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Tervehdys  Idäntyön Ystävät 

 

      Nyt on kiitosten aika. Kesä on lopuillaan ja meidän kesäohjelmamme on 

saatu kunnialla  hoidetuksi.  Kertauksena totean, että meillä oli kesä-heinäkuun 

vaihteessa Peltolassa  perheleiri  Uusi elämä-keskuksen henkilökunnalle. Leiri 

meni hyvin. Vieraita oli 33 henkeä. Talkooväkeä oli parikymmentä. 

       Kesä-heinäkuun vaihteessa olimme Hengen Uudistuksen kesäjuhlien  

muonitustalkoissa Valkeakoskella. Suurin tehtävämme oli lättyjen paistaminen. 

Siellä meitä talkoolaisia  oli paikalla yhteensä 16 henkeä.  Työt sujuivat hyvin 

ja talkoolaiset tuntuivat viihtyvän. Miinuspuolelle jäi se, että tuotto ei ollut ai-

van ennakko-odotustemme mukainen. Elämä on sellaista. 

       Heti tämän jälkeen alkoi Peltolassa toinen leiriviikko, vuorossa olivat las-

tenkotilapset Pietarista. Heitä oli 22. Lisäksi oli suuri joukko ystäviämme avus-

tajina sekä Venäjältä että Suomesta.  Puuhamaa-päivänä leiriläisiä oli yhteensä 

49 henkeä.  Viikon ohjelmia oli ollut valmistelemassa suuri joukko ja kaikki 

meni hyvin. Tällä leirillä talkoolaisia oli kaikkein eniten, pitkälle yli 20 henkeä. 

     Haluan lausua parhaimmat kiitoksemme kaikille teille, jotka olitte mukana 

näissä talkoissamme ja siten teitte mahdolliseksi nämä suuret ponnistukset. Ja 

ennen kaikkea Kiitos Taivaan Isälle, kun hän siunasi ja varjeli ponnistuksem-

me.  Lisäksi haluan kiittää kaikkia kotivierailuperheitä, joiden luona molempi-

en leirien osallistujat pääsivät  tutustumaan suomalaiseen asumiseen ja elämi-

seen. Edelleen haluan kiittää kaikkia teitä , jotka olitte mukana järjestämässä 

leiriemme elintarvikehuoltoa. Saimme suuren osan elintarvikkeista lahjoituksi-

na eri paikoista ja eri henkilöiden vaivannäön avulla. Helena vastasi ruokahuol-

losta ja majoituksesta avustajien kera. Suurkiitos teille kaikille. 

     Pienenä yksityiskohtana mainitsen vielä, että 18.8. meiltä lähti rekka-

autolasti tavaraa, pääasiassa huonekaluja Eestiin Rakveren Vapaaseurakuntaan. 

Lastaamassa oli 15 miestä ja keittäjä. Suurempi määrä kuin kenties koskaan. 

Kiitos teille. 

       Leiriviikot olivat meille myös melkoinen kustannuserä.  Kuitenkin olem-

me tähän saakka pärjänneet taloudellisesti. Kiitos kaikille teille, jotka tuette 

yhdistyksemme toimintaa taloudellisesti sekä esirukouksin. Meillä on joukko 

säännöllisiä tukijoita ja teidän säännölliset uhrauksenne ovat meille hyvin tär-

keitä ja arvokkaita. Kiitos teille jokaiselle. Nyt kassatilanteemme näyttää hei-

kolta ja vaarana on, että kuukausittaisia säännöllisiä avustusmaksujamme Pie-

tariin joudumme siirtämään. Silloin kaikkein vähäosaisimmat joutuvat kärsi-

mään. Hyvät Ystävämme, muistakaa työtämme rukouksin sekä taloudellisesti. 

    Yksi suuri tämän vuoden talkoomme, keräys Ukrainaan, on edelleen työn 

alla. Siitä kertoo tarkemmin Helena Jokinen. 

 

"Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille. 

Tämä on laki ja profeetat" Matt. 7:12 

                                                 Puheenjohtaja Tapani Vanhala 
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Pietarin katulasten leiri 
 

 

 

     Peltolassa oli kesällä elämää; reilut parikymmentä 

leiriläistä, Pietarin tyttö- ja poikakodeista, ja saman ver-

ran ohjaajia, tulkkeja ja kuljettajia, levittäytyivät pitkin 

Peltolan pihaa. Ilmat suosivat, sillä aurinko paistoi lähes 

joka päivä viikon ajan. Viisi kertaa joka päivä koko 

joukko kokoontui syömään Helenan ja keittiöväen lait-

tamaa ruokaa. Aamupäivisin luettiin venäläisten ohjaa-

mina raamattua. Iltapäivisin retkeiltiin. Miljoonakau-

pungista kotoisin olevat tytöt ja pojat pääsivät tutustu-

maan Riihimäen maauimalaan, Hatlamminsuon pitkos-

puille, nuotiolla paistettaviin tikkupulliin, pyöräilyyn ja 

Erkylän mustikkametsiin.  

       Kohokohtana tänä vuonna saimme tehdä retkipäi-

vän Puuhamaahan, jonne sisäänpääsyn kustansivat mo-

nikulttuuriset Martat. Kiitos!    Yhtenä iltana kävimme 

Hirvijärvellä saunomassa ja uimassa, sekä iltanuotiolla 

laulamassa kitaran säestyksellä ja kätketty aarrekin löy-

tyi. 

       Leirin aikana isommille lapsille järjestyi mahdolli-

suus lähteä Lahteen mökille yöksi. Sieltä päällimmäise-

nä nuorille jäi mieleen piiloleikit. Lämpiminä monen 

mieleen jäi myös lauantain perhevierailut, joissa lapset 

saivat viettää ihan tavallista perhepäivää suomalaisessa 

kodissa.  

      Leirillä oli hyvä ilmapiiri, iloinen mieli ja siunattu 

Pyhän Hengen läsnäolo. Ilman esirukouksia, lahjoituk-

sia ja apuvoimia ei leirin järjestäminen olisi onnistunut. 

Myöhemmin facebook -keskusteluissa on tullut hymiöi-

tä ja kiitosta moneltakin leiriläiseltä. Tärkeintä on, että 

ollaan saatu antaa heille jotain elämääkin suurempaa 

reppuun pakattavaksi: siunauksen. 

       Siunauksella todella on merkitystä. Jeesus näytti 

itse esimerkkiä siunaamalla lapsia (Mark 10:13-16). Sa-

nassa kerrotaan kuinka Bileam sai tehtäväksi siunata 

Israelin. Ja kun Jumala siunaa, ei siunausta voi peruuttaa 

(4 Moos 23:20). Leiriä oli siunattu monenlaisilla ruoka-

avustuksilla, monilla esirukoilijoilla, kuljettajilla, ohjaa-

jilla ja mahdollisuuksilla. Olkoon ne kaikki Jumalan 

nimen kirkastamiseksi käytetty (Ps 67:2-3).  

      Jumala lupaa, että kun Häneen turvautuu, Hän on 

kallio ja kilpi, avun ja suojan antaja (Ps 18: 3). Tämän 

totuuden halusimme välittää leiriläisille. 

 

                                  Heidi Antinsalo 
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Makasiini on 
 

Riihimäen Idäntyön ystävien kohtaamis-

paikka, kirpputori ja lahjoitusten vastaan-

ottopiste osoitteessa Kylänraitti 3 

 

  Jos et ole vielä tutustunut myymälään, 

tervetuloa!  

  Kylänraitilla et voi erehtyä paikasta, se 

löytyy kyllä keltaisten viirien ansiosta hel-

posti. Makasiini on toiminut jo kolme ja 

puoli vuotta, mutta kehittyy edelleen. 

     Vapaaehtoiset päivystäjät vuorottelevat 

myymälässä sen aukioloaikoina arkisin klo 

12-17. Voit tuoda suoraan tavaralahjoituk-

sesi Idäntyölle sen avustuskohteen hyväk-

si, minkä koet tärkeäksi. Voit samalla teh-

dä kirpputoriostoksia, joiden tuotto menee 

samoin hyväntekeväisyyteen. Tosin jou-

dumme maksamaan tilasta vuokran, mutta 

se onkin ainoa menoerä. 

 

    Ostoksia tehdessäsi voit siis samalla ot-

taa osaa hyväntekeväisyystyöhön. 

    Mutta miten voisimme sanoa saman asi-

an lyhyesti, iskulauseen muodossa? 

 

   Päätimme julistaa kilpailun, jossa etsim-

me sopivaa mainoslausetta kuvaamaan 

Makasiinin toimintaperiaatetta.  

 

 

 

 

 

   

 Kilpailuaika lokakuun puoliväliin ja pal-

kintona kahden hengen Sapatti-ilta Pelto-

lassa  

 

  Voit myös osallistua myymälän päivys-

tykseen, kysele sopivia päiviä Tapani Van-

halalta.  

         Tervetuloa Makasiiniin! 

 

    

1. Hatlamminsuolla lenkin nautimme kauniissa säässä, saimme tikku-

pullatkin paistettua kunnes rupesi satamaan. Vetäydyimme koko 

joukko katoksen suojaan ja saimme kuulla kaksi ihmeellistä todistus-

ta siitä, miten Jumala voi muuttaa elämän. Hämeenlinnasta kaksi 

nuorta kertoi elämän muutoksesta, jonka vain Jeesus voi saada ai-

kaan. 

2. Helena Syrjälän iltahartaudessa nuotiopaikalla hän kertoi, ettei ke-

nenkään tarvitse kantaa taakkojaan yksin, vaan ne saa tuoda Jeesuk-

selle. Illassa jokainen sai tuoda taakkansa ristin juurelle kiven muo-

dossa.  

3. Sanni-Maria ja leirin pienimmät lapset esiintyivät loppujuhlassa ja 

Marina säesti kitaralla. Sanni-Maria veti pyhäkoulua koko leirin ajan 

heille .                                  Tämän sivun leirikuvat Heidi Antinsalo 

Ota osaa kilpailuun! 
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Heinäkuun ajan  otimme vastaan Sepänkadulla 

iltaisin ihmisten lahjoituksia Ukrainaan. Tavaraa 

tuli runsaasti ja pian halli pullisteli tavaran pal-

joudesta.  

     Ensimmäisessä lajittelussa jaoimme ja pak-

kasimme vaatteet eri ryhmille säkkeihin. Vaikka 

vaatteet olivat tuojien mukaan ehjiä ja puhtaita, 

paljon jouduttiin karsimaan näidenkin seikkojen 

puutteessa roskiin. Emme olleet kahdenkymme-

nen vuoden keräyshistoriamme aikana onnistu-

neet vielä keräämään lähiseutujen kaikkia mu-

seovaatteita ja niitäkin tuli jälleen. Suurin osa 

vaatteista oli kuitenkin ilahduttavan kauniita ja 

tuoksuvan puhtaita. Odotettuja lastenvaatteita ja 

kenkiä oli yllättävän pieni prosentti tulleesta ta-

varasta. 

      Käsittelimme kaikki vaatteet vielä toiseen 

kertaan, jolloin niiden kappaleluku laskettiin ja 

ne pakattiin laatikoihin. Etukäteen oli kritiikkiä 

kahdenkertaisesta työstä mutta käytännössä tämä 

systeemi toimi hyvin ahtaissa tiloissa.  

    Mikko Krohn ja muutkin hankkivat päätyö-

nään laatikoita satamäärin. Hannu Tuunanen ja 

Risto Jokinen ovat kuskanneet valmiit laatikot 

kotivarastoon. Vasta kuljetuksen yhteydessä laa-

tikot vielä punnitaan ja merkitään tietokoneelle 

listaan. Syyskuun alkuun ilmainen sopimus hal-

lista Sepänkadulla päättyi ja maksavat vuokralai-

set valtasivat tilat käyttöönsä. 

     Lajittelutyö on ottanut koville, koska tekijät 

ovat olleet harvassa. Helena teki varastolla pitkää 

päivää ja luotettavat vanhat työntekijät  ovat aut-

taneet vointiensa mukaan. Mutta iloinen mieli ja 

kiitollisuus on ollut kaikkien työhön osallistunei-

den pohjavireenä. Olkoonkin, että monia sairauk-

sia ja vanhuuden vaivoja on kertynyt rasitteeksi, 

periksi ei anneta. 

    Työtä on vielä jäljellä: jännitys tul-

lausanomuksemme käsittelyn puolesta, edullisen 

kuljetuksen löytyminen ja rekan lastaus, matka 

Ukrainaan ja sen maksaminen. Jos voit, rukoilet-

han näiden kaikkien vaiheiden puolesta! 

     On suuri ilo ja etuoikeus olla auttamassa ih-

misiä, jotka kärsivät vaikeuksien keskellä Ukrai-

nassa.  

 

                                       Helena Jokinen 

                                 

 

Idäntyön Ukrainan keräys etenee 

1.  Tuula Nieminen ja Aune Pasanen lajittelemassa,  

samaan aikaan ahkeroivat myös  Meri Puikkonen, Tert-

tu Tonteri ja Vesa Kunnas. 

2.  Varastossa valtavat laatikkopinot odottavat jatkoa.  

3. Tuula Savander tarjoilee työn lomassa kahvia työka-

vereille. 

Tuula heräsi eräänä aamuna ja mieleen nousivat sanat, 

että teidän järjellinen Jumalan palveluksenne on pitää 

huolta leskistä ja orvoista. Niinpä hän suunnisti suoraan 

varastolle työskentelemään heidän hyväkseen. 
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Pietarissa Laupias Samarialainen seurakun-

nassa on ollut iloinen, miellyttävä ja juhlava 

tapahtuma.  

    Pyhän Katariinan kirkossa 2. elokuuta 

2015 meillä oli avioliittoon vihkiminen ja 

siunaaminen. (Venäjällä siis avioliittopalat-

sissa tapahtuva virallinen  vihkiminen ja sit-

ten seurakunnassa tapahtuva avioliittoon siu-

naaminen) . Tämä pariskunta löysi toisensa 

ja  he asuvat asuntolassamme. He päättivät 

yhdistyä yhdeksi, yhdistäen sydämensä Her-

ralle.  

     Siunausta teille, Oleg ja Natasha, valais-

koon polkuanne Jumalan Sana. Isä täyttää 

teidät rakkaudellaan, mikä  voittaa kaiken 

mahdollisen:    

"Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lem-

peä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyh-

keile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi 

omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsi-

määnsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan 

iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, 

kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se 

kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Niin pysy-

vät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta 

suurin niistä on rakkaus." 

 ( 1. Kor. 13:4-8, 13)  

 

      Kirj. Ljudmila Peshkova,  

      käännös Kira Salminen 

      kuva Ljuda Peshkova 

 

Yllä ukrainalaisen Sergei Popovin kuvia tavaran 

jakelusta Ivano Frankovskissa.  

Hyvinkäältä Ukrainaan on lähetetty jo kolme 

kuormaa vuoden sisällä.  

Niiden sisältö on jaettu eri kaupungeissa sodan 

jaloista itäisestä Ukrainasta tulleille evakoille. 

Neljännenkin kontin lastaus on jo loppusuoralla. 

 

Iloisia uutisia Pietarista 

 

Riihimäen Idäntyö tukee Laupias Samarialainen 

seurakunnan ylläpitämiä asuntoloita ja on tutustu-

nut Ljuda ja Andrei Peshkoviin jo vuonna 1998 

vankilatyössä. 
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 Anneli Helminen on näitä pitkän linjan avustustyöte-

kijöitä Venäjän evankelioimistyössä. Hän aloitti sar-

kansa jo 1992 Klinu Loikkasen työn alkaessa ja näihin 

päiviin asti Anneli on pitänyt huolta monista avuntar-

peessa olevasta lähimmäisistään Venäjällä. Annelin 

nykyinen viisumi on lähenemässä loppuaan ja leikka-

uksien jono odottamassa lähitulevaisuudessa. Koska 

ikääkin on karttunut jo 80 vuotta, ei voi jättää  tärkeitä 

tehtäviä enää toiseen kertaan vaan aikomukset pitää 

toteuttaa heti. Anneli halusi välttämättä käydä vielä 

tapaamassa Katjan perhettä Räimälässä, mutta kuljetta-

jaa ei vain mitenkään löytynyt. Lopulta löytyi kuljetta-

jaksi Risto ja tulkiksi Kira, joten vielä ennen perheen 

poikien koulun alkua ehdittiin vierailukäynnille. 

      Katjaan Anneli tutustui Vologdan vankilassa, tytöl-

lä oli psoriasis, kuten Annelillakin ja se yhdisti heitä. 

Katja oli kotoisin vanhan Suomen rajan tuntumasta, 

Räimälästä, joka on Salmin naapuripitäjä. Katjan äiti 

oli kuollut, kun tyttö oli 8 vuotias. Isä alkoi tällöin juo-

da ja tytön koulu alkoi mennä huonosti, hän alkoi va-

rastella ja joutui vankilaan. Katjan isä kuoli, kun hän 

oli vankilassa. Anneli ja Katja olivat heti tapaamises-

taan lähtien kirjeenvaihdossa. 

    Vuonna 2003 Katja vapautui, mutta kotitalo oli lä-

hes tuhoutunut vankila-aikana. Naapurista löytyi Alek-

sandr, jonka kanssa Katja meni naimisiin. He alkoivat 

kunnostaa kotitalon peltoja ja rakensivat kasvihuoneen. 

Annelin tuen avulla he alkoivat pikkuhiljaa kohentaa 

myös asuintaloa. Katjalle ja Sashalle syntyivät pojat  

Jegor, v 2004, ja Artjom, v 2008. Vaatimattomissa 

oloissa, pienten palkkojen tuloilla ja kasvimaan tuotolla he ovat elä-

neet ja Annelin käynnit ovat tuoneet heille kaukaisen babuskan rakka-

utta ja apua arjesta selviytymiseen. 

    Kira ja Ronja olivat tällä puolen Laatokkaa ensimmäistä kertaa, 

samoin Risto. Matka tehtiin Niiralan tulliaseman kautta, se tuli näin 

paljonkin lyhyemmäksi. Venäjän puolella oli huonoilla teillä raskasta 

ajaa. Aamulla klo 5 kotoa lähdettyä oltiin Räimälässä noin klo 15.   

      Perhe ja varsinkin pojat olivat riemuissaan tavatessaan jälleen An-

nelin. Pienet tuliaiset muodostuivat tässä ympäristössä hyvin arvok-

kaiksi ja koulureput mieleisiksi. Katseltiin kaunista maisemaa, leväh-

dettiin, syötiin talonväen tarjoama ateria. Sitten alettiin keskustella  

yöpymisestä, autossa voisi jotkut nukkua, tai eteenpäin Alavoisiin-

kaan ei olisi kovin mahdoton matka. Mutta äkkiä tehtiinkin päätös 

lähteä suoraan kotimatkalle, näin ei tarvitsisi kuluttaa aikaa turhaan ja 

säästyttäisiin myös tulliasemien ruuhkilta. 

    Miten ollakaan, ensimmäiseltä matkaltaan kuljettajana Venäjällä, 

Risto saapui kotiin tasan vuorokauden kuluttua lähdöstään. Oli siinä 

Helenalla ihmettelemistä! 

   

 Annelin matkassa Räimälässä 

Yllä Kira Salmisen kuvat: 

Katjan kotitalo on komistunut vuosi-

en myötä ja alakerran huoneen ja 

keittiön lisäksi yläkerrassa on ma-

kuuhuoneet. 

Laatokka on Euroopan suurin järvi, 

jonka pohjoisrannat ovat hyvin kalli-

oiset ja karikkoiset, etelässä taas hy-

vin alavat ja soiset. 

kuvassa Juhani ja Anneli Helminen 
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Saimme vierailulle Pietarista monilapsisesta Sadovni-

kovan perheestä lähtöisin olevan Anna Sadovnikovan ja 

hänen kaksi lastaan, Aljonan (4v.) ja Diman (2v.). Ai-

koinaan Jukka Järven kanssa kävimme vuosia tässä mo-

nilapsisessa perheessä vieden heille ruokaa, vitamiineja 

ja vaatteita. Perheen äiti eli hyvin eristäytynyttä elämää, 

eikä päästänyt lapsiaan koskaan edes ulkoilemaan. En-

simmäinen kontakti ulkomaailmaan on ollut kun lapsi 

on aloittanut koulun ja sekin oli yleensä lähtenyt suju-

maan kehnosti. Kaikki lapset ovat olleet hyvin pieniko-

koisia aliravitsemuksen tähden. Lopulta sosiaaliviran-

omaiset tekivät ratsian ja veivät lapset pois, osan pysy-

västi, osa lapsista palasi jonkin aikaa lastenkodissa oltu-

aan. Samalla kertaa Anna lähti kotoa ja aloitti omaa elä-

mää kohtuullisesti onnistuen, nykyään pienten lastensa 

kanssa.  

    Annan perheen mukana Suomen vierailulle tuli 65-

vuotias Ljudmila, jonka ymmärsin ensin olevan Annan 

täti, joka tuli auttamaan lasten hoidossa matkan ajaksi. 

Tutkimattomat ovat kuitenkin Herran tiet ja nainen osoittautuikin uskovaisek-

si, joka käy Pietarin Pyhän Marian kirkon vieressä olevassa messiaanisessa 

juutalaisessa seurakunnassa! Eikä yllätykset tähän loppuneet, vaan osoittautui, 

että hän oli tutustunut Annan perheeseen tehdessään yhteensä kolmentoista 

vuoden ajan laupeuden työtä Pietarin Kalininin alueen monilapsisissa sekä 

juutalaisperheissä yhdessä Bertta ja Maria Jäniksen kanssa, jotka ovat edes-

menneen pitkäaikaisen tulkkimme Ida Makarovan (os. Jänis) siskoja!  

      Tämä vaatimaton nainen on sairastanut polion lapsena, ja liikkuu kävely-

kepeillä, mutta muistaa olla kiitollinen kaikesta, ja kiitos vuosikin runsaasti 

hänen suustansa.  

     Ljudalla on kolme omaa lasta ja hän kasvatti myös siskonsa viisi lasta, tä-

män kuoltua kohtusyöpään viidennen lapsen syntyessä ja lasten isän kuoltua 

samoihin aikoihin.  

     Annalle tämä rouva on ollut varsinainen taivaan lahja, sillä Annalla on lap-

suuden oloista johtuen paljon psyykkisiä ongelmia ja käytännön asioiden hoi-

tamistaidot lähes olemattomat. Kaikesta huomasi, kuinka sydämellisesti ja rak-

kaasti Ljudmila kohteli Annaa ja lapsia.     

      Viikon verran nämä rakkaat rentoutuivat Peltolassa ja Suomen suvessa, ja 

palasivat Pietariin kotiovelle kuljetettuina. 

             

 Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 

 

 

Sasha Kirjunovin kuvissa yllä: Aljona, Dima, 

Ljudmila, Sirkku ja Anna. 

Alakuvassa Aljona leikki Peltolan lammaskat-

raan kanssa 

 

 

 Vanhoja ja uusia ystäviä vierailulla 
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Tervetuloa Idäntyön  
Käsityöpiiriin! 
 
Piiri kokoontuu joka toinen tiistai klo 13 – 16 Kirk-
kopuiston seurakuntakodin alakerrassa.  Piirissä 
neulotaan, ommellaan, vietetään hartaushetki ja 
juodaan kahvia. Käsityömateriaaleja ja välineitä 
löytyy paikan päältä.  Idäntyö saa lahjoituksena 
käsityötarvikkeita ja pyrimme hyödyntämään nii-
tä. Sukkalankoja tosin tulee aika vähän ja han-
kimme niitä itse lisää.  Tule mukaan ideoimaan 
lahjoja Israelin ja Venäjän köyhille.  Israeliin lähe-
tämme matkalaukuissa sukkia, lasten vaatteita 
ym pitkin vuotta ja ennen joulua ahkeroimme lah-
japaketteihin pantavaa Venäjän lastenkotilapsille. 

Syksyn kokoontumiset: 1.9, 15,9, 29.9,13.10, 
27.10. 10.11, 24.11 ja 8.12 

Lisätietoja Terttu Tonteri puh 0405290036 

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 Tapani Vanhala 0400307475     

                                         tapani.vanhala@kolumbus.fi                                               

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070   

                                             jokisenristo@gmail.com 

Rahast.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824  

                                              mikko.ilomaki@phnet.fi    

Jari-Pekka Koppinen 0500715908    

                                      jari-pekka.koppinen@elisanet.fi          

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Heidi Antinsalo  heidi.antinsalo@gmail.com  

Risto Jokinen 0403527055   

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. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnotto-

mat, köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen, painatus 

Hengen Uudistus kirkossamme toimistossa Outi Klemola 

 

Tule matkoille mukaan! 

 

Matka Uusi Elämä keskukseen Kotliin  

25-27.9, hinta 80 €, ilmoittaudu Tapanille.  

  

Matka Novgorodin maaseudulle Morhovaan 

19.-23.9., hinta 120 €. (sisältää matkan ja yö-

pymiset) 

Ilmottaudu Helenalle 

SAPATTIATERIA 
Peltolassa 18.9.2015 

klo 18 alkaen 

Puhujana Kari Niemi Seinäjoelta 

- uutta kirjaa saatavana 20 € kpl 

 

Musiikkia Outi Lyytikäinen 

 

Aterian hinta 16 € 

Ilmoittautuminen 15.9. menn. Helena Jokinen 

Peltolassa lastattiin 18.8. Eestin Rakvereen avustusrek-

ka. Seuraavana päivänä myös Risto Jokinen ja Mikko 

Krohn suunnistivat Eestiin viemään avustuskuorman 

Haapsaluun 19.8. Sitä vastaanottamassa oli Terje Vi-

hur joka osaa myös suomea. 

    Terje ylläpitää kirpputoria ja ruuanjakopistettä 

Haapsalussa auttaakseen paikallisia vähävaraisia ja 

juutalaisia. Ruoka-avun kotisivut: www.toidupank.ee  


