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Rakkauden kuriiritRakkauden kuriiritRakkauden kuriirit   
  

     Terveiset Euroopan suurimmasta kristillisestä nuorten musiikkitapahtu-

masta eli Maata näkyvissä -festareilta Turusta 15-17.11. Kiitokset myös Riihi-

mäen seurakunnalle rennosta bussi-ja tapahtumajärjestelystä ja seurasta (by 

Kalle ja Eetu). 

        Tuon otsakkeen nimen olen napannut festareilla esiintyneen Idän ihmeet 

yhtyeen kappaleesta. Vaikken liiemmin kyseisestä ”orkasta” perustakaan, niin 

tuota oivallista nimikettä voisimme käyttää Riihimäen idäntyöstäkin. Tai aina-

kin se voisi olla tavoitteemme/mottomme tai johtoajatuksemme. 

         Siinä missä inhimillinen rakkautemme kuitenkin jää epätäydelliseksi on 

toinen, jonka rakkaus on pyyteetöntä ja pystyy täyttämään meihin ihmisiin 

sisään rakennetun rakkauden kaipuun. Tarkoitan nyt tietysti Jumalan rakkaut-

ta. Tätä viestiä voimme olla tällaisina epätäydellisinäkin viemässä toisille. Se 

rakkaus on myös lähestyvän Joulun todellinen sanoma. Jumalan Poika lähetet-

tiin maailmaan Vapahtajaksemme ja kuolemaan vuoksemme, pelastukseksem-

me. Seuratkaamme tähteä! 

      Pari uutta ja vanhaa lainattua kohtaa vielä rakkaudesta: 

 ”Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet 

hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän rie-

muitsee sinusta.” Sef.3:17 

    ”Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, 

ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus 

eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on 

tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”Room.8:38-39 

        Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2014  
           toivottaen Jari-Pekka Koppinen ja Riihimäen Idäntyö ry 

Venäjän Jouluna 8.1.2013 Joosef ja Maria olivat 

matkallaan Betlehemiin ja Jeesus lapsi syntyi tal-

liin Morhovassa. Näytelmässä pääosissa pastori 

Smirnov Igor Mihailovits ja lääketieteen opiskelija 

Rocio Villar Perusta.  

 

   Teemme jälleen matkan suoraan tänne tapahtu-

mapaikalle 6.1.-10.1.2014. Pitkän matkan lisäksi, 

mitä tällä kertaa koemmekaan? Ainakin vietämme 

joulua uskovien ystäviemme kanssa, julistamme 

evankeliumia vielä siitä osattomille, viemme joulu-

lahjoja köyhien perheiden lapsille, tarjoamme jou-

lun herkkuja. 

    Tule mukaan, saat omin silmin nähdä, mitä on  

aito ilo joulun  lahjoista ja yhteisestä uskosta. 
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Marraskuun matka Marraskuun matka   

Uusi ElämäUusi Elämä--keskukseenkeskukseen  
 

          Marraskuun 13-15. teimme matkan Uusi Elämä-

keskukseen Kotliin Matkalla olivat Tapani Vanhala, Ris-

to Ropo, Tuunaset ja tulkkina Sylvi Savolainen.  Illan jo 

pimennyttyä saavuttiin perille, jossa meitä oli halauksin 

vastaanottamassa keskuksen johtaja Sergei (eli Sasha eli 

Sancho Zvenjatskovskii).  Hän kertoi, että edellisenä    

  päivänä oli saatu voitto ylemmässä oikeusasteessa kor-

jaustarvelista-asiassa, joka oli hävitty alemmassa oikeus-

asteessa. Kaikki tarpeelliset korjaukset vaadituista oli 

tehty ja nyt oikeus totesi ne riittäviksi. 

           Iltapalan jälkeen klo 22 oli ensimmäinen iltahar-

taus, jossa meidät toivotettiin tervetulleeksi taputuksin ja 

iloisesti hymyillen. Riston kanssa olimme harjoitelleet 5 

yhteislaulua venäjäksi ja hanurilla säestäen niitä yhdessä 

laulettiin. Hartauden päätteeksi saimme rukoilla monien 

ihmisten puolesta, mm. eräs poika oli edellisenä päivänä 

saanut tiedon, että sairastaa AIDSia. Oli monenlaista hä-

tää, mutta oli ilo nähdä, että Herra on hoitanut edellisellä 

matkalla tapaamiamme ja nähdä positiivisia muutoksia 

heidän elämässään. 

        Edellisellä matkalla juuri sinne tullut Natasa oli vie-

lä siellä, mutta ilmeni, että hän oli lähdössä pois. Hänellä 

oli niin ikävä 9-vuotiasta tytärtään. Ennen lähtöä kuu-

limme, että hän oli vielä päättänyt jäädä, kun pääsi töihin 

keittiöön.  Herra kuulee siis rukoukset! 

        Aamulla pidimme aamuhartauden, jonka jälkeen 

asukkaat lähtivät omiin töihinsä. Meillekin luvattiin töitä 

vihannesten ja juuresten käsittelyssä. Saapuessamme 

kylmävarastolle, siellä oli menossa tavanomainen aamu-

rukous. Saimme kokeilla hapankaaliksi käytettävien kaa-

lien paloittelemista. Pelloilta korjatun sadon jalostami-

nen työllistää keskuksen asukkaita ja samalla tuo lisäar-

voa maan tuotteille. Yllättäen sähkökatko pimensi tilat. 

Jossain oli puu kaatunut sähkölinjalle. Tällöin Tapani 

lähti pitämään meille miehille ympäristöoppituntia alu-

eesta. Viereisen hallin vuotavalla katolla oli miehiä kor-

jaustöissä. Kävimme myös autokorjaamossa, jossa oltiin 

juuri korjaamassa Audin moottoria. Korjaaja kertoi käyt-

täneensä huumeita 20 vuotta ja iloitsi nyt uudesta elä-

mästään. Toinen mies korjasi ulkona kuorma-auton jääh-

dytintä. 

           Päärakennukseen oli tehty edellisen käynnin jäl-

keen uusi keittiö ja ruokailutila. Remontti oli vielä kes-

ken, mutta saimme ihmetellä miten paljon siellä oli saatu 

aikaan. Maalaustyö oli käynnissä parhaillaan. Työtä teh-

tiin aamusta iltamyöhään ja se edistyi ripeästi. Ruokailu-

tilasta oli tulossa todella viihtyisä ja jopa aistikas. Sei-

niin oli tehty mielenkiintoisia yksityiskohtia. Maalari 

kertoi, että seinälle tulee vielä maalaus viimeisestä eh-

toollisesta. 

Naisten jokapäiväisessä rukoushetkessä, jossa työnteki-

jät vuorotellen pitävät Raamatun opetuksen olivat muka-

na Kaisa ja Sylvi, ja lopuksi he antoivat naisille lämpi-

miä sukkia ja käsineitä, jotka otettiin kiitollisina vastaan. 

Erityisen onnellinen oli eräs vanhempi nainen, joka kärsi 

palelevista käsistä. Häneltä oli aikaisemmin paleltunut 

sormia ja osa oli amputoitu. Näin hän sai hyvän avun. 

Keskinäinen hoitaminen ja palveleminen on suuri osa 

keskuksen toimintaa. Vuorotellen kaikki ovat palvele-

massa toisiaan erilaissa tehtävissä. 

          Perjantain aamuhartauden päätyttyä tuli moni kiit-

tämään vierailustamme ja pyysi kädestä puristaen tule-

maan uudelleen. 

          Kiitos rukouksistanne, ystävät. Rukousten alla 

kulkien matka oli hyvä ja antoisa. Jos Jumala suo, pa-

laamme vielä uudelleen Kotliin näiden ystävien luo. 

                                   Hannu Tuunanen 

     Hannu autoverstaalla ja ryhmä tutustumassa uu-

den ruokasalin seinän kuviointiin. Toisella sivulla 

kuvat iltahartaudesta, jossa suomalaisten ryhmä sai 

olla jakamassa Sanaa ja musiikkia. 

                            Kuvat Hannu ja Kaisa Tuunanen 
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Ensikertalaisena Inkerinmaalla Ensikertalaisena Inkerinmaalla Ensikertalaisena Inkerinmaalla    
Uuden Elämän KeskuksessaUuden Elämän KeskuksessaUuden Elämän Keskuksessa   
 
     Tuunasen Hannu kertoi kerran kristittyjen yhtei-
sessä rukouskokouksessa olevansa menossa Ve-
näjälle ja sanoi, että joukkoon mahtuu vielä. Ilmai-
sin  heti valmiuteni lähtemään, mutta ensin ajateltu 
ajankohta ei sopinut minulle. Siihen tuli kuitenkin 
muutos ja niinpä 13.11. pääsin mukaan. 
      Otin eräästä lauluvihkosta viiteen lauluun ve-
näläiset sanat ja kopioin niitä kahtena versiona, 
kyrillisillä merkeillä kirjoitettuja yli kolmekymmentä 
ja helpommin meille luettavia muutamia. Laulut 
olivat minulle aika tuttuja olenhan yli kahden vuo-
den ajan käynyt entisen Uuden Kirkon alueella     
yhden ryhmän mukana evankeliumin asialla. 
       Oli mielenkiintoista tutustua Tapaniin, jonka 
sydämellä on voimakkaasti työ Venäjällä ja mm. 
Uusi Elämä keskuksessa. Matkan aikana myös 
Hannu ja Kaisa tulivat hyvin läheisiksi. Olimme 
vuosien varrella tavanneet, mutta totesin taas,        
että yhdessä työtä tehden tullaan parhaiten tunte-
maan toisemme. 

       Pilvisenä päivänä pitkä matka taittui yhä yh-
dentyvällä ryhmällämme ihan hyvin, johon myös 
tulkkimme Sylvi liittyi Hyvinkäältä, ja saimme siinä 
jo  opeteltua laulujakin. Perillä olimme hyvissä 
ajoin ennen iltatilaisuutta ja  saimme syödä Ser-
gein kanssa.                                                                                   
      Vasta 22.15 alkoi iltatilaisuus. Jaoimme laulu-
jen sanat kokoontuneille ja keskustelu loppui, kun 
soitin kappaleen hanurilla. Me ryhmäläiset toimim-
me  esilaulajina Sylvin kanssa. Hannun kanssa 
jaoimme Sanaa kuulijoille, jotka pitkästä työpäiväs-
tä huolimatta jaksoivat hyvin olla mukana. Lopussa 
monet tulivat esiin ja rukoilimme heidän puoles-
taan.  
        Suomen aikaan klo 5 eli klo 7 oli herätys ja 
aamupuuro klo 8, jonka jälkeen oli aamuhartaus, 
joka oli myös ryhmämme vastuulla. Koin, että Her-
ra auttoi meitä siinä. Myös käytännön työ ja kes-
kuksen toimintaan tutustuminen oli mieleen painu-
vaa. Oli valtavaa nähdä, kuinka vaikeuksien kes-
kellä, työtä tehden hoidettavatkin huolehtivat toi-
nen toisestaan lämpimässä turvaverkossa, jonka 
muodostavat uskovat työntekijät! Mitään häiriöitä 
ei ollut koko aikana.  
       Toinen ilta oli vielä antoisampi kuin ensimmäi-
nen ja lopussa taisi rukoilijoita tulla enemmän kuin 
ensimmäisenä iltana. Aamulla söimme kaikkien 
kanssa yhdessä, kuten eka iltaa lukuun ottamatta 
koko ajan. Mielestäni koimme jo melkoista yhteen-
kuuluvuutta koko joukon kanssa aamuhartaudes-
sa, jossa meidät toivotettiin tervetulleeksi uudel-
leen Uusi Elämä keskukseen.  
      Ennen kotiin lähtöä purimme vielä avustusta-
varat ja istuimme väljemmin Tapanin kyytiin.                     
       Sylvi selviytyi hyvin tulkin tehtävästään, jossa 
toimi ensimmäistä kertaa. Hän jäi pois ennen Pie-
taria ja saimme vähän katsella Pietarin laitaa, kun 
ei heti osuttu lyhimmälle tielle Sylvin jäätyä kyydis-
tä.  
       Kiitollisena hyvästä matkasta ja erikoisesti 
saumattomasta yhteistyöstä!  Kiitos esirukouksis-
ta! Jatketaan Uusi Elämä keskuksen tukemista ru-
kouksin ja muutenkin! 
                                               Risto Ropo   

Matkoille vielä mahtuu: 

 

Viipuriin 7.12. ostosmatka, yms 

Pietariin 13-15.12. julistamaan evankeliumia mies-

tenkotiin, tapaamaan kesäleirien lapsia lastenkotei-

hin, käynti Pyhän Marian kirkolla ja muita kohteita 

Morhovaan 6.-10.1.2014 

Katso netistä ajankohtaista tietoa! 
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RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     
      
Y 1877757-1 

Temppelikatu 11 a  4 11100 Riihimäki 

Keräyslupa 2020/20113346 

myönnetty 20.10.2011 

voimassa 1.1.2012-31.12.2013 

 

Kantapankki Riihimäki 426211-233876 

                                       FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

Lahjoitukset viite 5005 

 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki  

Avoinna ma-pe klo 12-17 
                                                 

Puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 0500715908 
                         jari-pekka.koppinen@elisanet.fi       
Sihteeri Helena Jokinen  0503734070  
                          herijok@elisanet.fi 

Rah.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824 
                           mikko.ilomaki@phnet.fi            
Tapani Vanhala 0400307475 
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 
Risto Jokinen 0403527055  
                              jokisenristo@gmail.com 
Lisa Klenberg   0404147893   lis@klenberg.fi 

Minna Huistinoja   

                          minna.huistinoja@saunalahti.fi 

Mikko Krohn  0407492594 

 

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 

 

Vera lehden toimitus,  

kuvat ja toteutus  Helena Jokinen 

Te kaikki vapaaehtoiset,Te kaikki vapaaehtoiset,Te kaikki vapaaehtoiset,   

kiitos kuluneesta vuodesta !kiitos kuluneesta vuodesta !kiitos kuluneesta vuodesta !   
 

      Vuosi ei ole kokonaan päättynyt ja vielä pitäisi jaksaa 

tehdä joulupaketit Idäntyömme lähimmässä piirissä oleville 

lapsille ja yksinäisille miehille.  

     Olemme varanneet tähän talkootyöhön viikot 48 ja 49 

Peltolassa. Aluksi ajattelimme tehdä niitä Makasiinilla, jon-

ne olisi helpompi kaikkien tulla. Peltolassa on sitä vastoin 

enemmän tilaa työskentelyyn ja vielä yksi etu, siellä voi 

tehdä paketteja myös päiväsaikaan! Tervetuloa siis Pelto-

laan, kyydittömät saavat kyllä kyytejä, soita Helenalle. 

Aloitamme tiistaina 26.11. klo 10 lähtien, iltaan klo 20,30 

asti, kuinka työväkeä riittää. 

      Vauhtia on riittänyt kaikille vapaaehtoisille koko vuo-

den. Miehille on ollut kuljetustehtäviä, kuormien lastausta, 

kierrätysmetallin keräystä, sopankeittoa, remonttipuuhia. 

Naisille on ollut Makasiinin päivystystä, muutakin kirppu-

toripyöritystä, leivontaa, erilaisia tarjoilutapahtumia, käsi-

työkerhoja, lastenleirin erilaisia tehtäviä. 

     Miehille on tullut uutena toimintamuotona kädentaito-

kerhot, sekä metallityö- että puutyöpiirit. Niiden kokoontu-

misajat löytyvät netistä ja halukkaat pääsevät niihin vielä 

mukaan. 

         Suuri osa Riihimäen Idäntyön avustuksiin ja kuluihin 

käytettävistä tuloista tulee kirpputoreilta ja erilaisista tem-

pauksista ja työsuorituksista. Siksi vapaaehtoiset työntekijät 

ovat työllemme elinehto. Heidän varassaan kaikki pyörii. 

On todella ilo, kun saamme mukaan uusia ihmisiä uhraa-

maan omaa aikaansa toisten hyväksi. Se on antoisaa ja tulee 

tietämään: antaessaan saa itse vielä enemmän! 

     Tärkeää osa tulonmuodostuksesta tulee lahjoituksista 

meidän työmme ystäviltä ja kannattajilta. Kiitos teille jokai-

selle, jotka olette antaneet varoistanne Idäntyön hyväksi! Se 

on suuri kunnianosoitus, jonka nöyrästi kiittäen otamme 

vastaan. Teemme parhaamme, että toimintamme olisi uh-

rauksenne arvoista ja rukoilemme, että se kantaisi satoa Ian-

kaikkiseen Elämään asti.  

 

       Kiitos teille kaikille rakkaille, uskollisille ru-

koilijoille, lahjoittajille, ahertajille, keikkatyö-

läisille, matkalaisille, kirjeidenkirjoittajille, ti-

leistä vastuuta kantaville, omastanne uhranneil-

le, kaikille, kaikille, vuodesta 2013! 
 

Tervetuloa 1.1.2014 klo 14 

Uudenvuoden juhlalounaalle  

Peltolaan 
yhdessä puolisoidenne kanssa, muistakaa ilmoittautua! 

 

                    Aloitamme uuden vuoden kiitoksella  

                                      ja toisiamme siunaten! 

     

Viroon on lähdössä 

taas 20000 kg rekkakuorma 21.11. ja lastausporukka 

on päässyt tuntien urakan jälkeen syömään.  

Kiitos jokaiselle lastaajalle, Rauno, Mikko, Hannu 

R, Terho, Tenho, Hannu T, Simo, Jari-Pekka, Risto, 

Tapani, virolainen kuljettaja ja ruuanlaittaja Mari! 


