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   RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

 

                   JOULUKUU 2015 Vera 

   LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

                                     Hyvät Idäntyön ystävät 
 
       Vuosi on kohta lopuillaan. Siksi on hyvä syy tarkastella millainen vuo-

si tämä on ollut yhdistyksellemme. Toimintaa on ollut runsaasti. Eri laatui-

sia talkoopäiviä on ollut vuoden aikana todella runsaasti. Kaksi leiriä venä-

läisille ystävillemme  Peltolassa, Makasiinipäivystykset, käsityökerho, mat-

kat Venäjälle ja Eestiin, elintarvikkeiden keräily ja vienti Haminaan,  HU:n  

ruokapalvelutalkoot, Ukrainan keräys ja kaikki arkinen vaatetavaran nouto, 

vastaanotto ja lajittelu. Eipä ole kukaan pitänyt lukua talkoopäivistä, mutta 

paljon niitä on kertynyt. Kaikesta olemme selvinneet ajallaan ja asiallisesti. 

Kiitos Jumalalle.  Kiitos kaikille mukana olleille! 

       Yhteistyökumppanimme ja avustuskohteemme niin Venäjällä kuin 

Eestissäkin ovat pysyneet ennallaan. Kanssakäyminen on mieluummin vil-

kastunut entisestään. Meidän käyntimme Venäjällä ovat  ehkä vähentyneet, 

mutta vastaavasti yhteistyökumppaneidemme käynnit täällä ovat lisäänty-

neet. Samalla olemme voineet avustaa heitä eri tavalla ja  paremmin kuin 

ennen. Erityisesti elintarvikkeiden kysyntä on tänä vuonna kasvanut suures-

ti. Eestiin vietyjen pakettiautokuormien määrä on tänä vuonna lisääntynyt 

Pääkohteina ovat olleet Narva ja Sillamäki. Lisäksi Eestiin lähti taas yksi 

rekkakuorma, tällä kertaa  pääasiassa huonekaluja. Tämän kuorman jälkeen 

miesporukalla sovittiin, että huonekalujen vastaanottoa pyritään välttämään 

tästä lähtien. 

   Syyskokouksessa saimme uusia jäseniä hallitukseen. Toiminnan alusta 

lähtien mukana ollut Helena Jokinen halusi jättäytyä pois hallituksesta. Hä-

nen panokselleen Riihimäen Idäntyössä ei löydy vertaa. Toisena jäi pois 

Jari-Pekka Koppinen. Heidän tilalleen valittiin Sasha eli Aleksandr Kir-

junov, hallituksessa jo pitkään olleen Sanni-Marian puoliso, sekä Eila Sääs-

kilahti. Eila on aivan uusi tulokas Idäntyön riveissä, mutta Makasiinissa 

hänet on voinut tavata päivystämässä viikoittain. 

     Kiitos pois jääneille ja tervetuloa uudet hallituksen jäsenet. Yksi ongel-

ma meille jäi syyskokouksesta. Kokouksessa ei voitu nimetä uutta sihteeriä 

Helenan jäätyä pois hallituksesta ja asia on edelleen avoin. Kiinnostuneet 

voivat ilmoittautua! Syyskokouksessa hyväksyttiin myös ensi vuoden toi-

mintasuunnitelma. Se noudattelee vanhoja linjoja. Yksi linjaus kuitenkin 

selkeytettiin. Ei enää lähialueiden ulkopuolisia projekteja. Meillä oli viime 

vuonna kontti Pakistaniin ja tänä vuonna keräys Ukrainaan. Kummastakaan 

päätös ei ollut yksimielinen mutta ne toteutettiin. Ja molemmista asiat ovat 

edelleen kesken. 

      Viime Verassa kerroin, että jäsenmaksuja on tänä vuonna tullut vähem-

män kuin edellisinä vuosina. Nyt tarkistin, niin marraskuussa kolmen vii-

kon aikana kolme henkeä on maksanut jäsenmaksunsa. Loppukiri ei siis ole 

vielä alkanut, mutta vielä ehtii. Olkaapa hyvät! 

      Toinen asia viime Verassa: Papille auto. Tarkoituksena on, että yhdis-

tyksemme  hankkisi tarvittavat rahat 500 - 700 euroa Narvassa venäjänkie-

lisen väestön keskuudessa toimivalle pastori Vladimir Batuhtinille käytetyn 

auton hankintaan. Kolmen viikon aikana tähän oli tullut kaksi suoritusta, 

vajaa neljäsosa tarpeesta. Hyvä alku, kiitos, mutta toivottavasti jatkoa seu-

raa. Tarve on todellinen. 

      Haluan kiittää teitä kaikkia Riihimäen Idäntyön ystävät kuluneesta vuo-   

desta, toivotan teille rauhallista  Joulunaikaa ja siunausta alkavalle vuodelle 
" Me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi     
     Herraa Jeesusta Kristusta." Fil. 3:20             
                                                          Puheenjohtaja  Tapani Vanhala 

Nouse, loista kirkkaana,  

Jerusalem, sillä sinun valosi 

saapuu ja Herran kirkkaus 

koittaa sinun yllesi. Katso, 

pimeys peittää maan, yön 

synkkyys kansat. Mutta sinun 

taivaallesi kohoaa aamunkoi, 

Herran kirkkaus hohtaa  

sinun ylläsi. Jes.60:1-2  
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ONNISTUNUT MATKA  
UUSI ELÄMÄ KESKUKSEEN 
 

      Syksyn ajan olemme kantaneet huolta rukouk-

sin Uusi Elämä keskuksen puolesta.  Matkaa jou-

duttiin pariin otteeseen siirtämään suurempien on-

gelmien välttämiseksi. Nyt oli kuitenkin lähes pak-

ko päästä lähtemään, kun meillä oli kaiken lisäksi 

ristiäis- ja hääkutsut. Matka alkoi perjantaina Kus-

taa Adolfin päivänä 6.11. ja kotiin palattiin isänpäi-

vänä 8.11.15. Mukaan pääsivät tällä kertaa pj. au-

tonkuljettaja Tapani Vanhalan lisäksi Soili Lehto-

nen, Hannu ja Kaisa Tuunanen, Ulla Kammonen 

Vantaalta ja allekirjoittanut Kalevi Kortesmaa. 

Matkaa tehtiin aamuhämärästä iltapimeään Suo-

menlahden ympäri auton oudosti nykiessä aina 

kiihdytettäessä. Olisiko polttoainejärjestelmässä 

jotain häikkää? Otimme pappi Grigorin matkalla 

kyytiin ja ajoimme Kingisepin kaupunkiin hankki-

maan ristiäislahjoja. Yllätyimme kaupungin valta-

vasta koosta. Kymmenkerroksisia taloja oli avarien 

puistokatujen varsilla. Grigori ohjasi meidät koru-

liikkeeseen, jossa oli hyvä valikoima muistoristejä. 

Lisäksi löydettiin autotarvikeliike, jossa oli Hiacen 

osia ja saimme myöhemmin Uuden Elämän hallissa 

paikallisen asiantuntijan avustuksella auton kun-

toon. 

Illalla keskuksen asukkaat kerääntyivät iltahartau-

teen. Meidän puheenvuoromme käytti Ulla Kam-

monen. Lisäksi paikalla oli ryhmä Tampereen seu-

dulta ja heillä oli mukana oma tulkki. Tilaisuuden 

jälkeen osa väestä jäi rukoiltavaksi ja siunattavaksi.  

Kahden tulkin ansiosta voimme muodostaa eri ryh-

mät miehille ja naisille. 

Lauantaina oli odotettujen juhlien vuoro. Aamuhar-

taudessa puheenvuoron käytti Hannu Tuunanen. 

Pian sen jälkeen miesten majoitushuoneeseen tuli-

vat vihkipari Senia ja Maxim kenraaliharjoitukseen. 

Grigori kävi heidän kanssaan vihkitoimituksen 

huolellisesti läpi ja keskusteltiin myös laajem-

min heidän elämäänsä liittyvistä asioista. Hei-

dän elämänvaiheensa olivat olleet todella vai-

keat, mutta nyt kaikki tuntui olevan paremmin 

ja uusi tulevaisuus edessä. 

Vihkiparin jälkeen huoneeseen tulivat kastetta-

vat pojat Aleksander ja Venjamin vanhempi-

neen. Aleksander tutuille Sasha ja Venjamin 

kirjoitetaan paikallisesti Benjamin erilaisista 

aakkosista johtuen. Huomio kiinnittyi ensin 

vauvan ammeeseen, joka papilla oli mukana. 

Se paljastui kastealtaaksi. Käyhän se toki näin-

kin, vaikka mietimme, että olisiko tarvetta vä-

hän tyylikkäämmälle maljalle. Poikien van-

hemmat ovat työssä keskuksessa ja saimme 

myöhemmin vierailla myös heidän kotonaan.  
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Grigori suoritti arvokkaalla tavalla kastetoimituksen. Ta-

pani ja Soili + Hannu ja Kaisa toimivat ristivanhempina. 

( kummeina) Venäläinen ristivanhempi on paljon kummia 

kuvaavampi sana ja voisi ottaa käyttöön myös Suomessa 

kuiskuttelimme toisillemme. Toimituksen jälkeen oli on-

nittelujen ja lahjojen vuoro. Molemmat pojat saivat mm. 

valtavan kokoiset nallet, jotka saivat heti kovaa kyytiä. 

Iltapäivällä hääväki lähti Kingiseppiin rämisevällä ja täri-

sevällä keskuksen linja-autolla. Juridinen toimitus tehtiin 

siellä maistraatin juhlahuoneistossa.  Etukäteen oletin pai-

kan olevan jokin ankea virasto, mutta se osoittautuikin 

kauniiksi kirkkosalin korvikkeeksi tyylihuonekaluineen ja 

mattoineen. Vihkimisen toimittanut naisvirkailija painoi 

kaukosäädintä ja häämarssin soidessa vihkipari astui sa-

liin. Uudelleen painettaessa musiikki vaihtui klassiseen. 

Puheen jälkeen allekirjoitettiin asiakirjat todistajien kans-

sa. Todistajat olivatkin erityisessä asemassa vaikuttavine 

olkanauhoineen. 

Pappi Grigori oli mennyt jo etukäteen valmistelemaan lä-

heiseen seurakuntasaliin avioliiton siunaustilaisuutta. Sali 

oli koristeltu kauniiksi ja toimitus tapahtui värikkään hun-

tukatoksen alla. Muuten tilaisuus vastasi varmaan sisällöl-

tään meikäläistä kirkollista vihkimistä. Tulkkia meillä ei 

tässä vaiheessa valitettavasti ollut. 

Matka jatkui tärisevällä autolla juhlapaikalle hurjaa vauh-

tia. Välillä vihkipari poikkesi sotamuistomerkillä kunnia-

käynnillä. Oudoksuimme paikallista tapaa suudella tykkiä, 

joka on kuulemma talviaikaan lisäksi vaarallinen toimen-

pide, kun huulet tuppaavat jäätymään rautaan kiinni. 

Hääateria nautittiin pitkän kaavan mukaan. Pääruokana oli 

kala ja hapankaali. Oikein maukas yhdistelmä. Taitoni ei 

oikein riitä selittämään ja kuvaamaan muita pöydän herk-

kuja. Ohjelmaa oli myös runsaasti ja vihkipari sai syvälli-

siä ja hengellisesti rakentavia elämänohjeita. Keveämpää-

kin ohjelmaa oli tarjolla ja huomioni kiinnittyi siihen, että 

koko hääväki oli innolla mukana ja kykeni esiintymään 

korkeatasoisesti. Kun venäläiset juhlivat, he tekevät sen 

perusteellisesti ja tällä kerralla aivan ilman vodkaa. Juh-

lasta jäi kaikille hyvä mieli.  Hääpari vakuutti sen olleen 

heidän paras päivänsä tähän mennessä. 

Sunnuntaiaamuna pidimme vielä Uusi Elämä keskuksen 

aamuhartauden ja nyt oli vuorossa allekirjoittanut. Kävin 

läpi hieman selittäen Johanneksen I kirjeen 1 lukua. 

Veimme pappi Grigorin kotiin. Hänellä piti olla vielä sa-

mana päivänä hautaustilaisuus. Ongelmana oli kuitenkin, 

että sukulaiset eivät olleet päässeet yksimielisyyteen hau-

tapaikasta ja järjestelyistä. Tätä kirjoitettaessa ongelma on 

kuulemma yhä ratkaisematta. Venäjällä kaikki tuntuu ole-

van mahdollista. 

Paluumatkalla ostin vielä hapankaalia ja hirssiä kotiin vie-

täväksi, joten venäläiset viikot yhä jatkuvat. 

Siunausta Uusi Elämä keskukselle ja Veran lukijoille. 

                           kuvat ja teksti Kalevi Kortesmaa 

 

 
    

 

 

 

Iloisia uutisia: 
Nadeshda -poikakodin tilanne on ratkennut! 

 

 

     Useammalta lahjoittajalta saatujen huomatta-

vien summien johdosta on Nadeshda-kodin tilo-

jen irtisanomisuhka peruuntunut, kertoo Pietarin 

Lastensuojeluyhdistys. Poikakodilla on jatkoai-

kaa, ainakin vähän aikaa. 

    Jonkin verran työntekijöiden palkat ovat vielä 

jäljessä, samoin sosiaalirahastovakuutukset. 

    Masha -tyttökodilla on rahaa melkein kaik-

kiin tarpeisiin tilillään, paitsi työntekijöiden so-

siaalivakuutuksiin. Lisäksi näin syksyllä vaate- 

ja kenkämenot ovat tällä lapsikatraalla isot. 

    Voimme siis henkäistä helpotuksesta! Mutta 

eipä unohdeta kuitenkaan näitä lapsia, joita elä-

mä on kohdellut kaltoin jo pienestä. He tarvitse-

vat välittäviä ihmisiä ja tukea pyrkimyksilleen 

parempaan elämään. Rukoillaan heidän puoles-

taan uskollisesti. 

Ehkä ensi kesän leirillä tavataan! 

 

Helena Jokinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kuva Pietarin Lastensuojelujärjestö / PP 
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Riihimäen Idäntyön  
vuodelle 2016 valittu hallitus 
valmiina palvelukseen  
 

 

 

 Tapani Vanhala, 68 vuotta, 

naimisissa vaimo Soili Leh-

tonen, virallisesti eläkeläi-

nen, mutta kuten  eräs hyvä 

ystäväni sanoi, kutsumus-

työstä ei pääse eläkkeelle 

Harrastuksena lukeminen, 

mehiläisten hoito 

Idäntyössä olen ollut mukana runsaat 10 vuotta, siitä 

ajasta sihteerinä 8 vuotta ja kohta alkaa toinen vuosi 

puheenjohtajana. Ensi vuonna tulee 20 vuotta siitä kun 

ensi kerran olin avustustehtävissä Venäjällä. Se on 

myös aika, jonka olen ollut uskossa. 

Kutsumukseni on vähäosaisempien lähimmäisten autta-

minen ja minut on valmisteltu erityisesti Venäjällä teh-

tävään työhön. Tämän olen saanut Herralta 

Aktiivijäsentemme joukko pienenee ikääntymisen 

vuoksi. Muutama henkilö joutuu tekemään liian suuren 

työpanoksen Idäntyön käytännön asioita hoitaessaan. 

Siis vapaaehtoistyövoimaa kaipaisimme lisää. Myös 

auton ratissa Venäjälle rohkenevia henkilöitä kaivataan. 

 

     Olen Eila Sääskilahti ja uusi 

kasvo Riihimäen Idäntyön toi-

minnassa. Olen syntynyt, kasva-

nut ja käynyt koulut täällä Riihi-

mäellä. Pienen mutkan tein poh-

joisessa ja palasin mieheni kans-

sa takaisin vanhaan kotikaupun-

kiini ja kasvatamme nyt täällä 

omia lapsiamme. Perheeseeni 

kuuluu yrittäjä-mieheni lisäksi 

16-vuotias tyttö ja 12-vuotias poika sekä myös lemmik-

kikoira. Työskentelen sosiaalialalla ja harrastan vapaa-

ajalla "kotoilun" lisäksi venäjän alkeita sekä luen mie-

lelläni. 

Riihimäen Idäntyö on jollain tapaa tuttu nimi vuosien 

takaa, ja Veraa olen lukenut aina kun olen sen saanut 

käsiini. Kävimme kesällä tutustumassa Tapanin mehi-

läistarhaukseen, ja Tapani kertoi jutustelun ohessa 

myös idäntyön toimintatavoista. Vaikutuin siitä, miten 

paljon tuloksia olette saaneet aikaan! Kun Tapani ker-

toi, että Makasiiniin on toisinaan vaikea löytää päivys-

täjiä, niin tarjoudun yön yli mietittyäni mukaan. Teen 

osittaista työaikaa vuoden loppuun, ja mielessä on pyö-

rinyt monesti, että minullakin olisi mahdollisuus antaa 

myös työpanostani johonkin hyväntekeväisyyteen tai 

vapaaehtoistyöhön. Olen siis aivan vasta-alkaja, mutta 

innokkaana mukana! 

Heidi Antinsalo: 

 Olen Idäntyön hallituksessa ollut mukana nyt vuoden. 

Alunperin sydämeni lähti mukaan toimintaan rukouk-

sessa nähdystä näystä ja siitä kasvaneesta halusta. 

Näyssä oli iso kolikko, joka puhui minulle Raamatun 

sanoin talentista: oli aika laittaa oma talenttini likoon.

(Matt 25). Voin käyttää niitä taitoja, jotka Jumala on 

minulle antanut Hänen valtakuntansa hyväksi.  

    Rukouksessa minut johdatettiin ottamaan yhteyttä 

Idäntyöhön ja Helenaan, jolta sain varovaiseen yhtey-

denottooni vastaukseksi rohkaisun, että kyllä minuakin 

tarvitaan. Ja työmuotokin oli 

heti edessäni; Pietarilaisten 

katulasten leiri oli jo sovittu 

ja sain olla ensimmäisestä 

vuodesta lähtien mukana 

järjestämässä leiriä. Parin 

vuoden kuluttua tulin mu-

kaan hallitukseen (2014), 

pääsin käymään Pietarissa 

kaksi kertaa ja olin saanut 

muun perheenikin jo innostumaan. Minulla on mies ja 

neljä 3-13-vuotiasta lasta. Tällä hetkellä vanhin tyttöni 

taitaa minua paremmin venäjän kielen, ja toivoo joulu-

lahjaksi itselleen viisumia.  

 Näin halu auttaa on siirtynyt sukupolvelta toiselle het-

kessä. Lastenleirien kotivierailut ovat lämmittäneet las-

teni sydämet venäläisten lasten ja nuorten puoleen. Lu-

pauduin hallitukseen uuteen kauteen 2016. Toivon 

edelleenkin voivani säilyttää alkuperäisen näyn; haluan 

laittaa talenttini likoon. Minne Jumala vie Idäntyötä, 

haluan kulkea voimavarojeni mukaan myös samaan 

suuntaan. Haluan myös olla muistuttamassa  ihmisiä 

siunaamisen merkityksestä. Muistakaa Idäntyötä ru-

kouksin! (kuva Heidin facebookista)   

 

   Mikko Krohn, 66v, naimisissa, 

eläkeläinen ja Hyvinkäältä 

Pakon sanelemana ykkösharras-

tuksena on vanhan karjalaistilan 

neljä ikääntynyttä piharakennusta. 

ym. omakotitalon puuhaa pelto- ja 

metsätöineen. Muuten pääharras-

tuksena on yhteydenpito Israel-

asian tiimoilta eri muodoissa eri 

seurakunnissa oleviin ystäviin. 

Toisena ns. pääharrastuksena Maria-farmaseuttivaimon 

ansiosta on erilaiset  terveysasiat lähinnä ruoan suhteen, 

missä merkeissä meidät houkuteltiin Alfa-kanavalle ns. 

amatöörikokkaajiksi. Erilaisissa ruoka-

avustustoiminoissa olen myös mukana eri seurakunnis-

sa. Riihimäen Idäntyössä pyrin olemaan mukana voi-

mieni mukaan. Pakollisena harrastuksena ovat myös 

suvun yhteiset kesämökit. Jos asiat eivät kaatuisi päälle 

nykyiseen tahtiin niin harrastaisin ehdottomasti luonto-

kuvausta. Idäntyössä olen ollut mukana Hyvinkäälle 

muutosta lähtien eli kolme vuotta. 
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tävä ja siksi siinä on hyvä olla mukana vaikka ei aina 

niin jaksaisikaan! 

Joskus jotkin asiat etenevät niin nopeasti ettei tiedä mis-

sä mennään, mutta eihän kaikkia asioita kaikkien tietysti 

tarvitsekaan olla mukana selvittämässä edes hallitukses-

sa! Ehkä joku kommentti esim. kerran kuussa olisi pai-

kallaan niistä asioista mistä tilanne on muuttunut oleelli-

sesti entiseen nähden. 

 

 

Risto Jokinen 

Olen eläkeläinen, 73v, syntynyt Riihimäellä, kotipaikka 

tällä hetkellä Hausjärvellä Karhissa. 

Perhettä on kotona vaimo, lap-

sia on neljä, lapsenlapsia 9. Nel-

jättä polveakin on jo yksi tyttö. 

Harrastuksia olisi marjastus ja 

Lapin reissut jos ei Idäntyö ja 

Peltola työllistäisi niin hyvin! 

Yritän ottaa aikaa myös Kansan 

Raamattuseuran talkoisiin. 

Olen ollut mukana Idäntyössä 

alusta asti, vuodesta 1992, siitä 

tulee kai 23 v. Mukana hallituk-

sessa viimeisenä dinosaurukse-

na. 

    Parasta Idäntyössä on kun näkee kuinka apu menee 

perille. Aineellinen apu on avannut ovia ja Jumalan Sa-

na ei ole tyhjänä palannut. Venäjällä paikalliset uskovat 

jatkavat työtä jo moninkertaisesti. 

 Kehittäisin Idäntyötä kutsumalla yhä enemmän mukaan 

niitä, joilla on sydämessään halu auttaa. Pienelläkin 

avulla on suuri merkitys. Monenlaisia vapaaehtoisia tar-

vitaan! 

    

                                                       

Olen Mikko Ilomäki, 45-

vuotias tervakoskelainen. 

 Olen naimisissa ja meillä on 

kaksi lasta. 

 Riihimäen Idäntyössä olen 

ollut mukana yli 10 vuotta. 

Parasta Idäntyössä on se kun 

voi auttaa. 

Rahastonhoitajan tehtävät 

sopivat hyvin elämäntilantee-

seeni. Tällä hetkellä on vai-

kea olla mukana vapaaehtoistyössä kun teen vuorotyötä 

ja minulla on pieni lapsi. 

Riihimäen Idäntyöllä on paljon uskollisia tukijoita. 

 Kiitos että olet ollut mukana työssä ja kannustan jatka-

maan tätä hyvää työtä hädänalaisten auttamiseksi. Yh-

denkin ihmisen elämän muuttuminen on sen arvoista. 

Pienikin apu on tervetullutta! (Kuva Minnan faceboo-

kista) 

 

   Shalom! Olen Sanni-Maria 

Seppänen-Kirjunova. Asun per-

heeni kanssa Hyvinkäällä. Perhee-

seeni kuuluu aviomieheni Alexan-

der, sekä lapset Lilja 7v., Daniel 

5v. ja Jaakob 1,5v. Opiskelen Hel-

singin yliopistossa venäjän kääntä-

jäksi ja aineenopettajaksi. Kotiseu-

rakuntamme on Riihimäen Fel-

lowship- eli Uskonyhteys-

seurakunta. Olen ollut Riihimäen Idäntyössä mukana 

vuodesta 2007 lähtien, ja melkein yhtä kauan hallituk-

sen jäsen, kiitos luottamuksesta! Olen huomannut, että 

tämä porukka tekee merkityksellistä työtä, ja se on voi-

nut monella tapaa virvoittaa itärajan toisella puolella 

olevien uskovien ahdinkoa. Jumala on yhdistänyt ihmi-

siä, ja ollut johdattamassa ja varjelemassa! Alkuperäiset 

työn perustajat ovat jo pikkuhiljaa ikääntyneet ja uusi 

ajanjakso on alkamassa. Autettavien tarpeet eivät ole 

kuitenkaan vähentyneet! Voimme jättää työn Herran 

haltuun ja luottaa Häneen, kun kuljemme rukoillen ja 

etsimme Hänen kasvojaan. 

 

Olen Alexander Kirjunov. Olen 

42 vuotias. Olen muuttanut Venä-

jältä Suomeen kuusi vuotta sitten. 

Vaikka pidänkin kotimaastani, en 

kaipaa sinne. Pidän Suomesta ja 

suomalaisista. Idäntyöhön olen 

tutustunut ollessani vielä vanki-

lassa vuonna 2005, enkä silloin 

olisi arvannut millaiseksi yhteistyömme vielä muodos-

tuu! Ihmeellisesti Jumala on johdattanut ihmisiä yhteen 

tämän työn kautta! Teette merkittävää työtä! Olen iloi-

nen, että minut valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi, ja 

autan nöyrin mielin minkä voin.   

 

Hannu Tuunanen 71v, nai-

misissa, 3 lasta, 2 lapsenlas-

ta, eläkkeellä, asun Riihimä-

ellä 

Harrastukset: marjastus syk-

syllä, kävely ja hiihto 

Olen ollut mukana Riihimä-

en Idäntyössä 2 v 

Parasta Riihimäen Idäntyös-

sä Jumalan uskollisuus ja johdatus meidän puutteistam-

me huolimatta 

Näitä asioita haluaisin kehittää tai korjata Idäntyössä ja 

sen toiminnassa: Löytää tasapaino suurien haasteiden ja 

yhdistyksen resurssien välillä, sekä yhteisen sävelen 

löytyminen toiminnassa erilaisten näkemysten keskellä. 
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Kolme sanaa sinulle: Auta lasta Ukrainassa 
 

Kunpa asiat ratkeaisivatkin kolmella sanalla! 

Maailmankirjat tuntuvat nyt olevan kerrassaan 

sekaisin, samoin me, jotka yritämme niitä lukea. 

Avun tarvitsijoita tulvii lähellä ja kaukana ja 

auttamisen verkostot näyttävät kovin sekavilta. 

Pieni ihminen tahtoo auttaa. Iso byrokratia tekee 

auttamisesta usein vaikeaa. 

Nykyisin oikein trendikäs viisaus on, että ihmi-

siä pitäisi auttaa siellä missä he ovat. Estettäisiin 

ne olosuhteet, joita on pakko lähteä pakoon vie-

raisiin maihin ja oloihin. Autettaisiin perheitä huolehtimaan lapsistaan ja pysymään omassa kodissaan. 

Lasten lähetystö on siis alusta asti ollut trendikäs! Se tukee ukrainalaisia perheitä niin, ettei niiden lapsia tarvitse 

sijoittaa lastenkoteihin tai lähettää adoptoitaviksi. Ukrainan tilanne on vaikea: maan itäosien ahdinko pitkittyy, ja 

monet ovat menettäneet kotinsa ja omaisiaan. 

Vastaamalla perheiden konkreettisiin tarpeisiin Lasten lähetystö auttaa lapsia selviytymään eteenpäin, omalla 

pohjallaan. Ja kun lapsi pääsee eteenpäin turvallisessa ympäristössä, hänellä on tulevaisuus. 

Teksti: Oili Räsänen   

Kuva: Hannu Räsänen  / Lastenlähetystö / facebook –sivuilta 

Apua Ukrainaan!Apua Ukrainaan!  

Vielä kuorma Ukrainaan odottaa lastauslupaa Pelto-

lassa. Paperien käsittely on vienyt runsaasti aikaa. 

Mutta minä hetkenä hyvänsä lupa voi tulla ja silloin 

lastaamme ensimmäisen kuorman Ukrainaan. 

    Olemme saaneet Idäntyön yhteistyökumppaniksi Uk-

rainan avustamisessa Lasten lähetystö järjestön, joka 

toimii Ruotsissa, Ukrainassa ja Suomessa. Sen johdossa 

ovat Mirjam ja Boas Adolphi Ruotsista. Järjestö on 

avustuskuormamme vastaanottaja. 

    Lasten lähetystöllä on Piskissä Kaverikoti niminen 

paikka, jonne köyhät lapset lähiseudulta voivat tulla 

turvallisten aikuisten turviin koulun jälkeen, 

syömään välipalaa ja tekemään läksyjä. Sa-

malla järjestö huolehtii lasten muustakin hy-

vinvoinnista. Monien perheiden kalliit leikka-

ukset ja muu terveydenhoito on voitu toteuttaa 

sen avulla. Syksyllä koulujen alkaessa järjestö 

sai lahjoituksen, jonka avulla voitiin ostaa kai-

kille lapsille kauniit koulupuvut ja kengät. Tä-

mä oli köyhille lapsille suuri asia. 

Piskissä ja sen ympäristössä on paljon köyhiä 

ja sotapakolaisia, jotka odottavat hartaasti 

lähettämäämme apua. 

   Jos haluat olla tukemassa pientä yhdistys-

tämme tämän kuorman vientikustannuksissa 

voit mielihyvin osallistua! Lahjoituksen viesti-

kenttään riittää merkintä: Ukraina 

  

 

 

 

 

 

Alla kuvassa Suomen Lastenlähetystön hallitus kokouk-

sessaan Peltolassa elokuun lopulla.  

Vasemmalta rahastonhoitaja Leena Valkonen, Hannu 

Räsänen, puheenjohtaja Richard Jyrgen, Boas Adolphi, 

Mirjam Adolphi ja sihteeri Oili Räsänen. 
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Matka Samohvaloviin 
 

Kävimme perheen kanssa Samohvalovissa lokakuun 

lopulla. Matkan ensimmäisen yön majoituimme Na-

dezda-kodin yläkerrassa, jossa ystävämme Rocio asuu 

tällä hetkellä.  

Saimme kuulla, että juutalainen nuori sisar Julia Kou-

lesh, oli ollut majapaikassamme juuri ennen meitä. 

Hän oli matkustanut Suomesta Pietariin tärkeitä haas-

tatteluja varten, jossa oli tarkoitus selvittää hänen juri-

diset oikeutensa tehdä alija Israeliin. Tiesin ennalta 

Julian kovasti jännittävän tapaamista. Rocio kertoi 

Julian saapuneen illalla haastattelujen jälkeen alahuuli 

väpättäen majapaikkaan. Haastattelut olivat olleet tiu-

kat, ja haastattelija oli toistuvasti pyytänyt tyttöä ole-

maan laittamatta kasvojansa niin surkeaksi. Kun Julia 

saapui, Rocio ehdotti välittömästä asian puolesta ru-

koilemista ja hän oli soittanut vielä eräälle afrikkalai-

selle veljelle ja puhelimessa he rukoilivat sopimusru-

kouksen asian järjestymisen puolesta. Rociolla oli 

rauha puhelun jälkeen, että asia oli nyt jätetty Herran 

käsiin, mutta Julia oli vielä epävarma. Sitten viisitois-

ta vailla puoliyön konsuli yhtäkkiä soitti ja pyysi Juli-

aa vielä tuomaan seuraavana päivänä kuvan isoisästä 

ja niin asia olisi selvä! Julia oli jo aivan ymmällään, 

mutta huojentunut. :) 

 

Seuraavat pari yötä olimme Novgorodissa ja kävimme 

tapaamassa Sashan sukulaisia, sitten autonnokka 

suuntasi Holmiin, jonne meillä oli isohko vaippa ym. 

tavaralähetys Orlovien perheelle. Holmissa paikalli-

nen lähetystyöntekijä tuli opastamaan meidät heidän 

talolleen polkupyörällä ja johdatteli meidät perille val-

tavat lammikot ja montut kätevästi kaarrellen. Orlovi-

en perheenäiti Irina tuli yllättyneenä, mutta auliisti 

esittelemään pihapiirin eläimiä ja siinä olikin kaupun-

kilaislapsille ihmeteltävää! Lilja sai vuohipukin talu-

tettavaksi ja karvalakista paljastui päivän vanhoja pu-

punpoikasia. Jatkoimme matkaa Sergeille ja Irinalle 

Zavet-kuntoutuskeskukseen Samohvalovin kylään.  

 

Olimme panneet jo jonkin  aikaa sitten Helenan kans-

sa merkille, että maaseudulla elämä on käynyt entistä-

kin köyhemmäksi. Rakas ystävämme ja sisaremme 

Gulja Morhovasta, on viime aikoina ollut allapäin, 

vaikka yleensä on ollut kiitollinen ja myönteinen. 

Idäntyöllä oli tällä kertaa lähettää hänelle pieni avus-

tussumma ja se tulikin juuri sopivasti uuden uunin 

rakentamista varten keittiöön! Guljalla oli ollut talous-

huolien lisäksi myös terveydellisiä ongelmia ja nyt 

hän todisti seuraavaa. Hänellä oli ollut naisten vaivo-

ja, joiden hoitaminen olisi vaatinut leikkauksen, joka 

olisi ollut kallis, eikä hänellä ollut varaa sellaiseen. 

Kovia kipuja oli kuitenkin jatkuvasti, eikä maatilan 

työt helpottaneet asiaa. Gulja rukoili ja anoi Herralta 

apua. Sunnuntaina hän osallistui tapansa mukaan pai-

kallisen seurakunnan kokoukseen, jossa paikalla oli 

mm. Igor Smirnov sekä muutama muu veli, ja hän 

pyysi rukousta asian puolesta. Veljet rukoilivat välit-

tömästi asian puolesta ja Gulja lähti kotiin. Illalla ki-

vut yltyivät lähes sietämättömiksi ja Gulja rukoili tus-

kissaan Jumalaa uskoen, että Hän voi luoda vaikka 

uudet sisuskalut! Illalla kipu oli poissa ja jotain oli 

muuttunut. Gulja oli parantunut! Hän kävi vielä tar-

kastuksessa Pietarissa, vaikkakin vastentahtoisesti, 

kun asia oli niin arkaluontoinen, mutta kuulikin sitten 

nuoren mieslääkärin toistuvasti huudahtavan Slava 

Bogu! (Kunnia Jumalalle!) He katsoivat tyttären kans-

sa toisiaan ihmetellen ja kävi ilmi, että lääkäri olikin 

uskovainen. Hän vakuutteli kaiken tosiaankin olevan 

kunnossa ja antoi ohjeeksi vain välttää raskaiden taak-

kojen kantamista!  

 

Kävimme vielä tapaamassa Martinenkon lähetystyön-

tekijäperhettä Morhovan kylällä todetaksemme vain, 

että Herra on heidän kanssaan ja on siunannut heidän 

kättensä työn. Siellä heidän talonsa loistaa mäen pääl-

lä valopilkkuna paikat kunnostettuina ja tila täynnä 

eläimiä! 

 

Niin palasimme taas kotiin hengellisesti virkistäyty-

neinä ja jäämme odottelemaan Milovien pariskuntaa 

Suomen vierailulle jouluksi! Jos Herra suo!  

 

                         Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 

En voi tehdä kaikkea sitä 

hyvää, mitä maailma tar-

vitsee. Mutta maailma 

tarvitsee kaiken sen hy-

vän, minkä voin tehdä. 
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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 alueel-

la. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen, painatus 

Hengen Uudistus kirkossamme toimistossa Outi Klemola 

Hengen uudistuksen  

Talvikonferenssi  
15.-17.1.2016 Riihimäellä 

Keskuskirkko ja seurakuntakoti 

VAPAUTETTUJA! 
Olympiaurheilija Mika Poutala  

talvikonferenssissa 15.-17.1.2016 
 

lisätietoja www.hengenuudistus.fi 

TERVETULOA 
Riihimäen Idäntyön kaikki ystävät 

perinteiselle 

Uudenvuoden 
JUHLALOUNAALLE 

Peltolaan  
1.1.2016 klo 14 

Ilmoittaudu Helenalle jouluun mennessä 

 

      Makasiininissa 18.12.  

JOULUKAHVIT 
kaikille  asiakkaille 

 

myös glögiä ja joululeivonnaisia 

ja vielä viimeisiä jouluostoksia 
 

TERVETULOA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iloista joulua Sinulle 

Siunausta vuodelle 2016 

Toivoo Riihimäen Idäntyön hallitus 

  Peltolassa 8.12. klo 18 alkaen 
 

 ”UKRAINAN JUUTALAISET” 

sytytämme toisen hanukkakynttilän 
 

puhujina Petri Kauhanen ja Ants Opermann 

kahvitarjoilu 

Tervetuloa! 

Matka Pietariin 18.-20.12.2015. Joululahjoja 

viemään! Hinta 70 €, ilmoittaudu Helenalle 

 

Matka Uusi Elämä-keskukseen 28-30.12 2015 

Hinta 80 €, täysihoito, ilmoittaudu Tapanille 

http://www.hengenuudistus.fi

