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RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

HUHTIKUU 2013 

                PIENI KIITOSNURKKA 

 

Taivaan Isä, kiitos Sinulle 

 

- kauniista keväisistä päivistä ja auringon paisteessa, 

hohtavista hangista ja valmiista laduista 

 

- antamastasi armosta, jota riittää joka päivälle 

 

- kiitos myöskin vaikeista päivistä, joiden läpi olet 

vienyt ja yhäkin viet 

 

- kiitos, että valmistat Idäntyön kutsumusta ja sen 

tekijöitä edelleen valmistamiisi tekoihin 

 

- kiitos sinun kaikista lähettiläistäsi, jotka kantavat 

toisten kuormia Venäjällä 

 

- kiitos, että siunaat kaikkea Virossa tehtävää hen-

gellistä työtä ja seurakuntia siellä 

 

- kiitos arjen huolenpidostasi joka päivä, avaimista, 

jotka löytyvät 

 

- kiitos, että opetat luottamaan kaikessa Sinuun 

 

- kiitos rukouksen mahdollisuudesta ja ystävistäni, 

jotka rukoilevat minunkin puolestani 

 

 Lähetä kiitosaiheitasi: lisa@klenberg.fi 

                                    tai Lisa 0404147893   

 

KIITOSMIELTÄ JA MENOVINKKEJÄ 
              . 
Liekö kevät sen tehnyt kun on tuntunut mukavalta 

viime päivinä. Aihetta kiitokseen on ollut Idäntyön 

puolellakin. Ihmisiä kohdatessa joku on tullut kerto-

maan aloittaneensa työt Makasiinissa ja joku toinen 

on huolehtinut jäsenmaksunsa maksamiseen liitty-

vistä asioista. Mukavaa tällainen välittäminen. 

     Viime vuoden tilejä tarkastellessa on ilahduttavaa  

huomata, että jäsenmaksajiemme joukko ei ole aina-

kaan vähenemään päin. Samoin, että tietyt päätökset 

ovat osoittautuneet taloudellisesti oikeiksi, kuten 

esim. Pietarin asuntomme jakaminen Pisara ry:n 

kanssa. 

       Keväällä, 3. toukokuutta järjestetään seurakun-

tavierailu Ruoveden seurakuntaan. Sinne saavat 

kaikki jäsenemme ilmoittautua mukaan. Kesälle on 

suunniteltu osallistumista lastenleirin järjestämiseen 

Virossa. Roolimme siinä selviää kevään aikana. Voi 

olla, että sekä paikan päälle lähtevistä talkoolaisista 

on tarvetta ja avustusreppujen pakkaamiseen tarvi-

taan henkilöitä ja keräystavaroita. Jos tunnet vetoa 

tällaiseen toimintaan, ilmoittaudu. 

       Muistakaa myös aika ajoin tarkistaa, mitä uutta 

Makasiinimyymäläämme on löytynyt. 

       Ps. Huhtikuun ensimmäisenä vkl:na näyttäisi 

Kansanlähetysopistolla Ryttylässä olevan idäntyön-

päivät. Taidan itse mennä ”viran” puolesta ainakin 

lauantaina 6.4 klo 18 kuuntelemaan komilaista mu-

siikkiryhmää.                   Riihimäen Idäntyö ry,  

                                puh.joht. Jari-Pekka Koppinen 

   

         LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA    



 SIEVERSKIN  
LASTENKODISSA 
 
      Matkamme Vanhalan Tapanin kanssa 
Sieverskiin, Pietarista 20 km etelään, sujui 
hyvin. 
       Tulimme pientenlasten kodin ovelle, josta 
menimme sisälle yhtä aikaa kuuden tytön ja 
kahden pojan kanssa. Lapset ”kaappasivat” 
meidät mukaansa. He olivat kohteliaita ”tulkaa 
tänne, tässä tuoli”. Keskustelimme näiden 8-
10 vuotiaiden kanssa puoli tuntia uskosta ja 
aloimme sitten ihmetellä missä johtaja Pjotr 
Margvelasvili on? Selvisi että johtaja odotti 
meitä isojenlasten talossa kalakeiton kanssa. 
Keitto piti lämmittää, kun me olimme myöhäs-
sä.  
    Pjotr kertoi että pientenlasten talo otetaan 
päiväkotikäyttöön. He voivat nyt remontoida 
tämän kerrostalon ja kaikki 70 lasta sijoitetaan 
tähän rakennukseen. Venäjällä haluttaisiin 
sijoittaa kaikki lapset venäläisiin perheisiin, 
mutta kukaan ei halua adoptoida murrosikäi-
siä. Täällä lastenkodissa lapset saavat olla 18 
vuotiaiksi, joten mihin nämä ”isot” lapset jou-
tuvat jos lastenkodit lopetetaan? Pjotr kertoi, 
minkälaisia vaikeuksia murrosikäisten kanssa 
on.  
     Keskustelun jälkeen Tapani purki lasten 
kanssa autosta 500 kilon kuorman. Minä soi-
tin sillä aikaa Hilma-tulkin kanssa Olgalle, että 
sopisiko jos poikkeaisimme huomenna koti-
matkalla heillä, vastaus oli tervetuloa. Aamu-
palan jälkeen tapasimme apulaisrehtorin, joka 
oli iloinen tapaamisestamme Olgan kanssa. 
Yövuorossa olleet kasvattajat neuvoivat mei-
dät kohti Olgan kotia. Olga ja puolitoistavuoti-
as Denis olivat kotona ja perheenpää Sasha 
oli töissä. Olga oli 15 vuotias kun hänen vel-
jensä pyysi meitä katsomaan häntä, ja siitä 
alkoivat meidän käyntimme tässä lastenkodis-
sa, Olga on nyt 23 vuotias ja hoitaa vielä De-
nisiä kotona. Olin onnellinen tavatessani hei-
dät. 
                                     Anneli Helminen 

Annelin  ottamassa kuvassa hänen ystävänsä Olga 

poikansa Denisin kanssa. Anneli on tutustunut Ol-

gaan, kun hän vielä oli lastenkodissa Sieverskissä. 

 

Alakuvassa Anneli  Kolpinon lastenkodissa tyttö 

kainalossaan v. 2007 

Kiitos kaikille  
iloisesta juhlasta  
ja muistamisesta 
  
Helena Jokinen 

                        



 VANKILAEVANKELISTAT! 
 

Niille, jotka ovat odottaneet vankiloiden aukeamis-

ta, nyt olisi tilaisuus tulla mukaan evankelioimaan 

vankiloihin Eestiin ja Latviaan.  

    Tapasimme Tallinnassa vankilapastori Lea Traa-

gelin, joka kertoi, että Tallinnan vankilassa on nel-

jä vankilapastoria, ortodoksien, luterilaisten, bap-

tistien ja vapaakirkon. He järjestävät vankilassa 

hengellistä opetusta, Raamattupiirejä ja Jumalan-

palveluksia. Tämän vankilan evankeliointi on siis 

hoidettu. Maardun avovankilassa  olisi  mahdolli-

suus käydä torstaisin evankelioimassa. Luvat hae-

taan vierailijoille kahta viikkoa ennen ja mukaan 

mahtuu 3-5 henkeä.  Tässä alkua. 

   Vankilaevankeliointi on tehokkainta kun se on 

säännöllistä ja käynnit mahdollisimman tiheään. 

Merenylitys on kallista, mutta yhteistyöllä voisi 

saada eri ryhmien ja sponsoreiden ansiosta toimin-

nan pyörimään. 

    Vankilassa ihminen on yleensä haavoittuneella 

ja herkällä mielellä, jolloin Jumalan Sana löytää 

maaperää.  

     Elämä on kallistunut Eestissäkin ja siellä on tar-

vetta monenlaiselle avustustoiminnalle.  

      Löytyykö Suomesta vielä annettavaa?     

                                                         Helena Jokinen 

 

 

Yläkuvassa Supiköök, Soppakeittiö ,  

joka jakaa ruokaa päivittäin sadoille köy-

hille Koplissa, Tallinnassa, paikallisten 

baptistien toimesta.  

 

Keskellä: Lea Traagel, Tallinnan ja 

Maardun vankilapastori uudessa tuolis-

saan, joka oli kuormassamme, vaikka 

emme edeltä tienneet hänen tuolihaa-

veestaan.  

 

Vieressä: Tapani keskustelee Anu Vä-

liahon kanssa.  

  Anu ja JuhaVäliaho tekivät lähetystyötä 

Venäjällä Joshkar Olassa ja Baskiriassa 

yhteensä lähes 20 vuotta. Nyt he ovat 

olleet vuoden Lähetysseuran lähetteinä 

Virossa aloittamassa luterilaista seura-

kuntatyötä Sauessa, Tallinnan ja Keilan 

puolivälissä. 

 
                                       Ystävät! 
Rukoillaan ja valmistaudutaan juuri nyt tulevia suuria 
tapahtumia varten.  
     Sinun oma hengellinen valmiutesi on tärkeä. Sinun 
pitää olla vahva Herrassa, ei omassa voimassasi. 
Rukoillaan myös Israelin ja juutalaistyön puolesta,  
erityisesti Idäntyölle avautuvan juutalaistyön ja Peltolan 
Exoduskodin puolesta. 
                                  Ollaan valveilla! 



  

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry         Y 1877757-1 

Temppelikatu 11 a  4 11100 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 

 

Kantapankki Riihimäki 426211-233876 

                                       FI 1742621120033876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

Lahjoitukset viite 5005 

 

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   lisa@klenberg.fi 

Minna Huistinoja  minna.huistinoja@saunalahti.fi 

Mikko Krohn  0407492594 

 

Kotisivut:  www.riihimaenidantyo.fi 

 

Vera lehden toimitus, kuvat ja toteutus Helena Jo-

kinen 

Riihimäen Idäntyö ry:n 

KEVÄTKOKOUS 
Sipusaaren seurakuntakodissa 

lauantaina 27.4.2013 klo 16 

 

Käsitellään vuoden 2012 tilinpää-

tös, tilintarkastajien lausunto ja 

toimintakertomus  

 

Keskustelua ajankohtaisista  

aiheista: Eestin vankilatyö  

ja juutalaistyön haasteet. 

 

Kahvitarjoilu 

 

Kaikki jäsenet tervetuloa mukaan 

”osakastapahtumaan”! 

SAPATTIATERIA 

Peltolassa 19.04.2013 klo 18 

Riihimäentie 4310 

Mukana Ebeneser järjestöstä  

Tuulikki Huovinen 

Musiikki Outi Lyytikäinen 

 

Aterian hinta 15 € 

Ilmoittautumiset 15.4. mennessä 

Helena 3734070 

  Idäntyön tulevia matkoja: 
 

Huhtikuu   
13.4. Viipuriin ostos ja avustusmatka. 
Hinta 20 € 
17.-18.4. Tolmatsevon lastenkoti (50 €) 
19.-21.4. Pietariin avustus- ja evankeli-
ointimatka, hinta 70 € 
Toukokuu 
3.5. bussimatka Ruovedelle 
2.-3.5. Mielenkiintoinen tutustumismatka 
Uusi Elämä -keskukseen Kotliin (50€) 
9.-12.5. Morhova, tutustumis ja avustus-
matka maaseudulle (200 €) 
17.-18.5. Pietariin (70 €) 
Kesäkuu 
1.6. Viipuriin (20€) 
14.-16.6. Pietariin (70€) 
23.-29.6. Lastenleiri Virossa 
 
Heinäkuun lopussa teemme matkan Laa-
tokan ympäri. Lisätietoja myöhemmin. 
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut matkoille 
0404147893        lisa@klenberg.fi  
 
Matkat toteutuvat, jos on tarpeeksi lähti-
jöitä kyseiselle matkalle. 
Ilmoittautukaa ajoissa! 


