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                  Tervehdys Idäntyön Ystävät 

      Samalla kun olemme valmistelleet tulevan kesän tapahtumia, ovat yhdistyksen arkiru-

tiinit pyörineet  entiseen tahtiin. Näihin rutiineihin kuuluvat vaatetavaran noudot, joskus 

huonekalujenkin noudot, kirpputori-Makasiinin päivystykset, tavaran vastaanottoa sekä 

lähtevän vaatetavaran lajittelua siellä. Viimeisen kuukauden aikana on tehty matka Pieta-

riin, viety avustuskuorma Sillamäelle Eestiin sekä lähes viikoittain viety ruoka- ja vaate-

kuorma Haminaan, josta Uusi Elämä-keskuksen ryhmä niitä hakee. 

    Ompelukerho kokoontuu säännöllisesti. Palavereita on pidetty leiriohjelman laatimi-

seksi, Hengen Uudistuksen kesäpäivien ruokailun järjestelyistä sekä hallitus on kokoontu-

nut kerran kuukaudessa. Helena tekee Veraa ja hoitaa muutkin yhdistyksen sihteerin työt. 

Lisäksi Helena kävi toukokuun aikana myös Ukrainassa. 

      Taloudellisesti olemme pärjänneet alkuvuoden hyvin, toisin kuin viime vuonna alku-

vuodesta. Kiitos kaikille tukijoillemme. Osuutensa asiassa on myös viime vuoden lopulla 

saamamme merkittävät talkootyötulot. Mutta vanhat säästöt alkaa olla jo syöty. 

       Kesän tapahtumista ensimmäisenä on leiri Peltolassa venäläisen  Uusi Elämä-

keskuksen perheille 29.6 -5.7. Sieltä on tulossa noin 40 henkeä. He järjestävät kuljetuk-

sensa itse. Vaikka he vastaavat itse myös ruoanlaitosta, niin selvää on, että keittiöllä tarvi-

taan joka päivä myös joku omaa väkeä. 

      Hengen Uudistuksen kesäpäivät ovat Valkeakoskella  31.7 - 2.8. Jo perinteisesti, tämä 

on jo kolmas kerta, Idäntyö on vastannut juhlien ruokailujärjestelyistä. Tällä kertaa pää-

semmekin helpommalla. Juhla järjestetään keskellä kaupunkia, joten ruokapaikkoja riit-

tää.  Meidän roolimme siellä on paistaa lättyjä! Lisäksi huolehdimme esiintyjille ja tal-

koolaisille kahvit ja ruoat. Arvio on, että lauantaina  tarvitaan talkoolaisia 10 henkeä, lä-

tynpaisto on kuumaa hommaa. Muina päivinä vähemmän. Merkitkääpä lauantaille 1.8.  

Valkeakosken talkoomatka. 

        Toinen kesäleiri Peltolassa on 4. - 10.8. Se on jo kolmatta kertaa järjestettävä leiri 

Pietarin lastenkotilapsille. Sinne on Jari-Pekka Koppisen johdolla suunniteltu ohjelmaa jo 

jonkin aikaa. 

        Nämä tilaisuudet ovat meille kova ponnistus.  On ollut muina kesinä hienoa huoma-

ta, että olemme saaneet talkoojoukkoihin aina uusiakin ihmisiä sekä sellaisia jäseniä, jot-

ka muuten eivät juuri ehdi toimintaamme osallistua. Samaa toivomme nytkin. Katsokaapa 

vielä yllä mainitut päivämäärät ja miettikää mihin tilaisuuksiin voisitte osallistua. Tämä 

elokuun leiri on meille raskain ja siellä tarvitsemme väkeä eniten. Varsinkin keittiöihmi-

siä toivomme runsaasti. 

       Nämä leirit aiheuttavat meille myös suuret menot. Olemme kuitenkin harkinnet asi-

oita ja uskaltaneet ottaa vastuullemme kaksi leiriä. Mutta haluamme nöyrästi kääntyä 

puoleenne arvoisat lukijat, muistakaa meidän leirejämme. Toivomme että muistatte sekä  

rukouksin sekä taloudellisesti. Rukousta tarvitsevat niin oma väki järjestäjinä ja talkoolai-

sina kuin vieraaksemme saapuvat leiriläiset matkoillaan sekä täällä ollessaan.  Taloudelli-

sesti suurimpia menoeriä ovat leiriläisten matkat, liikkuminen leirien aikana, elintarvik-

keet, erilaiset hankinnat leiriläisille ja Peltolaan, Peltolan jätehuolto, sähköt ym. Kus-

tannamme myös tulijoiden passien ja viisumien hankintaa. 

 

    "Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan!" Ps. 27:14 

 

                                                                          Puheenjohtaja Tapani Vanhala 
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     Hyvinkäällä on kerätty ja lähetetty Ukrainan sisäisten pakolaisten 

avuksi kolme konttia vaatteita ja kenkiä.  Homman alkuunpanijana on 

ollut Hanni Hyvärinen, jolla on hallussaan ukrainan ja venäjän kielet, 

sekä neljän vuoden työkokemus Ukrainan Suomen suurlähetystössä. 

Vapaaehtoisia työntekijöitä vaatteiden lajitteluun, pakkaamiseen ja 

lähettämiseen on löytynyt tarpeeksi, joukossa myös Suomessa asuvia 

ukrainalaisia. Sopivat ihmiset avun vastaanottajan vaativaan tehtävään 

ja tavaroiden tasapuoliseen jakamiseen Ukrainan puolella löytyivät 

myös näiden ihmisten suhteilla. 

     Pääsin tämän ryhmän jäsenten mukana käymään Ukrainassa, Kio-

vassa ja Lvivissä 30.4.-4.5. Alun perin suunniteltiin matkaa Ly-

sitshanskiin ja Kramennojeen, mutta sille suunnalle pelättiin tulevan 

sotatoimia ja jätimme ne väliin. 

      Saimme viiden hengen joukkueella viedä lentokoneessa  erikois-

luvalla 170 kg haavanhoitotarvikkeita ja jonkin verran lapsille tuliai-

sia.  Autoin hankkimalla valtavia matkalaukkuja ja jakamalla vienti-

vastuuta, mutta kaikki käytännön järjestelyt, niin tämän kuljetuksen 

kuin majoituksenkin osalta, oli edeltäkäsin hyvin valmisteltu, kiitos 

Natalia Elorannan ja Hannin! Muita matkalaisia olivat Robert Pellja, 

joka oli menossa sukulaisten luokse ja Eija Savikko-Saarela. Heistä 

ketään en aiemmin  tuntenutkaan, mutta he olivat todella mukavia 

matkakumppaneita ja hyvä yhteishenki vallitsi kaiken aikaa. 

      Ensimmäisenä iltana majoituimme Kiovan lähiseudulla Natalian 

tutun perheen luona. Kaikkialla ihana vihreys ja kukkivat hedelmä-

puut, persikat, luumut, kirsikat, omenat, päärynät, aprikoosit. Emän-

tämme notkuvat herkkupöydät aamuin illoin säilöttyine hedelmineen 

ja pannukakkuineen omien mehiläisten hunajan kera oli vertaansa 

vailla. 

    Seuraavana päivänä oli vappu ja silloin tutustuimme Kiovaan 

Hannin johdolla sekä kävellen, että metrolla. Kävimme syömässä 

Puzzata Hatassa kiovankanaa ja muita herkkuja. Perheitä oli paljon 

liikkeellä, ilma oli lämmin ja kaunis. Ilmapiiri oli täysin rauhallinen. 

Paljon kauniita vanhoja rakennuksia, historiallisia muistomerkkejä ja 

kirkkoja, neuvostoliittolaisia rumia elementtikerrostaloja. Maidanin 

itsenäisyydenaukion monet muistokynttilät ja kukat kertoivat reilun 

vuoden takaisia tapahtumia, kun kansa oli noussut protestoimaan 

valtaapitävien byrokratiaa ja korruptiota vastaan. Yksityiset ihmiset 

viipyivät näiden muistokohteiden äärellä, tekivät ristinmerkkejä. 

Ammattiyhdistyksen palanut talo oli peitetty hupulla, jossa luki: 

Ylistys Ukrainalle, ylistys sankareille. Oopperatalon seinässä oli seu-

rakuntien kustantama iso lakana: Ukraina, nyt on aika rukoilla! 

      Illansuussa lähdimme neljän ison laukun kanssa junalla kohti 

länttä, Lviviin, matka kesti viisi tuntia, majoituimme hotellissa. Aa-

musella jatkoimme matkaamme Vynnikin pakolaiskeskukseen, joka 

toimi entisen varuskunnan rakennuksissa, jotka myöhemmin oli re-

montoitu baptistien leirikeskukseksi.  Ensimmäiset pakolaiset täällä 

olivat olleetkin Krimiltä evakkoon lähteneet baptistit. Sen jälkeen 

näissä tiloissa oli asunut noin 600 pakolaista itäisestä Ukrainasta. 

Ihmiset olivat täältä jo jatkaneet matkaansa saatuaan työpaikkoja ja 

asuntoja tai muutettuaan esimerkiksi Puolaan. Pakolaiskeskuksessa 

asui tällä hetkellä 60 henkeä, muutamia perheitä, vanhuksia ja Ma-

riupolista evakuoidun lastenkodin lapsia ja hoitajia. Pakolaistulva oli 

hellittänyt tällä hetkellä, mutta käytävän seinillä oli kuvia monenlai-

sista evakoista, jotka olivat täällä asuneet. Kävimme tutustumassa pe-

rusteellisesti keskuksen paikkoihin, kanalaa, sikalaa ja hedelmätarhaa  

Kiovan kanaa ja 

muita herkkuja 

Facebook sivuiltani löytyy lisää kuvia ja infoa 

matkasta ja yleensäkin Ukrainaan suunnatusta 

avustustyöstä. 

Ajankohtainen kakkonen  esitti 12.5.2015 muun 

ohjelman lisäksi avunviennistä tehdyn doku-

mentin, toimittajana Kerstin Kronvall,   
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                    RIIHIMÄELLÄ 
   

       kerätään apua yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa Ukrainaan.  

Kohteena mm ruotsalainen järjestö Barnens Ambassad, joka ylläpitää 

orvoille lapsille koteja Kiovassa ja Piskissä Ukrainassa. Järjestön joh-

dossa toimivat Mirjam ja Boas Adolphi.   www.barnensambassad.se 

 

Keräyspaikkana Makasiini, Kylänraitti 3, Riihimäki  

ma-pe (arkisin) klo 12-17  

 

Toiveena erityisesti: 

  hyviä lastenvaatteita ja kenkiä 

  patjoja ja vuodevaatteita 

  lakanoita, pyyhkeitä 

  ehjiä, puhtaita leluja 

 

Lisäksi tarvitsemme käsipareja tavaroiden lajitteluun ja pakkaamiseen ja 

varoja kuljetuksen kuluihin. 

Tässä yhteistyökumppaneidemme mainos Tampereella.  

ja pannuhuonetta myöten. Pannuhuoneessa 

oli Suomen ystävien tuen avulla hankittu 

uusi lämmityskattila. Pakolaiskeskusta 

meille esitteli sen johtaja Sergei Popov. 

Hän oli asunut aiemmin itäisessä Ukrainas-

sa perheineen, joutunut sieltä lähtemään ja 

jättämään kotinsa. He ovat asuneet täällä 

keskuksessa mutta juuri kuukausi aiemmin 

muuttaneet käynnistämään vastaavaa toi-

mintaa toiseen kaupunkiin. Sergei oli myös 

ollut tärkeänä lenkkinä kun Suomesta tul-

lutta tavaraa oli jaettu eteenpäin.   

     Keskuksessa jäljellä olevat ihmiset oli-

vat tilanteessa, jossa ulkopuolinenkin aisti 

väliaikaisissa oloissa elävän ihmisen avut-

tomuutta ja väsymystä. Vanha mummo 

käytävällä tivasi hoitajalta: Koska mennään 

kotiin, mennäänkö jo kotiin.  

    Kanadasta asti pakolaiskeskukseen oli 

tullut auttamaan käytännön tehtävissä pa-

riksi kuukaudeksi eläkeläispariskunta. He 

kertoivat, että Edmontonissa on runsaasti 

aikoinaan Ukrainasta tulleita emigrantteja, 

joilla on säilynyt kieli ja rakkaus omiin 

juuriin.  

     Lapset kerääntyivät nopeasti ruokasa-

liin, kun saivat kuulla, että jaamme tuliai-

sia. Kiltisti he odottivat vuoroaan kun heil-

le jaettiin mukavia tavaroita, kyniä, vihko-

ja, makeisia, pikku leluja, joku sai pallon-

kin. Varsinkin neulotut sukat, joissa oli 

neulenuket sisällä oli heidän mieleensä. 

      Lviv ( Leijona) oli v. 1256 perustettu, 

lähes miljoonan asukkaan todella kaunis 

kaupunki. Unescon maailmanperintöluette-

loon oli merkitty keskustan vanhat raken-

nukset eri aikakausilta, mm vanha linnoitus 

ja oopperatalo. Sää oli sateinen, mutta pal-

jon ihmisiä oli kuitenkin liikkeellä puisto-

alueella, jossa oli rivit myyntikojuja. Ham-

purilaisten sijaan oli runsas valikoima pai-

kallisia herkkuja tarjolla, kotitekoisia mak-

karoita, makeita ja suolaisia piirakoita, 

paistettuja perunoita, hunajatuotteita. Kau-

niita kuviokirjailtuja paitoja erilaisin kuk-

kateemoin. Kynnysmattoja myös hauskalla 

kuvalla: pyyhkikää jalat ja Putinin kuva. 

Tuli ostettua myös suklaatehtailijapresiden-

tin Poroshenkon ajokortin kopio ja halvaa.  

     Minulla oli aikomus tavata Lvivissä tai 

Kiovassa rabbi Andrei Vdov, mutta sattui 

niin, että olimme sopivasti aina väärissä 

paikoissa tavataksemme. Mutta toisella 

kertaa!   

     Koska olin täysin vapaa kaikista järjes-

telyistä olin kuin ihanalla lomalla. Vain 

silloin tällöin jostain asiasta hätkähti, tosi-

aan, täällähän on sota.  

                                  Helena Jokinen 
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Poikakoti Nadeshda, Toivo 
 
     Kansan Raamattuseuran 1993 Pietariin perus-
tamia katulastenkoteja Masha, tytöille ja Nadesh-
da, pojille, ylläpitää nyt Pietarin lastensuojeluyhdis-
tys. Ne toimivat edelleen Suomesta tulevien lahjoi-
tusten varoin. Tyttökodissa on 18 tyttöä ja sen ti-
lanne onkin melko vakaa. 
     Parin viime vuoden aikana olemme paremmin 
voineet seurata poikakodin toimintaa, mm leiritoi-
minnan ansiosta. Olemme havainneet sen erittäin 
valitettavan asian, että poikakoti sinnittelee valtavi-
en taloudellisten vaikeuksien kanssa. 
     Poikakoti sijaitsee Ulitsa Trefoleva 6, kerrosta-
lossa kahdessa kerroksessa. Poikien tiloiksi riittää 
mainiosti alakerran huoneet, heitä kun on nyt vain 
7 poikaa. Toisen kerroksen poikakodin tiloissa oli 
väliaikaisesti pari vuotta sitten vielä yksinäisiä 
äitejä lapsineen, mutta nyt ne ovat tyhjillään varo-
jen puutteessa. Kodin työntekijämäärä on myös 
supistettu minimiin. Poikakodin sähkö, vesi, ym 
kunnalliset maksut ovat pahasti rästissä. Siksi 
johtaja Pavel Petrushenko etsiikin uusia, pienem-
piä toimitiloja. Niiden saanti Pietarin sosiaalitoi-
melta ei vain ole kovin helppoa mutta toiveena 
olisi uudet tilat vuodenvaihteessa.  
     Katulapset Pietarissa eivät ole enää Suomes-
sa uutinen, johon ihmiset reagoisivat. Onhan niin 
paljon kriisejä ja suuria onnettomuuksia muualla-
kin. Kuitenkin on melko häpeällistä, että suoma-
laisten aloittama lasten auttamistyö ihan meidän 
kotinurkillamme surkastuu näin. Työn aikoinaan 
aloittaneet ihmiset ovat paljolti jo poistuneet ak-
tiivitoimijoiden rivistä. Tarvittaisiin uusia, auttami-
seen sitoutuneita ihmisiä auttamaan nykytilan-
teessa.  
     Heitä odotellessa voimme kukin tehdä sen 
mitä voimme, antaa omastamme vaikka vähän-
kin tämän työn jatkumiseksi. 
     Nämä lapset eivät ole voineet valita synty-
mistään ongelmien ja kriisien keskelle, vanhem-
mille, jotka eivät heistä pysty huolta pitämään. 
He tarvitsevat elämäänsä tukijoita, jotka ovat 
uskollisia tehtävässään. 
     Riihimäen Idäntyö on voinut tämän vuoden 
alusta asti auttaa poikakotia jonkun verran, mut-
ta varoja tarvittaisiin huomattavasti enemmän, 
että asiat korjaantuisivat. Maksamiemme avus-
tusten takia voimme yöpyä poikakodin kakkos-
kerroksessa matkoillamme, näin johtaja Pavel 
on tilanteen tulkinnut.  
      Nadeshda kodin pojat ovat tulossa taas 4.8. 
leirille Peltolaan. Toivottavasti voimme katsoa heitä 
silmiin ja toivottaa hyvää jatkoa elämään. 
       
                                                 Helena Jokinen 
 
Alakuva v 2015, muut vuosilta 1995– 1996, poika-
kotiin tuomassa ruokaa Jorma Holmroos. 
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KESÄN lastenleirit Peltolassa  
 

  Tänä kesänä meillä on etuoikeus järjestää venäläisille lapsil-

le kaksi kesäleiriä Peltolassa.  

  Ensimmäinen leiri pidetään 29.6.-5.7. ja sinne tulevat kou-

luikäiset lapset hoitajineen Uusi Elämä keskuksesta Kotlista 

ja Preobrasenkasta. Mehän tiedämme, että näiden lasten van-

hemmat ovat olleet päihderiippuvaisia ja parantuneet uskon 

kautta Jeesukseen. Takana on siis paljon tuskaa ja rikkinäi-

syyttä, mutta myös kokemus kaiken muuttavasta Jumalan 

voimasta.  

    Mitä he odottavat leiriltään? Lapset odottavat, että saisivat 

kohdata paikallisia lapsia, esimerkiksi jalkapallon tai muiden 

pelien merkeissä. He haluaisivat kävellä kaduilla ja tutustua 

suomalaiseen kaupunkiin. Uintimatkoja uimalaan ja järville, 

kirkoissa käyntejä ja hengellistä evästä. Käynnit suomalaisis-

sa kodeissa. 

    Olemme jo voineet kustantaa leirille tulevien passeja ja 

viisumeita, osin matkoja, niihin on mennyt n 2000 €. Ruoka-

kulut ovat seuraava menoerä n. 40 henkeä käsittävälle leirille. 

Heidän oma väkensä auttaa kaikissa töissä keittiössä, kulje-

tuksissa ja järjestyksenpidossa. 

    Olemme olleet tiiviissä yhteistyössä Uusi Elämä keskuk-

sen kanssa ja tämä on meille mukava tapahtuma. Olemme 

kiitollisia Jumalalle, että voimme järjestää heille iloa! 

     Toinen lastenleirimme 4.8.-10.8. on tarkoitettu Masha- ja 

Nadeshdakotien lapsille ja nuorille ja ohjaajineen sen henki-

lömäärä nousee 50:een. Hengelliseltä pohjaltaan tämä leiri 

tulee olemaan aivan erilainen kuin ensimmäinen. Nämä lap-

set eivät ole uskossa ja monet kokevat ärsyttävänä hengelliset 

puheet. Me taas haluaisimme auttaa heitä Jeesuksen kohtaa-

miseen nuoren elämänsä vahvaksi pohjaksi. 

    Tämän leirin viisumit on saatu ainakin aiemmin ilmaiseksi, 

mutta matkat Pietarista ja täältä Kuopioon ovat maksaneet 

lähes 2000 €. Ruokakulut tulevat lisäksi.  

     Aiempien vuosien kokemuksista viisastuneena tiedämme, 

että suurin koetus on kuitenkin keittiö, joka tarvitsisi ehdotto-

masti joka päivälle enemmän käsipareja. Hengellinen ohjaus 

ja opetus on siirretty tänä vuonna suurelta osin venäläisille 

ohjaajille ja pastoreille, mutta tulkkeja tarvitsemme edelleen. 

Leirin päävastuussa on työryhmä, jota johtaa Jari-Pekka Kop-

pinen kuten edellisenäkin vuonna. 

     Tarvitsemme kansalaisten aktiivista apua jo ennen leiriä 

polkupyörien hankkimiseen (esim taloyhtiöiden kellareissa 

voi lojua vieläkin ylimääräisiä pyöriä) ja niiden kunnostuk-

seen. Leirin aikana tarvitsemme taas niitä autollisia, jotka 

voivat kuljettaa uimaan ja avoimia koteja päivän kestävälle 

vierailulle. Nämä kotivierailut on jokainen lapsi kokenut lei-

rin mukavimmaksi asiaksi aiempina vuosina. Perhe ja koti 

omine ominaisuuksineen on laitoksessa kasvaneelle lapselle 

isompi elämys kuin suuret nähtävyydet. 

    Idäntyö toivoo siis teiltä ystävämme rakkaudenosoitusta 

näitä lapsia ja nuoria kohtaan! Ottakaa heidät rukouksiinne, 

muistakaa heidän ainutlaatuista elämäänsä Jumalan edessä. 

Me tiedämme, että vankilat ovat täynnä lastenkodeissa kasva-

neita, juurettomia ihmisiä, joilla ei ole ketään. Osoitetaan 

näille leireille tuleville, että he ovat meille arvokkaita vierai-

ta.  

                             Helena Jokinen 

Leena se lähti sukulaisiaan  

etsimään Venäjältä! 

      Leena Leppäniemi on harrastanut sukututkimusta jo 

noin 30 vuotta ja monenlaisia suvun elämänkohtaloita oli 

löytynyt vanhoista arkistoista ja kirkonkirjoista. Eräästä 

muinaisesta sukulaismiehestä hän on kirjoittanut kirjan: 

Keisarin luvalla Siperiaan. Se on ilmestynyt viime syksy-

nä. Henkilöhistoriaan sisältyy tarinan yksityiskohtiin fik-

tiota mutta se perustuu dokumentoituun historiatietoon ai-

kakauden tapahtumista. 

      Leena oli talvella saanut tiedon, että hänellä oli kaukai-

nen serkku Pietarissa ja oli soittanutkin heille maaliskuus-

sa. Tapaaminen siirtyi keväälle, koska hänellä ei ollut vii-

sumia, mutta nyt tuli aika lähteä sukulaisia etsimään. 

        Leenalla oli mukanaan puhelinnumero, johon pariin 

kuukauteen ei kukaan ollut vastannut; tyttären työpaikan 

numero, joka oli tyytännyt koko ajan varattua; kaupun-

kiosoite, mutta tieto, että kesät ollaan aina mökillä. Mökin 

osoitetta ei ollut, sijainnista vain tieto, että entisen Suomen 

ja Neuvostoliiton Rajajoen vanhasta sillasta noin viisisataa 

metriä. Aika vähän tietoja, kun maailma on niin lavea. 

     Valkeasaaresta etsimme perjantain menomatkalla dat-

saa, johon tuntomerkit sopisivat, mutta ei vain onnistunut, 

vaikka saimme paljon apua paikallisilta ihmisiltä. Puhelin-

numeroihin ei edelleenkään kukaan vastannut. Lauantaina 

muuttokuorman kanssa Pietarissa ajellessamme reittimme 

osui melko lähelle perheen kaupunkiasunnon osoitetta, 

joten päätimme mennä katsomaan löytyisikö sieltä ketään. 

Leenan hämmästykseksi kotoa löytyi Andrei 78v.  Hän 

kertoi heti, että vaimonsa Irma oli kuollut muutama päivä 

sen jälkeen, kun Leena oli soittanut heille. Siksi puhelin ei 

ollut enää päällä, eikä Andrei tiennyt odottaa Leenan tuloa. 

Pettymys oli suuri, kun Leena kuuli sukulaisserkun kuole-

masta. Andrei näytti kuitenkin valokuvia ja kertoi heidän 

perheensä historiasta ja tuli tunne, ettei tapaaminen ollut-

kaan turha. Saatuaan tyttären numeron saatiin toinenkin 

iloinen yllätys, tytär Irina, joka oli syntynyt samana vuon-

na kuin Leena, puhui hyvää suomea! Tapaaminen päättyi-

kin seuraavalle päivälle sovittuihin treffeihin vanhan rajan 

muistomerkille. 

        Vuonna 1921 oli Pietarsaaresta paennut valkoisia val-

lanpitäjiä ja heidän tappouhkauksiaan Antti ja Frederika 

Aro, v.1912 syntyneen tyttärensä Ainon kanssa Neuvosto-

liittoon. Aluksi elämä oli alkanut sujua, mutta v. 1938 Ant-

ti oli vangittu ja tapettu. Aino oli mennyt naimisiin puola-

laisen pakolaisen kanssa ja pariskunta sai samoin v 1938 

tyttären Irman. Irma olisi ollut viidennen polven isänpuo-

len serkku Leenalle, mutta oli nyt kuollut juuri ennen hei-

dän tapaamistaan. 

        Irinan ja Leenan tapaaminen sunnuntaiaamuna 17.5. 

Rajajoen muistomerkillä, oli kuitenkin kuin suoraan 

”Kadonneen jäljillä” ohjelmasarjasta. Sivullinenkin aisti 

lämmön, sukulaisrakkauden ja monien toiveiden täyttymi-

sen ilon molemmista. Leena, Irina, hänen miehensä Grigori 

ja isä Andrei lähtivät datsalle tutustumaan toisiinsa ja me 

muut odotimme Leenaa kotimatkalle sen vajaan pari tuntia. 

     Irina on agronomi ja työssä Pietarin kasvitieteellisessä 

puutarhassa, professori Popovin nimeä kantavassa instituu-

tissa. Muutenkin perhe rakastaa luontoa ja liikuntaa, mutta 

myös kulttuuria, kirjallisuutta. Kyllä Leena sopii hyvin 

tämän perheen suomalaissukulaiseksi!       Helena Jokinen 
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Eestin matka 6.5.2015 
 
        Teimme 6.5.2015 avustusmatkan Eestin Sillamäen 
Invalidiyhdistykselle. Samalla veimme avustusta myös 
Tallinnaan avovankilan papille Lea Traagelille. Tapani 
Vanhalan Hiace oli täynnä monenlaista tavaraa. Mukana 
olimme myös Risto Jokinen ja minä. Tulkkina toimi jälleen 
pastori Vladimir Batuhtin, joka tuli sinne Narvasta.  
     Tammikuun Verassa oli Tapanin kirjoitus Narvan luteri-
laisen srk:n konkurssista ja Vladimirin tilanteesta siihen 
liittyen.  Uudenvuodenlounaalla Peltolassa kerättiin varat 
auton ostoon ja myös ostettava auto löytyi, Volvo-V40 vm. 
1999. Tammikuun lopulla Vladimir tuli noutamaan autoa, 
joka pikku korjausten jälkeen oli saatu kuntoon.   
        Nyt auto oli jo katsastettu ja sillä Vladimir liikkuu Itäi-
sessä Eestissä ja Venäjälläkin. Inkerinmaan tiet ovat tuo-
neet joitain ongelmia vanhan auton kanssa ja hän on jou-
tunut myös korjauttamaan sitä. Onneksi ei isoja vikoja.  
Narvan luterilainen srk kokoontuu toistaiseksi entisessä 
kirkossaan, mutta sillä ei ole rahaa ostaa kirkkoa. He toi-
vovat esim. Eestin valtion ostavan tuon kirkkorakennuk-
sen ja voivansa toimia vuokraamalla tilat siltä. Toistaiseksi 
he ovat saaneet kokoontua siellä.   
      Vladimir on Inkerin kirkon pappi, ja toimii Itäisen Ees-
tin venäjänkielisten pappina. Virun rovastikunnan synodi 
valitsi 22.04.2015 uuden neuvoston, ja Vladimir oli valittu 
sen jäseneksi ja  hänen vastuullaan on koko rovastikun-
nan venäläis- ja inkeriläistyö. 
        Kysellessäni, mitä se tarkoittaa, hän vastasi: ”En saa 
siitä palkkaa, mutta vastuuta tulee lisää. Liikkumista vis-
siin tulee enemmän ja Volvo on tarpeellinen.”  Vladimir 
pitää Jumalanpalveluksia eri puolilla Itä-Eestiä, mm. Silla-
mäessä katolisessa kirkossa, johon saimme käydä tutus-
tumassa kirkon papin Grzegorz Senkowskin opastuksella. 
Kirkkoon oli sovittu mm. 9.5. kirkkokonsertti. Myös Orto-
doksien kanssa toimii yhteistyö Eestissä hyvin. 
       Sillamäen Invalidiyhdistys ja sen johtaja Nikolai Dezin 
on hyvin aktiivinen ja toimelias. Nikolai on entinen uimari, 
jolla on useita Eestin mestaruuksia. Häneltä oli talvella 
jouduttu amputoimaan toinen jalka ja hän odotti pian saa-
vansa jalkaproteesin. Hän kiitti aikaisemmin sinne viedys-
tä pyörätuolista, jossa istuen hän ohjaili avustustavaroi-
den kantajia. Yhdistyksen toiminta on hyvin aktiivista ja he 
pitävät mm. lapsille Joulujuhlia, joissa jokainen lapsi saa 
pienen lahjan. Myös niille invalidilapsille, jotka eivät pääse 
mukaan, he vievät lahjan. Eräälle jo vanhemmalle lapsel-
le, joka on kauempana lastenkodissa, johtaja vie oman 
lahjan. Yhdistys toimii jäsenmaksujen varassa, joita melko 
pienillä eläkkeillä elävät ihmiset maksavat. Siksi apu sinne 
on tervetullutta. Ruoka-apukin on tarpeen. Erityisesti he 
toivoivat näkkileipää, koska se säilyy parhaiten.  
    Vladimir Volvoineen, Nikolai Dezin ja Itä-Eestin uskovat 
tarvitsevat rukouksiamme ja monenlaista apua. 
Muistathan heitä. 
         
                                Matkaterveisin Hannu Tuunanen 
 
                               Jutun kuvat Hannu Tuunanen 

Riihimäen Idäntyö on avustanut vuosia myös 

vankeja Maardun avovankilassa, tässä vankila-

pastori Lea Traagel, vankilan auto ja kuljettaja 

Eesti, Sillamäki, vas Invalidiyhdistyksen johtaja 

Nikolai Dezin, pastori Vladimir Batuhtin, Risto 

Jokinen ja Tapani Vanhala 

Hyvät ystävät Riihimäellä 
 

Kiitos paljon siitä hyvästä työstä mitä olette tehnyt jo vuosia 

toisille kansoille, mutta myös veljeskansan Viron kansalle. 

Meille Rakveren Vapaaseurakunnassa on olut siitä iso apu 

talouden puolella. Suurin osin on justi siitä tullut varoja 

saurakunnan talon korjamiseksi. 

Tämän vanhan talon korjauksesta on nyt suuri osuus 

valmiina, mutta ovat jäänet vielä rappuset, vessat ja toiset 

pienemmat tilat lopetettavaksi, myös sähkojutut sekä 

ilmanvaihtolaitteet. 

     Teiltä saatut tavarat ovat myynissä meiden kirpputorilla 

pienella hinnalla sekä ilmaiseksi annetavana. 

Teidän rakkauden lahjanne seurakunnalle on ollut meille 

kun Jumalalta lähetetty rukousvastaus ja ollaan oikein 

kiitollisia nii teille kun Meidän Isälle taivassa. 

     Omalta puolelta olen vastuussa varojen oikeasta käytöstä 

sekä toivon kaiken sen toiminnan kanssa edistää Jumalan 

valtakuntaa seurakuntien yhteisessä toiminnassa Rakveressa.     

       Kiitos oikein paljon!  

                     seurakunnan pastori  Heiki Põldaru 
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Käsityökerho  

pakkaa matkalaukkujaan 
 

    Idäntyön yhteydessä jo toistakymmentä vuotta toimineella 

käsityökerholla ei ole vieläkään ideat loppuneet.  Viime 

vuosina on tehty innolla venäläisille lapsille ja yksinäisille 

miehille joulupaketteihin pantavaa, sukkia, kintaita, pussu-

koita ym saajalleen mukavaa, jota on paketoitu marraskuus-

sa talkoovoimin. 

     Nyt heille on avautunut aivan uusi kanava tutustuessaan 

Jerusalemissa asuvaan Ruth Ben Josefiin. Ruth vetää Israe-

lissa King`s Kids kristittyjen nuorten ryhmiä, mutta myös 

nuortenryhmiä, joissa juutalaiset ja palestiinalaiset toimivat 

yhdessä erilaisten projektien parissa. He käyvät erilaisissa 

laitoksissa, mm vanhainkodeissa vierailuilla ja vievät niihin 

avustuksia. Ruth tukee abortinvastaista järjestöä ”Elämän 

puolesta” ja sen yksinäisiä äitejä ja heidän vauvojansa. Ja 

tietenkin myös sotilaat tarvitsevat villasukkia. 

      Syyriasta paenneita ihmisiä on valtavilla pakolaisleireillä 

ympäröivissä valtioissa todella vaikeissa oloissa. Ruth on 

löytänyt omaksi projektikseen Jordanian puolella asuvat Syy-

rian pakolaiset, joita hän säännöllisesti pyrkii auttamaan. 

     Meidän käsityökerhomme on nyt aivan innoissaan ottanut 

tämän haasteen vastaan. Naiset neulovat, ompelevat ja värk-

käävät kaikkea kaunista ja käytännöllistä omin käsin, mutta 

myös keräävät muilta jääneitä vaatteita, kenkiä, lakanoita ja 

vaikka mitä näille Ruthin avustettaville.  

       Ruth on syntyjään suomalainen ja on hiljattain saanut 

opiskelunsa päätökseen, hän valmistui matkaoppaaksi. Hä-

nellä on tässäkin asiassa oma tavoitteensa. Ilkka Puhakan 

matkaryhmä toi avustustavaraa matkalaukuissa Ruthille Suo-

mesta tullessaan ja sitten katseltiin yhdessä Israelin nähtä-

vyyksiä Ruthin opastuksella. Näin avustustavara kulkee il-

man kustannuksia ja suurta byrokratiaa antajilta tarvitseville.  

       Joka toinen tiistai klo 13-16 nämä naiset, joita on tusinan 

verran, kokoontuvat kankaittensa ja neuleidensa ääreen Kirk-

kopuiston seurakuntakodin alakertaan. Siellä keskustellaan 

saaduista viesteistä ja toiveista ja jaetaan keskenään myös 

omia asioita. Idäntyön varastolle tulee jonkun verran käsityö-

materiaaleja, joita käytetään mielihyvin. Langat ovat melko 

kalliita, mutta esimerkiksi sukkia ei kannata neuloa kuin suk-

kalangoista, vauvanvaatteita vain siihen tarkoitukseen kehite-

tystä, pesunkestävästä langasta. Näitä hyviä lankoja tulee 

lahjoituksena todella vähän. Usein siis joudutaan ostamaan 

materiaalit itse. Kahvittelu ja yhteinen tarjoilu kuuluvat myös 

asiaan Kotona sitten jatketaan käsityötä ja rukousta yhteisten 

asioiden puolesta. 

      Ryhmää vetää Terttu Tonteri yhdessä Raili Ylä-Tuuhosen 

kanssa, molemmat ovat ammattilaisia. Kokoontumispaikkana 

on seurakunnan tilat ja lähetystyön käsityökerhon kanssa on 

suhteet kohdallaan. Sen ompelukoneita ja silitysrautoja saa 

lainata, joten niitä ei tarvitse kuljetella mukana. 

     Kerholainen Aune oli ollut juuri sairaalassa ja ystävät 

häntä auttamassa kotiin palaamisessa. Tällaiseen ryhmään on 

mukava kuulua. Ja vielä mahtuu mukaan! 

      Kukaan ei voi auttaa kaikkia, mutta on todella palkitse-

vaa, kun voi jotakin tehdä yhdenkin ihmisen hädän lieventä-

miseksi.                                            Helena Jokinen 

 

       

      

 

 

Yläkuvissa käsityökerholaiset lajittelevat matkalaukkuihin pakatta-

via avustuksia lennättääkseen ne jälleen jonkun ryhmän mukana 

Jerusalemiin. Mukavalta tuntuu kun vaatetta on kerääntynyt! 

 

Alakuvassa Idäntyön miesten talkooporukkaa hieman likaavam-

missa töissä , mutta mukavaa näyttää silti olevan. 
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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   antinsalo@hotmail.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 alueella. 

Kohteena: Kuntoutuskeskukset, lastenkodit, asunnottomat, 

köyhät, sairaat ja muut avuntarpeessa olevat. 

 

 

Vera lehden toimitus ja kuvat Helena Jokinen, painatus Hen-

gen Uudistus kirkossamme toimistossa Outi Klemola 

KESÄN AINOA  

SAPATTIATERIA PELTOLASSA 
 

17.7.2015  klo 18 alkaen 
 

Puhujina rovasti Heikki Hilvo,  

               Hengen Uudistus kirkossamme  

Abigail ja Markus Rantanen, Jesus for Jews järjestöstä 

 

Aterian hinta 16 € 

Ilmoittaudu viimeistään 15.7. Helenalle 

Pietarin lasten kesäleiri 

Riihimäen idäntyö järjestää tänäkin kesänä leirin Pie-

tarin lastenkotilapsille. Leiri järjestetään  4-10.8. Lei-

rillä tulemme tutustumaan raamattuun, retkeilemään 

luonnossa, harrastamaan erilaista liikuntaa ja myös 

jätämme sijaa ihan vain levolle. 

Voit tulla tukemaan tätä toimintaa aineellisin lahjoi-

tuksin tai halutessasi osallistumalla leirin järjestelyihin 

paikan päällä Hausjärven Peltolassa. Voit olla suoraan 

yhteydessä minuun, niin katsotaan missä voisit olla 

avuksi. Sähköpostiosoitteeni on  

jari-pekka.koppinen@elisanet.fi 

  Suurkiitos ystävät, 

kun kunnioititte Jukan muistoa lämpimin  

ajatuksin ja sanoin, rahalahjoituksin. 

   Lahjoitusten tuotto 26.4. mennessä oli 815 € 

Jukalle niin rakkaalle Riihimäen Idäntyölle. 

 Haluan kiittää ja siunata teitä jokaista. Olen 

saanut paljon rohkaisua ja hyviä sanoja, kiitos! 

Liisa Järvi 

Painavatko sinua huolet, oletko väsynyt? Tökkiikö 

tietokone? 

Onko kaikki vaan yhtä ja samaa? Haluatko elämääsi 

sisältöä?  

Monesti näihin kaikkiin ongelmiin auttaa reipas puu-

hastelu mukavassa porukassa mielekkään päämäärän 

hyväksi. 

Idäntyön talkoolaiseksi sovit sopivasti erilaisiin tehtä-

viin sellaisena kuin olet. Voit olla jauhopeukalo, poro-

peukalo tai vaikka peukalot keskellä kämmentä, ei tar-

vitse olla minkään alan pertti tai expertti.  

Mistään taidoista ei toki ole haittaakaan. 

Ilmoittaudu siis vapaaehtoiseksi Idäntyöhön, vaikka 

Tapanille ja olet tervetullut samanlaisten porukkaan 

silloin, kun sinulle sopii ! 

 

Makasiinista terveisiä:  

Tulkaa käymään! Toivoo Seija ja Lissu 

 


