Jumalan huomiota ja huolenpitoa 

asuntolan työntekijöiden kautta. Joukossa on aina myös 

niitä, jotka eivät tällaiseen elämänmuotoon suostu, vaan 

joutuvat etsimään muita ratkaisuja. 

      Syyskuun 28.10.2014 oli seurakunnassa viiden henki-

lön kastejuhla, joista kolme, veli Sakarja sekä sisaret Kat-

ja ja Natasha, olivat asuntolasta. 

       Seurakunta "Uusi sato" rukoilee jokaisen puolesta, 

joka asuu tai on asunut asuntolassa ja tukee tarpeen tullen 

heitä aineellisesti. Laupiaan samarialaisen ja Uuden sa-

don päätavoite on kuitenkin hengellinen tuki. Neljän yh-

teisen vuoden aikana yli 300 on kuullut tätä kautta evan-

keliumin ja perehdytetty Jumalan sanaan. 

       Monet niistä, jotka ovat palanneet takaisin kotiseu-

duilleen, voivat siellä todistaa Vapahtajasta Jeesuksesta 

Kristuksesta, Isästä ja Pyhästä Hengestä! Siitä keitä ovat 

kristityt ja millaista on heidän elämänsä. 

     Laupiaan samarialaisen saamasta tuesta maksetaan 

asuntojen vuokrat, avustetaan matkakuluissa, hankitaan 

ruokaa, lääkkeitä, valokuvia henkilöpapereihin ja paljon 

muuta. Kiitämme kaikkia veljiä ja sisaria Jeesuksessa 

Kristuksessa, jotka ovat ottaneet osaa Jumalan työhön 

asuntolassa ja jatkuvasti ei ainoastaan aineellisesti vaan 

uhraamalla työtään, aikaansa perheineen ja kaikkia jotka 

rukouksin tukevat meitä. 

      Erityisesti haluamme kiittää suomalaisia kristillisiä 

järjestöjä Pisaraa, jonka johtajana on Eeva Halme ja Idän-

työtä, ryhmän johtajana Helena Jokinen, jotka osallistuvat 

aktiivisesti asuntola Laupiaan samarialaisen työhön. 

                                      

       Niin päättyivät Venäjällä vietetyt Uudenvuoden ja 

Joulun lomapäivät, jotka kestivät 11 päivää, ja taas on 

vastaanottokoti Laupias Samarialainen palannut normaa-

liin arkiseen aikatauluunsa. Ja samoin jatkuu taas Pyhien 

Kirjoitusten opiskelukin. On mukava nähdä, että haluk-

kaiden määrä raamatun opiskeluun on kasvanut, ja pai-

kallaolijat ovat valmiita työskentelyyn kello 20.00.  

       Tämän viikon aiheena oli ”Jumalan koko sota-asu”. 

Aika kului nopeasti. Jaoimme aiheeseen liittyvän materi-

aalin jokaiselle henkilökohtaisesti, niin että jokainen sai 

kokea Pyhän Hengen työskentelyn kohdallaan. Joskus 

jollain avautuu ymmärrys, ettei ainoastaan seurakunnassa 

käynti tai raamattu-opetukseen osallistuminen riitä, vaan 

konkreettinen muutos elämässä on mahdollista. Jokaiselle 

osallistujalle annettiin piirretty kuva ihmisestä, joka oli 

puettu sota-asuun. Lisäksi tehtiin testi 1-10:neen asteikol-

la, kuinka moni osallistujista oli hengellisesti suojautu-

nut, ja valmis vastustamaan paholaisen hyökkäyksiä.      

        Vastaukset olivat odotetusti moninaiset. Vastaajien 

Jumalan sanan tuntemus myös oli vaihteleva, samoin 

hengellinen kasvu. Opettajien ja oppilaiden iloksi opetus 

antoi kuitenkin uutta ajattelemisen aihetta. Syntyi halua 

huolellisemmin ja antautuneemmin noudattaa Jumalan 

vanhurskaita säädöksiä, eikä vain pakon sanelemana. 

Ja niin kuin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat 

häneen: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti 

olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuu-

den, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.”(Joh.8:31,32). 

Samoin me vilpittömässä rakkaudessa yritämme täyttää 

tämän Herramme ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen 

käskyn. 

 

      Me uskomme, että meidän Herramme siunaus virtaa 

kaikille, jotka ottavat osaa hänen työhönsä. 

Ottakaa vastaan kiitollisuutemme! 

        Ja säilyttäkää uskonne loppuun asti. 

   Rakkaudella Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa 

seurakunta "Uusi sato" ja asuntola "Laupias samarialai-

nen". 

 

Ljudmila Peshkova, Pietari 

 

Käännös: Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 
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Uusi Sato seurakunta on  

kokoontunut vuosia  

jumalanpalveluksiinsa  

elokuvateatterissa Pietarin 

pohjoisosassa. Joulukuun 

alkupuolella he saivat lu-

van vuokrata salia luterilai-

sessa Pyhän Elisabetin kir-

kossa Vasilinsaarella. En-

simmäisellä kerralla väkeä 

oli tavallista vähemmän 

mukana, mutta seurakunta-

laiset pitivät paikasta, 

”onhan tämä Jumalan huo-

ne!”  

Laitteistoa laulujen sanojen 

näyttämiseksi skriinille se-

kä niin tarpeelliseen teetar-

joiluun pitää vielä hankkia. 

Yläkuvassa Ljudmila Pesh-

kova toinen oikealta,  

Kira ja Ronja Salminenkin 

ovat kuvassa mukana. 

Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka run-
saasti kylvää, se runsaasti niittää.  
    Kukin antakoon sen mukaan, mitä on mielessään päättänyt, ei vasta-
hakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.  
       Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että 
teillä on aina kaikki, mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea 
hyvää. Onhan kirjoitettu: Hän jakelee, Hän antaa köyhille, Hänen hy-
vyytensä kestää ikuisesti.  
       Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa 
teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen ja Hän sallii teidän hyvyyten-
ne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa run-
saasti anteliaisuutta.  
        Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. 
Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan 
lisäksi saa yhä useammat kiittämään Jumalaa.    2.Kor.9:6-12 
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Idäntyön rukousiltoja 
 
 

Riihimäellä  Peltosaaren srk-kodissa (os. Jupiterin-

katu 5) kevään aikana 1.2., 1.3. ja 3.5.2015, sunnun-

taisin klo 18 
 

Edellisen talven aikana oli Riihimäen Idäntyöllä ker-

ran kk:ssa rukousiltoja Temppelikadulla Takkahuo-

neessa. Illat koettiin hyväksi, vaikka mukana oli vain 

pieni joukko työn ystäviä.   

Nyt rohkenemme kutsua mukaan isompaakin jouk-

koa jakamaan yhdessä niitä monia rukousaiheita, 

joita Idäntyön piirissä on. Peltosaareen on ehkä hel-

pompi löytääkin. 

Itse olemme saaneet kokea kuinka tärkeää on, että 

kotirintama muistaa matkalla olevia sekä monissa 

vaikeuksissa olevia ystäviä Venäjällä – ja nyt myös 

Pakistanissa olevaa seurakuntaa. 

Tarkoitus on jakaa yhdessä työssä ja matkoilla koet-

tua ja muistaa yhdessä työn eri alueita niin kotimaas-

sa kuin työmme kohteissa. Niistä voisi jatkaa tarken-

tamista vaikka alueittain/aiheittain - erityisesti ajan-

kohtaisiin asioihin paneutuen. Voit tuoda myös omia 

rukousaiheita, tuemmehan toinen toistamme.  

Tilaisuuksista tulee tieto lehteen ainakin tiistain seu-

rakunnan palstalle.  

Ole tervetullut rukoilemaan yhdessä! 
 

                Muutamia Idäntyön rukousaiheita: 

-Idäntyön varainhankinta ja muu talkootoiminta koti-

maassa 

-työn kehittyminen ja eteneminen Jumalan tahdon 

mukaisesti 

-Makasiinin toiminta ja sen vapaaehtoiset työntekijät 

-Peltolassa  tapahtuva leiri- ja muu toiminta  

-juutalaistyön näköalojen aukeaminen 

-Mirotvorets seurakunta ja sen toiminta: miesten 

asuntolat, Pyhän Olgan sairaalan avustaminen, pum-

mityö, tytärseurakunnat maaseudulla, opetustyö ja 

pastorit Pietarissa 

-Uusi Sato seurakunta,  pastorit ja opetustyö Pietaris-

sa 

-Laupias Samarialainen kuntoutuskoti Pietarissa, sen 

asukkaille uskon löytymistä ja vahvistumista 

-Novgorodin alueen maaseudulla, Morhovassa, Hol-

missa ja muissa kylissä tapahtuva evankelioimis- ja 

avustustyö 

-Uusi Elämä-keskus Kotlissa ja Preobrazenkassa, 

henkilökunnalle voimia ja viisautta sekä Sanan- että 

työn opetukseen ja kuntoutettaville Jumalan apua 

sisäisiin taisteluihin 

-Eestin eri seurakuntien avustaminen 

-Pakistanin kristittyjen avustaminen 

-Jumalan johdatusta ja varjelusta matkoille. 

                                               Hannu Tuunanen 

 

Kuvat ylhäällä: 

Tapani Vanhala sytyttelee ensimmäiset kynttilänsä 

Idäntyön puheenjohtajana Uudenvuoden juhla-

lounaalle Peltolassa, oikealla Hannu Tuunanen ker-

too vaikutelmistaan matkoilla Uusi Elämä keskuk-

sessa samassa tilaisuudessa. 

 

Viereinen kuva: 

Idäntyön kirpputori Makasiinilla työskenteli syys-

kuusta helmikuun 6. päivään työvoimaharjoittelijana 

Marja Nopea. Hän oli tosi hyvä työntekijä, positiivi-

nen, palvelualtis, ahkera ja kaikkien kanssa hyvin 

toimeentuleva.  Muistetaan häntä, että alkava opis-

kelu antaa uusia näköaloja elämään ja mielekästä 

työtä. 

 

Alhaalla: 

Hengen Uudistus kirkossamme Talvikonferenssin 

aikana tammikuussa työskenneltiin vapaaehtoisvoi-

min Kirkkopuiston seurakuntakodin keittiössä iloisin 

mielin ja sopuisasti. Kuvassa apulaisten isosta jou-

kosta vain muutama, Kaisa Tuunanen, Helena Syrjä-

lä ja Maria Krohn kiisselin maistajaisissa. 

Kontti Pakistaniin 
    Riihimäen Idäntyön lähettämä kontti vaatteita on saa-

punut Pakistaniin Karachin satamaan pari viikkoa sit-

ten. Seuraavana on edessä siirto maakuljetuksena n 

1200 km Lahoreen, yhteen sen kolmesta kuivasatamas-

ta. 

     Sen jälkeen paikalliset vapaaehtoiset kuljettavat 

vaatteet ja kengät eri kyliin köyhille kristityille.  

   Muistakaa rukoilla edelleen lähetyksen puolesta, on 

vielä monta mahdollisuutta rikollisille haitata vakavasti 

avun perillemenoa. Tämä on ensimmäinen kontti kristi-

tyille avunsaajille. 

    Sabih Ul Masihin Suomesta postin kautta lähettämis-

tä joululahjoista vain osa pääsi perille asti.  / HJ 
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Idäntyön hallitus 2015 
 

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa 

kokoukseensa päättämään kulloinkin ajan-

kohtaisista asioista. Jäsenillä on mahdollista 

tuoda asioita käsiteltäväksi ottamalla yhteyt-

tä kehen tahansa hallituksessa. Vera lehden 

takasivulla on siksi aina yhteystiedot. 

 

Idäntyön hallituksen jäsenten  

toimintavastuualueita: 

 

Tapani, puheenjohtaja: hallinto, edustami-

nen, Viro, Uusi Elämä -keskus ja lastenkote-

ja 

 

Helena, sihteeri: paperityöt, Vera, Makasii-

ni, Peltola, matkoja Pietariin 

 

Mikko I, rahastonhoitaja: raha-asiat, tilit, 

yhteydet seurakuntiin 

 

Hannu, varapuheenjohtaja: rukoustyö ja 

evankeliointi, vapaaehtoisten koordinointi ja 

yhteistyö, Uusi Elämä keskus 

 

Heidi: tiedotus, kotisivut, mainonta, lehdis-

tö, facebook (1.8. alkaen, Minna hoitaa nyt) 

 

Jari-Pekka: lastenleirit, Pakistan, yhteydet 

järjestöihin, vapaaehtoistyö 

 

Risto: (sairauslomalla 9.2.– 30.9.) kuljetus 

kotimaassa, kierrätys, Viro  

 

Mikko K: juutalaistyön koordinointi ja tie-

dotus, yhteydet IRRTV 

 

Sanni-Maria: yhteydenpito venäläisten ystä-

vien ja seurakuntien kanssa, käännöstyöt 

 

Moni asia jäisi hoitamatta, jos toimisimme 

näissä lokeroissa joustamattomina. Työ on 

hyvin monitahoista ja haasteita riittää ja uu-

sia ilmaantuu. 

 

Monesti kaipaamme talkoolaisia monenlai-

siin tehtäviin. Olisi oikein hyvä, jos te rak-

kaat ystävät antaisitte yhteystietonne meille 

rekisteriin, josta voisimme katsoa, mitä teh-

täviä kukin haluaisi tehdä. Se olisi ehkä 

miellyttävämpää, kuin lähetellä viestejä 

summamutikassa, kuten nyt tapahtuu. 

Idäntyöllä on tällä hetkellä sitoutunut, aktii-

vinen ja ahkera hallitus. Lisäksi monilla hy-

viä puolisoita tulemaan talkoisiin. 

Rukoilkaa Idäntyön hallituksen puolesta, 

että saisimme jatkaa työtä Jumalan tahdon 

mukaisesti niin kauan, kuin se on mahdollis-

ta. 

Peltolassa toiminnan lisääntyessä kaivataan apua Ma-

kasiiniin jo lähes joka perjantaille. 

Löytyykö vapaaehtoisia perjantaiapulaisia? 

Peltolaan voisi myös silloin tällöin ilmaantua apulaisia 

siivouksiin ja mankelointiin. 

Yhteydenottoanne odotellen, Helena Jokinen 
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          SUPPIKÖÖGISSÄ 
 

      Kun Tallinnan satamasta katsoo oikealle, siellä 

on niin pitkälle kuin niemimaata riittää, Koplin kau-

punginosa. Siellä sijaitsee Pohja-Tallinna Suppiköö-

gi, Soppakeittiö eli joukkoruokailupaikka. Se toimii 

neljänä päivänä viikossa. Kaupunki maksaa kulut 

mutta työt tekee paikallinen baptistiseurakunta. Sen 

ympäristö on vanhaa teollisuusaluetta ja aivan naa-

purissa on lukuisia kaksikerroksisia lähes hylättyjä 

asuintaloja. Alakerran ikkunat on laudoitettu umpeen 

mutta yläkerrassa joissakin taloissa vielä asutaan, 

sen näkee verhoista ikkunoissa ja ovelle vievistä ja-

lanjäljistä hiljattain sataneessa lumessa. Tänne Sup-

piköögiin on vuosien mittaan viety useita Idäntyön 

avustuskuormia, pääasiassa vaatetta mutta myös ruo-

katarvikkeita sekä helloja ja jääkaappeja.  

   Olin Tuunasen Hannun kanssa käymässä siellä 

tammikuussa. Meillä oli vietävänä huomattava mää-

rä elintarvikkeita sekä lisäksi talvivaatteita. Olimme 

siellä ennen ruoka-aikaa. Tarjoilusta vastaava Liivi 

Reilson kertoi, että heillä on nykyään torstaisin Alfa-

kurssi kello 12.00 alkaen niille ruokailijoille, jotka 

siihen haluavat osallistua. Muuten ruokaa on tarjolla 

klo 12-14. Koska päivä oli juuri torstai, kuuntelimme 

Alfa-kurssin opetusta. Kaksi opettajaa olivat baptis-

tikirkosta. Toinen puhui eestiksi ja toinen käänsi ve-

näjäksi. Salissa oli 50 istumapaikkaa ja se oli täynnä. 

Ruokana oli liha-makaroni-kasviskeittoa, teetä sekä 

leipää ja pullaa. Kaikkea sai niin paljon kuin halusi 

syödä. Osa joukosta vei keittoa omissa astioissaan 

henkilöille, jotka eivät itse päässeet tulemaan. 

      Ruokailijoita käy päivittäin yhteensä 200. He 

ovat kaikki elämän murjomia, suuri osa on syrjäyty-

neitä, yksinäisiä miehiä. On eläkeläisiä, työttömiä, 

invalideja. Ovella seisoi järjestysmies, mutta hänen 

tehtävänään oli vain osoittaa uusille tulijoille tyhjiä 

paikkoja pöydissä. Järjestys oli hyvä, ilmapiiri oli 

rauhallinen, ja se näki että ruokailijat todella arvosti-

vat tätä palvelua. Erityisesti kiinnitti huomiota miten 

ruokaa jakelevat vapaaehtoiset, vanhemmat naisih-

miset kohtelivat tätä ruokailijajoukkoa. He olivat 

ystävällisiä, rauhallisia ja he puhuivat nätisti tälle 

miesvaltaiselle asiakasjoukolleen. 

     Aiemmin siellä on käynyt myös evankelistoja 

kertomassa Jumalan sanaa. Heitä on ollut myös Suo-

mesta ja Norjasta. Ei ole kuulemma pitkiin aikoihin 

käynyt. Samoin Suppiköögiin on aikaisemmin tuotu 

avustuskuormia sekä Suomesta että Norjasta. Ei ole 

viimeisen vuoden aikana tullut, kertoi Liivi Reilson. 

Tänään asiakkailla olikin tavallista parempi päivä, 

sillä he saivat jokainen myös kotiin viemisikseen 

ainakin leipää vasta tuodusta kuormasta. 

                                        Tapani Vanhala 

Yläkuvissa pizzatilauksen tehneitä iloisia tyttöjä, 

sekä meidän omat Raija, Sinikka ja Matti.  

Alakuvassa Mikaelinkirkon vaatenaulakolla pastorit 

Andrei Murugov ja Igor Smirnov keskustelemassa 

ennen jumalanpalvelusta  
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 MATKA PIETARIIN 23.-25.01.15 
 

    Olin Pietarin reissulla Riihimäen Idäntyön kans-

sa  ensimmäistä kertaa. Pietari kaupunkina on tuttu 

minulle, koska olen asunut siellä pari vuotta. Meitä 

ohjasi Matti Järvinen ansiokkaasti Pietarin liiken-

teessä, matkassa oli myös Raija Saari ja tietenkin 

Helena matkanjohtajana. 

         Perjantaina kävimme Masha-kodissa, joka on 

tyttökoti. Helena oli saanut oivallisen idean, että 

ilahdutetaan tyttöjä käymällä ulkona syömässä. Tyt-

töjen mielestä asia oli vallan mainio. Kävimme lä-

hellä olevassa pizzeriassa, johon tytöt halusivat 

mennä, koska siellä olisi vähemmän ihmisiä. Katse-

lin tyttöjen tilaamista ja käyttäytymistä ravintolassa 

ja se oli todella mallikelpoista. Heillä täytyy olla 

hyvät, välittävät kasvattajat lastenkodissa. Vaati-

mattomia he olivat myös. Kun kysyimme, että halu-

atteko vielä lisää syömistä, niin katse oli sellainen, 

että halutaan, mutta he sanoivat, että nyt kyllä riit-

tää. Kun olimme ruokailleet, he keräsivät lautaset 

yhteiseen pinoon ja lasit samoin.  Huomaavaista 

ravintolan henkilökuntaa kohtaan, siitä astiat oli 

helppo viedä keittiöön. Matkalla kahvilasta tyttöko-

tiin huomasi kyllä, että olimme päässeet ainakin 

pikkutyttöjen suosiossa pari astetta eteenpäin. 

      Lauantaina tapasimme Ulitsa Kollontailla Pavel 

Dustsenkon, joka on tullut Pietariin Ukrainasta 

kymmenen vuotta sitten, tultuaan uskoon pari vuot-

ta aiemmin. Hän tekee työtä mm. narkomaanien ja 

alkoholistien parissa kaduilla. Tällä Avoimet sydä-

met seurakunnalla on Hatsinan alueella kolme kun-

toutuskotia aineista irti  haluaville. Niissä asuu noin 

80 miestä ja naista. Lisäksi seurakunta on lähettänyt 

parhaita työntekijäperheitä maaseudulle eri paikkoi-

hin perustamaan uusia seurakuntia, ensin kotiryh-

miä.    

      Pavelilla on unelma, että hän saisi kokonaan 

käyttöönsä elokuvateatterin, jossa nyt kokoontuvat 

sunnuntaisin jumalanpalvelukseen, johon kokoon-

tuu pari sataa ihmistä. Tällä hetkellä heillä on vuok-

rattu yksi pieni sali tuosta elokuvateatterista. Mutta 

hän haluaisi  käyttöönsä myös elokuvateatterin suu-

ren salin. Hänellä oli myös visio, että ulkoseinällä 

olisi iso skriini, jossa hän haluaisi näyttää hengellis-

tä ohjelmaa ja elokuvia. Hänellä on vahva usko sii-

hen, että näin tulee tapahtumaan. Voimme rukoilla, 

että näky toteutuu ja evankeliumi leviää myös tässä 

elokuvateatterissa julistetun sanan ja näiden eloku-

vien kautta. Tuo saattaisi olla mainio väylä, koska 

katuevankeliointi on kielletty, kiellon valvontaa 

vain ei vielä ole Pietarissa.  Josko tällainen valko-

kangasevankeliointi olisi sitten mahdollista  

     Sinä lauantaina, kun olimme käymässä Kollon-

taikadulla, noin viisikymmentä uskovaa oli lähetetty 

aamupäivällä Pietarin kaduille evankelioimaan ja 

heitä alkoi pikkuhiljaa palata, kun olimme poistu-

massa. Heillä oli mukanaan ihmisiä, jotka halusivat 

tulla kuulemaan lisää, kuinka Jumala voi muuttaa 

elämän. 

       Kolmelta menimme lauantaina Mirotvoretsin 

seurakuntaan, jonka pastorina on Igor Smirnov. Kä-

vimme katsomassa myös, mitä lapset tekevät, kun 

vanhemmat ovat jumalanpalveluksessa. Siellä oli 

erillinen huone, jossa oli kaksi innokasta nuorta, 

jotka vetivät ryhmää. Laulut olivat hyvin rytmikkäi-

tä, ja lapset hyvin mukana. Lisäksi mukana lau-

luosuudessa oli kaksi kitaristia. Tässä oli panostettu 

todella lapsiin, neljä aikuista ihmistä oli mukana  

lasten  pyhäkoulussa. Sinne oli tulossa lapsille myös 

kevyt ateria. 

       Illalla kävimme vielä poikakoti Nadeshdassa. 

Siellä myös kiinnitin huomiota, miten hyvin käyt-

täytyviä nuoria siellä oli, vaikka varmasti taustat 

näillä nuorilla ovat hyvin kirjavia ja vaikeita. Näin 

ollen täällä myös on välittäviä aikuisia kasvattamas-

sa. 

      Matka oli antoisa. Olen lukenut näitä matkaker-

tomuksia Vera-lehdestä, joten hieman tiesin, mitä 

tuleman pitää, mutta ajattelen, että aivan toisenlai-

sen kuvan toiminnasta saa, kun on mahdollisuus itse 

käydä paikan päällä. Aion jatkossakin osallistua 

näille matkoille. 

                         Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen  

Mies ja näky. Pavel on teettänyt tietokoneella kuvan, 

jossa on elokuvateatterin valokuvaan lisätty uusi kristil-

linen logo, skriini tyhjälle etuseinälle ja valtava määrä 

ihmisiä kokoontuneena katsomaan. 

      Miehen takana seinällä näkyy Pietarin kartta, johon 

on punaisella merkitty heidän seurakuntansa kokoontu-

vat kotiryhmät ja vihreällä sairaalat, joissa he käyvät 

evankelioimassa 



8  

 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     Y 1877757-1 

 

Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä 

           Oma säästöpankki Riihimäki 426211-233876 

                                              FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viestinä 5050 

Lahjoitukset: viestikenttään 5005 

tai yksilöity kohde ( esim lapsityö, Uusi Elämä, tms) 

 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki  

Avoinna ma-pe klo 12-17 

 

Peltolan Exoduskoti Riihimäentie 4310, 12240 Hikiä   

                                   

Puheenjohtaja Tapani Vanhala 0400307475                                

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070   

                                             jokisenristo@gmail.com 
Rahast.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824  

                                              mikko.ilomaki@phnet.fi    

Jari-Pekka Koppinen 0500715908    

                                      jari-pekka.koppinen@elisanet.fi          

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Heidi Antinsalo  

Risto Jokinen 0403527055   
Mikko Krohn  0407492594 

Hannu Tuunanen 0403503243  

                                      hannu.tuunanen@luukku.com 

              

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 

 

Rahankeräyslupa 2020/2013/4811: 

Riihimäen Idäntyö ry, rekisterinumero 188.646 

Myöntäjä Poliisihallitus, arpajaishallinto 

Toimeenpanoaika 7.5.2014-31.12.2015 

Toimeenpanoalue Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-

Suomen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakuntien alueel-

la 

. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen 

  Käsityöpiirin kuulumisia 
 

Idäntyön käsityöpiiri kokoontuu parillisilla vii-

koilla tiistaisin klo 13 – 16  Kirkkopuiston seura-

kuntakodin alakerrassa Sisäänkäynti on Narnian 

puoleisesta ulko-ovesta.  

Puikoilla, virkkuukoukuilla, neuleharpuilla ja 

ompelukoneilla syntyy erilaisia käsitöitä, jotka 

menevät Idäntyön kohteisiin joululahjoiksi ja 

muihin tarpeisiin. 

Nyt meillä on uutena viritelty yhteyttä Virossa 

Riihimäen seurakunnan nimikkolähettinä toimi-

vaan Nikin perheeseen. Minna Nikki on tutustu-

nut mm kehitysvammatyöhön.  Heillä on asema-

paikkana Tallinna, joten sinne on helppo mennä 

vaikka käymään! 

     Kevään kokoontumiskerrat: 

    3.2, 17.2, 3.3, 17.3, 31.3, 14.4,  

     28.4, 12.5 ja 26.5 

 

           Tervetuloa mukaan 

           Terttu Tonteri ja Raili Ylä-Tuuhonen 

 
 

Seuraavia Idäntyön matkoja: 

 

Viipuriin 7.2. , 7.3. 11.4., 9.5.Hinta 20 € 

Pietariin 20.-22.2., 20.-22.3., 17.-19.4. 

                15.-17.5. Hinta 70 € 

- ilmoittaudu Helena Jokiselle 

 

Eestiin ja Venäjälle Uusi Elämä keskukseen 

suuntautuvia matkoja n 1-2kk:den välein. 

- kysele Tapani Vanhalalta 

Hengen Uudistus kirkossamme ry 

Järjestää Yhteyden retriittejä ja Toivon 

lähde koulutusta myös Peltolan Exodus-

kodissa. 

Katso tarkemmin www.hengenuudistus.fi 

 

Sapattiateria Peltolassa  

6.2. klo 18 alkaen 

Puhujana Petri Kauhanen 

Hinta 16 € , muutama paikka vapaana,  

ilmoittaudu Helenalle 

Riihimäen Idäntyö ry:n 

lahjoitusten vastaanottopiste ja kirpputori 

MAKASIINI 
Riihimäki, Kylänraitti 3, Mattilan alueella 

 

Avoinna ma-pe klo 12-17 

 

Tervetuloa tutustumaan, ostoksille tai tuo-

maan vaate- ja tavaralahjoituksia 

 

Vapaaehtoisia myyjiä tarvitaan,  

ilmoittaudu! 


