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     Hiljattain puhuttiin kirkkovuoden teksteis-

sä valvomisesta kristillisessä elämässä. Tee-

maan liittyvässä raamatunkohdassa mainittiin 

ovenvartijasta, joka asetettiin isännän talon 

ovelle valvomaan, isännän poissaolon ajaksi. 

Ajattelin tuon kohdan eritoten puhuvan meille 

siitä miten niin kirkossamme yleisellä tasolla, 

kuin yksilötasollakin meidän on varjeltava 

tunnustustamme ja oppiamme vierailta vaiku-

tuksilta. 

Vahdin vaihto on nyt edessä Riihimäen idän-

työssäkin. Meillä vain sfäärit eivät ole aivan 

kirkollisen korkeita. Kuitenkin allekirjoittanut 

siirtyy vuoden alusta yhdistyksen hallituksen 

rivijäseneksi ja puheenjohtajan tehtävän ottaa 

haltuunsa Tapani Vanhala. Taivaan Isä Tapa-

nia tässä tehtävässä siunatkoon. 

      Mitä sitten päällimmäisenä kohokohtana 

muistelisin omalta kaudeltani. No ehkä kaik-

kein kivointa oli toissa kesäiselle Viron Mas-

sun lastenleirille osallistuminen. Oli hauskaa 

rääkkiä viroa ja nähdä miten sielläpäin toimi-

taan kristillisessä lapsityössä. Paljon muitakin 

juttuja toiminnassamme jää hienoina koke-

muksina mieleen. Kuluvan kauden talouslu-

kujen puristus taas oli sitä toimen ikävää 

puolta. Hienoa oli nyt tavallaan päättää kaute-

ni siihen, että kovasti ponnistelemamme avus-

tuskontti saatiin lopulta lähtemään 26.11 koh-

ti Pakistania. 

     Vielä sananen veren voimasta joka tänään-

kin vaikuttaa, NMB yhtyeen sanoittamana: 

”Ristin luota aloittaa, voit aina uudestaan. 

Veri tuo sinut parantaa, veri tuo se puhdistaa. 

Viaton uhri karitsan syyttömänä sinun puoles-

ta, Golgatalla ristiinnaulittiin, jotta sinä, sinä 

eläisit.” 

 

Terveisin tuleva ex-pj. 

Jari-Pekka Koppinen 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

JOULUKALENTERI 

SIUNATTUA JOULUA ja UUTTA VUOTTA 2015 

teille Idäntyön ystävät ja tukijat! 

 

    Pääsemme aloittamaan yhdistyksenä uutta vuotta uusin voi-

min. Ihmeellinen Jumalan siunaus on alkanut vaikuttaa kaikessa 

toiminnassamme syyskuussa olleen juutalaisten Uudenvuoden 

jälkeen. Matkoille löytyy nyt lähtijöitä, talkootöitä varojen hank-

kimiseksi on ollut tarpeeksi, jopa Makasiinin myynti on palautu-

nut normaaliksi vuoden jatkuneen kituuttamisen jälkeen. 

       Ensi vuoden alusta Idäntyön hallitus jatkaa työtään hiukan 

uudistuneena. Suurin muutos on Minna Huistinojan sijaan tullut 

Heidi Antinsalo. Muut jatkavat entistä työtään, mutta Jari-Pekka 

Koppinen vaihtaa Tapani Vanhalan kanssa tehtäviä, kokouksia 

johtaa siis ensi vuonna Tapani. Hallituksen jäsenet ovat: Tapani 

Vanhala Hausjärveltä, Mikko Krohn Hyvinkäältä, Mikko Ilomä-

ki Tervakoskelta, Heidi Antinsalo Riihimäeltä, Sanni-Maria Sep-

pänen-Kirjunova Hyvinkäältä, Jari-Pekka Koppinen Riihimäeltä, 

Hannu Tuunanen Riihimäeltä, Risto ja Helena Jokinen Hausjär-

veltä. 

      Muistakaa rukoilla Idäntyön ja sen tekijöiden puolesta edel-

leen, työ on vielä monin tavoin kesken, vaikka vainiot ovat jo 

vaalenneet. 

Helena Jokinen 

Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, 

veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Juma-

lalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa jär-

jellisellä tavalla. Room.12:1 
Mashakodissa Arina valmistaa iltapalaa 14.11. 



 

Terveisiä Uusi Elämä-keskuksesta 

 

        Meillä on loppusyksystä ollut hyvinkin vilkasta 

yhteydenpitoa Uusi Elämä-keskukseen. Meitä kävi siel-

lä loka-marraskuun vaihteessa viiden hengen ryhmä. 

Vastaavasti sieltä on lokakuun alun jälkeen käynyt tääl-

lä Hausjärvellä ja Riihimäellä ryhmiä parin viikon vä-

lein, yhteensä neljä kertaa. He ovat hakeneet täältä pää-

asiassa vaatetavaraa ja elintarvikkeita. 

       Uusi Elämä-keskus on kristillinen narkomaanien 

kuntoutuskeskus Venäjällä, vanhalla Inkerinmaalla lä-

hellä Eestin rajaa Katlin kylässä. Kuntoutettavat ja hen-

kilökunta lapsineen muodostavat yhteensä run-

saan   200 hengen yhteisön. Kuntoutettavia oli viimeksi 

käydessämme noin 130. Kuntoutusjakso kestää vuoden. 

Kuntoutusmenetelminä ovat yhdessä työskentely ja 

Raamattuopetus. Onnistumisprosentti on 70 ja selviyty-

misen peruste on selkeästi henkilökohtainen uskoontu-

lo. 

         Heidän toimintansa on palautumassa ennalleen ja 

ilmapiiri on rauhoittunut sen jälkeen kun viranomai-

set    yrittivät väkisin ottaa heiltä pois tämän  Katlin 

toimipisteen. Tämä yritys ei onnistunut ja he jatkavat 

toimintaansa  kuten ennenkin. 

      Meitä oli viimeisellä matkalla viiden hengen ryh-

mä, Kaisa ja Hannu Tuunanen, Ulla Kammonen, Kul-

lervo Vähätalo ja allekirjoittanut. Normaaliin tapaan 

pidimme siellä kaksi aamuhartautta ja kaksi iltahartaut-

ta. Näistä vastasivat lähinnä Ulla, Kaisa ja Hannu. 

Tulkkina oli Isä Grigori, Inkerin kirkon pastori. 

Heillä on suuri vastuu kuntoutettavien hengellisestä 

kasvatuksesta, se tuli selvästi ilmi. Aikaisemmin heillä 

on käynyt useampiakin pappeja, mutta kun vaikeudet 

jatkuivat, nämä ovat jääneet pois. Nykyään sielun-

paimenista vain Isä Grigori käy keskuksessa. Se myös 

tuli selväksi, että Grigori on luottohenkilö siinä talossa, 

hän on sen sielunhoitaja. Me rukoilimme jokaisen har-

taushetken jälkeen kaikkien halukkaiden puolesta, ja 

heitä oli joka kerta runsaasti, mutta lähtömme jälkeen 

Grigorilla oli vielä sovittuna seitsemän sielunhoitota-

paamista kuntoutettavien ja henkilökunnan kanssa. 

Käyntimme aikana laitoksen johtaja   Sergei Matevosy-

an erityisesti toivoi, että voisimme saada heidän laitos-

taan, tarpeitaan ja työnsä tuloksia tunnetuksi täällä Suo-

messa myös monissa muissakin seurakunnissa kuin Rii-

himäellä. Lupasimme yrittää. 

     Riihimäellä oli 17.11. taas käymässä 10 hengen ryh-

mä Uusi Elämä-keskuksesta. He olivat jo etukäteen 

pyytäneet mahdollisuutta esiintyä Riihimäen kirkossa 

Sanan ja Rukouksen illassa.  Mukana olivat Valeri ja 

Larissa Ostahin lapsineen, Irina Razova poikansa kans-

sa sekä kolme narkomaanien äitiä ja tulkkina Grigori. 

Jokaiselta äidiltä. oli oma poika ollut kuntoutuksessa 

Uusi Elämä-keskuksessa. Kaksi pojista oli jo kuollut, 

mutta äidit olivat onnellisia kun pojat olivat keskukses-

sa kuulleet evankeliumin ja antaneet elämänsä Jeesuk-

selle.  Valeri ja Larissa  sekä Irina kertoivat omasta elä-

mästään, huumeiden käytöstään  sekä pelastumista Uu-

si Elämä-keskuksen avulla. Harvoin kuulee Sanan ja 

Rukouksen illoissa yhtä vaikuttavia  todistuspuheen-

vuoroja. Esimerkiksi  Irina Razova oli piikittänyt itse-

ään 16 vuotta. Hän selvisi ja sai vielä 47 vuotta täytet-

tyään kaksi tervettä poikaa. Herralle kaikki on mahdol-

lista. Miehensä Segein kanssa heillä oli ennestään yksi 

tytär. 

        Grigorille kävi auton kanssa huonosti juuri tällä 

viimeisellä Riihimäen matkalla. Auto vain sammui kes-

ken ajon. Se hinattiin ensiksi Salpakankaalle, koska 

heillä oli siellä seuraava tilaisuus. Sieltä se hinattiin 

yötä myöten Kotkaan korjaamolle. Selvisi, että ongel-

ma lienee polttoaineen ruiskutuspumpussa ja luvassa on 

kallis korjaus. Koska remontit ovat halvempia Venäjäl-

lä, Grigori päätti että auto on saatava Venäjälle. Hän 

löysikin kohtuuhintaisen kuljetuksen. Mutta kustannus-

ten säästämiseksi se hinattiin vielä Säkkijärvelle Venä-

jän puolelle. Hinausmatkaa tuli yhteensä 250 kilomet-

riä. Mutta kaikki on Jumalan kädessä, sanoo Grigori. 

Niin myös auton tuleva korjaus ja rahojen löytyminen 

varaosiin ja korjaamiseen. 
 

                      Tapani Vanhala 
 

Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät en-

kelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mi-

kään tuleva, eivät mitkään voimat, ei korkeus eikä 

syvyys, ei mikään luotu, voi erottaa meitä Jumalan 

rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jee-

suksessa, meidän Herrassamme. 

Room.8:38-39 
 

JOULUKALENTERI 

Kuvassa Abvuodnavakanalin asuntolassa Vladimir ja Oleg, 

josta  pastori Igor kertoo 15.11.2014 



 

Matka Pietariin 14-16.11.2014 
 

Sain minäkin yli 10 vuoden miettimisen jälkeen mah-

dollisuuden lähteä käymään Pietarissa. Olin laittanut 

viisumin tilaukseen hyvissä ajoin. Viisumitoimistosta 

soitettiin, että viivästyy hieman. Tiistaina kuulin, että 

idäntyön auto ei ole ajokunnossa eikä kuskiakaan ole. 

Ei auttanut muu kuin luottaa lauluun: "Ajallaan, ajal-

laan, Jumalamme toimii aina ajallaan, Herra opetathan 

mua, aina odottamaan sua, sillä tiedän avun saan, mä 

ajallaan."  

 

Torstai iltapäivällä viisumi sitten kolahti postilaatik-

koon ja soitettuani Helenalle sain kuulla, että nyt olisi 

sekä kuski, että auto valmiina lähtöön. Tulemme hake-

maan pe aamuna klo 4.40. Valmistauduin lähtöön lä-

hinnä kirjaamalla kotiväelle viikonlopun toimintaoh-

jeet ylös. Yksi lapsista suuntaisi Turkuun Maata Näky-

vissä Festareille, toinen Helsinkiin käsipallon sarjape-

liin ja kaksi nuorinta olisivat isän kanssa kotosalla. It-

selleni pakkasin reppuun passin, hammasharjan ja hie-

man eväitä ja vaihtovaatteita. Tyttö- ja poikakoteihin 

viemisiksi ystäväni lähetti vihkoja ja kyniä. Suljin mat-

kan rukouksiin ja pyysin ystäviä ristimään kätensä ja 

muistamaan meitä viikonlopun aikana. Mieleeni nousi 

moneenkin kertaa Nehemia, jonka sydämellä oli lähteä 

Jerusalemiin rakentamaan muureja uudelleen. Nehe-

mia saikin kuninkaalta luvan lähteä. Nehemia rohkaisi 

rakentajia sanoen: "Taivaan Jumala on antava meille 

menestystä, ja me, hänen palvelijansa, nousemme ja 

rakennamme", Neh 2:20. 

 

Muurin rakentaminen oli yhteistä työtä, mutta Sanassa 

sanotaan, että kukin teki sitä omalla paikallaan. Samal-

la tavalla sain itsekin huomata matkan aikana, että 

kaikkia tarvittiin, niin Matti-kuskia, Oleg-tulkkia, navi-

gaattorina toiminutta Helenaa, Raijaa ja minua sekä 

taustalla olleita rukoilijoita, miestäni lastenvahtina ja 

Ristoakin, joka oli puhelimen päässä neuvomassa mm 

miten saadaan bensatankin korkki auki. Saamme kukin 

seistä muurin aukossa, ja se työ on tärkeää ja arvokas-

ta, sillä olemme kukin saaneet laittaa jalkaamme alttiu-

den kengät ja kuuliaisina kuljemme Jumalan johdatta-

maa polkua. "Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, 

jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun sil-

mäni sinua vartioitsee", PS 32:8. 

 

Matka sujui mukavasti. Kävimme perjantaina tyttöjen 

Masha -kodissa. Vaikkei meillä tulkkia ollut, niin joi-

tain ajatuksia saimme vaihtaa tyttöjen kanssa. Oli hie-

noa saada tehdä vastavierailu ja nähdä tutut tytöt, joi-

hin on saanut tutustua jo kahtena kesänä Peltolan las-

tenleirillä. Tytöt esittelivät huoneensa, kaappinsa, kou-

lutehtävänsä ja piirustuksensa. On tärkeää tulla näh-

dyksi ja huomatuksi. Saimme viedä pieniä tuliaisia ja 

toivon, että saan nähdä tytöt vielä moneen kertaan ja 

tutustua paremmin joko siellä Pietarissa tai täällä Pel-

tolassa. 

 

Lauantai aamuna haimme Olegin mukaamme ja ajoim-

me Kikkeriin vanhainkotiin, jossa tapasimme Lyylin ja 

Martan, jotka puhuivat suomea. Olivat mielissään, kun 

kävimme heitä katsomassa. Laulaa luikautimme vielä 

yhden laulun suomeksi muillekin mummoille teen 

juonnin jälkeen. Joskus yhdenkin ihmisen kohtaaminen 

voi olla tärkeämpää kuin yritys valloittaa koko joukko. 

Jumala näkee meidät jokaisen yksilönä ja Jeesus on 

sanonut olevansa siellä, missä yksikin on nälissään tai 

janoissaan tai yksinään. 

 

Iltapäivällä juutuimme ruuhkaan, joten suunnitelmista 

poiketen ajoimme poikien Nadeshda -kotiin. Olisimme 

voineet ottaa poikien kanssa pingis-matsin, muttei löy-

tynyt kuin yksi maila. Ehkä voisimme ensi kerran vie-

dä omat mailat ja pallot mukanamme, niin saamme 

poikiin eri tavalla kontaktia ja saamme tehdä jotain, 

mikä on pojille mieleistä. Jään mielessäni siunaamaan 

sekä tyttöjä että poikia ja rukoilemaan, että löytäisim-

me jonkin yhteisen aallonpituuden, niin että vierailum-

me voisivat saada jonkin erityisen paikan näiden nuor-

ten sydämissä. 

 

Lauantai iltana ajoimme miesten asuntolaan, jossa 

saimme ruhtinaallista palvelua, oli pelmeneitä, lettuja 

ja teetä. Olisin mielelläni kuullut enemmänkin entisten 

vankien todistuksia uskostansa. Saimme tavata heidät 

vielä uudelleen, kun sunnuntaina ajoimme kokoukseen 

Kuivusiin. Vaikka olosuhteet ovat vaatimattomammat 

kuin Suomessa, niin vastaanotto oli erittäin lämmin ja 

sekä laulut että puheet tuntuivat sydämenpohjassa asti. 

Se halu toimia, rakastaa ja käyttää niitä alttiuden ken-

kiä oli mieltä lämmittävää. Toivon, että voisin olla 

kantamassa näitä tapaamiani ihmisiä rukouksissa Ju-

malan eteen ja osaisin olla kontaktia luomassa tavalla 

tai toisella heihin jatkossakin.  

 

Joulukuussa on seuraava reissu ja saamme olla viemäs-

sä joulupaketteja. Tämä reissu kaikkine hajuineen ja 

makuineen ja tunteineen laittoi kuullut ja luetut tarinat 

elämään ja sain nähdä kuinka apu menee perille. Taju-

sin, miten tärkeää on kohdata toinen ihminen, olimme 

sitten kotona, tai matkalla. Kaikki meille on annettu 

lähimmäisiämme varten. Voi kun osaisimme jakaa 

omastamme!!! 

 

Seuraavaa reissua odottaen Heidi Antinsalo 
 

 

 



Kyllikki Koskela kirjoittaa: 
 

Uskaltaudun nyt tekemään jotain, mitä harvoin teen näin kirjal-
lisesti. Lähetän teille ajatuksia, joita koin saaneeni Jumalalta 
koskien Suomea ja erityisesti Suomen uskovia, kun olin ruko-
uksessa 6.7.2104 
'Tämä maa on kuilun reunalla. Siksi minun kansani tulee nous-
ta ja rakentaa rukouksen muuri tuon kuilun reunalle. Suomen 
olemassaolo on uhattuna. Suomen kutsu olla siunaus muille 
kansoille on uhattuna. Nyt ei ole kyse euroista, ei työpaikoista, 
ei taloudesta, vaan hengellisestä sodasta. 
Hengellinen sota käydään Hengen asein. Varustautukaa siis 
Jeesuksen omat Hengen asein ja astukaa yhteiseen sotarinta-
maan Suomen puolesta. Minä opetan teitä sotimaan. Te saatte 
voiton, jos näin teette. 
Kutsun yksilöuskovia, kutsun seurakuntia, herätän seurakunta-
ni Hengen, ja jokainen, joka kuulee minun ääneni, saa uuden 
Hengen täyteyden, uuden varustuksen ja niin tämä maa ja 
kansa saa kokea siunausten virtojen tulevan kaikille elämän 
alueille. Niin tästä maasta, Suomesta tullaan kertomaan todis-
tuksia kaikille kansakunnille siitä, mitä Jumala voi, jos Hänen 
omansa nousevat ja tekevät parannuksen ja etsivät Hänen 
kasvojansa. 
Älä kätke kasvojasi Häneltä, älä enää piiloudu, vaan astu esiin 
ja ota vastaan uusi Pyhän Hengen voitelu, uusi Jeesuksen ve-
ren puhdistus, uusi liittosi Hänen kanssaan ja luovuta ne kaikki 
asiat, jotka ovat tulleet esteeksi Jumalan ja sinun välillesi, es-
teeksi mennä Hänessä eteenpäin. 
Nyt on aika, että minä Jumala saan hallintavallan seurakun-
nassani. 

 

Pietarin Iisakinkirkon kupolin Pyhän Hengen kyyhkynen noin 100 

metrin korkeudessa. Kuva Heidi Antinsalo 14.11.2014 



 

UUTISIA VENÄJÄLTÄ 
 
     Haluan kertoa olevani erittäin kiitollinen avustanne 
kuluneen vuoden aikana. Vuosi 2014 on osoittanut 
maailmanlaajuisen tilanteen vuoksi vaikeaksi, mutta 
kunnia Jumalalle, että  te olette siitä huolimatta osoit-
taneet tukeanne avuntarvitsijoille. 
      Teidän ansiostanne monet  hätää kärsivät ihmiset 
ovat vastaanottaneet avun eikä palvelustyömme suin-
kaan ole hiipumaan, vaan laajentumaan päin. 
        Novgorodin alueella, Holmin seudulla ja nimen-
omaan Oscin kylässä ( lähellä Morhovaa) emme ole 
tehneet työtä vielä kahtakaan vuotta, mutta minun 
silmissäni tämä nimenomainen työ on kaikkein hedel-
mällisintä mitä teemme. Puolessatoista vuodessa, hel-
mikuusta 2013, palvelustyö oli tavoittanut ja tuonut 
apua kymmenille ihmisille. Olemme saaneet omistuk-
seemme kaksi taloa, melkein hehtaarin maata, sekä 
erilaisia kotieläimiä, kuten lehmän, kaneja, kanoja, 
hanhia, possuja ja viimeisimpänä viisi lammasta. Ta-
loissamme asuu yhtäaikaisesti noin kymmenen henki-
löä, he ovat kodittomia, entisiä vankeja tai vanhuksia, 
jotka ovat syystä tai toisesta ilman kattoa pään päällä. 
Ihmisiä, jotka olivat menettäneet tulevaisuuden ja toi-
von. 
       Todistuksena kerron 55- vuotiaasta Olegista, joka 
27, 5 vuotta elämästään vietti vankiloissa. Hän on in-
validi, terveytensä ja kaiken toivonsa menettänyt sii-
hen, että hänen vielä joskus onnistuisi päästä pois 
senkaltaisesta elämästä. Hän tuli keskukseemme kesä-
kuussa 2014, viitisen kuukautta sitten. Hän on löytä-
nyt takaisin toivon tulevaisuuteen ja opiskelee tällä 
hetkellä Mir raamattukoulussa Pietarissa ja valmistau-
tuu palvelustyöhön samassa tilanteessa olevien ihmis-
ten hyväksi, missä hän ennen itse oli. Oleg näkee nyt 
elämänsä uudessa valossa, koska Kristus on tullut hä-
nen sydämeensä ja haluaa kertoa siitä muillekin. Hä-
nen todistuksensa on vahvistanut meitä muitakin jat-
kamaan tätä työtä. Oleg kertoi kuinka hän ennen kym-
menien muiden tavoin vietti päivänsä Botkinsin sai-
raalassa, jossa annetaan lääkehoitoa ja ruokaa kodit-
tomille. Siellä hän yritti keskustella hoitohenkilökun-
nan kanssa etsien apua, mutta aina hän sai saman vas-
tauksen, ettei hänen tilanteessaan ole enää pois-
pääsyä, vaan elämä jatkaa vain syöksykierrettään. 
Kaikkien näiden kodittomien  tilanteessaan surullisinta 
oli kuitenkin se, että talvi tekee tuloaan. Joillekin näis-
tä kodittomista se olisi ensimmäinen, toisille ehkä vii-
meinen.  Kun ei ole kattoa pään päällä, kuinka selvitä 
Pietarin talvesta, sitä en ole vieläkään ymmärtänyt 
tämän 13-vuoden palvelustyöni aikana. Tiedän kym-
meniä ihmisiä, jotka eivät niistä selviytyneetkään. 
Tarkkaa lukua näistä kodittomista ei voi pitää, sillä täl-

laisilla ihmisillä ei usein ole henkilöpapereita, ei omai-
sia, eikä mitään yhteyttä ympäröivään maailmaan. 
Heidän hautakivissään ei tule olemaan edes nimiä. 
Mutta autamme heitä, joita voimme. Kerran viikossa 
Gerasimovien perhe tarjoaa  kaupoista kerjäämistään 
ruoka-aineista valmistetun lämpimän aterian oman 
kaupunginosansa asunnottomille. Jaamme heille myös 
samalla lämpimiä vaatteita. 
     Meillä Oscin kylän kahdessa talossa saa asua viralli-
sesti kymmenen ihmistä ja tällä hetkellä heitä asuu jo 
yksitoista, vaikka on vasta syksy. Siispä päätimme 
hankkia vielä naapuritalon, jotta voimme majoittaa 
yhteensä viisitoista henkilöä keskukseemme. Talon 
hinta ei ole järin suuri, 60 000 ruplaa ( n. 1400 e). 
Meillä ei vielä ole tarvittavia varoja, mutta uskomme, 
että Herra näkee ja auttaa meitä menemään uskossa 
eteenpäin. 
      Suuret kiitokset kaikille teille tukijoille, että me 
voimme viedä apua näille ihmisille. Teidän tukenne 
ansiosta ihmiset saavat jälleen elämän syrjästä kiinni, 
löytävät Jeesuksen Vapahtajakseen ja kertovat siitä 
muillekin. Näin he voivat opetella tekemään maatöitä, 
elää ja palvella muita samalla Taivaallisella rakkaudel-
la, jolla heitä on rakastettu.  
      Toivon näiden uutisien vahvistavan teitä, tämäkin 
todistus on osoitus siitä, ettei työnne ole ollut turhaa! 
Siunausta teille kaikissa teoissanne!   
              Siunatkoon Herra teitä kaikessa!  
              Mirotvorets seurakunnan pastori Igor Smirnov 

JOULUKALENTERI 

Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille 

osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, 

ja Hänen lapsiaan myös olemme. Tästä syystä maail-

ma ei meitä tunne, eihän se tunne Häntäkään. 1.Joh.3:1 

Artur ja hänen melko tuore vaimonsa työskentelevät yhdes-

sä vähäosaisten hyväksi Pietarissa Abvuodnavakanalin kes-

kuksessa. 



 

Idäntyön veteraani Anneli  

Riihimäen Idäntyön iältään vanhin, vielä aktiivisesti 

matkoilla mukana kulkeva jäsenemme Anneli Helmi-

nen täytti juuri 80 vuotta. Hän on yksi heistä, jotka 

ovat kauimmin ollut mukana vankilamatkoilla Venä-

jällä sekä yksi heistä, joka on tehnyt eniten matkoja 

evankelioinnin ja avustustyön merkeissä. Vauhti on 

edelleen hurja, viime vuoden joulukuusta lähtien hän 

on tehnyt 11 matkaa Venäjälle, siis kerran kuukaudes-

sa. Kukaan nuoremmistakaan Idäntyön jäsenistä ei täl-

lä hetkellä yllä tähän määrään. Parhaimpina vuosina 

matkoja kertyi 32 vuodessa, kertoi Anneli. 

     Keväällä 1993 Anneli kävi Vivamossa evankelista-

kurssiin ja Pietarissa hän oli ensimmäistä kertaa Reijo 

Loikkasen kanssa 1994. Tällä matkalla Klinu eli Reijo 

pyysi häntä hankkimaan Kolpinon vankilaan kyniä ja 

vihkoja. Ja siitä se lähti, Klinu alkoi soitella hänelle, 

että lähdetkö sinne ja sinne vankilaan. Klinu asui sii-

hen aikaan pitempiä jaksoja kerrallaan Pietarissa, mut-

ta tuli sieltä hakemaan Annelia ja muuta ryhmää Lah-

desta. Ensimmäisillä matkoillaan Anneli törmäsi myös 

Jorma Holmroosiin, joka ehdotti hänelle matkaa Tihvi-

nän vankilaan. Siitä alkoi yhteistyö Riihimäen Idän-

työn kanssa. 

     Alkuvuosina suomalaiset evankelistat otettiin hyvin 

vastaan pietarilaisissa vankiloissa. Myös johtajat olivat 

hyvin myönteisiä. Silloin sai myös viedä rajan yli suu-

ria määriä tavaraa vankiloihin, ruokaa, vaatteita, ken-

kiä ja hygieniatarvikkeita. Samaan aikaan kaikesta oli 

myös valtava pula, nälkä ja kylmä olivat vanki-

loissa jokapäiväistä. Myös Sana otettiin hyvin vas-

taan. Anneli muistaa Tihvinässä käynnin, jolloin 

ryhmä piti puheet kolme kertaa täydelle salille. Ensiksi 

olivat koolla naisvangit, sitten miehet ja vielä nuoret 

pojat. Kiertoteitse tuli hyvää palautetta, teette hyvää 

työtä, ilmapiiri oli monissa vankiloissa rauhoittunut. 

Vankiloiden lisäksi Anneli vieraili säännöllisesti eri 

lastenkodeissa. Matkoillaan hän on kulkenut monien 

eri kuljettajien kyydeissä. Viime vuosina useimmin 

kuljettajina ovat olleet Jorma Vuoti ja Tapani Vanhala. 

     Kaksi vuotta sitten Anneli kävi Volhovin narko-

maanien kuntoutuskeskuksessa. Siellä oli nainen, joka 

sanoi nähneensä Annelin ennenkin. Tarkemmin kun 

juttelivat, niin he olivat tavanneet Tihvinin vankilassa. 

Kyseinen nainen oli tullut uskoon vankilassa ja oli nyt 

tämän kuntoutuskodin varajohtaja.  

     Vologdan naisvankilassa Anneli tapasi nuoren Kat-

jan vuonna 1999, heitä yhdisti yhteinen sairaus, pso-

riasis, ja he aloittivat kirjeenvaihdon. Katja vapautui 

aikanaan ja palasi kotikyläänsä Räimälään, joka sijait-

see Laatokan pohjoislaidalla, vanhan Suomen rajan 

tuntumassa. Kirjeenvaihto jatkui ja Anneli kävi usein 

tervehtimässä Katjaa. Nykyään Katjalla on mies ja 

kaksi lasta ja ottolapsi. Anneli on avustanut perhettä 

niin taloudellisesti, kuin viemällä vaatteita ja jopa ra-

kennustarvikkeita. Nykyisin Katjan 10 vuotias Jegor-

poika on Annelin facebook-ystävä. 

    Anneli on hyvin kiitollinen kun hänellä on tällainen 

palvelutehtävä. Se on antanut elämään sellaista sisältöä 

ja rikkautta, jota sivulliset eivät voi kuvitellakaan. Hän 

on onnellinen siitä, että on saanut olla rohkaisemassa 

vankeja ja johdattamassa heitä Jeesuksen luokse. Hän 

on myös kiitollinen puolisolleen Juhanille, joka on tu-

kenut häntä ja osannut suhtautua ymmärtäen pitkiinkin 

poissaoloihin. Kannattiko sitä tulla ollenkaan kotona 

käymään, oli Juhani kerran kommentoinut kun Anneli 

oli kahden peräkkäisen Pietarin matkan välissä vain 

pikapikaa kotona käynyt. 

       Anneli on monivammainen, niin hän itse sanoo. 

On vaikea nivelreuma, psoriasis, sydämen rytmihäiriö 

sekä näkökyvyn 75% alenema. Näköalue on hyvin ka-

pea, kotona ei pysty edes kukkapenkkiä laittamaan, 

mutta matkalla ei vaivaa mikään, toteaa Anneli. 

    Nykyinen Venäjän viisumi on voimassa ensi vuoden 

marraskuuhun. 

      Kiitos Annelille näistä vuosista, hyvästä esimerkis-

tä. Kiitos Herralle tällaisesta evankelistasta! 

        Tapani Vanhala 

 

 

  

JOULUKALENTERI 

Herran Henki on minun päälläni, sillä Hän on voidellut 

minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut 

sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille 

vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Jes 61:1 
 

Matti Järvinen todistaa Herran teoista ja Oleg Osipov tulkkaa 

Kuivusin seurakunnan jumalanpalveluksessa 16.11.2014 



 Idäntyön arkisessa aherruksessa 

 

Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: Minä olen maailman valo. 

Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elä-

män valo. Joh8:12 

 

Eihän Jumala ole epäoikeudenmukainen, ei Hän unohda tei-

dän tekojanne ja rakkauttanne, jota olette osoittaneet Hänen 

nimeään kohtaan, kun olette palvelleet Hänen pyhiään ja yhä 

palvelette heitä. Hartaasti odotamme, että te itse kukin lop-

puun asti yhtä innokkaasti haluatte kokea yhteisen toivomme 

täyttymisen. Hepr.6:10-11 

 

Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki, mitä 

teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän Isänne, joka on 

Taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi. Mark.11:25 

 

Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelijaMatt.24:11 

 

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mi-

tä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. 

Fil.4: 6 

 

Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis 

Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuu-

seen. Matt 9:37-38 

 

Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei 

voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, 

niin ette tekään ellette pysy minus-

sa. 

Minä olen viinipuu, te olette oksat. 

Joka pysyy minussa ja jossa minä 

pysyn, se kantaa paljon hedelmää, 

sillä ilman minua te ette voi mitään 

tehdä. Joh15:4-5 

Ylhäältä: 

Mikko Ilomäki 22.11. saksalaisilla 

markkinoilla makkaraa myymässä 

muiden kanssa. 

Sabih ja Riitta Ul Masih sekä osa 

talkooporukkaa Pakistaniin lähe-

tetyn kontin pakkaustalkoissa 

Kullervo Vähätalo muuttotalkois-

sa 27.11.-1.12. 

Alakuvissa Kaija, Anna, Soili, ja 

Pirjo, venäläisille lapsille ja ko-

dittomille jaettavien joululahjojen 

pakkaustalkoissa   

 
 

Konttitalkoiden  

kuva  Wasim Ul Masih 



 

        

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 Jari-Pekka Koppinen 0500715908 

                                    jari-pekka.koppinen@elisanet.fi       

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070   

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

                                              mikko.ilomaki@phnet.fi            

Tapani Vanhala 0400307475 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Risto Jokinen 0403527055   

Minna Huistinoja        minna.huistinoja@saunalahti.fi 

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 alu-

eella. 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen 

 

Kikkerin vanhainkotivierailulla kävimme tutustumassa myös sen 

kirpputoriin. Vasemmalta henkilö talon väkeä, Matti Järvinen, 

Oleg Osipov, kirpparin myyjä, Heidi Antinsalo ja Raija Saari 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖN 

perinteinen ystävien, tukijoiden ja talkoolaisten 

Uudenvuoden juhlalounas on nyt  

 

LOPPIAISEN JUHLALOUNASLOPPIAISEN JUHLALOUNAS  
6.1.2015 klo 13 

Peltolassa 

Olet tervetullut puolison kanssa, pientä ohjelmaa,   

ja muista ilmoittautua! 

Riihimäen Idäntyö ry:n ”uusi” ajokki Toyota tila-auto, joka 

oli nopeasti hankittava Pietarin matkalle entisen Volkkarin 

tultua tiensä päähän.  

Riihimäentie 4310 Hikiä 
 

Aatto 40 €, koko ajalta  

yöpymisineen 80 € / hlö 
 

Ilmoittautumiset Helenalle 

viim 17.12. 

 Perinteisen  

JOULUN VIETTO 

  PELTOLASSA 

Aatto alkaa klo 12 joulurauhan 

julistuksella ja lounaalla, omaa 

ohjelmaa, musiikkia, joulusau-

nat, Juhla-ateria, osallistumme 

Hausjärven jouluaaton ehtool-

liskirkkoon klo 22. 

Joulupäivänä halukkaille Jou-

lukirkko tai hautausmaakäynti, 

Juhla-ateria, lasten ohjelmaa, 

leppoisaa ulkoilua tai oleilua ja 

kahvittelua. Perinteiset ruuat ja 

joululeivonnaiset. 

Tulevia matkoja: 

Matka Eestiin 16.12.   

Matka Venäjälle Uusi Elämä-keskukseen 27.-29.12 

Lastenkotimatka Venäjälle Kaloshitsyn lastenkotiin 

tammikuun 3.viikolla. Jäljellä on vain muutamia paik-

koja, kysy näitä matkoja Tapanilta. 
 

Viipuriin seuraavan kerran 17.1.  

Pietariin 12-14.12 ja 23.-25.1. ilmoittaudu Helenalle. 

 

Hengen uudistus kirkossamme 

 Talvikonferenssi  
Riihimäellä 16.-18.1.2015  

 

Riihimäen Keskuskirkko  

ja Kirkkopuiston seurakuntakoti, Kirkkopolku 2  

Ohjelma: www.hengenuudistus.fi 


