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                     Puheenjohtajan palstaPuheenjohtajan palstaPuheenjohtajan palsta   

 
KÄRSIVÄLLISYYTTÄ! 

Vieläkään emme päässeet vankiloihin, vaikka niin jo 

uskoimme! Paperien palautus monine uusine tarken-

nusvaatimuksineen oli kova isku meille, jotka odotim-

me jo ensi kuussa pääsevämme näkemään vankiystä-

viämme Venäjällä.  Sen lisäksi uskoamme koetellaan 

talousvaikeuksiemme vuoksi. Kannatusjäseniä pitäisi 

saada paljon lisää, jotta rahamme riittäisivät. Vetoan-

kin nyt teihin kaikkiin jäseniimme: ylimääräistä kan-

natusta jäsenmaksun lisäksi saa laittaa Idäntyön tilille!  

Jäsenhankintaa voisi jokainen oikein tietoisesti tehdä 

omassa lähipiirissään.  Valitettavasti ilman rahaa em-

me mekään selviä, vaikka monta viime tingassa saatua 

rahalahjaihmettä onkin tapahtunut! 

Kun Herra on antanut sydämellemme työn vankien 

hyväksi, emme voi siitä luopua. Mutta keinot, kohteet 

ja tavat tehdä tätä työtä vaihtelevat ja välillä joudumme 

vain odottamaan.  Se tuntuu tuskalliselta myös siksi, 

koska tiedämme, kuinka meitä kaivataan ja kuinka 

kurjissa olosuhteissa vangit elävät. Nyt tarvitaan ruko-

usta!  Nyt tarvitaan työtä sen eteen, että voisimme jat-

kaa vaikeuksista huolimatta! 

”Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, si-

nun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaan, ethän 

anna vihollisilleni sitä riemua, että he voittavat minut!  

Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apua-

si.” (Ps.25:2-3) 

 

Tapaamisiin kevätkokouksessa 3.4.!   

 

Soili Juntumaa, puheenjohtaja 

 

 

 

Matkalla Pietarissa 18.Matkalla Pietarissa 18.Matkalla Pietarissa 18.---20.3.20.3.20.3. 
    Perjantaina aamulla Venäjän puolelle saapuessam-

me saimme kuulla, että kuljettajamme Sashan lä-

hisukulainen Novgorodin alueella oli kuollut ja 

näimme, että hänellä oli surua. Sasha oli yhteydessä 

sukulaisiinsa ja halusi tietenkin päästä lähtemään 

tapaamaan heitä. Hilda ja Sasha lähtivät siis Zims-

kiin autollamme tuliaisten kera. 

      Me muut, Kira, Mailis, Vihtori ja Helena, jäim-

me seikkailemaan Pietarin metrolla.  

      Matkalla kävimme tapamme mukaan miesten 

asuntolassa ja Masha-kodissa. Molemmissa paikois-

sa saimme sydämen kyllyydestä laulaa ja ylistää Ju-

malaa. Vihtori on opetellut laulamaan venäjäksi ja 

hänen soittimensa vivahteikkaat, upeat äänet veivät 

meidät kaikki mukanaan.  

     Pääosan lauantaita vietimme kuitenkin ”kolmen 

kultaisen poikamme”, Igorin, Andrein ja Viktorin 

kanssa. Nämä pojat olemme tunteneet jo Metallo-

stroin vankilasta asti. On todella ihanaa nähdä, kuin-

ka Jumala on tehnyt suuria heidän  elämässään. He 

ja heidän perheensä ovat meille niin rakkaita!  

    Olimme ensin Igorin perheen vieraana, kun pasto-

ri Igorilla oli sielunhoitopäivystys kotonaan. Aiottu 

pariminuuttinen venähti kahdeksi tunniksi ja tuli kii-

re lähteä. Andrein ja Marinan luo lounaalle, kuten 

olimme sopineet. Marina olikin jälleen laittanut to-

della herkullisen, korealaisen aterian! Pikkupojat 

Pjotr ja Andrei ovat iloisia velikultia ja vielä saimme 

nähdä päiväuniltaan heränneen Nikitan, 1v3 kk, kun 

Viktor ja Natasha tulivat hänen kanssaan meitä ta-

paamaan. Keskustelimme venäjäksi, suomeksi ja 

englanniksi ja ymmärrettiinkin toisiamme. 

    Illalla Sasha ja Hilda palasivat pitkältä matkal-

taan. Heillä oli ollut loistava tilaisuus tavata ja evan-

kelioida Sashan sukulaisia.                          HJ  
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Aikaisempina vuosina Idäntyöllä oli tarjota monen-

laista vapaaehtoistyötä halukkaille. Isossa varastossa 

riitti puuhaa ja työlle löytyi tekijöitä. Vaatteiden la-

jittelua, kierrätystä, pussien kokoamista erilaisille 

vastaanottajille, kirpputoritavaran kunnostusta ja 

hinnoittelua, monenlaista korjaustyötä, siivousta ja 

järjestelyä, autokuormien purkamista ja lastaamista, 

kuljettamista, säkkien pinoamista ja siirtelyä. Varas-

totyön lisäksi vapaaehtoisia on tarvittu rahojen an-

saitsemistarkoituksessa tehtyjen monenlaisten tarjoi-

lujen järjestämisessä, rakennusten purkutyössä, kor-

jaus– ja maalausurakoissa ja niin edelleen.  

       Jos ennen purettiin ja lastattiin vaatteita noin 

pakettiautollinen päivässä, eli siis n.50 säkkiä, niin 

tänään  sama määrä viikon- kahden aikana. Tavaraa 

otetaan vastaan vähemmän,  koska kuljetus Venäjäl-

le on vaikeaa. Nämä säkilliset kuljetetaan ja lajitel-

laan kuten aiemminkin, mutta nyt vähemmällä väel-

lä.  

   Kirpputorimyyntiä on edelleen, mutta sen tulos on 

riippuvainen myytävän tavaran laadusta ja määrästä. 

Myynnistä saatava tulo on kuitenkin edelleen mer-

kittävä.  

   Hallituksen yhdeksän jäsenen, varsinkin puheen-

johtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin työ, on myös 

merkittävää vapaaehtoistyötä. Samoin myös tilintar-

kastajien lyhyt, mutta sitä työllisempi osuus vuoden 

kierrossa. Käsityökerhon ideat ja työ ovat kantaneet 

myös satoa, erikoismainintana yllätyspaketti! 

   Hilda tekee valtavaa työtä kirjoittaessaan kirjeitä 

vangeille ympäri Venäjää. Hän vastaanottaa ja lähet-

tää noin 200 kirjettä kuukaudessa. Se tarkoittaa mo-

nien tuntien työtä joka päivä. 

      Lähes vuosittain Idäntyöllä on ollut jokin suu-

rempi hanke, esim. Sanan Suvipäivien kahvitus, 

HU:n Kesäpäivien ruokailu ja kahvitus, syntymäpäi-

vät, tms. Nämä tempaukset ovat aikanaan kohenta-

neet kassaamme huomattavasti. Toivoisimme voi-

vamme jatkossakin saada tällaisen tehtävän, että ta-

loutemme tasapainottuisi. Vapaaehtoisia tekijöitä 

työn suorittamiseen kyllä löytyy, uskon niin.  

     Matkoille tarvitsemme edelleenkin kuljettajia, 

matkan rahoittajia, avustustavaran pakkaajia, ystä-

vyyssuhteiden ylläpitäjiä ja erityisesti tulkkeja. 

     Evankeliointi on tärkein työmuoto, kun matkaam-

me Venäjälle. Olemme Jeesuksen lähettiläitä niin 

kotikäynneillä, lastenkodeissa, vankiloissa. Monen-

laisia lahjoja tarvitaan. Yhä enemmän onkin kiinni-

tettävä huomiota siihen, että teemme työtä täydellä 

sydämellä.                                                   HJ 

 

Idäntyön Käsityökerho kokoontuu joka toi-

nen tiistai ( parill. viikolla) Keltaisella talolla 

klo 14-16 
       

   Hillitty puheensorina ja iloisesti kilahtelevien suk-

kapuikkojen ääni täyttävät Keltaisen talon takahuo-

neen. Idäntyön käsityökerholaiset ovat kokoontuneet 

talkoisiin. Tällä kertaa neulotaan villasukkia, jotka 

Helena toimittaa tarvitseville. 

       Vasta Riihimäelle muuttaneena tutkin harrastus-

mahdollisuuksia, näin ilmoituksen Idäntyön käsityö-

kerhosta. Hiukan varautuneena saavuin ensimmäi-

seen tapaamiseen. Lämmin tunnelma ja ystävälliset 

ihmiset saivat minut heittämään ennakkoasenteet 

nurkkaan. Jäin innolla odottamaan seuraavaa ko-

koontumista. 

       Nyt muutaman vuoden mukana olleena tiedän, 

että tällainen vapaaehtoistyö täyttää asettamani ta-

voitteet. Saan tehdä työtä käsilläni mukavassa seu-

rassa. Työn tulokset ovat hyödyksi ja iloksi lähim-

mäisilleni. Koska lapset ovat erityisen lähellä sydän-

täni, on tärkeätä tietää avun menevän varmasti peril-

le. Idäntyön ahkerat lähetit toimittavat lähetykset 

suorastaan kädestä käteen apua tarvitseville lasten-

kotilapsille. Kaikki lapset ovat arvokkaita, sillä heis-

sä on tulevaisuus. 

       Kerhossa olen saanut tutustua ihmisiin, jotka 

aikaansa ja vaivaansa säästämättä tekevät pyyteetön-

tä työtä vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten 

hyväksi. Tärkeä osa työstä on tukea ihmisiä, jotka 

etsivät elämälleen hengellistä perustaa. Pidän myös 

kerhon vapaamuotoisuudesta. Läsnäololista tai muu 

kontrolli ei rasita kokoontumista. Sen sijaan keskus-

telemme mielenkiintoisista aiheista ja kuuntelemme 

toistemme matkakertomuksia milloin Israelista, mil-

loin Venäjältä tai Amerikasta. 

        Olen mukana myös kaupungin ylläpitämän Vir-

sun vapaaehtoisryhmässä. Nämä erilaiset vapaaeh-

toistyön muodot luku- ja jumppapiireineen tukevat ja 

täydentävät toisiaan. Auttajia ja toimijoita ei kos-

kaan ole liikaa, päinvastoin, tekijöistä on usein pu-

laa. Pienten toimijoiden taloudelliset mahdollisuudet 

ovat vähäiset, mutta pienet ryhmät pystyvät toimi-

maan joustavasti ja voivat vastata nopeasti yllättäen 

ilmenevään avun tarpeeseen. 

        Lähipiirissäni on useita yli 90-vuotiaita. Meidän 

omaisten myötätuntoiset ajatukset, eivät edes ruko-

ukset, riitä vanhustemme tarpeisiin. Tarvitaan paljon 

konkreettista apua ja läsnäoloa. Tällainen vapaaeh-

toistyö on mieluisa ”velvollisuus”, kun on saanut 

jäädä eläkkeelle kohtuullisen terveenä ja perheen  

Miksi teen vapaaehtoistyötä ?Miksi teen vapaaehtoistyötä ?Miksi teen vapaaehtoistyötä ?   



 

ympäröimänä. Nyt riittää voimia yksin olevien autta-

miseen. On syytä muistaa, että palvelutaloissa ja 

muissa laitoksissa on suurta yksinäisyyttä. 

Olen kiitollinen, että Idäntyön kautta pääsin mukaan 

palkitsevaan, virkistävään ja hyvää mieltä tuottavaan 

toimintaan. 

                         Kaija Niikko 

 

 

 

      Tapasin Terttu Tonterin Kuopiossa kurssilla v. 

2007. Yhteinen usko yhdisti jo siellä. Hän kertoi mi-

nulle Riihimäen Idäntyöstä, myös käsityöpiiristä 

Keltaisella Talolla. Kiinnostukseni heräsi heti. 

Aloin epäsäännöllisesti käydä tiistain kokoontumi-

sissa. Etupäässä olen kulkenut junalla, kun omaa au-

toa en enää omista. Oli ilo kokea se halu auttaa ihmi-

siä, joilla on aineellisesti ja hengellisesti niukkaa. 

Työtä tehdään ahkerasti rukouksen taustavoimin. 

Monenlaisten ideoiden olen nähnyt toteutuvan. Ja 

näin on voitu kerätä varoja kuljetuskustannuksiin ja 

avustuslähetyksiin Pietarin alueelle "Tehkää työtä 

niin kuin Herralle", toteutuu Idäntyön kautta itänaa-

purimme vähäosaisia auttaen monin eri tavoin. 

       Pidin kirpputoripöytää Lempäälässä Riihimäen 

Idäntyön hyväksi, mm. löylypussit teki kauppansa. 

      Sain puolestani Tertun innostumaan vapaaehtois-

työstä Israelin armeijan puolustusvoimissa.. Sar El 

järjestön kautta olimme Tel Avivin alueella 3 viik-

koa eräässä tukikohdassa, jossa etupäässä siivosim-

me varastoja. Kokemus sinänsä, mielenkiintoistakin. 

Vapaa- aikana kiersimme Israelin maata, sen asuk-

kaita siunaten, niin kuin Sana kehottaa meitä teke-

mään. 

     Nyt odotan, että pääsisin ensimmäisen kerran 

käymään Pietarin alueella jossain kohteessa. Viisumi 

on hankkeilla.  

     Odotan myös, että tapaan Murugovin perheen. 

Ennen kaikkea Marinan, johon ystävystyin heti ensi 

tapaamisella. Marina toivookin, että kävisimme heil-

lä ennen kuin kolmas lapsi syntyy kesäkuussa. Säh-

köpostia vaihdamme usein, kertoen kuulumisiamme. 

"Rukoile ja työtä tee", laulaja laulaa. 

             

 Idäntyön ja Israel terveisin  

        Riitta Aitomaa 

Andrei ja Marina Murugov toimivat myös Mirotvorets seura-

kunnassa.  Tässä ovat pojat Pjotr 2 v. ja Andrei 5,5 v.  

Igor Smirnov ja hänen vaimonsa Irina ja seurakuntansa Mirot-

vorets ovat yhteistyökumppaneitamme vähäosaisten parissa 

Pietarissa. Heidän perheessään on kolme lasta Mihail 9 v,  

Maria 7 v, ja Pavel nyt 4,5 v.  

Käsityökerhon osanottajia tiistaina 22.3. Villasuk-

kia paleleviin jalkoihin syntyy vauhdilla.  



 

 

       

 Kirjanpitotyön 1.vuoden vaikutelmat: 

Riihimäen idäntyön kirjanpitovastuu siirtyi vuoden 

2010 alusta minulle. Hommassa on ollut opettelemista 

jo siitäkin syystä, etten aiemmin juurikaan ole tutustu-

nut kirjanpitotöihin, vaikka olenkin yrittäjä. Tilikartat 

ovatkin kuitenkin alkaneet käydä tutuiksi pikkuhiljaa, 

vaikka hiukan sekaantumista yhä sattuu eri kirjausmo-

menttien kanssa. Onneksi sain edelliseltä kirjanpitäjäl-

tä Mikko Ilomäeltä hyvää ohjausta työhön ja vanhoja 

tilikirjoja malliksi. 

          Kirjanpitotyö kuin mikä tahansa muukin työ, 

vaatii tietysti tarmoa, ahkeraa paneutumista asiaan ja 

tässä on ollut ainakin aluksi itsellä hiukan vaikeuksia. 

Ei vain millään tuntunut saavan kansioita auki. Kun 

sitten on päässyt tiliotteita eteenpäin jonkin matkaa, 

alkaa tämä työ jo tuntua ihan mukavalta, kiinnostaval-

ta ja tavoitteelliselta. Pidän aika paljon luvuista ja las-

kemisestakin ja niitähän kirjanpitotyössä saa tehdä. 

Olen saanut huomata, että myös tarkkuus ja kohtalai-

nen päättelykyky on hyödyksi kirjanpidon kirjauksis-

sa ainakin näin alkuun, kun asiat ei ole ihan selviä. 

Tähän kaikkeen voi onneksi rukoilla apua Taivaan 

Isältä ja olenkin varma, etteivät kirjanpitoasiat olisi 

onnistuneet näinkään hyvin ensimmäiseltä vuodelta 

ilman sitä. 

     Luvuistamme: 

       Yhdistyksemme jäsenmäärää ei ihan tarkkaan 

saa selville, koska jäsenmaksuiksi voinee tulkita 

usein myös jäsenmaksun ylittävät lahjoitukset varsi-

naista jäsenmaksua maksamattomilta ja toisaalta 

tuen yhteisöjen ja yritysten kautta. Laskeskelin hiu-

kan yhteen varsinaisia jäsenmaksuja ja lahjoituksia 

yksityisiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä, tulkiten yhtei-

söt yhdeksi jäseneksi, päätyen siihen, että jäsenmää-

rämme viime vuonna oli n. 96. Eli kun hiukan rek-

rytoisimme vielä, niin saamme sata täyteen tänä 

vuonna. Kuitenkin voimme olla ihan tyytyväisiä sii-

hen, että meillä ei ole ainakaan jäsenkatoa, vaan jä-

senmaksujen määrä on kasvanut muutamalla kym-

pillä viime vuodesta ( 2009 1775 euroa, 2010 1845 

euroa ). 

      Yhdistyksen tulos oli viime vuodelta hiukan 

miinusmerkkinen ( n. 1500 euroa).  Tulos ei varsi-

naisesti aiheuta toimenpiteitä, vaan tasaa edellisen 

vuoden ylijäämää. Mutta tilanne pitäisi saada kui-

tenkin korjattua jatkossa tulopuolta kasvattamalla. 

Hinnoilla on taipumus nousta ja avustustarpeen kas-

vaa.  

   On hyvä miettiä uusia luovia keinoja tulonhankin-

nan kasvattamiseksi. Ovatko ne sitten jonkinlaisia 

 

   

 myyjäistapahtumia, talkootempauksia, konsertti, vai 

uusia menekkituotteita Keltaisen talon tai kirpparin 

myyntiin, niitä on kaikilla jäsenillämme vapaus poh-

tia.  

    Kulupuolella mm. Idäntyön käyttöönottama uusi 

pikkubussi on tuonut lisää yllättäviäkin menoja, mutta 

toisaalta onneksi olemme saaneet lahjoituksia lisää 

näitä kuluja peittämään.  

 

Siunausta alkaneeseen vuoteen 

toivottaen 

rahastonhoitaja Jari-Pekka 

Koppinen 

    

Riihimäen idäntyö ry           Y 1877757-1 

Koivukatu 21, 11710 Riihimäki 

 

Keräyslupa  POHADno2010/935 

Voimassa 18.3.2010-31.12.2011 

Rengon Säästöpankki 426211-233876 

Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

Lahjoitukset viite 5005 

 

Puh.johtaja Soili Juntumaa 0505525529 

               soili.juntumaa@evl.fi 

Sihteeri  Tapani Vanhala 0400307475 

                tapani.vanhala@kolumbus.fi 

Rah.hoit. Jari-Pekka Koppinen  0500715908 

Pirkko Arola  0405601374 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Kira Salminen 

Heli Virtanen 0415164944 

Risto Jokinen 0403527055 

Helena Jokinen 0503734070 herijok@elisanet.fi 

 

Kotisivut www.riihimaenidantyo.fi 

Kirjanpitäjän nurkkausKirjanpitäjän nurkkausKirjanpitäjän nurkkaus 

mailto:soili.juntumaa@evl.fi
mailto:tapani.vanhala@kolumbus.fi

