
   

                LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Riihimäen Idäntyö ry 
 

Elokuu 2012 

 

 

 

Kutsumme Teidät Idäntyön ystävät, tukijat, talkoolaiset 
 

Riihimäen Idäntyön toiminnan 20 v 

KiitosjuhlaanKiitosjuhlaanKiitosjuhlaan 
Riihimäen Keskuskirkkoon 2.9.2012. klo 18 

 

Mukana venäläisiä ystäviämme, kakkukahvit, lahjanäyttely,  

kuvia vuosien varrelta, mahdollisuus hankkia Idäntyön T-paita 

Julkaistaan Helena Jokisen kirjoittama kirja Yhteisen taivaan alla  
jota saatavissa juhlassa 30 € hintaan 

 

Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!   

PIENI KIITOSNURKKA 
 
+ Kiitos kaikesta varjelusta ja suojelusta monilla matkoilla, joita monet ovat tehneet!   t.lisa                                                                                                           
+ Kiitos Sinun johdatuksestasi ja suunnitelmista, joissa kaikissa Sinä olet Tie,  Totuus ja Elämä!  t.norppa                                                                                      
+ Kiitos Toinen Puolustaja, että voin aivan silmieni edessä katsella Sinun läsnäoloasi ja kuunnella muistutuksiasi 
Pojan, Jeesuksen sanoista!  t.kuutti                                   
+ Kiitos Isä, että joka aamu on uusi armo! t.lisa                                                      
+ Kiitos edessä olevasta Novgorodin matkasta ja ihanista, suloisista ja kilteistä matkailijoista!!! t.bussiemäntä 
 
     Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti mi-
nun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät 
ja turvaavat Herraan. Ps. 
                                                         
 Tahdotko kertoa kiitoksesi Isälle, Pojalle tai Pyhälle Hengelle? 
Laita teksti/soita 0404147893/lisa@klenberg.inet.fi  t: anita ja lisa 

KUNNIA!! 
Kiitos! 

Kiitos! 

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?mod1=FinPR&ref=Ps.+40%3A2-3
mailto:lisa@klenberg.inet.fi


   

SapattiateriaSapattiateriaSapattiateria   
   
   
   
   
   

14.9.2012 klo 18 alkaen 
Sipusaaren seurakuntakodissa 

Juhla-aterian hinta 10 €  
 

Järj. Riihimäen Idäntyö  

Jumalalle! Kunnia 

            

           1. Miesten asuntola Laupias samarialainen  

    Asuntola vankilasta vapautuneille ja asunnottomille    

  miehille. Tällä hetkellä kodissa 7 miestä, jotka opette-

levat raitista, kristillistä elämäntapaa. He käyvät työssä 

ja maksavat kykyjensä mukaan asumisestaan. Asuk-

kaat vaihtuvat, uusia tulee tilalle, kun entiset saavat 

kuntoon oman elämänsä, henkilökohtaiset dokumentit, 

työn ja asunnon. 

Andrei ja Ljuda Peskov ovat kodin isäntäpari. Pietari-

lainen Uusi sato - seurakunta ja sen pastori Aleksei 

Kazakov tukevat sen toimintaa ja hengellistä ohjausta.  

Pisara yhdistys Nummelasta ja Riihimäen Idäntyö 

maksavat paikan vuokraa. Ryhmämme vierailee kodis-

sa kerran kuukaudessa. Tällä hetkellä etsitään uutta 

pysyvää paikkaa kodille ja mahdollisesti myös naisille 

vastaavaa kuntoutuskotia. 
 

 

2. Mirotvorets seurakunta  

Pastori Igor Smirnovin johtama seurakunta, joka auttaa 

myös vaikeuksissa olevia ihmisiä ja perheitä. Opetus-

lapseuskoulussa opetetaan vasta uskoontulleita. Tuem-

me seurakuntaa taloudellisesti kuukausittain  

Mirotvorets seurakunta toimii aktiivisesti. Viikottais-

ten jumalanpalvelusten ja kodeissa kokoontuvien raa-

mattupiirien lisäksi on monipuolista avustustoimintaa. 

Pyhän Olgan sairaala: Valtion sosiaalisairaala liikunta-

vammaisille lapsille Pietarissa, sairaalassa myös vas-

tasyntyneitä äitien hylkäämiä lapsia. Seurakunta avus-

taa tarvikehankinnoissa ja saa pitää myös hengellisiä 

tilaisuuksia äideille. 

Seurakunta lähettää opetuslapseuskoulun oppilaita ky-

lille, joissa ei ole hengellistä toimintaa auttamaan apua 

tarvitsevia ihmisiä, opettamaan lapsia pyhäkoulussa ja 

tukemaan uskovia. Tarkoituksena on perustaa maaseu-

dulle omia seurakuntia, toimintaa on nyt jo kolmessa 

kylässä. Esimerkkinä Morhovan kylä Novgorodin alu-

eella, lähellä Holmia. Klubitalosta on korjattu kylälle 

kirkko, lähetteinä kaksi miestä ja pariskunta. 

Pietarissa avustetaan ja ruokitaan asunnottomia usko-

van pariskunnan toimesta. Vankiloissa käydään joka 

viikko julistamassa evankeliumia. 

Tuemme Mirotvorets seurakunnan johtavaa pastoria 

Igor Smirnovia taloudellisesti hänen työssään. 
 

 

 3. Samohvalov, Zavet Novgorodin alueella toimiva     

pieni maatila, kuntoutuskeskus kadulta poimituille     

   miehille ja naisille. Johtajana Sergei ja Irina Milov.    

    Kuntoutuskoti  elää Irinan eläkkeen turvin, joka on  

       noin 200 € / kk. He rakentavat uskovien kylää 

             Jumalan antamaan näkyyn luottaen. Hirsinen  

                  kirkkorakennus on parhaillaan työn alla. 

 

 

4. ”Uusi elämä” keskus lähellä Kingiseppin kaupun-

kia, Viron rajan tuntumassa, kristillinen toipumiskoti, 

jossa kaksi keskusta,  Kotlissa ja Preobrasenkassa. 

Maanviljelystä, pienteollisuutta ja yritystoimintaa toi-

minnan rahoittamiseksi ja noin 200– 300 henkeä käsit-

tävän yhteisön kulujen kattamiseksi. 

Sergei Matvoisjan on keskuksen johtaja. 

Kuntoutujat tulevat keskukseen valinnan perusteella 

ja kuntoutus perustuu työntekoon ja kristillisiin arvoi-

hin ilman lääkkeitä. Kuntoutuneet jatkavat usein kes-

kuksen työntekijöinä. 
 

 

5. Mashakoti tukikoti sosiaalisin perustein huostaan 

otetuille tytöille, 12-18 v, Ulitsa Lebedeva, Pietari. 

Tyttöjä on18. Kodin ovat aikoinaan perustanut Kansan 

Raamattuseura ja sitä tuetaan edelleen Suomesta. 

Ryhmämme käy kerran kuukaudessa ja yritämme luo-

da tyttöihin henkilökohtaisia suhteita voidaksemme 

auttaa ja tukea heitä. 
 

 

6. Invalidikeskus Novgorodissa  järjestää toimintaa ja 

opetusta paikallisille invalideille. He tarvitsevat mm. 

pyörätuoleja, tietokoneita ja niiden oheislaitteita, om-

pelutarvikkeita, kankaita, ompelukoneita, yms. 
 

 

7.  Lisäksi muita avustuskohteita  

Vaihtuvia kriisikohteita, muita kuntoutuskeskuksia, 

erilaisia ongelmaperheitä, vapautuneita vankeja, vanki-

en perheitä, lastenkoteja jne. 

 

 

 

 

 

 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry:n TOIMINNAN KOHTEITA 



       
RUKOUSAIHEITA: 

 

 

Muista rukoilla! 

Pastori Igor Smirnovin nuorin poika, viisivuotias 

Pavel, on saanut outoja neurologisia kohtauksia. Nii-

den alkuperää ei vielä tiedetä. Tutkimukset ovat Ve-

näjällä kovin kalliita, koska Suomen kaltaista saira-

usvakuutusjärjestelmää ei ole. Igor onkin joutunut 

ottamaan lisätyöksi kantajan huonopalkkaista työtä.  

  Ehdottaisinkin, että kenellä vain on varaa ja tuntee 

sydämessään halun auttaa, voisi uhrata tämän lapsen 

tutkimuksiin mahdollisuuksiensa mukaan. 

   

Tulkkimme Lisa Langisen aviomies on joutunut sai-

raalaan heidän mökillään tapahtuneen pahoinpitelyn 

seurauksena. Ainakin jalka oli mennyt poikki. 

 

Rukoillaan monien tapahtumiemme puolesta, että 

Jeesuksen nimi tulee korotettua! 

 

Olemme saaneet kokoon matkaryhmän ja menossa 

pitkälle kiertomatkalle Venäjälle: Pietari, Novgorod, 

Staraja Russa, Holm, Pskov, Kingisepp, Kronstadt, 

Viipuri. Rukoilkaa varjelusta ja onnistumista tälle 

matkalle elokuussa. 

 

  Mirotvorets seurakunta kokoontuu lauantaisin luterilaisen Pyhän Mikaelin 

kirkon yläkerrassa Pietarissa. Kokouksessa lapset siunataan ensin ja he me-  

   nevät sitten pyhäkouluun. Kuvan vasemmassa reunassa Igor Smirnov lap- 

        sineen, Maria, Pavel ja Mihail. Keskellä Andrei Murugov poikiensa  

              Andrein ja Pjotrin kanssa. Valkoisessa paidassa Sergei Gerasimov,              

                        vaimo Natasha vierellään ja lapset Roman ja Darja 

Makasiini 

   kirpputori 

  humanitäärisen avun  

keräyspiste 

 

Avoinna ti-pe klo 12-18 

                la-su klo 12-15                                                       

Vapaaehtoisia työntekijöitä  

otetaan mielihyvin työhön,  

lajittelemaan vaatteita ja  

myymään kirpputorille.  

Miehille tarjolla muutto- ja 

 kuljetustehtäviä.  

 

Idäntyön  

talkoolaisten  

tukijoiden 

ja ystävien 
 
 

 

 

    VIRKISTYSPÄIVÄ 
Kesijärvellä  

Raili Salon mökillä 19.8. 2012 
 

Lähtö kirkonmäeltä yhteiskyydein klo 11.30 
 

Ohjelmassa lounas, lauluseurat, sauna, yhdessäoloa. 

Raili kertoo mökkipuistonsa ihanista kukkasista 

 ja mahdollisuus ostaa niitä itselle. 

 

 

Ilmoittaudu 

viimeistään 12.8.2012  

Helenalle 
 

Tervetuloa! 



 

Tulevia matkoja ja tapahtumia: 
 

Novgorodin matka 8-12.8. 

Pietariin 17-18.8.  

Virkistyspäivä kesijärvellä 19.8. klo 11.30 
 

Kiitosjuhla 2.9. Keskuskirkossa klo 18.00 

Viipuriin 8.9.  

Sapattiateria 14.9. Sipusaaren srk-kodissa 18.00 

Pietariin 21-23.9. 
 

Viipuriin 13.10. 

Pietariin 19-21.10 

Novgorodin alueelle viikolla 43 
 

Yhdistyksen syyskokous 4.11. klo 16 

Viipuriin10.11.  

Pietariin16-18.11. 
 

Viipuriin8.12. 

Pietariin14-16.12. 
 

Tapani Vanhala tekee lisäksi matkoja Kingiseppiin 

Uusi Elämä keskukseen parin kuukauden välein. 

Muutokset mahdollisia.  
 

Matkoja koordinoi Lisa Klenberg, ota häneen yhte-

yttä, kun haluat jollekin matkalle. 

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 

 

YYYHTEISENHTEISENHTEISEN   TAIVAANTAIVAANTAIVAAN   ALLAALLAALLA   
 
 Kirja kertoo Riihimäen Idäntyön historiaa yhden  
ihmisen näkökulmasta. 

 Toiminnan alkamisesta on vuonna 2012 kulunut  
20 vuotta. Jakso on aikamme lähetyshistoriaa. 

 
Alkuperäinen näky oli toimia venäläisten vankien 
hyväksi Pietarin alueen vankiloissa, julistamalla  

evankeliumia ja viemällä humanitääristä apua. 
 
Venäjä kävi näinä vuosina läpi suuren murrosvaiheen ja 

uusia työn kohteita ja avun tarvitsijoita löytyi lisää 
 perheistä, lastenkodeista ja sairaaloista. 

 
Yksin ei ole kenenkään tarvinnut lähteä matkaan sillä  
innokkaita evankelistoja ja avustajia on riittänyt. 

Jokainen lähtijä on saanut kokea niin taisteluja kuin  
Jumalan siunausta. 

 
Kaksikymmentä vuotta Riihimäen idäntyön matkaa on  
pitkä aika ja tarinoita riittää, 

tarinoita voitoista ja tappioista,  
Jumalan ihmeellisestä avusta ja johdatuksesta,  
elämästä yhteisen taivaamme alla.  

Yhteisen taivaan alla 

Kirj. Helena Jokinen 

Kannen suunnittelu ja graafinen  

toteutus Riitta Hyövälti 

 

Kirja on ilmestynyt ja saatavissa 

 30 € hintaan  

Kiitosjuhlassa 2.9. 2012 lähtien 

 

Kirjaan voi tutustua  julkaisijan  

sivuilla: www.bod.fi 

  tonjan tytöt 

mailto:tapani.vanhala@kolumbus.fi

