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LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Kiitos Hyvät Ystävät 

 

      Kiitos kuluneesta vuodesta 2014 kaikille teille Idäntyön jäsenet 

ja ystävät. Raskasta mutta palkitsevaa, näin kai voisi kuvailla kulu-

neen vuoden toimintaamme. Liian usein tuntui, että tavanomaisia 

rutiineja pyöritimme hyvinkin pienellä joukolla ja että rasitus koh-

distui liiaksi samoille henkilöille. Näin kyllä onkin, mutta onneksi 

sitten kun on tiedossa jotkin suuremmat talkoot, niin väkeä ja käsi-

pareja löytyykin todella runsaasti. Tarkoitan mm Eestiin lähtevien 

rekkojen lastausta tai jotakin varaston tai asunnon tyhjennysurak-

kaa. Vuosi on kuitenkin mennyt hyvin, kiitos Herralle. 

      Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet aivan uusiakin ihmi-

siä toimintaamme mukaan. Peltolassa lastenleirillä oli useampiakin 

ensikertalaisia avustajia. Samoin matkoillemme olemme saaneet 

uusia lähtijöitä sekä yhden uuden kuljettajan Helenan avuksi. Halli-

tukseen olemme saaneet uuden aktiivisen jäsenen. Toivotaan, että 

nämä ovat merkkejä tulevasta ja että saamme joukkoomme lisää 

uusia innokkaita jäseniä. 

      Taloudellisesti olimme alkuvuonna tiukoilla, mm sen vuoksi, 

että rahankeräysluvan saanti pitkittyi usealla kuukaudella. Meiltä jäi 

parin kuukauden avustuslahjoitukset suorittamatta Pietarissa avus-

tuskohteillemme. Loppuvuosi sen sijaan on tulojen puolesta ollut 

hyvä. Tarkkoja lukuja ei vielä ole, mutta loppuvuoteen saimme 

kaksikin merkittävää talkootyötä, jotka myös korjasivat tilannet-

tamme. 

      Toimintaympäristömme, jos näin hienosti sanotaan, on kulu-

neen vuoden aikana muuttunut merkittävästi. Tällä tarkoitan Venä-

jällä tapahtuneita muutoksia, Krimin valtausta ja Ukrainan kriisiä. 

Niiden vaikutus suomalaisten mielialoihin näkyy luonnollisesti 

myös Idäntyön tileillä. Haluankin tässä kiittää teitä kaikkia uskolli-

sia lahjoittajia ja Idäntyön tukijoita. 

       Ne Idäntyön tärkeimmät avustuskohteet, mm Mirotvorets-

seurakunta, vapautuneiden vankien asuntolat sekä narkomaanien 

kuntoutuskeskus Uusi Elämä jatkavat toimintaansa kuten ennenkin 

auttamalla kaikkein hädänalaisimpia lähimmäisiämme Pietarissa ja 

sen lähialueilla. Nämä kohteet ja niiden kautta apua saavat lähim-

mäisemme on annettu meille ja siksi meidän tulee olla uskollisia 

saamallemme tehtävälle niin kauan kuin se on mahdollista. 

   Tulevastahan ei kukaan tiedä. Juuri tässä vuodenvaihteessa alka-

van vuoden mahdollisuudet Idäntyössä ovat enemmän hämärän pei-

tossa kuin kenties koskaan, mutta kaikki on Taivaan Isän kädessä, 

niin oma polkumme kuin Idäntyön mahdollisuudetkin. 

    Haluan kiittää luottamuksesta tultuani valituksi puheenjohtajaksi. 

Idäntyön hallituksessa olen ollut yli kymmenen vuotta ja siitä ajasta 

sihteerinä  kahdeksan vuotta. Toivon, että yhteistyömme jatkuu. 

"Heittäkää kaikki murheenne Hänen kannettavakseen, sillä Hän pi-

tää teistä huolen" 1.Piet.5:7 

         Riihimäen Idäntyö ry:n puheenjohtaja Tapani Vanhala 

              RUKOUSAIHEITA 
 

- Idäntyön varainhankinta ja muu talkoo-

toiminta kotimaassa 

- työn kehittyminen ja eteneminen Juma-

lan tahdon mukaisesti 

- leirit ja muu toiminta Peltolassa 

- juutalaistyön näköalojen aukeaminen 

- Mirotvorets seurakunta ja sen pastorit 

Pietarissa 

- Novgorodin alueen maaseudulla, Mor-

hovassa, Holmissa ja muissa kylissä ta-

pahtuva evankelioimis- ja avustustyö 

- Uusi Sato seurakunta, sen pastorit ja  

opetustyö Pietarissa 

- Laupias Samarialainen kuntoutuskoti 

Pietarissa, asukkaille uskon löytymistä ja 

vahvistumista 

- Uusi Elämä-keskus Kotlissa ja Breopra-

zenkassa – henkilökunnalle voimia ja vii-

sautta - kuntoutettaville Jumalan apua si-

säisiin taisteluihin 

- Eestin seurakuntien avustaminen 

- Pakistanin kristittyjen avustaminen 

- Jumalan johdatusta ja varjelusta mat-

koille  ja talkootöihin 



Tunnelmia  

Pietarin matkalta 12.-14.12. 
 

Olin ensimmäistä kertaa mukana Idäntyön matkalla Pie-

tarissa joulukuussa ja haluan tässä jakaa muutaman ko-

kemuksen ja ajatuksen, jotka jäivät päällimmäisenä 

mieleeni. Kaiken kaikkiaankin matka oli minulle hyvin 

mieleenpainuva ja vaikuttava.  

      Yksi vaikuttavimmista hetkistä oli nähdä ilo vieres-

sämme seisseen miehen kasvoilla Mirotvorets seura-

kunnan jumalanpalveluksessa. Tämä mies oli löytänyt 

tiensä Abvuodnavakadun miestenkotiin vain muutamaa 

päivää aikaisemmin asuttuaan kuusi vuotta kadulla. Nyt 

hän oli tullut mukaan jumalanpalvelukseen ja ylistys-

musiikin soidessa halusi itselleen lipun heilutettavaksi. 

Jollain oli kirkossa mukana kaksi kauniin sinistä suurta 

lippua ja toista näistä lipuista mies heilutti seisten ja 

iloiten. Tilaisuudessa oli ehtoollinen ja pappi Igor kysyi 

oliko ehtoolliselle osallistumassa ensikertalaisia. Mies 

viittasi ja vastasi ”Da”, kun Igor kysyi uskooko hän Jee-

sukseen Kristukseen. Igor puhui hänelle kauniisti eh-

toollisen merkityksestä. Tilaisuuden jälkeen näin kuin-

ka iloiten mies meni puhumaan Igorin kanssa ja kuinka 

hänet otettiin avosylin ja lämpimästi vastaan.  

    Varmasti tämän miehen elämä oli jo huikeasti paran-

tunut ulkoisesti, kun hän pääsi miestenkotiin, mutta nyt 

hän sai kokea myös sisäisen parannuksen, rakkauden ja 

vapauden. 

     Nadeshda-kodissa vietimme lauantai-iltana mukavan 

ja lämminhenkisen parituntisen. Kodissa asuu kahdek-

san poikaa, iältään 15-16-vuotiaita. Itselläni on pian 15 

vuotta täyttävä poika ja varmasti siksikin nämä pojat 

jäivät erityisesti sydämelleni.  

     Äitien raamattupiirissä kerätyillä varoilla olimme 

hankkineet pojille mm. Corona-pelin sekä uudet pingis-

mailat, pingispalloja ja suklaata. Teehetken jälkeen 

aloitimme pelit, jotka sujuivat hyvässä yhteishengessä 

ja huumorilla höystettynä. Lopuksi lauloimme muuta-

mia joululauluja. 

       Nadeshda-kodilla on edelleen rahavaikeuksia; nä-

mä mukavat nuoret pojat tarvitsevat paljon 

apuamme, muistakaamme heitä rukouksin ja 

lahjoituksin! 

     Gerasimovin perheen luokse matkasim-

me metrolla. Mukana ryhmästämme olivat 

Raija, Heidi, Kira ja hänen tyttärensä Ronja 

sekä minä. Ilman mukana olleen Kiran ve-

näjän kielen taitoa ja Pietarin tuntemusta 

olisimme varmasti seikkailleet matkalla 

huomattavasti pitemmän aikaa, mutta Kiran 

kanssa kaikki sujui jouhevasti.  

      Gerasimovin kolmelapsisen perheen koti 

on pieni, mutta ihastelimme vanhempien eli 

Sergein ja Natashan järjestelykykyä ja taitoa 

saada kaikki tarpeellinen mahtumaan pieniin 

tiloihin. Sergeillä ja Natashalla on rankat 

taustat, eivätkä elinolot ole helpot, mutta he ovat ihas-

tuttavan positiivisia ja ottivat meidän lämpimästi vas-

taan.  

      He myös auttavat aktiivisesti muita, mm. laittavat ja 

jakavat ruokaa kodittomille. Paikkana tähän on ollut 

Mariinski-teatterin viereinen tontti, mutta nyt tuolla ton-

tilla alkaa hotellin rakentaminen, eikä heillä ole muuta 

paikkaa tiedossa. Natashalla oli kuitenkin täysi luotta-

mus siihen, että Jumala järjestää heille uuden paikan ja 

työ saa jatkua. Ajattelin, että me kaikki voisimme ottaa 

Sergeistä ja Natashasta mallia siinä, kuinka heillä itsel-

läänkään ei ole paljon, mutta he ovat jatkuvasti valmiita 

antamaan omastaan ja auttamaan muita. 

       Mukava matkamme oli pitkine ajomatkoineen 

myös aika rankka, enkä voi kuin ihmetellä ja ihailla va-

kiporukan jaksamista ja omistautumista. Itse en jaksaisi, 

enkä uskaltaisi, moista matkaa ajaa, mutta Mattipa jak-

saa ja jaksoi vielä olla hyvällä tuulellakin koko matkan! 

Kiitokset niin Matille, kuin myös Helenalle ja Kiralle 

sekä Raimolle, joiden kokemus kuljetti meitä pitkin 

Pietaria.  

      Heidi ja Raijakin olivat jo toista kertaa mukana, itse 

olin ainoana ensikertalaisena matkassa. Oman mainin-

nan ansaitsee myös Kiran Ronja-tyttö, joka täytti heti 

matkan jälkeen 10 vuotta, mutta nuoresta iästään huoli-

matta oli oivallista matkaseuraa, reipas ja sopeutuva 

      Ja totta kai kiitos suuri Taivaan Isälle, joka varjeli 

meitä matkallamme ja antoi sydämeen jääviä kokemuk-

sia ja kohtaamisia! 

                                                       Kirsi Turunen 
 

Nadeshda –kodin poikia, keskellä ”isoveli” Vitalij, 

joka toimii Pietarin lastensuojeluyhdistyksen sosi-

aalityöntekijänä ja josta kaikki kodin pojat näyttä-

vät pitävän. (Hänen tarinansa on kerrottu syyskuun 

Verassa) Kesän leirin jälkeen on tullut kolme uutta 

poikaa ja joitakin isompia lähtenyt muualle opiske-

lemaan. 



Seurakunta konkurssiin! 

 

       Kävin Krohnin Mikon kanssa Narvassa joulu-

kuun puolivälissä. Veimme avustuskuorman venäjän-

kieliseen helluntaiseurakuntaan. Tulkkinamme oli 

naapuriseurakunnan pastori Vladimir Batuhtin. Hän 

kertoi, että heidän oma seurakuntansa, Narvan Luteri-

lainen Aleksandrin seurakunta, on asetettu konkurs-

siin. Jopa seurakunnan nimi kuuluu konkurssipesälle 

eikä sitä voi käyttää. Syynä ovat rahoitusepäselvyy-

det kirkon korjaamisessa. Kirkko on suuri kivikirkko 

1800-luvulta ja siinä on ollut 2500 istumapaikkaa. Se 

vaurioitui sodassa ja sitä on nyt korjattu Eestin it-

senäistyttyä. Mm sodassa tuhoutunut  suuri kivinen 

kirkon torni on rakennettu uudestaan. Remontti on 

kesken, rahat on loppu, rahojen käytöstä vastaava 

henkilö kulkee kaupungilla vapaana ja seurakunta on 

asetettu konkurssiin, tätä en voi ymmärtää,  sanoi 

Vladimir Batuhtin. Kaikki menee myyntiin, kaikki 

rakennukset suurta kirkkoa myöten sekä kaikki seura-

kunnalle kuulunut irtaimisto. Toiminta pitää aloitta 

alusta. Narvassa on ollut aikoinaan kolmekin eri lute-

rilaista seurakuntaa, joten toiminnan jatkaminen toi-

sen entisen seurakunnan nimissä ei ole ongelma 

      Henkilökohtaisesti seurakunnan konkurssi kos-

kettaa Vladimir Batuhtinia monella eri tavalla. Pal-

kanmaksu päättyi marraskuussa, mutta näitä ihmisiä 

en voi jättää, hän sanoi. Hän siis jatkaa entisissä töis-

sä ilman palkkaa. Kuitenkin hän on etsimässä lisäksi 

toista työtä, joka antaisi toimeentulon. Hän suunnitte-

lee ryhtyvänsä myös vankilapapiksi. Johvissa 50 kilo-

metrin päässä on  vankila, mutta ongelmana on töihin 

kulkeminen. Vladimirilla on ollut melko uusi auto. 

Sen ovat kustantaneet hänelle inkeriläiset mummot 

Ruotsista SLEY:n välityksellä. Kun tuli kysymys, 

kenen nimiin auto rekisteröidään, niin hän piti asialli-

sempana että auto on seurakunnan nimissä ja hänellä 

on siihen käyttöoikeus. Nyt sitten kävi niin, että tämä 

autokin on konkurssipesän omaisuutta ja menee 

myyntiin.  

      Vladimir on ollut aikoinaan Suomessa töissä 

mansikoita poimimassa. silloin hän toi mukanaan hal-

van "peltoauton", siis käytöstä poistetun auton, jolla 

nuoriso harjoittelee pellolla. Hän toivoi, että jospa 

Suomesta löytyisi tällainen edullinen auto hänen 

käyttöönsä. Siis Ystävät hyvät, jos teillä jollain on 

itsellänne tai tiedossanne edullinen toimiva auto, jon-

ka voisi lahjoittaa tai edullisesti myydä hengelliseen 

työhön Eestiin, niin pikaiset ilmoitukset allekirjoitta-

neelle! Autoa tarvitsee siis Inkerin kirkon pastori 

Vladimir Batuhtin, joka työskentelee venäjänkielisen 

väestön keskuudessa Eestin Luterilaisessa kirkossa 

Narvassa. 

                 Tapani Vanhala 

 

 

Terveiset Uusi Elämä-keskuksesta!  
 

Tein sinne matkan 27.-29. joulukuuta yhdessä Tapani 

Vanhalan, Raimo Hynysen ja vaimoni Kaisan kanssa. 

Tulkkina toimi taas Isä Grigori, joka osaltaan toi lä-

heisyyttä niin kuntoutettaviin, kuin työntekijöihinkin. 

Saimme jälleen kokea olevamme todella tervetulleita 

sinne. Halauksia ja iloisia tervehdyksiä riitti koko siel-

lä olomme ajan. Koimme olevamme etuoikeutettuja 

saadessamme olla heidän kanssaan. 

    Saimme katsoa tietokoneelta kuvia siellä vietetyistä 

joulujuhlista. Lapset esittivät ohjelmaa yhdessä aikuis-

ten kanssa. He iloitsivat Suomesta saamistaan joulupa-

keteista. Erityisen paljon heille merkitsi se, että jokai-

nen lapsi sai oman paketin, jossa oli hänen oma ni-

mensä. Erityiskiitos kuuluu siis pakettien lahjoittajille 

ja tekijöille.  

     Saimme viettää ehtoollista yhdessä työntekijöiden 

kanssa. Osaltaan sen teki mahdolliseksi Riihimäen 

srk:lta saadut ehtoollisleivät. Saimme olla siunaamas-

sa jokaista ehtoollisen saajaa erikseen. 

    Pidimme Isä Grigorin johdolla aamu- ja iltahartau-

det. Saimme iloita siitä, että musiikin käyttö on siellä 

lisääntynyt. He lauloivat sunnuntai-iltana ylistyslaulu-

ja melkein tunnin ja me pidimme vain loppuhartau-

den. Hartauksien jälkeen tuli paljon ihmisiä pyytä-

mään esirukousta oman elämänsä ja läheisten puoles-

ta. He olivat hyvin avoimia – käsittämättömän avoi-

mia  - asioistaan, ja moni tuli jo seuraavalla kerralla 

kiittämään rukousvastauksista. Hyvin moni kiitti siitä, 

että oli saanut näistä rukouksista voimia ja se oli autta-

nut heitä. Saimme selkeän viestin siitä, että he odotta-

vat vierailujamme sinne, ja kyselivät, milloin tulemme 

uudelleen. 

       Monen iloisen ulkokuoren alla on kuitenkin suu-

ria sisäisiä tuskia ja ristiriitoja. Moni käy taistelua kiu-

sauksien mm. poislähdön tai sairauksien kanssa. Sie-

lunvihollinen ei helposti hellitä otettaan heistä. Paluu 

normaaliin elämään pitkän huumekierteen jälkeen ei 

ole helppo. Mieleen jäi erityisesti mies, joka oli 5. ker-

taa siellä, ja kävi kovia sisäisiä, itsetuhoisiakin, taiste-

luja ja melkein joka yö hän kuuli ääniä, jotka kehotti-

vat hyppäämään ulos ikkunasta. Jo aamulla illan ruko-

usten jälkeen hän kertoi, että edellinen yö oli hyvä. 

Pahat ajatukset olivat poissa.  

       Kuntoutusjakson aikana parit eivät saa seurustella 

keskenään ja joskus joku henkilö joudutaan siirtämään 

toiseen paikkaan – esim. Preobrasenkaan – sen takia. 

Eräs henkilö pyysi meitä rukoilemaan tällaisen asian 

puolesta ”että Jumalan tahto saisi tapahtua” hänen elä-

mässään.  

     He tarvitsevat meidänkin esirukouksiamme ja koko 

Uusi Elämä keskus. Myös työntekijät tarvitsevat esiru-

kousta jaksaakseen suuren työtaakan ja monien pai-

neiden keskellä. Taloudellinen tila keskuksessa on  

 

JATKUU 



myös tiukka. Sitäkin apua tarvittaisiin ja rukousta sen 

puolesta.  

      Useampi ihminen on joutunut viime aikoina sai-

raalaan, mm. Valeri Ostahin, joka vieraili Riihimäellä-

kin Sanan ja rukouksen illassa marraskuussa, oli jou-

tunut selkäleikkaukseen ja oli nyt sairaalassa. Joutuu 

vielä toisenkin nikaman leikkaukseen kun paranee 

kylliksi ensimmäisestä.  

       Tähän rukoukseen tahtoisin haastaa uusia ihmisiä, 

joille Jumala antaa halun rukoilla ja auttaa niillä re-

sursseilla, joita Jumala itse kullekin antaa. Ehkä Juma-

la jollekin antaa rohkeutta lähteä matkalle mukaan nä-

kemään ja kokemaan jotain siitä, mitä Jumala tekee 

myös Uusi Elämä keskuksen kautta.  

        Mieleeni on noussut voimakkaana ajatus Luuk. 

14:15-24 , Jeesuksen vertaus suurista pidoista, joiden 

isäntä sanoi palvelijalleen: 
Mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo 

tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. 

Jumala kutsuu erityisellä tavalla näitä onnettomia ih-

misiä suureen juhlaansa.  

      Me saamme olla osaltamme auttamassa heitä tähän 

iloon. 

                                                   Hannu Tuunanen 

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                                

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  

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 alueella 

. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen 

 

Iloa joulupaketeista  

Uusi Elämä keskuksen jou-

lujuhlassa 

Kuvat Valeri Ostahin 

Tulevia matkoja: 

Suunnittelemme yhdistettyä matkaa Uusi Elämä-

keskukseen Kotliin ja Kaloshitsyn lastenkotiin hel-

mikuun alkupuolella. Matkan kesto 3-4 vuorokautta 

ja  hinta 80 euroa täysihoidolla. Ilmoittautumiset Ta-

pani Vanhalalle. 

Viipuriin päivämatkoja 17.1. ja 7.2. 

Pietariin  23.-25.1. ja 20-22.2. Ilmoittaudu Helenalle. 

Hengen uudistus kirkossamme 

 Talvikonferenssi  
Riihimäellä 16.-18.1.2015  

 

Riihimäen Keskuskirkko  

ja Kirkkopuiston seurakuntakoti, Kirkkopolku 2  

Ohjelma: www.hengenuudistus.fi 

              SAPAATTIATERIA  PELTOLASSA 

                         pe 6.2.2015 klo 18 

 

Puhujana Petri Kauhanen 

musiikkia Outi Lyytikäinen  

(ohj. muutokset mahdollisia) 

 

 

Hinta 16 € 

 ilmoittaudu viim. 4.2. Helenalle 


