
 
Riihimäen Idäntyö

on syntynyt yli kymmenen vuotta sitten 
toimimaan Venäjän köyhien auttamiseksi, 
lähinnä Pietarin alueella. Aloimme silloin 
kerätä vaatteita ja muita tarvikkeita 
katulapsille, vangeille ja heidän perheilleen, 
sekä lastenkoteihin. Yhä edelleen työmme 
kohteet ovat samat. Käymme eri ryhmin 3-4 
kertaa kuukaudessa avustuskuorminemme 
Venäjällä, lähinnä Pietarin alueella. 
Vankiloissa pidämme myös 
evankelioimiskokouksia ja niissä on tällä 
hetkellä voimakasta herätystä.
     Näiden kohteiden lisäksi meille on 
avautunut hyvin tärkeä työmuoto. Heti alusta 
asti ymmärsimme, että ei riitä, että vanki tulee 
uskoon. Tarvitaan konkreettisia toimia hänen 
avukseen, koska venäläinen yhteiskunta 
asettaa kovia velvoitteita vapautuvalle 
vangille, ja on lähes mahdotonta saada 
asuntoa ja työtä. 
     Tutustuimme v -95 Igor Smirnoviin 
Metallostroin vankilassa. Vankilan jälkeen 
hän meni raamattukouluun, työskenteli 
pastorina ja kävi meidän ryhmiemme kanssa 
vankiloissa. Hän oli saanut jo vankilassa, 
tullessaan uskoon, sydämelleen kutsun auttaa 
vapautuneita, ja aloimme tehdä hänen 
kanssaan yhteistyötä. Tämän työn tuloksena 
vuodesta -01 on  toiminut 8-15 hengen 
kuntoutuskoti vapautuneille miehille, joilla ei 
ole kotia. Tämä asuntola on toiminut meidän 
antamamme taloudellisen tuen varassa. 
    Igorin ympärille on muodostunut työryhmä, 
joka on nyt perustanut yhdistyksen. Siihen 
kuuluu muutamia entisiä vankeja ja muita 
uskovia, jotka toimivat työmme varsinaisina 
tekijöinä Pietarissa. Tämän vuoden alusta he 
ovat etsineet paikkaa, jossa he voisivat auttaa 
muitakin kriisitilanteessa olevia ihmisiä, 
katulapsia, huumenuoria, köyhiä perheitä. 
Alusta asti Idäntyössä täällä Riihimäellä on 

ollut mukana innokkaita vapaaehtoisia 
auttajia, ja ydinjoukko on pysynyt samana 
lähes alusta asti. Työtä johtaa Idäntyön 
hallitus, jonka jäseninä ovat riihimäkeläiset 
Liisa ja Jukka Järvi, Raija ja Jorma Holmroos, 
Meri Puikkonen, Raija Vesala, sekä Helena ja 
Risto Jokinen, Helena nyt puheenjohtajana.
    Keräämme varoja pääasiallisesti omalla 
työllämme: kirpputori, myyjäiset, talkootyöt 

ym. Osan tuloistamme saamme kolehteina, 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA

Riihimäen Idäntyön kuulumisia helmikuu 2004

LÄHDE PIETARIIN!

     Maaliskuun 26 -28 pv. on halukkailla 
tilaisuus lähteä matkalle  Pietariin 16 
hengen bussilla.
  Matkan tarkoituksena on tutustua 
Pietarin kulttuuriin ja nähtävyyksiin, 
sekä tavallisten ihmisten arkeen idän 
suurkaupungissa. 
   Alustavan suunnitelman mukaan 
teemme kiertoajelun kaupungilla, 
käymme Iisakin kirkossa, Venäläisessä 
Museossa ja Pienen Operettiteatterin 
näytännössä, sekä Kansan 
Raamattuseuran katulapsityön 
turvakodissa ja perheissä.  
   Hotellina on upea tsaarinaikainen 
vierastalo Snamenka Pietarhovissa, 
kahden hengen huoneet, puolihoito.
   Hinta on viisumeineen, ilman 
pääsymaksuja 170 € 
    Sitovat ilmoittautumiset Helena 
Jokiselle 0503734070 helmikuun 27 pv. 
mennessä.



kannattajiemme jäsenmaksuina ja 
lahjoituksina. 
                                             HJ
 Riihimäen Idäntyö ry
Vuoden 2003 toimintakertomus

1. Työntekijät  
-  vapaaehtoisia työntekijöitä vuoden mittaan n. 60 
erilaisissa tehtävissä. 
-  työharjoittelussa varastossa ollut puolen vuoden 
jaksoja 5 henkilöä työvoimatoimistosta. 
-  tavaraa on haettu varastoon Helsingin 
Emmauksista ja muista kohteista viikoittain.
-  Neljä vakituista omaa avustus- ja 
evankeliointiryhmää käynyt Venäjällä kukin noin 
kerran kuukaudessa.
-  Riihimäen seurakunnan taloustoimisto on 
huolehtinut tilien hoidosta ja -tarkastuksesta.

2. Tuen kohteet  
-  Igor Smirnovin työtä vapautuneiden parissa 
tuettu ensin 150 € / kk, ja toukokuusta hänen 
jouduttuaan jättämään papin paikan, 350 € 
henkilökohtaisena avustuksena.
- Ulitsa Padvoiskava 50 sijaitseva tukikoti 
"Ylösnousemus ja Elämä" tuettu maksamalla 
vuokra ja ruokarahaa, yht. 500 € / kk ja 
Samohvalovin tukikotia tuettu 200 € / kk, 
kesäkuukausina 400 €/ kk. Molempiin on viety 
rakennusmateriaaleja, tarvikkeita  ja ruokaa 
lokakuuhun asti, jolloin kodit siirtyivät venäläisen 
organisaation haltuun.
- Maksettu tulkeille ja muille avustajille 
avustuksia yhteensä 170-240 € / kk
-  Joillekin vapautuneille vangeille maksettu 
hammashoito, joillekin hankittu silmälasit ym.
-  Tuettu Kansan Raamattuseuran katulapsityötä 
viemällä tavaraa päivätoimintakeskukseen ja 
poikakotiin.
- Viety apua moniin vaikeassa tilanteessa oleviin 
perheisiin

3. Vankilamatkat:  
 Käyty eri ryhmin eri vankiloissa, kussakin n. 
kerran /kk.
-  Merin ryhmä: Metallostroi  ja Gasan 
vankisairaala
-  Jorman ryhmä: Sablino, Arsenalnaja, Tihvin, 
kaksi kertaa Fornosova 3 ja Fornosova 4. 
-  Arjan ryhmä: Arsenalnaja ja Lebedeva. 
-  Vankilamatkoja yhteensä n. 45, eri vankiloissa 
käyntejä n 70. Vankilakäynneillä on: julistettu 

evankeliumia, tuettu vankiloiden protestanttisia 
uskovia ja heidän seurakuntatoimintaansa, viety 
kirjallisuutta, annettu vapautuville ja 
puutteenalaisille vangeille vaateapua, hoidettu 
kirjeenvaihtoa, muistettu syntymäpäiviänsä 
viettäviä lahjoin, hoidettu yhteyksiä omaisiin, 
avustettu vankiloiden sairasosastoja.

4. Muut matkat  
-  Kingisepin huumevieroituskodissa käyty kaksi 
kertaa.
-  Lomonosovin ja Tambasovan lastenkodeissa 
käyty
-  Pietarin äitien turvakotiin viety vaatteita.
-  Sosnovy Borin mielisairaalassa käyty neljä 
kertaa vieden vaatteita ja ruokaa.
-  Volhovissa käyty kerran viemässä 
humanitääristä apua.
-  Rossinan lastenleirillä.
-  Petroskoissa kaksi kertaa tubisairaalassa ja 
lastenkodissa ja perheissä
-  Vologdan alueen Seksnan, Saaren ja Vologdan 
vankiloissa käyty kerran.
-  Padvoiskavan asuntolaan viety 
rakennusmateriaaleja, ovia, ikkunoita, kaakeleita, 
laastia, maaleja sekä vaatteita ja ruokaa 1-3 
kertaa / kk. Samohvalovissa käyty kaksi kertaa.

- Yhdessä seurakunnan lähetystyöryhmän ja 
Finkeriprojektin kanssa tehty bussimatka Pietariin 
21-24.8. Matkailu- ja kulttuurinähtävyyksien 
lisäksi omia tutustumiskohteitamme matkalla 
olivat Pietarin Lastensuojeluyhdistyksen tyttökoti, 
Padvoiskavan asuntola ja kaksi perhettä.

-  Omien tavarankuljetustemme lisäksi tavaraa on 
vienyt Venäjälle omin autoin venäläiset 
avustusjärjestöt Pietarista, Sosnovy Borista ja 
Viipurista, yht. n. 750 kuutiota, sekä neljä 
kuljetusta Viroon n.  40 kuutiota, sekä Valko-
Venäjälle kaksi kuormaa, yht. n. 160 kuutiota. 

5. Varainhankinta  
-  kirpputoritoiminta on ollut pääasiallisin 
tulonlähde. Torikadun Kirppiksellä Sirkka 
Pietiläinen on vastannut avustajineen pöydästä 
190 ja Kaija Rantalainen 1.5 asti ja siitä eteenpäin 
Taimi Pavlova avustajineen pöydästä 300. 
-  Juppalan kirpputorilla piti Liisa Järvi noin puoli 
vuotta pöytää.
-  kahvilatoimintaa Ristin illoissa, ensin n. kerran 
kuukaudessa, mutta syksystä asti joka toinen 
perjantai; myyjäisiä, syntymäpäivät, palveluja 



seurakunnalle ym toimintaa tulojen 
hankkimiseksi.
-  kolehteja on kerätty kaksi kertaa Keskuskirkon 
jumalanpalveluksissa, kerran iltakirkossa ja kerran 
rukousillassa.
-  Turun Emmaus on lahjoittanut rahaa lääkkeisiin 
Metallostroin vankilan tubiosastolle kuukausittain, 
ja muitakin rahalahjoituksia on saatu lääkkeisiin.
-  lahjoituksia ja jäsenmaksuja saatu yksityisiltä 
lahjoittajilta.

6. Työtilat  
-  Sepänkatu 5 on vuokrattu 90 neliötä varastotilaa 
Teollisuuskylä Oy  430 € / kk, lisäksi sähkö- ja 
kaukolämpökulut.
-  Pietarissa Grasdanskij Prospekt 125 / 20 on 
vuokrattu 3h + keittiön asunto 300 € / kk 
matkalaisten yöpymisiä varten.
-  rajalta Venäjän puolella on vuokrattuna yhdessä 
kotkalaisten kanssa varastotilaa 200 € / vuosi

7. Tapahtumat kotimaassa:  
-  joka kuukauden 3. sunnuntai on pidetty 
Idäntyön rukouskokous klo 19 Kirkkopuistossa
- Työtä suunnittelevan ja asioista päättävän 
työryhmän kokouksia on ollut 12 kertaa. 
-  Kevätkokous 16.3. Mukana n. 30 henkeä, 
syyskokous 8.10, jolloin perustettiin yhdistys 
Riihimäen Idäntyö. 
-  Idäntyön Joululounas oli 1.1.03 klo 13 
Temppelikadun neuvotteluhuoneessa ja 
auditoriossa katselimme Terho Pelkosen diakuvia 
matkoilta.
-  Seurakunnan Lähetysilta Idäntyön merkeissä oli 
12.02.Sielläkin oli Terho Pelkosen diakuvia.
-  Kirkkokahvit 2.3 Idäntyön hyväksi Helena 
Jokisen syntymäpäivän merkeissä
-  Raija ja Jorma Holmroos perheineen esiintyivät 
TV2:lla ohjelmasarjassa "Kesäparatiisi" 28.06. Se 
oli myös hyvää mainosta Idäntyöstämme.
-  Saatiin kesäkuussa suuri kirjalahjoitus, n. neljä 
pakettiautollista venäjänkielistä, hengellistä 
kirjallisuutta.
 -  Idäntyön työntekijöiden ja ystävien 
virkistyspäivää on vietetty Hirvijärvellä 31.8 
Mukana oli noin 40 henkeä, seurakunnan 
lähetystyö tarjosi päivän.
- Osallistuttu seurakunnan myyjäisiin 12.4 ja 
13.12 leivonnaisin.
-  Lisa Illarionova, Oleg Datsenko ja Aleksandr 
Kolobov olivat mansikoita poimimassa, heidän 
välimajoituksestaan ja huollostaan huolehdittiin.

-  Denis Uhtomskij ja Valentina Sherbakova ovat 
olleet myös vierailemassa.
-  Osallistuttu kierrätyskeskuksen tapahtumiin 
kolme kertaa. 
-  Pietarinmatkan 21-24.8 muistelot olivat 10.9. 
Matkalta saimme uusia ystäviä työlle ja 
aputyövoimaa kirppikselle.
-   Pidettiin kuusi askarteluiltaa ja kaksi kertaa 
joulupakettitalkoot syyskaudella.
-  Helena Jokinen osallistui Itä-Suomen AMK:n 
järjestämälle Venäjä-osaajat kurssille Mikkelissä 
16-17.10 
-  Jukka Järvi osallistui 3-5.11 Pietarissa 
ulkoministeriön järjestämälle Interreg kurssille 
EU:n lähialuerahoituksesta.
-  15.11 avattiin yhdessä Villa Inkerin kanssa 
joulumyymälä: "Hyvän mielen tori" Majakan 
kiinteistössä. Siellä myytiin omia ja tukijoidemme 
askartelutöitä ja Venäjän vankien tekemiä 
puutöitä ym. Vuokrapöydissä oli 11 muuta 
tavaran toimittajaa. Tori toimi vapaaehtoisvoimin 
jouluun asti.
-  Saatu vuoden aikana vaate-, kenkä-, ruoka- ja 
paperilahjoituksia monelta taholta. 

8.  Tiedotus  
-  kerran kuukaudessa on ilmestynyt Helena 
Jokisen kokoama nelisivuinen  Vera, jota jaettu 
Rukousilloissa ja varastossa kävijöille, 
kappalemäärä 300 kpl /kk
-  Idäntyön kotisivuja osoitteessa 
http://idantyo.cjb.net on hoitanut Annukka 
Holmroos.

9. Kannatusrengas  
-  loppuvuonna renkaaseen kuului 143 jäsentä
-  jäsenille on kuukausittain postitettu Vera-lehti.
-  jäsenmaksu oli 20 € (ed. vuonna 17 € )

Riihimäellä 19.01.04 Helena Jokinen

Jumalalla on teille annettavana 
runsaasti kaikkia lahjoja, niin että 
teillä on aina kaikki mitä tarvitsette 
ja voitte tehdä runsaasti kaikkea 
hyvää.
                           2. Kor.9:8

http://idantyo.cjb.net/


Riihimäen Idäntyö
Koivukatu 21,    11710  Riihimäki

Keräystili:  
Rengon Säästöpankki 426211-233876
jäsenmaksut  viite  5050
lahjoitukset  viite  5040

Varasto Sepänkatu 5      puh.  0504925287
Avoinna arkisin klo 9-15
Muina aikoina sopimuksen mukaan

Vastuuhenkilöt:
puheenjohtaja
Helena Jokinen / 0503734070
e-mail: risto@jokinen.com
 
sihteeri:
Jukka Järvi / 0503828008
e-mail: jjukka@dlc.fi
 
Holmroos Jorma /  0400433819
Holmroos Raija / 0407177058 
Jokinen Risto / 0503520105
Järvi Liisa / 0503405106
Puikkonen Meri / 0503669492
Vesala Raija / 0407771239

 Varaston kulmilta

    Idäntyön varastomme toimii edelleen 
täydellä teholla Riihimäellä, Sepänkatu 5. 
      Meillä on ollut vakituisia työntekijöitä 
niin hyvin, että olemme voineet pitää jo 
pidemmän aikaa varastoa avoinna joka 
arkipäivä klo 9-15. Lahjoittajat lähiseuduilta 
tuovat tavaraa meille sinne suoraan päivittäin, 
mutta suurimman osan vaatteista haemme 
kuitenkin pakettiautoilla kauempaa.
    Varastolla on nyt myös puhelin, jonne voi 
soittaa, jos on kysyttävää vastaanotettavasta 
tavarasta. Numero on: 0504925287
     Klo 15 jälkeen kyselyihin vastataan 
yhteystiedoissa näkyvissä Risto Jokisen tai 
Jorma Holmroosin numeroissa, samoin heidän 
kanssaan voi sopia tavaran vastaanotosta tai 
hakemisesta muinakin aikoina, jos 
aukioloaika ei sovi.
    Isompia eriä tavaraa haetaan lähiseuduilta 
mieluimmin arkipäivinä.
    Ja jos sinulla on sukulaisia tai ystäviä 
Venäjällä, olet tervetullut hakemaan tavaraa 
heille varastostamme! Soita vain ensin, ja sovi 
asiasta.     

Tervehdimme teitä, rakkaat ystävät!

   Haluamme tänään kertoa teille, että olemme 
perustaneet yhdistyksen "Tie vapaaseen elämään". 
Se on perustettu tekemään työtä vankien ja 
vankilasta vapautuneiden, sekä heidän 
perheidensä auttamiseksi.
Aikaisemmin toimimme nimellä "Ylösnousemus 
ja Elämä", ja saimme palvella jo 2,5 vuotta tässä 
työssä. Olemme nähneet, kuinka monet entiset 
vangit nykyisin elävät normaalia elämää.
  Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu viisi entistä 
Metallostroin vankia, joiden yhteinen tuomio olisi 
melkein 45 vuotta. Nyt he ovat vapaita ihmisiä ja 
elävät normaalisti yhteiskunnassa ja palvelevat 
auttaakseen vankeja ja vankilasta vapautuneita.
   Noin 50 ihmistä on tämän ajan kuluessa 
aloittanut uuden elämän Jumalan kanssa ilman 
rikoksia, he elävät vapaudessa, käyvät työssä, ovat 
saaneet asiakirjansa kuntoon, perustavat perheitä. 
Näin tapahtuu, vaikka tilastojen mukaan 80 % 
vangeista palaa takaisin syytettyjen penkille.
   On ollut ongelmiakin. Eivät kaikki, jotka olivat 
työmme piirissä, ole täydellisesti muuttuneet. 
Kuitenkin niiden takia, jotka muuttuivat, kannatti 
tehdä työtä. Me voimme ainoastaan auttaa ihmistä 
itseään käymään tämän muutoksen läpi, mutta 
hänen itse tulee valita se tie. Kun ihminen tajuaa, 
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että on kriittisessä tilassa ja tarvitsee apua, 
tuemme häntä mahdollisuuksiemme mukaan 
neuvoilla ja käytännössä.
  Niin usein vankeustuomion kärsimisen aikana 
koko ihmisen elämä tuhoutuu: perheet hajoavat, 
ystävät jättävät, menetetään asunto ja dokumentit, 
elämän tarkoitus katoaa.  Vapauduttuaan ihminen 
tarvitsee näitä kaikkia. Hänelle tulee kysymys, 
mitä tehdä, mistä aloittaa, kun mitään ei ole.
   Juuri silloin hän tarvitsee uskovia ystäviä, jotka 
seisovat rinnalla vaikealla hetkellä ja näyttävät 
esimerkillään, että tästä voi selvitä. Taakkojen alla 
ei tarvitse palata entiselle tielle.
   Vuoden ensimmäisinä päivinä saimme olla 
suomalaisten lähetystyöntekijöiden kanssa 
monissa Pietarin vankiloissa kertomassa 
evankeliumia. Ilman suomalaisia emme 
vankiloihin pääse, ja olemme heille kiitollisia 
tästä mahdollisuudesta palvella vankeja.
   Uskomme, että vuonna 2004 me yhdessä teidän 
kanssanne voimme auttaa vielä monia ihmisiä, ja 
niin vähentää rikollisuutta kaupungissamme ja 
entiset rikolliset aloittavat rehellisen, kunnollisen 
elämän. Iloitsemme tästä yhteistyöstä kanssanne! 
             Teidän veljenne Herrassa  Igor Smirnov
                St.Peterburg , puh. 3437420


