
Älä anna toiselle kalaa 

    opeta kalastamaan! 

    Mutta ilman ruokapalaa 

    ei voimaa saa muuhunkaan. 

       Siksi kala ensimmäinen 

       läheisen käteen tuo 

       uusilla askelilla 

       hän itse tekoja luo. 

 

2. Älä näytä toiselle tietä 

    mukaan käy kulkemaan. 

    Se ei taas tiepuoleen vietä 

    löydätte kestävän maan. 

 

3. Älä Sanaa unohda nostaa 

    valoksi vaelluksen. 

    Vapaaksi sovitus nostaa 

    ja armo vie taivaaseen. 

 

4. Älä koskaan toivoa heitä 

    Isä poistaa ahdingon. 

    Isän rakkaus hoitaa meitä. 

    Se ainoa voima on. 

 

5. Menet länteen tai suureen itään 

    käy enkelit saattamaan 

    ja Jumalan Isän katse 

    kaitsee matkan, kaiken maan. 

 

6. Kerran koittaa jo Herran päi-

vä 

    Kun Kristus kunniassaan 

    kaikista maan vankiloista 

    vie omansa kunniaan. 

 

7. Paljon tehtävää meissä riittää 

    kun peltomme kesken on. 

    Päivittäin saamme jo kiittää 

    tiellä Hengen auringon. 

 

  Pirkko Arola 

Kirj. keväällä 2012 

Tämän laulun sanoma tuli esiin 

juhlassa useissa puheissa. 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

LOKAKUU 2012 

 

VeraVeraVera   

Lopuksi Idäntyön 20 v juhlissa siunasimme toisemme 
 israelilaisen tanssin muodossa ja venäläiset ystävämme 
lausuivat lopuksi yhteen ääneen : amen!  
Kuva Minna Huistinoja 

PIENI KIITOSNURKKA 

 

- Kiitän Isää, kun Hän on huolehtinut ystävistä Pietarissa ja 

Samohvalovissa 

- Kiitos kaikista Idäntyön ihmisistä ja Isä siunaa varsinkin uu-

sia mukaan tulleita! t. PS 

- Kiitos Taivaan isälle ihanasta 20 v juhlasta! Saimme maistaa 

Valtaistuinsalin ilojuhlaa jo hiukan etukäteen yhdessä kaikki 

Jumalan pelloilla ahertavat!  

 Oli iloa ja naurua ja diplomeja riitti ja kiitoksia kaikille.  

 Ennen kaikkea, kiitos Jumalalle vahvasta turvasta, armosta ja 

johdatuksesta kaikkina näinä vuosina! t: lis ja muut 

- Shabat Shalom! Kiitos tästä sapattiateriasta, jonka saimme 

nauttia ja viettää ihanaa juhlaa juutalaisiin tapoihin tutustuen .

- Kiitos Jumalalle kaikista uskonveljistä ja sisarista matkan 

varrella! t: lis 

 

Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja 

iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Joka tällä tavoin pal-

velee Kristusta on Jumalalle mieleen ja saa ihmisten-

kin arvonannon Room. 14:17-18 

Kiitos! 
Kiitos! 



 

Riihimäen Idäntyö 20 vuotta!  

 

Venäjällä on menossa uusi valtion ja ortodoksikirkon 

vallan palauttamisen aika.   

      Turvallisuuspalvelu FSB (entinen KGB ) on laatinut  

strategian mustamaalata ja siirtää yhteiskuntaelämästä 

syrjään kaikki kristilliset seurakunnat lukuunottamatta 

ortodoksikirkkoa jo vuodesta 2010. Toisinuskoviin lyö-

dään leima: lahkolainen. Igor Smirnov kertoi, että televi-

sion tiedotuksessa niputetaan kaikkien uskonnäkemykset 

yhteen, baptistit, jehovantodistajat, buddistit, helluntai-

laiset, adventistit, ym, niin kuin kaikki näistä opettaisivat 

samoin.  

    Antisemitismin vahvistuminen on myös näkyvissä, 

kuulemme niistä sieltä täältä Venäjää. Joidenkin juuta-

laisten kohdalla aletaan puhua jo vainoamisesta ja jolloin 

on ollut pakko lähteä kotikonnuilta.  

    Israel on aina identiteettinsä löytäneelle juutalaiselle 

kotimaa, johon hän haluaa. Mutta kotiin pääsyä vaikeut-

tavat tänä päivänä syntyperätodistusten puuttuminen. 

Jumala varjeli ihmeellisesti nämä syntymäperätodistuk-

set aivan tänne 2000-luvulle asti, venäläisissä passeissa 

oli merkittynä siihen asti kansallisuus. Monet hävittivät 

vanhat dokumenttinsa sen jälkeen pitäen niitä rasitteena. 

Nyt niitä juuri tarvittaisiin. 

     Venäjällä on noussut  paljon pieniä seurakuntia parin-

kymmenen vuoden aikana. Joidenkin seurakuntien ope-

tus on melko kirjavaa. Suurin osa näistä seurakunnista 

kuuluu kuitenkin oman piispansa ja tunnustensa alle.    

      Venäjän Federaation Evankelisen uskon kristittyjen 

liiton johtava piispa Eduard Grabovenko vetosi kristittyi-

hin ”Älkää missään tapauksessa hellittäkö, vaan tehkää 

kaikki mahdollinen jatkaaksenne työtänne Venäjällä, kun 

vielä on mahdollisuus”. 

     Ja me jatkamme työtämme, tuemme kristittyjä ystä-

viämme heidän seurakunnissaan ja vainottuja juutalaisia.       

         Juuri tähän meidät on kutsuttu.               HJ 
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauskin  
ohjelmanumero juhlas-
sa oli Pisaran ryhmän 
esittämä Tulliballadi. 
Eva Halme on vuosia 
sitten kirjoittanut Saku 
-sammakon säveleen 
osuvat sanat, jotka  
kuvaavat tilanteita  
tullissa. 
Koppalakkiset  
tullimiehet esityksessä 
vetivät tiukkaa linjaa: 
Nilsjaa! Ei saa!   
Mutta loppu hyvin, 
kaikki hyvin. 
Hallelujaa!  
Kuva 
 Minna Huistinoja  

                        Riihimäkisten tulliballadi 
                           (sävel: Saku Sammakko) 
   

Helena venäjänmatkallaan, trallaa trallaa 

Jorma venäjänmatkallaan… 

Jukka venäjänmatkallaan 

Ohjaili täpötäyttä autoaan trallaa… 
 

Hän Venäjän tulliin saapuessaan, daadaa 

ja tarkastukseen joutuessaan… 

ja tullimiehen kohdatessaan 

pyysi leiman lappuun laittamaan, daadaa… 
 

Mutta tullimies lastia katsoessaan, ahaa ahaa 

Tavaraa tuimana tutkiessaan… 

Ja kuorman määrää mittaissaan 

sanoi: ”liikoja lähdit kuskaamaan” ahaa… 
 

Vaan Helena tuohon arveli, no jaa, no jaa 

Jormapa verkkaan lausahti… 

Ja Jukka partaansa mutisi 

et ”nää on valkattu tarkasti” no jaa, no jaa… 
 

”Ei ruokaa pruukata punnita, eiks vaan, eiks vaan 

        ja suurin osa on lahjoja… 

        ja lapsille mitä nyt vaatetta 

        ja hieman sairaalatarpeita” eiks vaan… 
 

Tullimies siihen urahti: nilsjaa, nilsjaa 

Ja palautusta jo uhkaili… 

Sitten jonnekin katosi 

vaan ykskaks paperin leimasi, davai, pasaluista! 
 

Helena Pietariin kaahatessaan trallaa, trallaa 

Jorma tihvininmatkallaan… 

ja Jukka kohti Novgorodiaan 

Hän ohjaili täpötäyttä autoaan, trallaa, halleluja! 

 

Eeva Halme  

Ensiesitys Idäntyön Uudenvuoden lounaalla  

Sipusaaren seurakuntakodissa 1.1.2005 

Elämme murrosvaiheessa 
 

 

 



 

Riihimäen Idäntyö 20 vuotta! Riihimäen Idäntyö 20 vuotta!   

 

 

  
2.9. JUHLINTAA 
 

Yläkuvassa pastori Aleksei Ka-
zakov vaimonsa Ljudmilan 
kanssa Pietarista, he olivat Suo-
messa ensimmäistä kertaa ja 
Pisaran ryhmä esitteli heille mo-
nipuolisesti hyviä vierailukohtei-
ta. Irina ja Sergei Milov Samoh-
valovista olivat ensimmäistä ker-
taa omalla autollaan ihan Riihi-
mäellä asti.  
 Ryttylän Kansanlähetyksen ti-
loissa oli heille varattuna yöpy-
minen. 
Kuva Benjamin Abramovits 
 
Alakuvassa Tyrmäryhmän esitys  
toiselta matkalta palaamisesta. 
Paidat vielä mahtuivat päälle 
Leena Leppäniemelle, Merita 
Saajokselle, Helena Jokiselle ja 
Liisa Järvelle. Lilja Skibjukia it-
ketettiin jälleen kertomalla   sel-
lissä kohdatuista nuorista tytöis-
tä ja heidän kyyneleistään.  
   Ainoastaan Raija Holmroos oli 
poissa tästä alkuperäisestä ryh-
mästä, joka aloitteli evankelioin-
tia Venäjän vankiloissa 1995. 
 Muistelimme poismenneitä ys-
täviämme, joiden kuvat olivat 
esillä muistopöydässä. 
 
        Kuva Minna Huistinoja 

      Yhdistys aloitti työnsä erityisesti vankilaevan-

kelioinnin ympärille. Siitä seurasi tietysti vankien 

perheiden tukemista, lastenkotityötä ja vapautunei-

den vankien auttamistyötä.  

    Tänä päivänä tuemme asunnottomien miesten 

asuntolatoimintaa. Siitä vastaa Pietarissa Andrei ja 

Ljuda Peshkov ja työryhmä. Lisäksi tuemme Mi-

rotvorets seurakuntaa, jota johtavat Igor Smirnov 

ja Andrei Murugov. Mirotvorets, Rauhantuoja, 

tekee monipuolista työtä asunnottomien, köyhien 

ja syrjäytyneiden parissa Pietarissa. Lisäksi he 

ovat kahden viime vuoden aikana aloittaneet lähe-

tystyötä maaseudulla, missä ei ole mitään hengel-

listä toimintaa ennestään. Seurakunta kokoontuu 

lauantaisin klo 15 Pyhän Mikaelin kirkossa, 2.krs. 

Vasilinsaarella, Pietarissa. 

   Parin viime vuoden aikana olemme tutustuneet 

myös hyvin pieneen Uusi sato -seurakuntaan. Sen 

pastorina toimii Aleksei Kazakov ja sen opetuksen 

piiriin tulevat tukemamme miesten asuntolan po-

jat. 

   Vähitellen olemme avanneet työtä juutalaisten 

parissa. Olemme tutustumassa messiaaniseen seu-

rakuntaan Pietarissa ja Lämmin Koti - yhdistyksen 

toimintaan Viipurissa. 

   Riihimäen Idäntyö yhdistykseen voit liittyä jos 

tunnet sen toiminnan vastaavan omaa vakaumusta-

si. Käytännössä vain ilmoitat jollekin hallituksen 

jäsenelle nimesi ja osoitteesi. Jäsenmaksu on 25 

€ / v. Lähetämme sinulle, mieluummin s-postina, 

Vera –lehden kuukausittain. Näistä lehdistä selviää 

tulevat tapahtumat ja tutustut ihmisiin ja tuen koh-

teisiin. Kotisivutkin meillä on! Kaikki tarpeelliset 

asiatiedot löydät joka lehden takasivulta. Talkoo-

työhön olet erittäin tervetullut, myymään, lajittele-

maan, kuljettamaan, facebookiin, matkoille, yms. 

Riihimäen Idäntyö  20 v. 



 

Riihimäen Idäntyö 20 vuotta! Riihimäen Idäntyö 20 vuotta!   

 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 
 

Rengon Säästöpankki 426211-233876 

              FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

Lahjoitukset viite 5005 
 

Puh.johtaja Helena Jokinen 0503734070 

                herijok@elisanet.fi     

Sihteeri  Tapani Vanhala 0400307475 

                tapani.vanhala@kolumbus.fi 

Rah.hoit. Jari-Pekka Koppinen  0500715908 

Pirkko Arola  0405601374 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Heli Virtanen 0415164944 

Risto Jokinen 0403527055 

Lisa Klenberg   0404147893 

                 lisa@klenberg.inet.fi 

Tuulikki Huovinen   0405952807 

 

Kotisivut:   www.riihimaenidantyo.fi 

Vera –lehden toimitus Helena Jokinen 

Riihimäen kirjaston aulassa 

 on sen aukioloaikoina nähtävissä 

 

 

 

valokuvanäyttely  
Lokakuun loppuun asti 

Kuvat Helena Jokinen ja Terho Pelkonen 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 
 

SYYSKOKOUS 4.11. 2012 
Kirkkopuiston  seurakuntakodissa klo 16 

 

Kahvitarjoilu, arpajaiset  

ja viimeisiä uutisia Pietarista. 

Pisaran lahjat jaetaan aktiiveille. 
 

Keskustelemme Idäntyön tulevaisuuden 

suunnitelmista ja valitsemme Idäntyölle 

hallituksen vuodelle 2013. 

TERVETULOA! 

MakasiiniMakasiini  
Riihimäen Idäntyön  

kirpputori, varasto ja avustusten  
keräyspiste 

Kylänraitti 3, Riihimäki 
Avoinna TI - PE klo 12-18 
             LA - SU klo 12-15  

SapattiateriaSapattiateria    
16.11. 2012 klo 18 

Sipusaaren seurakuntakodissa 
Puhujavieraina  

Pirjo ja Vladimir Karttunen IRRTV:stä 

 
Mukaan otetaan 45 henkilöä  
ilmoittautumisjärjestyksessä 

 puh Helena 0503734070 
Aterian hinta 15 € 

Idäntyön 20. juhlavuosiIdäntyön 20. juhlavuosi  

 

Helena Jokinen: 

YHTEISEN TAIVAAN ALLA 
 

- kertoo Riihimäen Idäntyön historian ja 

tämän päivän tekijöistä                                   

                                               Hinta 30 €  
Kirja saatavissa Makasiinista sen aukioloai-

koina, maanantaisin Sanan- ja rukouksen 

illoissa Keskuskirkossa klo 18 alkaen, sekä 

Uusi Kirjakauppa, Hämeenkatu 36, Riihi-

mäki.                                                      

Kirjan voi tilata myös Helenalta suoraan  

ilmoittamalla osoitteensa 0503734070 ja 

maksamalla tilille FI2642621120007912 

kirjan hinnan 30 € 

 

mailto:tapani.vanhala@kolumbus.fi

