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Siunattua Siunattua Siunattua    

Joulun aikaa Joulun aikaa Joulun aikaa    

kaikillekaikillekaikille   
Riihimäen Idäntyön ystäville, 

tukijoille ja avustajille 
 
 

Uusi vuosi 2013  
on avautumassa. 

Rukoillaan  

edelleen toistemme puolesta, että  

Jumalan hyvä tahto tapahtuu  

meidän kaikkien elämässä 

Jumalan Valtakunnan kunniaksi  

 

           Pieni kiitosnurkka 
 

    Vuoden 2012 päättyessä ja katselles-
sa mennyttä aikaa kiitollisuus Jumalaa kohtaan 
on päällimmäisenä ajatuksena. 
 
Taivaan Isä, 
 - kiitos johdatuksesta vuoden kaikissa vaikeis-
sakin kysymyksissä 
- kiitos varjeluksesta liikenteessä ja kaikenlais-
ten vaarojen keskellä Venäjällä 
- kiitos kaikista Idäntyön uusista ystävistä, rukoi-
lijoista ja tukijoista 
- kiitos, että olemme selvinneet talouden haas-
teista jälleen tämän vuoden  
- kiitos, että olet antanut meille kärsivällisyyttä 
uusia näkyjä odottaessamme 
 - olet varjellut ja runsaasti siunannut yhteistyö-
kumppaneitamme Venäjällä  
               lisa@klenberg.inet.fi 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Joulun tähti 
 

Paimenet vartiossa kedolla 

valvoivat, odottivat Messiasta 

josta ennustettu on Raamatussa 

 kun äkkiä kirkas tähti taivaalla 

ja suuri kuoro enkeleistä 

ylistivät Jumalaa 

ja juuri syntynyttä Vapahtajaa 
 

Iloiten kiirehtivät Betlehemiä kohti 

sinne kirkas tähti heidät johti 

polvistuivat edessä Messiaan 

taivaan, maan Valtiaan 

täyttynyt on lupaus 

Jumalan armo laupeus 

 

Myös viisaat miehet itämaan 

jäivät kirkasta tähteä katsomaan 

tiesivät, se on merkki Jumalan 

näin ilmoitti Poikansa syntymän 

hekin lähtivät lasta kumartamaan 

mirhaa, suitsuketta, kultaa mukanaan 

 

Tallin ylle jäi tähti loistamaan 

nuorta perhettä kuin suojaamaan 

se kirkkaasti loisti Betlehemin yössä 

kuin valo, joka tulee ristin työstä 

uhri, joka vain voittaa pimeyden 

tuo elämään toivon armahduksen 

 

Jotain tästä Maria tunsi sydämessään 

kun Taivaan lahjaa piti sylissään 

hellien lapsen kapaloi 

joka hänelle ilon, - tuskaa toi 

hän tiesi, Poika on kaivattu Kointähti 

joka Isän sydämeltä lähti 

sovittamaan synnit maailman 

antamaan Isään uuden yhteyden 

kohtaamaan Jumalan rakkauden 

saamaan Iäisen Elämän kirkkauden 

 

Raili Salo 



              Vierailu Uusi elämä-keskuksessa 
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           Meillä on kaikki tehty oikein, he eivät meille 

mitään mahda, lopputulos tulee olemaan hyvä. Näin 

sanoi Natasha Matevosjan, Uusi Elämä-keskuksen apu-

laisjohtaja parin viikon takaisesta hyökkäyksestä Uusi 

Elämä keskukseen ja kaikista sen jälkeisistä tarkastuk-

sista. Meidän oma väki on saanut tapahtumista uutta 

voimaa, kaikki ovat kuin uudistuneita, tekevät työtä 

innolla ja nukkuvatkin vähemmän, jatkoi hän. 

       Aikaisemmin olimme Suomessa saaneet tietää, 

kuinka joukko naamioituneita miehiä hyökkäsi varhain 

aamulla 9.11. Uusi Elämä-keskuksen Kotlin toimipis-

teeseen. He herättivät vuoteistaan kaikki ihmiset, kerä-

sivät heidät yhteen ja kuulustelivat heitä iltaan saakka 

ilman ruokaa ja juomaa. Hyökkääjillä oli mukanaan 

myös koirat. Ihmiset olivat peloissaan ja pienet lapset 

joutuivat olemaan tunteja erossa äidistään. Esimerkiksi 

yhden kolmikuukautisen vauvan äiti pelästyi niin että 

hänellä maidontulo loppui kokonaan. 

       Syytöksiä satoi mm siitä, että keskus käyttää kun-

toutuvien ilmaista työvoimaa ja teettää heillä pitkiä 

työpäiviä. Kysymyksiä tehtiin myös millä he elävät, 

kuka heitä tukee, onko ulkomaisia tukijoita, mikä on 

heidän uskonsuuntansa. Henkilökunnan naiset alkoivat 

videoida tapahtumia ja hyökkääjiä. Tästä hyökkääjät 

pelästyivät, kun heidät voitiin tunnistaa. Keskuksen 

miehet alkoivat soitella sanomalehtiin ja radioon, että 

täällä on tällainen hyökkäys käynnissä. Heidän asian-

ajajansa saapui paikalle ja hän sanoi, että heidän ei tar-

vitse vastata hyökkääjien kysymyksiin.  

       Kohta hyökkäyksen jälkeen  he pitivät  lehdistö-

konferenssin, jonne saapuivat myös kuntoutuneiden 

äitejä. Lehdissä monet äidit kertoivat miten Uusi Elämä 

on pelastanut heidän poikansa tai tyttärensä. Lehdistö 

kuunteli heitä ja kirjoitti keskuksesta yleisesti myöntei-

seen sävyyn, vaikka toisenlaisia kannanottojakin oli. 

Jotkut halusivat lopettaa kokonaan tällaisen keskuksen 

ja rikollisten hyysäämisen. 

       Tutkimukset ja selvittelyt kuitenkin jatkuvat nyt jo 

kolmatta viikkoa. Asialla ovat vuorollaan kaikki eri 

viranomaiset. Mutta nyt he sentään ovat kohteliaita, 

sanoi Natasha. Muun muassa palotarkastus oli tehty ja 

siitä he selvisivät puhtain paperein, samoin jätevedet ja 

käyttöveden laatu on tutkittu. Käyntimme poislähtöpäi-

vänä viranomaiset tulivat tutkimaan miten heillä lapsia 

hoidetaan. Keskuksen toisen toimipisteeseen, Preob-

rasenkaan, tutkijat tulivat tuolloin vasta ensimmäistä 

kertaa. Myös sähkölaitteiden tarkastusta  odotettiin. 

     Keskuksen mukaan tutkimusten ja syytteiden takana 

on lähelle rakennettu Venäjän valtion suursatama  

Ust-Luga. Se haluaa laittaa kiinni keskuksen ja saada  

maat itselleen. Uusi Elämä on alun perin rakennettu 

käytöstä poistetun entisen mielisairaalan huonokuntoi-

siin rakennuksiin Preobrasenkassa ja myöhemmin he 

saivat ostaa tyhjilleen jääneen ja lähes raunioituneen 

varuskunnan Kotlissa. Silloin, n. 15-20 vuotta sitten, 

kukaan ei ollut kiinnostuneet näistä maista. Sataman 

tulo on muuttanut kaiken.  

     Natasha Matevosjanin mukaan aloitteen tekijänä 

heidän vainoamiselleen eli ilmiantajana on entinen pai-

kallishallinnon päällikkö ja hyökkääjinä olivat poliisit. 

Pari vuotta sitten alueella oli paikallisvaalit.  Paikalliset 

asukkaat olivat hyvin tyytymättömiä edelliseen kun-

nanvaltuustoon. Edellisen vaalikauden aikana uusi suu-

ri Ust-Lugan satamaprojekti lähti vauhtiin ja asukkai-

den mielestä kukaan ei hoitanut heidän etujaan. Uusi 

Elämä -keskuksen henkilökunnasta seitsemän henkeä 

oli vaaleissa ehdokkaina ja heidät kaikki valittiin val-

tuustoon. Ihmiset luottivat heihin.  He ovat nyt hoita-

neet paikallisten ihmisten asioita,  mm ihmisten vesi-

johtoja on uusittu ja erityisesti mainittiin, että varasta-

minen alueella on vähentynyt. Samalla he ovat huoleh-

tineet Uusi Elämä keskuksen eduista alueella. Edellä 

mainittu entinen paikallishallinnon päällikkö oli saanut 

väärinkäytöksistä ja varkaudesta kahden vuoden vanki-

latuomion. Hän oli maksanut  viisi miljoonaa ruplaa, 

että oli vapautunut vankilatuomiosta, kertoi Natasha. 

Arvattavasti hän oli myös  omalla asiallaan sekä samal-

la sataman asialla tavoitteena sulkea koko Uusi Elämä-

keskus ja saada heidän maa-alueensa käyttöön. Hän on  

muutenkin  harjoittanut erilaisia mustamaalauskampan-

joita keskusta kohtaan. 

    Nyt sitten eri viranomaisten tarkastuksilla yritetään 

löytää epäkohtia, joihin tarttua kiinni. 

    Meitä oli matkalla Kotliin neljän hengen joukko: 

Helena Jokinen, Elviira Juronen, Olavi Paavonen ja 

tämän kirjoittaja. Kysyimme voimmeko käydä myös 

Preobrasenkassa sekä sen lähellä olevassa Vibien ky-

lässä. Siellä asuu Elviiran lapsuudenaikainen ystävä. 

Näihin paikkoihin mennään uuden sataman ja sen suu-

rien ratapihojen ja öljy- ja  kaasuvarastokenttien ohi.  

Natasha kertoi, että Viron raja-alueen tarkastuksia on 

lisätty, mutta he ovat hyvissä väleissä rajavartiolaitok-

sen kanssa. Hänpä kysyy aamulla ja selvisi, että meillä 

ei ole mitään esteitä käydä haluamissamme paikoissa ja 

niin kävimme myös Preobrasenkassa ja Vibiessä.  Kot-

lissa näin myös oman ystäväperheemme lapsen Venja-

min Gubarevin. Hän syntyi keskosena ja joutui leikka-

usoperaatioon heti synnyttyään.     
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 Nyt hän on terve 1,5-vuotias miehenalku. 

   Muita  kuulumisia emme paljon ehti-

neet kysellä mutta saimme tietää, että he 

ovat luopuneet kokonaan omasta karjan-

hoidosta.  Aikaisemminhan heillä oli hy-

vin runsaasti sikoja, lampaita ja lehmiä. 

Nyt heidän karjasuojansa toimivat ulko-

mailta maahan tuotavien  eläinten karan-

teenipaikkana. Eläimet ovat heillä 4-6 

viikkoa, ennen kuin ne siirretään lopulli-

siin sijoituspaikkoihinsa. 

     Uusi valtatie satamaan uhkasi viedä 

heidän hyvin menestyvän saslik-

ravintolansa. Tien linjaus meni juuri tä-

män rakennuksen yli. Ratkaisuksi kes-

kuksen työntekijät keksivät siirtää raken-

nuksen kokonaisena uuteen paikkaan. 10 

tonnin nosturilla siirto onnistui hyvin. 

Alle pantiin vahvat palkit, joiden varassa 

nosto tehtiin ja noston ajaksi ikkunat 

otettiin pois. 

       Apulaisjohtaja Natashan tytär Diana on 

nyt iältään 1 v 7 kk. Hän on vanhin siinä 

vauvaprojektissa, jota Riihimäen Idäntyö on 

ollut tukemassa ja tukee edelleen. Natasha 

kertoi, että vauvoja on syntynyt nyt jo 12. 

Heistä seitsemällä on nyt suomalainen ystä-

väperhe Riihimäen Idäntyön kautta. Olisi 

mukavaa, jos jokaiselle vauvalle ja hänen 

perheelleen löytyisi ystäväperhe. Siispä, 

kiinnostuneet ottakaa yhteyttä! On kiinnosta-

vaa seurata lapsen kasvamista ja tutustua 

vanhempiin, joilla elämä on useinkin me-

nossa kovaa vauhtia parempaan suuntaan. 

    On helppo uskoa, kun Natasha Mate-

vosjan sanoo, että Uusi Elämä –

keskuksessa kaikki on tehty oikein. Ja 

että sen vuoksi heihin ei pääse kiinni.  

Keskus ei saa valtionapua koska eivät 

suostuneet korruptioon. Venäjällä se ei 

ole normaalia ja sen vuoksi he ovat sil-

mätikkuna. Monikin haluaisi käydä hei-

hin kiinni. He tietävät tämän  ja sen 

vuoksi hoitavat kaikki asiansa huolella.  

    Muistakaamme edelleen Uusi Elämä -

keskusta rukouksin. Tilanne ei vielä ole 

ohi. Vastapuolella on vahvat voimat, 

tosin ne ovat vain maallisia voimia. 

                                             Tapani Vanhala 

 

 

            

  Uusi Elämä  -keskuksen varajohtaja Natasha Matevosjan tyt-

tönsä Dianan kanssa. Kuten Natashan ilmeestä voi päätellä, Ju-

malan huomassa on hyvä olla vainonkin keskellä. 

Taustalla keskuksen neuvotteluhuoneen koko seinän peittävä 

kunniakirjojen ja diplomien kokoelmaa. 

 

     Alakuvassa matkaryhmä on vierailulla Kotlin pisteessä ja ta-

paamassa  Tapanin ystäviä Gubarevin perhettä ja pientä Venja-

minia, jonka elämää Tapani on seurannut syntymästä asti. 

Vasemmalta: tulkkimme Elvira Juronen, Julja Gubareva, 

Tapani ja Venjamin, Olavi Paavonen, edessä Gleb Gubarev 



 

 
Valveutunut uutisten seuraaja oli havainnut, että Oddasat, saa-
menkieliset uutiset TV1, kertoi maanantaina 12.11. Venäjän 
valtion toimintaan liittyviä tietoja. Norjan ulkoministeriä haasta-
teltiin siinä asiasta, että Venäjällä ollaan lopettamassa kansal-
listen vähemmistöjen kattojärjestöä. Tämä RAIPON niminen 
yhdistys Venäjällä on ollut yhteistyössä YK:n, Arktisen neuvos-
ton ja saamelaisjärjestöjen kanssa.    
    Nyt yhdistyksen tilit on jäädytetty ja toiminta estetty. Norjan 
ulkoministeri Espen Barth Elde on ottanut yhteyttä Moskovan 
viranomaisiin, Murmanskin kuvernaattoriin ja Venäjän suurlä-
hettilääseen. Yhdistystä syytetään mm siitä, että toimivat yh-
teistyössä ulkomaisten järjestöjen kanssa. Venäläisen nykylain-
säädännön mukaan kaikkia ulkomailta avustusta saavia järjes-
töjä pidetään vakoilijoina. Uutiset löytyvät  Teemalta.  
    Ehkä Uusi Elämä -keskusta tutkittiin osittain myös tämän ta-
kia, etsittiin mahdollisia yhteyksiä ulkomaille. Se olisi hyvä syy 
lopettaa toiminta.  
     Samaan aikaan kun Uusi Elämä keskukseen tunkeuduttiin 
naamiomiesten ja koirien voimin, muitakin vastaavia keskuksia 
vastaan hyökättiin. Venäjän eri uutiskanavilla oli uutisia ”Горад 
без наркотики” Kaupunki huumeita vastaan -yhdistyksistä 
Sverdlovskin alueella. Siellä oli syytteitä nostettu oletetuista ra-
hasotkuista tms. ja muutamia ihmisiä oli myös laittomasti pidä-
tetty.  
    Näiden järjestöjen internetsivut ovat tosi rohkeita. Julkisesti 
niissä kerrotaan erilaisia selviytymistarinoita ja Jumalan avusta 
huumeista vapautumisessa. Mutta kerrotaan myös, että se ja 
se henkilö toimii huumeita välittäen, kuinka sen ja sen kaupun-
gin poliisit tukevat ja suorastaan organisoivat tätä liiketoimin-
taa. 
     Beresovskin kaupungissa toimiva Jevgeni Roizman kirjoitti 
Kaupunki huumeita vastaan -yhdistyksen sivuilla: Yhdistyksem-
me on kansalaisten vallankumous huumekauppaa vastaan! 
Näin hän julisti vain kuukautta ennen tätä pidätysten perjantaita 
9.11.2012. 
 
     Vetoaisin erityisesti tänä päivänä kielitaitoa omaaviin 
ihmisiin:  
    SEURATKAA UUTISIA! Raportoikaa niitä facebookissa 
ja muilla omilla kanavillanne kaikkien tietoon.  
    Internetissä:    iGoogle ja sieltä valitsette: gadgetit ja 
niistä uutissivustoja. Mahdollista valita vaikka Venäjän, 
Yhdysvaltojen, Englannin ja Israelin tärkeimmät uutiskana-
vat. Kun vielä laitat ne etusivulle koneellesi, olet ajan her-
molla ja tiedät, mitä ja miksi.   
                      
Helena Jokinen 
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Kiinnostavia poimintoja uutissivustoilta  
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Ensimmäinen Idäntyön järjestämällä sa-

pattiaterialla 14.9. oli vieraana Karmel –

yhdistyksen toiminnanjohtaja Petri Kau-

hanen. Hän kertoi kokoontuneille vierail-

le sapatinvieton perusasiat. Kuvassa hä-

nen kanssaan keskustelemassa Tuulikki 

Huovinen, joka toimi aterialla emäntänä. 

 

Mitä on tapahtumassa Venäjällä? Tämä ky-

symys huolestuttaa suuresti sekä Venäjän seurakuntia 

että lähetysjärjestöjä. Viime vuosien tapahtumat kerto-

vat järjestelmällisestä yrityksestä pysäyttää evankeli-

ointitoiminta Venäjällä. Vastoin miljoonien Venäjän 

kristittyjen ja kansainvälisen yhteisön tahtoa Venäjä 

pyrkii palaamaan samoihin menetelmiin, joita käytettiin 

Neuvostoliitossa. 

     Elokuussa 2001 David Wilkerson varoitti, että Ve-

näjän seurakunnille on tulossa kovat ajat ja että rajoi-

tuksia valmistellaan. Tämä profetia on toteutumassa. 

    Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen seurakuntien sal-

littiin pitää ulkoilmatilaisuuksia, käyttää stadioneita, 

elokuvateattereita ja muita julkisia tiloja evankeliointi-

tarkoituksiin. Koulujen, sairaaloiden ja vankiloiden 

ovet olivat auki. Sotilaille voitiin järjestää jumalanpal-

veluksia. Ympäri Venäjää syntyi kristillisiä kustannus-

liikkeitä. Valtiontelevisio ja -radio näyttivät laadukkaita 

kristillisiä ohjelmia. 

Seitsemänkymmenen vuoden sorron jälkeen Venäjä 

hengitti vapaasti. Venäläisten kristittyjen kärsimykset 

olivat ohi. Toivottiin, että vaikeat ajat eivät toistuisi. 

    Nyt yleistä mielipidettä manipuloidaan taitavasti ei-

ortodoksisia kristittyjä vastaan. Seurakunnilta on evätty 

pääsy suurille valtion TV-ja radiokanaville. Valtaleh-

distö on aloittanut massiivisen parjauskampanjan pro-

testanttisia kristittyjä vastaan. Uskovien ei sallita kom-

mentoida tai kumota näitä syytöksiä. 

Seurakunnilta kielletään pääsy julkisiin tiloihin pitä-

mään tilaisuuksia. Protestantit eivät saa osallistua sosi-

aaliseen elämään, kuten humanitaarisen avun jaon hal-

linnointiin. Seurakunnat eivät saa enää toimia kouluis-

sa, sairaaloissa tai sotilaiden parissa. Stadionien vuok-

raaminen suuria hengellisiä tapahtumia varten on mah-

dotonta             

                 ( IRRTV ajankohtaisuutiset 2012) 

 
YLE uutiset 30.11.2012  

Lähteet: AP, Reuters      

Palestiinalaishallinto on saanut YK:n tark-

kailijavaltion aseman yleiskokouksen äänestyk-

sessä. Palestiinalaishallinto nousee näin tarkkaili-

jan statuksesta tarkkailijavaltioksi. Päätös syntyi 

yleiskokouksessa selvällä enemmistöllä äänin 

138-9. 41 valtiota pidättäytyi äänestämästä. 

     Tarkkailijavaltiona palestiinalaishallinto voi 

osallistua laajemmin YK:n toimintaan. Se voi 

olla edustettuna myös YK:n yleiskokouksessa, 

mutta ilman äänioikeutta. 

     Palestiinalaisten presidentin Mahmud Abba-

sin mukaan äänestys oli ainoa tapa pelastaa kah-

den valtion suunnitelma. 

     Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu 

luonnehti Abbasin lausuntoja vihamielisiksi ja 

myrkyllisiksi. Hän sanoi äänestyksen jälkeen tu-

loksen vahingoittavan edellisiä Israelin ja pales-

tiinalaisten sopimuksia. 

      Päätös syntyi YK:n yleiskokouksessa ylivoi-

maisella äänten enemmistöllä. Palestiinalaishal-

linnon tarkkailija-asemaa vastaan äänestivät Isra-

elin ja Yhdysvaltojen lisäksi vain Kanada, 

Tshekki, Panama sekä ryhmä pieniä saarivaltioi-

ta. 

        Ainakin 17 Euroopan maata kannatti pales-

tiinalaishallinnon tarkkailijavaltion asemaa. Näi-

den maiden joukossa olivat muun muassa Suomi, 

Norja, Italia ja Ranska. Britannia ja Saksa pidät-

täytyivät äänestämästä. 
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Vasemmalta: Mikko Krohn, Rauno Tuominen, (Tuula 

Savander ja Paula Sandberg pylvään takana) Jari-

Pekka Koppinen, Tuomas Tonteri, Minna Huistinoja,  

Raija Vesala ja Kalervo Laurikainen 

     Syyskokouksessa 4.11. Oikealta Jukka Järvi, Liisa 

Järvi, Heli Virtanen, Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova, 

Seija Somppi ja Terttu Tonteri. Lisa Klenberg jäi kuvan 

ulkopuolelle 

Riihimäen Idäntyön  

syykokouksen antia 
 

  Riihimäen Idäntyö ry:n syyskokous pidettiin Kirk-

kopuiston seurakuntakodissa 4.11. klo 16. Mukana 

kokouksessa oli 21 henkeä. 

        Syyskokous tekee hallituksen henkilövalinnat 

seuraavalle vuodelle, samoin seuraavan vuoden toi-

minnasta päätetään hyväksymällä toimintasuunni-

telma ja tulo- ja menoarvio. Keskustelu näistä asi-

oista oli vilkasta ja myös uusia ideoita saatiin uu-

den hallituksen eväiksi.  

     Ennen kokousta jo tiesimme, että moni hallituk-

sen jäsenistä oli syystä tai toisesta jäämässä pois 

tehtävästään, Pirkko Arola, Heli Virtanen ja Tuu-

likki Huovinen. Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 

oli myös miettimässä poisjääntiään, mutta onneksi 

jäi vielä hallitukseen. Juhlavuoden kunniaksi ta-

voitteena oli saada hallitusta nuortumaan ja sinne 

päin ollaan menossa.  

      Puheenjohtajaksi valittiin Jari-Pekka Koppinen, 

sihteeriksi Helena Jokinen. Muiksi hallituksen jäse-

niksi valittiin vanhoina Tapani Vanhala, Lisa Klen-

berg, Risto Jokinen ja Sanni-Maria Seppänen-

Kirjunova. Uusina tulivat mukaan Mikko Krohn ja 

Minna Huistinoja. Rahastonhoitajan valinta ei vielä 

tässä kokouksessa onnistunut, mutta saamme sii-

henkin tehtävään vielä pätevän henkilön. 

     Vuodenvaihteen jälkeen uusi hallitus ottaa Idän-

työn asiat hallintaansa ja ensimmäinen kokous pi-

detään heti 1.1. klo 15.30  Sipusaaren srk-kodissa 

ennen juhlalounasta. Tammikuun Vera –lehdykkä 

tulee kertomaan hallituksen jäsenten esittelyt ja hei-

dän näkynsä Idäntyön suhteen. 

     Mutta jo nyt voimme kaikki rukoilla hallituksen 

ja koko Idäntyön toiminnan puolesta. Rukouksem-

me voimme ulottaa myös Venäjälle, voimme ru-

koilla siellä asuvien ystäviemme ja kaikkien vaike-

assa elämäntilanteessa olevien puolesta.  

 

    Puheenjohtajakauteni päättyessä kiitän puolesta-

ni kaikkia hallitustyössä mukana olleita. Kiitos pa-

noksestasi Idäntyöhön!  

     Kiitos myös kaikille muillekin tässä Idäntyössä 

tavalla tai toisella mukana olleille!  

Jumalan siunausta teille kaikille! 

      Aion olla, jos Jumala suo, vuoden Idäntyön sih-

teerinä, ehkä vielä vuoden hallituksessa jos tarvi-

taan. Sen jälkeen aion väistyä taka-alalle rivijäse-

neksi. Nyt viimeistään on annettava tilaa nuorem-

mille ja uusille tuulille!                       

 

                                                  Helena Jokinen 
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Missä tarvitaan?Missä tarvitaan?Missä tarvitaan?   
 
       Vapaaehtoistyötä on tarjolla Idäntyössä! 

       Käteville tai vaihtoehtoisesti vain vahvoille 

miehille löytyy monenlaista puuhaa. Makasiinissa 

voisi käydä silloin tällöin entraamassa joitain lamp-

pujen katkaisijoita, vaihtaa pistotulppia, ruuvata hyl-

lyjä, korjata taulun kehyksiä tms. työkaluja vaativia 

töitä. Säkkejä nostellaan usein autoihin ja niistä 

pois, ei ihan huvin vuoksi, vaan että tavara kulkee 

eteenpäin. Kierrätys ja lajittelu eivät myöskään suju 

ilman tekijöitä. Siis jokaisen kunnolle sopivia pik-

kupuuhia ja ajan voi usein itse määritellä 

      Naisille tarjoamme mahdollisuudet lähes rajatto-

maan itsensä toteuttamiseen. Ompelutöistä, neulo-

misesta, askartelusta, pyykinpesusta ja silityksestä 

siivoamiseen. Monet naiset neulovat meille lapasia 

ja sukkia lapsukaisille. Vapaaehtoiset ostavat suk-

laata tai muuta hyvää ja tulevat paketointitalkoisiin. 

      Makasiinin päivystystä on tulevaisuudessa tar-

jolla entistä enemmän ja sen mukana tavaroiden ja 

vaatteiden lajittelua ja myymälän esillepanoa. 

      Idäntyö on alkanut järjestää sapattiaterioita noin 

4-5 kertaa vuodessa. Sen lisäksi meillä on muutamia 

muita ruokatarjoiluja. Niihin tarvittaisiin suunnitteli-

joita, taitajia ja apulaisia keittiöön ja ihmisiä järjes-

telytehtäviin.  

       Maanantai-illan kirkkokahvit keitetään Sanan ja 

rukoukseniltoihin lähes joka maanantai ympäri vuo-

den. Kahvinkeitto- ja varsinkin leipomisvuoroja voi-

sivat halukkaat myös varata, että syntyisi vaihtelua. 

       Jos kaipaat henkilökohtaisempaa kosketusta 

Idäntyön tekemään työhön, voit valita itsellesi oman 

nimikkolapsen tai perheen, jonka elämää voit tukea.  

Tällaisia lapsia on paljon, Pietarin lastenkodeissa, 

maaseudun köyhissä oloissa ja kuntoutuvien narko-

maanien perheissä. Uusi Elämä -keskuksen henkilö-

kunnan lasten kummitoiminta on lähtenyt hyvin 

käyntiin Tapani Vanhalan ohjauksessa, mutta viisi 

lapsiperhettä on sielläkin vielä ilman ystävää. 

     Mieti, mitä sinä voisit tehdä näiden lähimmäiste-

si hyväksi. Se voi olla jotain aivan muutakin, kuin 

mitä tässä on mainittu. 

   Yhdessä tehden saa hyvää mieltä, se on parasta 

masennuslääkettä. 

    Kiitollisuus ja luottamus kai-

ken hyvän antajaan, Taivaan 

Isään, kasvaa. 

 

    Ota yhteyttä Helena Jokiseen 

0503734070 kun haluat varata 

työvuoroja.  

Mitä tarvitaan?  
   
    Riihimäen Idäntyö ottaa vastaan  keräyspisteessään 

Makasiinissa  Riihimäellä Kylänraitti 3, sen aukioloai-

koina  avustuksia. Yhä edelleen Venäjällä on köyhiä 

perheitä ja laitoksia, joissa on pulaa perustarvikkeista-

kin.  

      Erityisesti tarvitsemme jatkuvasti lastenvaatteita ja 

näin talvisin erityisesti lämpimiä päällysvaatteita ja ken-

kiä. Vaippoja, ehjiä leluja, askarteluvälineitä ja lasten 

kirjoja myös. 

    Toinen jatkuva tarve on miesten vaatteista ja kengis-

tä.  

    Kaikkialle ovat tervetulleita myös vuodevaatteet  ja 

lakanat, kodin tarvikkeet ja astiat. Kunnossa olevat pe-

sukoneet ja jääkaapit, mikrot ovat myös tarpeen. 

      Tavaroiden ja vaatteiden pitää olla ehjiä ja puhtaita. 

Kenellekään ei voi antaa likaisia vaatteita, vaikka ne 

olisivat kuinka hyviä. Meillä on täällä Suomessa pesu-

koneet ja kuivausmahdollisuudet ja on pieni asia panna 

vaatteet koneeseen. Myös lasten kengät voi pestä ko-

neessa paitsi tietysti nahkaiset.   

      Otamme vastaan myös kirpputorilla myytävää tava-

raa. Yhä edelleen tuloistamme iso osa tulee kirpputori-

myynnistä. Myymme Makasiinissa ja Fellowship Storen 

kirpputorilla: naisten vaatteita, koriste-esineitä, tauluja, 

lamppuja, suomenkielisiä pelejä ja kirjoja, astioita. Huo-

nekaluja ja isompia tai arvokkaampia esineitä myymme 

myös internetissä tori.fi ja keltainen pörssi –sivuilla. 

     Huonekaluista ja isommista eristä pitää sopia tapaus-

kohtaisesti Risto Jokisen 0403527055 kanssa, joka vas-

taa Idäntyön kotimaan kuljetuksista. 

       Olemme huomanneet, että Jumala lähettää usein 

asiasta mitään tietämättömien ihmisten kautta juuri sitä, 

mitä sillä hetkellä tarvitaan. Tuojien kasvoilla näkee lii-

kutusta, kun he saavat kuulla, että juuri se, mitä he toi-

vat, oli pyyntölistalla. Esimerkiksi kerätessämme pikku-

lasten tarhaan Morhovaan tarvikkeita, saimme viikon 

sisällä 4 syöttötuolia. Sitä ennen saamiemme syöttö-

tuolien määrä oli nolla. Kukaan tuojista ei tiennyt Mor-

hovan tilanteesta mitään. Samaan aikaan saimme pien-

ten lasten vaatteita, leluja, askartelutarvikkeita ja katse-

lukirjoja runsaasti. Tammikuun alussa lähtiessämme 

matkalle Morhovaan, meillä on sinne runsaasti hyvää 

vietävää! Kiitos Jumalalle! 

Muistakaa tämä. Joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti 

kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mieles-

sään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Juma-

la rakastaa, 

Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on 

aina kaikki, mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.  

( jatkuu )                                     2. Korinttilaiskirje 9:7-15 
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Riihimäen idäntyö ry        
  Y 1877757-1 

Koivukatu 21, 11710 Riihimäki 

 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki Avoinna: ti-pe 12-18 

                                                      la-su 12-15 

Keräyslupa 2020/20113346 

myönnetty 20.10.2011 

voimassa 1.1.2012-31.12.2013 
 

Kantapankki 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 

Veran toimitus Helena Jokinen 
 

   Rakkaat Riihimäen Idäntyön  

ystävät ja talkoolaiset 
 

 Tervetuloa  

Uudenvuoden Uudenvuoden Uudenvuoden    

LounaalleLounaalleLounaalle   
   

1.1.2013 klo 14 alkaen 

Sipusaaren seurakuntakotiin 
Sipusaarentie 31 

Arpajaiset, joka arpa voittaa! 
 

 

Ilmoittautumiset 27.12. mennessä  

Helena tai Risto Jokiselle 

  

      

 

Lasten joululahjojen  

Paketointitalkoot 
Makasiinissa 

Keskiviikkoina 5.12.  

ja 12.12. klo 16 alkaen 

Tervetuloa talkoisiin! 

                        TILAA JOULULAHJKSI: 

Helena Jokinen: 

YHTEISEN TAIVAAN ALLA 

     Kirja kertoo Riihimäen Idäntyön historian ja 

tämän päivän tekijöistä                                   

    Kirja saatavissa Makasiinista, maanantaisin 

Sanan- ja rukouksen illoissa Keskuskirkossa sekä 

Uusi Kirjakauppa, Hämeenkatu 36, Riihimäki.                                                      

     Kirjan voi tilata myös Helenalta suoraan  il-

moittamalla osoitteensa ja maksamalla tilille 

FI2642621120007912 kirjan hinnan 30 € 

  

Riihimäen Idäntyö ry:n  

hallituksen  

ylimääräinen kokous 1.1.2013  

Sipusaaren seurakuntakodissa klo 15.30 

ennen juhlalounasta 

 

Tervetuloa! 

Makasiinin joulutori avoinna 

21.12.2012 asti  

Tervetuloa ostoksille! 

Joululomalla 22.12- 6.1.2013 

mailto:tapani.vanhala@kolumbus.fi

