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Ps. 121:3-5  

Herra ei anna sinun jalkasi hor-

jua, väsymättä hän varjelee. Ei 

hän väsy, ei hän nuku, hän on 

Israelin turva. Hän on suojaava 

varjo, hän on vartijasi, hän ei 

väisty viereltäsi  

 

 

   RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

 

                   TAMMIKUU 2016 VeraVera  

   LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

                 

                           Hyvät Idäntyön ystävät 

 

Vuoden vaihtuessa luomme katseemme uuteen vuoteen ja mie-

timme mitä se tuo tullessaan. Päättynyt vuosi oli sellaisten mul-

listusten aikaa myös täällä syrjäisessä ja rauhallisessa Suomessa, 

että kukaan ei varmaan vuosi sitten osannut odottaa. Pakolaisten 

maahantulo näyttäisi jatkuvan. Samoin maailmalla kriisit jatku-

vat, lievennystä ei missään näytä tapahtuvan, päin vastoin pitää 

varautua yhä pahempaan. Mitä pieni ihminen voi tässä tilantees-

sa tehdä? Yhä harvempi haluaa nykyään turvautua Jumalaan, 

mutta kyllä se on meille ainoa keino epävarmassa tulevaisuudes-

sa.   

Usko Jeesukseen antaa meille rauhan elämäämme. 

       Menneen vuoden aikana olemme voineet auttaa monia ja 

tuoda paljon iloa ja toivoa synkkiin olosuhteisiin. Voimme kat-

soa kulunutta vuotta tyytyväisenä. Lahjaksi olemme itse saaneet 

niin paljon Jumalan hyvyyttä ja on suuri ilo, että voimme sitä 

myös jakaa toisille! 

      Iloisia asioita vuoden vaihteessa ovat myös uusi sihteerimme 

ja vuoden aikana toimintaan mukaan tulleet uudet aktiiviset jä-

senet. Sihteeriksi olemme saaneet monin tavoin kokeneen veljen 

Kalevi Kortesmaan. Hänellä on kokemusta niin sihteerin kuin 

puheenjohtajankin tehtävistä yhdistyksissä. Lisäksi hän on koke-

nut evankelista, hän on kiertänyt Aunuksen kylissä Karjalassa  

jo 20 vuotta sitten.  

    Uusi hallituksemme jäsen Eila Sääskilahti ottaa vastuulleen 

Makasiinin pyörittämisen helmikuun alusta. Makasiinin päivys-

tyksiä jatketaan samalla joukolla kuin tähänkin asti, mutta Eila 

vastaa kokonaisuudesta. 

 Taloudellisesti olemme vuoden 2015 pärjänneet hyvin siten, 

että olemme pystyneet suorittamaan kaikki yhteistyökump-

paneillemme Pietarissa ja lähialueilla talousarvioon merkityt 

avustussummat. Mutta kädestä suuhun elämme. 

    Hyvät Riihimäen Idäntyön jäsenet ja ystävät, muistakaa meitä 

edelleen rukouksin sekä taloudellisesti, jotta edelleen pystymme 

auttamaan vähäosaisempia lähimmäisiämme niissä kohteissa, 

jotka meille on annettu. 

"Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tah-

toni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää." 

Joh.15:16 

 

                         Puheenjohtaja Tapani Vanhala 
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Lahjaksi olette saaneet 

                     lahjaksi antakaa 
 

Beetlehemin tallin seimeen syntyi  yli 2000 vuotta sitten 

Jeesus-lapsi. Itämaan rikkauksista, kullasta, mirhasta ja 

suitsukkeista, ei lapsi ymmärtänyt. Mutta lapsella oli isä 

ja äiti, jotka pitivät hänestä huolta. Hän sai olla sylissä, 

jossa oli rakkautta. Tänä vuonna 2015 teknologia on 

kehittynyt paljon. Taloissa on lämmitys ja nettiyhteys ja 

2-vuotiaskin käyttää sujuvasti ipadia. Silti mikään ei 

korvaa syliä, katsetta, huolenpitoa ja toista ihmistä. 

 

Tänä päivänä kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä onnekkai-

ta. Kaikki eivät pääse syliin tai saa osakseen hyväksy-

vää katsetta. Rakastava Jumala ei halua, että yksikään 

hänen luomansa ihminen, pieni tai suuri, joutuu elämään 

erossa Hänestä tai toisista ihmisistä. Jumala käyttää 

meitä ihmisiä Hänen käsinään ja jalkoinaan. Voisitko 

sinä antaa halauksen jollekin? Voisitko sinä hymyillä 

hyväksyvästi? Olla lähimmäinen, joka välittää ja joka 

kyselee kuulumisia. ”Kaiken, minkä olette tehneet yh-

delle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette teh-

neet minulle” Matt.25:40 

 

Riihimäen Idäntyö on perustettu vuonna 1992. Yhdistys 

toimii heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi. 

Näitä ovat mm vangit ja katulapset Venäjällä. Kohtei-

den tarpeisiin kerätään humanitääristä apua. Olemme 

saaneet kuluneen vuoden aikana kerätä Ukrainaan kak-

sikin avustuskonttia. Olemme pitäneet kesäleirin Pieta-

rin katulapsille sekä Kotlin narkomaanikeskuksen per-

heille. Peltolassa on järjestetty sapattiaterioita ja rahat 

on kerätty juutalaistyön hyväksi. Paljon on muutakin 

toimintaa, paljon myös avuntarvitsijoita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viime jouluna veimme monta sataa joululahjaa mm Pie-

tarin tyttö– ja poikakoteihin. Tänäkin vuonna on joulu-

villasukkien kutominen jo alkanut. Täytämme sukat lah-

joilla ja viemme avustuskohteisiin ilahduttamaan ja 

osoittamaan, että joku välittää. Ja vaikka kukaan ihmi-

nen ei välittäisi, niin haluamme kertoa, että Jeesus ra-

kastaa! Rakkaus on voima, joka muuttaa ja rakkaus 

myös laittaa liikkeelle. Lahjoja antaessa kerromme sa-

malla ilosanomaa: ”Ei Jeesuskaan tullut palveltavaksi 

vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi mo-

nen edestä.” Mark. 10:45 Niin sinun kuin minunkin. 

 

Matteuksen evankeliumin kertomus pienen pojan eväis-

tä sopii hyvin tähän päivään. Kansa oli nälkäinen. Jee-

sus sanoi heille: ”Ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa 

te heille syödä.” He sanoivat hänelle: ”Meillä ei ole 

täällä muuta, kuin viisi leipää ja kaksi kalaa.” Mutta hän 

sanoi: ”Tuokaa ne tänne minulle.” Ja hän käski kansan 

asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, 

katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät 

opetuslapsillensa ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja 

kaikki söivät ja tulivat ravituiksi.” Matt. 14:16-20 

 

Idäntyön mahdollisuudet jakaa ovat riittäneet jo yli 20 

vuotta. Jos haluat olla mukana antamassa löydät yhteys-

tiedot yhdistyksen nettisivuilta. 

(www.riihimaenidantyo.fi) 

 

Siunattua joulunaikaa lukijoille! 

” Joulu saapuu jokaiselle, lapsille ja aikuisille, sydä-

miimme joulun lahja seimen luona annetaan.” (Jukka 

Salminen) 

 

Heidi Antinsalo 

(julkaistu Riihimäen ev.lut seurakunnan adventtilehdes-

sä 2015.)Kuva Heidi Antinsalo 
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      Paljon iloa joululahjoista! 
 

 Idäntyön pakettitalkoissa valmistettiin  marraskuussa n 

450 joulupakettia Venäjälle. Niitä riitti moneen laitok-

seen ja köyhiin perheisiin: Avoimet sydämet eli Okrit-

nie Sertse, Uusi sato eli Novie Urok ja Mirotvoretsin 

seurakuntien lapset, Pyhän Olgan vammaisten lasten 

sairaala, Morhovan ja lähikylien lapset, monien asunto-

loiden yksinäiset miehet, Uusi Elämä lastenkodin, Na-

deshda ja Mashakotien lapset ja nuoret, Uusi Elämä kes-

kuksen lapset.  

   Kaikissa paketeissa oli jokin neule: sukat, kintaat, 

kaulahuivi tai pipo; suklaata ja makeisia, jokin lelu. 

Asuntoloiden tytöille ja pojille oli lisäksi deodorantti tai 

shampoo. Suuri kiitos kaikille neulojille ja muille lah-

joittajille sekä paketointitalkoolaisille! Jumala vastaa 

rakkauteenne rakkaudellaan. 

    Joulupakettien vienti kohtasi rajalla tullimiesten ta-

holta erilaisia reaktioita. Eräs tullivirkailija katsoi paket-

tikuormaani ja hymyili iloisesti: Ded Marosh on liik-

keellä!  

    Seuraavalla kerralla jouduimme läpivalaisuun ja val-

tavan huutoryöpyn kohteeksi: ”Tämä on Valtakunnan 

raja, tänne ei voi tulla pelleilemään!” Kuljettajamme 

Sasha pyyteli nöyrästi anteeksi ja saimme jatkaa mat-

kaa, mutta seuraavalla kerralla mies lupasi repiä kaikki 

paketit. Pari muuta kertaa paketit menivät ilman suu-

rempaa huomiota. Mutta Uusi Elämä keskuksen joulu-

paketit tullivirkailijat sitten repivätkin vihaisesti palasik-

si.  

   Voi olla siis viimeinen kerta, kun viedään joulupaket-

teja tässä muodossa.                             Helena Jokinen 

 

 

 

Tässä muutama kuva iloisista joululahjojen saajista: 

1-2 kuvissa Uusi Elämä keskuksen lapsia, Valeri Osta-

hin 

3-4. Nadeshdan poikia ja Mashan tyttöjä Rocion järjes-

tämässä juhlassa, Rocio Vilar  

5-6. Novij Urok, seurakunnan joulujuhlassa, Ljuda 

Peshkova. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
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KUORMA  UKRAINAAN 

perille juuri jouluksi! 
 

Saatuaan paperit lopulliseen kuosiinsa, Lasten Lähetystön Suo-

men puheenjohtaja Richard Jyrgen lähetti ne Ukrainaan asian-

omaiseen tulliin ja luvan saimme sitten jo melko nopeasti. Ja en-

nen kuin huomasimmekaan, piti ruveta kyselemään lastaukseen 

talkoolaisia. 14.12. valkeni talkoopäivä, mutta poiketen edeltä il-

moitetusta ajasta, auto tulikin vasta pitkälti iltapäivällä. Hätäisim-

mät olivat ehtineet poistua ja vielä hätäisemmät tulla jo takaisin-

kin. Lastaus sujui ammattimaisesti ja nopeasti. 

     Parin päivän päästä saimme tiedon, että kaikki OK, rekka on 

perillä. Ja sitten kuormaa jo alettiin purkaa Bobrovitsan alueella ja 

jakaa perheisiin. 

   Samaan aikaan Lasten Lähetystö sai rahalahjoituksen, jolla he 

ostivat paikallisista puodeista ruokaa. Osa siitä jaettiin ruokakas-

seina köyhiin perheisiin. Osasta valmistettiin juhla-ateria, jonka 

Kaverikodin väki valmisti. Siitä tuli todellinen joulujuhla. 

 

      Kiitos kaikille teille, jotka olitte toteuttamassa tätä ihmettä! 

Vaatteiden lajittelijat, pakkaajat, kuljettajat, punnitsijat ja kirjaa-

jat, kuorman lastaajat ja sen papereista vastannut Richard! 

    Erikoiskiitos Hanni Hyväriselle, jolta saimme alkuun rohkaisua 

ja käytännön tietoja!                            Helena Jokinen 

 

 

 

Joulutarina – mutta täyttä totta. 
 

Jouluaattona kävimme tiimin kanssa tapaamassa varattomia lapsi-

perheitä, joita autamme Kiovassa.  

    Veimme heille toisenlaisia joululahjoja. Voitko kuvitella, että 

peruna saattaa olla melkein kullan arvoinen. Erään perheen äiti oli 

perunoista tosi iloinen ja kun hän tajusi, että perunoita ja muita 

ruokatavaroita tuli säkeittäin, häneltä pääsi itku.  Kun rahat tuskin 

riittävät perustarpeisiin, säkillinen perunoita on aarre. 

   Kaikki perheet saivat ruokasäkkejä, ja lapsia muistettiin kovilla 

paketeilla. Oli kiva nähdä, millainen riemu pienestä autosta tuli. 

    Hevoskyydillä (poroja täällä ei ole) kiersimme Piskin kylässä. 

Rattaille lastattiin ruokasäkkejä ja lasten lahjapaketteja. 

   Riemusaatto jatkui lähikyliinkin, tosin ei enää hevoskyydillä, 

sillä mukana oli mm. patjoja, vaatteita ja kenkiä, joita oli saatu 

avustuskuormassa Riihimäeltä. 

    Jatkoimme Bobrovitsaan, kuntakeskukseemme. Vierailimme 

pakolaiskeskuksessa, jossa asuu n. 100 Itä-Ukrainan pakolaista, 

joukossa n. 40 lasta. 

      He ovat joutuneet jättämään kotinsa ja tulemaan keskukseen 

tyhjin käsin. Apumme on siis erittäin tervetullutta. Järjestimme 

myös juhlat pakolaiskeskuksessa, söimme ja juttelimme. Iloinen 

laulu ja nauru raikui tässä ankeassa ympäristössä, jossa raskaat 

muistot ja uutiset sodasta ovat edelleen läsnä. 

     Kiitos, että olet ollut mukanamme tänä vuonna. Apusi on ollut 

niin merkityksellistä, että sitä on vaikeaa ilmaista sanoin. Toivo-

tamme oikein hyvää uutta vuotta! 

 

                   Ukrainan ja Suomen tiimi / Boas Adolphi 

  Yläkuvassa lastaamme ukrainalaisen rekan 

kyytiin Peltolan vintiltä avustustavaraa. Tal-

koolaisia oli toistakymmentä ja homma sujui 

vauhdilla.  

    Seuraavassa kuvassa kuormaa jo puretaan 

muutaman päivän kuluttua Bobrovitsassa, Uk-

rainassa.  

   Ensimmäisenä pääsivät Itä-Ukrainasta tul-

leet pakolaiset, evakot, etsimään perheilleen 

sopivia vaatteita. Sitten myös lähikylien köy-

hät perheet saivat lastista osansa.  

    Viereisellä sivulla kuvia juhla-ateriasta ja 

sitten hevoskyydistä, millä jaettiin ruokakas-

seja kyläläisille. 

     Alimpana Oili Räsänen leipoo lasten kans-

sa piparkakkuja koteihin vietäväksi. 

 

Kuvat Lasten lähetystön fb sivuilta, Hannu 

Räsänen 
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    Kalevi Kortesmaa  

Riihimäen Idäntyön sihteeriksi 
 

Riihimäen Idäntyön hallitus on kutsu-

nut sihteerikseen Kalevi Kortesmaan 

vuoden alusta lähtien. 

   Kiitollisena otan viestikapulan vas-

taan tietäen, että haastetta on edessä 

riittämiin. Koska olen uusi riihimäke-

läinen tai oikeastaan vasta muutta-

massa tänne Pohjanmaalta, lienee 

pieni esittely paikallaan. 

    Ikää on kertynyt 68 v. ja olen ollut 

Mirjamin kanssa naimisissa 46 v. 

Kolme lastamme asuvat Lempääläs-

sä, Riihimäellä ja Kirkkonummella. 

Lastenlapsia on kuusi ja aikamme on 

viime päivinä kulunut näitä vunukoi-

ta hoidellessa ja autellessa. Tosin 

vanhin lapsenlapsistamme on jo armeijassa käyden kesällä ali-

upseerikoulun Riihimäellä. Kotikaupunkimme oli Vaasa 40 v, 

mutta lasten perässä tänne teidän seuraanne sitten tultiin. 

    Uskonelämän alkutaipaleita otin 60 –luvulla ja silloin meitä 

nuoria opastettiin marttyyriseurakunnan varalta. Näytti siltä, 

että idän kärsivän seurakunnan ahdistukset ja siunaukset ovat 

pian myös meidän osamme. Elin mukana idäntyössä, vaikka en 

ns. kylmän sodan vuosina rajoja ylittänyt. Syksyllä 1992 olin 

ensimmäisillä avoimilla Idäntyön päivillä Porissa. Maria Kaja-

va esitti siellä kutsun, tulkaa Karjalaan, tulkaa Venäjälle. Meil-

lä on tulkkeja, mutta meillä ei ole julistajia. Ystäväni kanssa 

päätimme lähteä katsomaan tilannetta ja Kyösti Malmin opas-

tuksella menimme Aunukseen. Saimme siellä omat kylät hoi-

dettavaksemme. Aunuksen kylillä pirtit ja kulttuuritalot täyttyi-

vät ja ihmiset jättivät elämänsä Jeesukselle. Se oli suurta herä-

tyksen aikaa. Saimme olla mukana näkemässä, kuinka seura-

kunta syntyi ja kymmenessä vuodessa Aunukseen oli rakennet-

tu komea kirkko, seurakunnan keskeltä oli koulutettu papit, 

nuorisotyöntekijät, pyhäkoulunopettajat ja diakonit. Aunuksen 

seurakunnalla oli onni saada ystäviä eri puolilta Suomea ja tä-

mä yhdessä tekeminen vaikutti omalta osaltaan nopeaan kehi-

tykseen.  

     Uuden ajan myötä kylät alkoivat tyhjentyä kuten täälläkin. 

Vanhat väistyivät ja nyt siellä vaikuttaa uusi sukupolvi. Vielä 

joskus käymme Aunuksen kylillä, vaikka elämä siellä on muut-

tunut paljon hiljaisemmaksi. 

     Riihimäelle tultuamme kiinnitin heti huomioni Idäntyön 

kahvitukseen mm. Hengen uudistuksen talvipäivillä ja vähitel-

len olen saanut tutustua moniin työn ystäviin. Uusi Elämä kes-

kuksessa olen saanut vierailla pari kertaa ja olen hyvin vaikut-

tunut näkemästäni sekä siellä että toiminnasta täällä Riihimäel-

lä.  

     Riihimäen Idäntyö on ehtinyt käsittämättömän moneen 

paikkaan ja toivon ja rukoilen johdatusta tulevalle ajalle, työta-

voille ja kohteille. Helenan jättämää paikkaa en kykene yksin 

täyttämään, vaan siihen tarvitsen tukeanne. Olisiko joukossa 

joku, joka voisi opastaa näissä nykyajan tietotekniikan ihmeis-

sä. Taitoni ovat eläkkeellä ollessa päässeet vähän rapistumaan. 

Kannetaan yhdessä kortemme tähän kekoon, niin kyllä se siitä 

nousee. 

                                                          Kalevi Kortesmaa 
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Riihimäen Idäntyön kädet eivät riitä auttamaan monia-

kaan, mutta onhan meillä nämä ”välikädet”: seurakun-

nat, jotka jatkavat työtä laajemmalle. Niistä ensimmäi-

nen on 2001 perustettu 

Миротвореч, Mirotvorets ( Rauhantuoja) seura-

kunta Pietarissa ja se on ensisijainen yhteistyökump-

panimme.  

Sen pastoreina toimivat Igor Smirnov ja Andrei Muru-

gov, jotka ovat entisiä vankeja ja pitkäaikaisia ystä-

viämme, noin 18 vuoden ajan. 

    Seurakunta toimii monin tavoin auttaen köyhiä ja syr-

jäytyneitä, vankiloissa evankelioidaan, asunnottomille 

on järjestetty useita asuntoloita, pummeja ruokitaan, 

kriisitilanteessa olevia perheitä avustetaan, tehdään va-

rattomille remontteja tai pilkotaan polttopuita. 

    Seurakunta korostaa Jumalan sanan tärkeyttä ja kai-

kille seurakuntaan tuleville annetaan opetuslapseuskou-

lutus ja halukkaat lähetetään Raamattukouluun. 

    Pyhän Olgan sairaala on valtion sosiaalisairaala, jon-

ne tuodaan vanhempiensa hylkäämät lapset. Heitä, sekä 

kuntoutettavia neurologisesti vammaisia pikkulapsia 

Mirotvorets auttaa vierailuillaan kaksi kertaa kuukau-

dessa. 

     Mirotvorets on perustanut myös kolme tytärseura-

kuntaa maaseudulle. Niissä on kunnostettu rakennuksia 

kokoontumistiloiksi, perustettu miehille kuntoutuskote-

ja, autettu asukkaita jokapäiväisissä askareissa ja aloitet-

tu hengellistä opetusta ja jumalanpalveluksia.  

     Morhova lähikylineen Novgorodin alueella on tullut 

yhdistyksellemme hyvin tutuksi vuodesta 1999 tehtyjen 

vierailujen ja ystävyyssuhteiden syntymisen kautta. 

Maaseudulla ei ole tarjolla työtä ja ihmiset elävät siksi 

äärimmäisen köyhissä oloissa. 

Toinen työtoverimme taistelussa pahaa vastaan on 

Новая Жизнь, Uusi Elämä –kristillinen keskus. 

Se on lähellä Kingiseppiä, Viron rajan tuntumassa,  

Idäntyön Evankelioimis- ja avustuskohde. Sen kaksi 

työpistettä Kotlissa ja Preobrasenkassa toimivat auttaen 

narkomaaneja ja alkoholisteja irti päihteistä. Asukkaita 

on n. 200, sekä kuntoutuvia, että työntekijöitä perhei-

neen. 

    Keskuksella on maatila ja sen viljelytoimintaa, sekä 

puutarha, lounaskahvila- ja majoituspalveluja. 

    Raitistumisen onnistumisprosentti on erittäin korkea 

ja keskuksessa tapaa todella iloisia ihmisiä, jotka ovat 

saaneet elämänsä takaisin. 

   Idäntyö hankkii ja toimittaa keskukselle välttämättö-

miä ruoka- ja vaateavustuksia viikoittain Haminaan, jos-

ta keskuksen henkilökunta ne noutaa.  

    Vierailuja keskukseen järjestetään muutaman kerran 

vuodessa mutta useammat käynnit olisivat tavoitteena. 

Evankelistoja tähän kohteeseen tarvitaan! 

 

Virossa on autettu tavaralahjoituksin monia eri seura-

kuntia ja yhdistyksiä vuosien ajan ja yhteistoiminta vain 

laajenee. Huonekalu-, ruoka- ja vaateavustukset ovat 

osuneet lähinnä itäiseen Eestiin, mutta viime aikoina 

yhteistyökumppaniksemme on tullut länsipuolen toimi-

joita Haapsalussa Eesti Toidupank, jonka työntekijä 

Terje Vihur hoitaa mm ruokajakelua 200 köyhään per-

heeseen.  

NÄIDEN KANAVIEN KAUTTA IDÄNTYÖ TOIMII 
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Miesten asuntola Добрий самарян,  

Laupias samarialainen, on ollut Idäntyön tuen kohteena 

eri osoitteissa perustamisestaan v 2000 alkaen.      

   Pastori Andrei ja Ljudmila Peshkov sekä pastori 

Aleksei ja Ljudmila Kazakov toimivat miestenkodin 

opettajina ja vastuuhenkilöinä. Heidän johtamansa seu-

rakunta Новый Урок eli Uusi Sato, on ottanut asunto-

lan toiminnasta täyden vastuun. Asukkaat käyvät juma-

lanpalveluksissa ja saamassa hengellistä opetusta.     

    Kesällä 2013 oli vuokrattu ensi kertaa tilat asunnot-

tomille naisille. Nykyään seurakunnalla on vuokrattuna 

kaksi kerrostaloasuntoa, joissa kummassakin asuu sekä 

miehiä, että naisia. Näin järjestyksenpitoon ja puhtau-

teen liittyvät asiat pysyvät parhaiten kunnossa. Seura-

kunnan vapaaehtoiset huolehtivat aamu- ja iltahartauk-

sista asuntoloissa. Omilleen muuttaneista huolehditaan 

myös. 

 

Masha turvakoti tytöille ja Nadeshda turvakoti po-

jille on Kansan Raamattuseuran tuella aikoinaan perus-

tettu 1994 ja siitä lähtien olemme pitäneet yhteyttä. Ko-

tien lapset ja nuoret ovat tulleet myös rakkaiksi vuosien 

käyntien ja kesän leirien myötä. Mirotvorets seurakun-

nasta käydään evankelioimassa ja aktivoimassa näitä 

lapsia pyynnöstämme. 

    Myös muissa lastenkodeissa on aikaisemmin käyty 

ahkerasti mutta lastenkodeissa käynnit on nyt kielletty 

Venäjällä.  

 

Satunnaisempia avustuskohteita, pieniä ja suurem-

piakin, tulee kohdalle silloin tällöin ja pyrimme autta-

maan niitä lähimmäisiä, jotka tiellemme annetaan ja 

mihin meillä on mahdollisuuksia. Joskus jopa mahdot-

tomat asiat ovat tulleet mahdollisiksi Jumalan armosta. 

Jumala valmistelee usein tietämättämme meille valmii-

ta askeleita, jotka vain sitten otamme kun aika on. 

Helena Jokinen 

 

 

Toimintaa kotimaassa 
Kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 

Myyntityötä, lahjoitusten vastaanottoa, tavaroiden 

lajittelua ja pakkaamista, tule tutustumaan.  

Avoinna arkisin ma-pe klo 12-17 

 

Naisten käsityökerho kokoontuu tekemään käsitöitä 

erilaisiin avustuskohteisiin. Joskus myytäviä tuotteita 

tai lahjoja venäläisille ystäville. 

 

Miehille on tarjolla teknisiä laitteiden tai polkupyörien 

yms. korjaustehtäviä, autojen lastauksia, muuttoja ja 

kuljetuksia. 

 

Evankelioimis ja avustusmatkat Venäjälle ja Viroon. 

Matkoja tehdään Viipuriin, Pietariin, Novgorodin alu-

eelle Morhovaan ja Uusi elämä keskukseen.  

Matkoista ilmoitetaan tiedotuslehti Verassa 

 

Monenlaisten tapahtumien järjestämistä vuoden mit-

taan: myyjäiset, kahvitarjoilut, soppatykki, muutot ja 

kuljetukset, sapattiateriat,  venäläisten ystävien vierai-

lujen järjestäminen Suomessa, lastenleirien erilaiset 

tehtävät,  

 

Jäseneksi pääsee ilmoittamalla yhteystiedot sihteerille 

ja Vera lehti kertoo sitten kuulumiset 

 

Juutalaistyötä ovat Viipurin Lämmin Koti  -

yhdistyksen tukeminen, Peltolan Exoduskoti sekä  

sapattiateriat juutalaistyön ystäville noin viisi kertaa 

vuodessa. Käsityökerholla on myös oma projektinsa 

juutalaistyöhön liittyen. 

 

Idäntyön rukoushetket alkavat jälleen helmikuussa, 

mutta paikka on vielä etsinnässä. Hannu Tuunanen 

koordinoi. 
 

 

Toimiminen yhdessä Idäntyön hyväksi ja sen tulo-

jen kartuttamiseksi on antoisaa ja samalla voimme 

auttaa puutteenalaisia lähimmäisiämme naapuri-

maissamme. 

Tule mukaan! 
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     Riihimäen Idäntyössä tarkastelemme myös alkavaa 

vuotta uusin silmin. Sanotaan, että ei sota yhtä miestä, 

tai naista kaipaa. Mutta meillä tapahtui vuoden vaih-

teessa todella suuri muutos, kun Helena Jokinen jäi 

pois Idäntyön hallituksesta ja muutenkin hyvin ratkai-

sevasti vähensi työpanostaan Idäntyön  tehtävissä. Hän 

on ollut mukana alusta lähtien, runsaat kaksikymmentä 

vuotta. Viimeksi hän toimi myös yhdistyksen sihteeri-

nä. Nyt kun joudumme jakamaan uusille henkilöille 

kaikkia niitä tehtäviä, joista Helena yksin on huolehti-

nut, töihin joutuukin suuri joukko ihmisiä. Yritämme 

muodostaa tiimejä ja työryhmiä hoitamaan eri asioita.  

Nämä järjestelyt ovat vielä kesken. Yli kahdenkymme-

nen vuoden aikana Helena on ollut luomassa kaikkia 

niitä toimintoja, joista Idäntyö nykyään tunnetaan. 

Tällaisia ovat mm yhteydet venäläisiin ystäviimme ja 

yhteistyökumppaneihimme Pietarissa, mm Mirotvorets

- ja Uusi Sato-seurakunnat sekä vankilasta vapautuvien 

miesten asuntola Dobrij Samarjan. Hän on perustanut 

ja kehittänyt Vera-lehtemme nykyiseen muotoonsa, 

Makasiini on Helenan perustama, Sanan ja rukouksen 

iltojen kahvitukset Riihimäen kirkossa hän aloitti Ris-

ton kanssa.  Ja niin edelleen, näitä riittää.  Puhumatta-

kaan siitä, kuinka montaa ihmistä Helena on voinut 

auttaa joko hengellisesti tai materiaalisesti. 

    Haluamme koko nykyinen hallitus kiittää Helenaa 

tästä hänen elämäntyöstään ja esimerkillisestä uhrautu-

vaisuudestaan. Samalla toivomme, että edelleenkin 

voisimme pyytää häneltä neuvoja eri asioissa. Kiitos 

Helena. 

     Hilda Taipaleen kirjeenvaihto vankien ja vapautu-

neiden kanssa on alkanut 1998. Hän on kirjoittanut n 

200-250 kirjettä kuukaudessa ja vastaanottanut saman 

verran. Mutta nyt työ päättyy. Hilda on saanut silmä-

lääkäriltään  vakavan varoituksen ja joutuu supista-

maan vankien kanssa käymäänsä kirjeenvaihtoa, vuo-

den loppuun mennessä päättäen sen kokonaan. Tärkeä 

yhteytemme vankien parissa tehtävään hengelliseen 

työhön katkeaa. 

   Evankelistamme Anneli Helminen on myös päättänyt 

olla enää anomatta uutta viisumia Venäjälle. Monien 

ovien Venäjällä sulkeuduttua ja voimien vähetessä hän  

on ajatellut lopettamisen olevan nyt ajankohtainen. 

Näin  vuonna 1991 alkanut pitkä evankelistan  kutsu-

mustyö Venäjällä päättyy hänen kohdallaan. 

                                           Tapani Vanhala 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry               Y 1877757-1     
 

Mesitie 50, 11100 Riihimäki 

 Oma säästöpankki Riihimäki 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 Kalevi Kortesmaa kalevi.kortesmaa@gmail.com                                             

Rahast.hoit. Mikko Ilomäki 0409642824  

                                              mikko.ilomaki@phnet.fi    

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Aleksandr Kirjunov sasha.kirjunov@gmail.com 

Heidi Antinsalo  heidi.antinsalo@gmail.com  

Risto Jokinen 0403527055  jokisenristo@gmail.com  

Mikko Krohn  0407492594 mikko.krohn@gmail.com 

Hannu Tuunanen 0403503243 hannu.tuunanen@luukku.com 

Eila Sääskilahti eila.saaskilahti@hyvinkaa.fi 

              

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 

 

Hengen uudistuksen  

Talvikonferenssi  
15.-17.1.2016 Riihimäellä 

Keskuskirkko ja seurakuntakoti 

VAPAUTETTUJA! 
Olympiaurheilija Mika Poutala  

talvikonferenssissa 15.-17.1.2016 
 

lisätietoja www.hengenuudistus.fi 

Idäntyön ruokahuolto Talvipäivillä kaipaa tal-

koolaisia eri tehtäviin. Ilmoittaudu Tapanille! 

  SAPATTITERIA 

Peltolassa 5.2. klo 18 

Puhujana Gunnar Weckström Karjaalta 

Musiikkia Outi Lyytikäinen 

Aterian hinta 16 € 

Ilmoittaudu viim. 2.2. Helena 0503734070 

http://www.hengenuudistus.fi

