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Evankelioimaan! 
 

Viime matkallamme kristillisessä narkomaanien kuntou-

tuskeskuksessa Uusi Elämä totesimme, että siellä tarvitaan 

myös evankeliointia, esirukouksia ja henkilökohtaista ru-

kouspalvelua. Meitä oli silloin Kotlissa Kaisa ja Hannu 

Tuunanen, Elviira Juronen tulkkina sekä allekirjoittanut. 

Vaikka viime aikojen epävakaat olot ovat vähentäneet 

kuntoutettavien määrää, niin  siellä on tälläkin hetkellä 60 

suoraan kadulta ja kellareista tullutta entistä narkomaa-

nia  kuntoutuksessa ja he tarvitsevat evankeliumia ja pe-

lastusta. Henkilökuntaa lapsineen on toiset 60 henkeä. 

Näille kuntoutettaville on joka ilta ja joka aamu hengelli-

nen tilaisuus. Pappeja siellä käy nykyään harvoin. Tilai-

suudet pidetään pääasiassa oman väen voimin, joten mei-

dänkin apumme evankelistoina, esirukoilijoina ja rukous-

palvelijoina  on hyvin tervetullutta ja tärkeää. 

     Seuraava matkamme Kotliin on  suunniteltu toteutu-

vaksi 13.-15.11. Jos asia kiinnostaa, tiedustele. 

Evankelioinnista vastaa  

                                      Hannu Tuunanen, 040-3503243  

kuljettajana on allekirjoittanut  

                                      Tapani Vanhala 0400-307475 

 

 

 

 

Uusi hallitus 

Lokakuun alkupuolella tuli Riihimäen idäntyöhön 
valituksi uusi hallitus. Vanhoja idäntyön konkareita 
oli jo jäämässä sivuun itse hallituksesta, mutta lop-
pumetreillä saimme muutaman heistä sittenkin jää-
mään. Hallituksemme jättää nyt Lisa Klenberg, jolle 
tässä välitettäköön kiitokset kuluneista vuosista. Uu-
tena hallitukseen tulee Hannu Tuunanen, joka itsel-
leni tullut tutuksi urbaaniunelmista ja kouluikäisten 
junnujuttu-illoista. Uudistuminen tuo toki vireyttä 
hallitukseen, mutta varmastikaan liian suuret muu-
tokset eivät olisi järkeviä. Saas nähdä minkälaisia yl-
lätyksiä tai uusia teitä toimintaamme on varattuna 
tulevana kautena. Kuluneena kautenahan mukaan 
tulivat nämä lastenleirit sekä Viron alueen uudet 
kohteet. Varmasti oli kannattava päätös Helenalta ja 
Tapanilta jäädä tässäkin mielessä hallitukseen vai-
kuttamaan. 
Taivaan Isä johtakoon työtämme alkavallakin kau-

della.  

                                 Jari-Pekka Koppinen 

    Saimme pitää reilun viikon vierainamme  

Gulja Mirzamehdovaa ja hänen tytärtään Nodraa 

ensi vierailulla Suomessa He asuvat  pienessä Mor-

hovan kylässä Novgorodin alueella ja kasvattavat 

lehmikarjaa.   

    He halusivat tutustua suomalaiseen lypsykarjati-

laan ja pääsimme vierailulle  Sälinkäälle. Meidät 

otettiin vastaan erittäin vieraanvaraisesti ja ystä-

vällisesti ja esiteltiin kaikki, mitä vieraat halusivat 

nähdä ja tietää.  Kuvassa  Gulja, emäntä Outi 

Kuisma ja Nodra. Nodra sai kokeilla lypsämistä 

lypsyasemalla. 

      Nodra sanoi kotimatkalla: täällä Suomessa on 

kaikki  niin kuin taivaassa, me siellä kotona olem-

me  aivan alhaalla maassa. 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

 VeraVera 



 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

    Pastori Andrei Murugov tuli Pietarista kerto-

maan lähetysiltaan kokoontuneille kuulijoille 9.10. 

Mirotvorets seurakunnan toiminnasta. Andreille 

oli myös ilo nähdä, että työllä on edelleen ystäviä 

ja tukijoita, kuulijakuntaa illassa oli noin 40. 

       Mirotvorets seurakunta on aloittanut toimin-

tansa v 2001 ja on Idäntyön tärkein tukikohde. 

Tällä hetkellä seurakunnan kokouksissa käy n. 80 

henkeä sunnuntaisin. Lisäksi heillä on kolme ty-

tärseurakuntaa maaseuduilla, missä ei ennestään 

ole ollut mitään hengellistä toimintaa, Pskovin 

alueella, Novgorodin alueella Morhovassa ja Pieta-

rin pohjoispuolella Koivusin kylässä. Jumalanpal-

velukset, raamattupiirit, opetuslapseuskoulu ja 

syrjäytyneiden, asunnottomien ja muiden vaike-

uksissa olevien auttamistyö ovat seurakunnan toi-

mintamuodot. Se painottaa opetuksessaan Raa-

matun opiskelua ja sen käytäntöön laittamista toi-

mimalla toisten hyväksi.           

       Andrei kertoi myös, että kaikki ne kohteet, 

joissa Idäntyö on ollut vuosien mittaan rakenta-

massa ja uhraamassa työtä ja varoja, toimivat 

edelleen Jumalan kunniaksi. Näitä ovat Padvois-

kava, missä toimii edelleen miesten asuntola, Kol-

lontai, missä toimii Avoimet sydämet seurakunta, 

Samohvalov samoin. Jopa niitä ensimmäisten 

vuosien avustuskohteitamme, miesten asuntola 

Uljanovkassa, se on myös nyt tämän toiminnan 

piirissä ja siellä toimii Raamattukoulu. Työmme ei 

ole valunut hukkaan vaan tuottaa yhä edelleen 

moninkertaista satoa. 

     Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova toimi illassa 

tulkkina ja Sasha Kirjunov ja Andrei Murugov yh-

dessä lauloivat muutaman venäläisen hengellisen 

laulun kahvinjuonnin lomassa.  

Helena Jokinen 

 

 

IDÄNTYÖN  lähetysilta  

1. Andrei Murugov  esittelemässä työtä Pietarissa, tulkkina Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova.    

2. Sasha Kirjunov, sekä vieraamme Morhovasta: Nodra ja Gulja Mirzamehdova.     

   

3. Idäntyön 2014 hallitus: Jari-Pekka Koppinen, Mikko Ilomäki, Minna Huistinoja, Tapani Vanhala, 

Risto Jokinen, Hannu Tuunanen, Helena Jokinen ja Mikko Krohn. Kuvasta puuttuu Sanni-Maria. 

1. 

2

3. 



 

IDÄNTYÖN  SYYSKOKOUKSEN  PÄÄTÖKSIÄ 

     Riihimäen Idäntyö ry;n syyskokouksessa 13.10. 

ei ollut kovin runsaasti osanottajia.  Osallistu ja 

vaikuta -iskulauseet eivät tehonneet,  ehkä enem-

män pelättiin että tultaisiin valituksi vastuullisiin 

tehtäviin. 

     Hallituksen tekemä toimintasuunnitelma vuo-

delle 2014 kulki entisiä latuja. Päätettiin edelleen 

tukea Mirotvorets –seurakunnan toimintaa, Pesh-

kovien miesten asuntolan ja perustetun naisten 

asuntolan toimintaa, Uusi Elämä kuntoutuskeskus-

ta ja aloitetaan juutalaistyötä. 

   Monia hyviä ideoita kokouksessa löytyi varain-

hankinnan tehostamisessa ja yhdistyksen näkyvyy-

destä mediassa. Ensimmäisenä toteutetaan työn 

esite, jota voidaan jakaa ihmisiä kohdattaessa. 

      Vera-lehden kalleus puhutti myös. Todettiin, 

että tiedotuslehti on välttämätön ja sen ulkoasun 

on oltava edustava. Esitepöydissä ei mustavalkoisia 

lehtiä juuri tapaa ja värillisessä kuvat näkyvät sel-

keästi. Missä voisimme säästää: mahdollisimman 

kattavasti lähettää Vera sähköpostina ja postitus-

listalta pitäisi vielä karsia ne, jotka eivät lehteä lue. 

Lisäksi paperiversio voitaisiin painaa halvemmalle 

paperille, mistä on jo vuosikausia vain puhuttu. 

      Tavoitteita kirjattiin: oman juutalaistyön löyty-

minen, toiminnan rahoituksen kehittyminen, uusi-

en vastuunkantajien ja vapaaehtoisten sekä auton-

kuljettajien kouluttaminen, avoimuuden ja suunni-

telmallisuuden kehittyminen. 

    Hallituksen kokoonpano ei kokenut niin radikaa-

leja uudistuksia, kun etukäteen suunniteltiin. Jari-

Pekka Koppinen valittiin edelleen puheenjohtajak-

si, sihteeriksi ei löytynyt luku- ja kirjoitustaitoista, 

joten Helena Jokinen joutui jatkamaan tehtävässä. 

Hänet määrättiin vuoden aikana kouluttamaan it-

selleen seuraaja. Tapani Vanhala koki saman koh-

talon, vielä tarvittiin hänen asiantuntemustaan. 

Uutena hallitukseen valittiin Hannu Tuunanen Li-

sa Klenbergin sijaan. Muut hallitukseen valitut: ra-

hastonhoitaja Mikko Ilomäki, Minna Huistinoja, 

Risto Jokinen, Mikko Krohn ja Sanni-Maria Seppä-

nen-Kirjunova. 

       Näillä eväillä vuonna 2014, jos Herra suo.  

                                            Helena Jokinen 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Roma ja Darja Ge-

rasimov asuvat 

Pietarissa van-

hempiensa ja pienen siskonsa kanssa. Isoveli Ro-

ma täytti pari päivää aiemmin juuri kolme vuot-

ta, Darja täyttää joulukuussa kaksi, vauvasisko 

Nadeshda on kolmen kuukauden ikäinen. 

 

 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Lapset ovat Natalialle ja 

Sergeille kaikki kaikes-

sa, ovathan he heidän 

ainoat sukulaisensa. 

Mutta ehtivät he ruok-

kia myös pummeja per-

jantaisin siellä heidän 

kotinurkillaan Pietaris-

sa ja siunata lähim-

mäisiään oman käden 

lahjoin 

Vierailulla Pietarissa  



 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA  

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 

Ystävämme ja yhteistyökumppanimme  
Venäjällä ja Eestissä  
 
kyselevät käytettyjä hyväkuntoisia  kodinkoneita. 
Sähköhellat, jääkaapit, pakastimet, pesukoneet, 
myös astiainpesukoneet ja  mikroaaltouunit 
ovat  tarpeen. 
 
Jos Sinulla on tällaisia ja voit ne lahjoittaa, niin 
otatko yhteyttä:  
Tapani Vanhala 0400-307475 
 tai tapani.vanhala@kolumbus.fi 
 
Myös liinavaatteita ja talvijalkineita kaivataan 
monissa paikoissa, talvi ja pakkaset tulevat.            
                                     Kiitos! 

Sapatti-ilta 
Peltolassa 8.11.2013 klo 18 

Julia ja Inna Koulesh kertovat kesän Israelin mat-
kastaan 
Musiikki Outi Lyytikäinen 
 
Aterian hinta 15 €  
 
Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 
Helena 0503734070 
 

 Lähetysilta  

Kirkkopuiston seurakuntakodissa 

6.11.2013 klo 18 alkaen kahvilla 

Eestin seurakuntien tilanne  

Vieraina pastori Lea Jants-Ylönen ja Heikki Ylönen  

sekä Tapani Vanhala 

Tervetuloa! 

Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtä-

vän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan 
saanut rohkaiskoon.  

Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi, 

joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, joka auttaa 
köyhiä, auttakoon iloisin mielin.  

Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa, 

pysykää kiinni hyvässä. 

Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, 

kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko 
velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen 
tuli, palvelkaa Herraa. 

Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, 

rukoilkaa hellittämättä. 

Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vie-

raanvaraisuutta.   (Room 12:7-13) 

Venäjän lasten joululahjojen paketointitalkoita  

Makasiinissa  Kylänraitti 3 

viikoilla 48 ja 49 klo 17-20 

Tule mukaan! 
 

Voit lahjoittaa myös paketteihin pantavaa:  

sukkia, kintaita, makeisia, värikyniä,  

poikien tavaroita, hygieniatuotteita…. 
 

Köyhille lapsille jouluiloa! 

mailto:tapani.vanhala@kolumbus.fi

