
 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 
 

KESÄKUU 2014 Vera 
 

Yhdistyksemme muutosten kourissa. 
 

     Tässä kohtaa voisi kirjoittaa yhtä hyvin dramaatti-

semminkin koko idäntyömme mahdollisesta päättymi-

sestä, mutta ehkä kuitenkin tässä vaiheessa riittää ker-

toa, että toimintamme tulee muuttumaan olennaisesti  

entisestään.  

     Kuluneen kevään ja talven aikana on taloudellinen 

tilanteemme päässyt heikkenemään pahasti. Syitä tähän 

on monia. Emme ole saaneet entiseen malliin jäsenmak-

su -ja lahjoitusvaroja, emmekä ole löytäneet taloutta 

kohentavia tapahtumia ja talkoita riittävästi. 

     Tilanteen vakavuutta kuvaa parhaiten se, että emme 

ole kyenneet maksamaan Venäjälle kahden kuukauden 

ajalta Mirotvoretsin ja miestenkodin avustusmaksuja. 

      Tilanteen ratkaisemiseksi olemme päättämässä seu-

raavassa hallituksen kokouksessa leikkauksista. Näillä 

näkymin ainakin yhdistyksen omasta autosta luovutaan. 

Rukoillaan johdatusta päätöksiin. 

        Sitä tulemme myös pohtimaan, mitä toimintamme 

tulisi sisältää jatkossa. Pietarin matkat ovat jääneet mat-

kalaisten osalta hiukan toimettomiksi vankilamatkojen 

päätyttyä ja varmaan siksikään matkamme eivät enää 

kerää osallistujia.  

       Uusi elämä keskuksen ympärillä sentään riittää 

enemmän toimintaa aktiiveille. Lasten ja nuorten leiri-

toiminnan tukeminen Venäjällä ja oman leirimme jär-

jestäminen Suomessa lienevät niin ikään ydintoimin-

taamme jatkossa. 

     Näihin kohteisiin olemmekin tekemässä erityistä ke-

räystä, josta lisää tämän lehden kanssa tulevassa kirjees-

sä. Toivomme tietenkin teiltä työmme ystäviltä muista-

mista asian suhteen, niin taloudellisesti kuin rukouksin-

kin. Määritämme keräyksellä samalla asemaamme tule-

vaisuudessakin. 

               Terv, puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 
 

 

Venäläisten lasten- ja nuortenleiri   

Peltolassa 5.-11.8. 

 Olemme kutsuneet suomalaisten v 1995 perustamista katu-

lastenkodeista Masha ja Nadeshda lapsia vieraiksemme. 

Olemme vierailleet vuosien mittaan näissä kodeissa ja viime 

kesänä lapset leireilivät ensimmäistä kertaa Peltolassa.  

     Toivomme teiltä, rakkaat tukijamme, taloudellista apua 

leirin kuluihin, joita ovat kuljetus bussilla Pietarista ja takai-

sin (1600 €), sekä ruokamenot ja asumiskulut. Kaikki tulkit, 

ohjaajat ja työntekijät työskentelevät ilmaiseksi!  

     Tarvitsemme myös päivittäin autokuljetukset leiriltä ui-

maan ja muualle, yhtenä päivänä ehkä Helsinkiin IRRTV:n 

studioille. Lauantaina 9.8. toivotaan koteja, joissa lapset voi-

sivat vierailla tutustumassa sen perheen harrastuksiin, ruokai-

luun ja normaaliin elämään. Se voi olla laitoksessa kasva-

neelle lapselle hyvä kokemus pitkäksi aikaa.   

   Leirin päätösjuhla on sunnuntaina klo 15, jonne toivotaan 

mahdollisimman paljon yleisöä tutustumaan lapsiin ja kan-

nustamaan heitä eteenpäin elämässä. 
 

Lastenleiri Kupanitsassa 

   Inkeriäinen Kupanitsan seurakunta järjestää lastenleirin  

24.-26.6.,  jonne myös Uusi Elämä keskuksen 6-11 v lapset 

ovat tervetulleet. Hinta 450 ruplaa /lapsi/vrk, kaikki 25 lasta 

maksaa siis n. 700 €, jonka olemme luvanneet kustantaa. 
 

Pakistanin keräys 

Olemme keränneet lämpimiä vaatteita ja kenkiä Pakistaniin, 

toiveena saada ne vietyä sinne ennen seuraavaa talvea. Kon-

tin kuljetus tulee maksamaan n 2500 €, joten pienestä sum-

masta ei ole kysymys. 

  Sabih Ul Masih koordinoi yhdistyksensä puitteissa tätä ke-

räystä. Hän on itse kotoisin alueelta, jonne kerätyt vaatteet 

matkaavat. Sabih on asunut 40 v Suomessa, mutta on perhei-

neen auttanut kotikyläänsä ja lukuisia sukulaisiaan kaikki 

nämä vuodet. Pakistanissa jo kahdeksanvuotias joutuu työ-

hön elättämään perhettään tekemällä tiiliä tms. Koulunkäynti 

köyhissä perheissä on siksi mahdotonta. 

     Sabin omien kokemusten mukaan ilmastonmuutoksen 

seurauksena sää Pakistanissa on kylmennyt, talvi saattaa olla 

yhtä kylmä kuin Suomessa. Mutta koteja ei ole rakennettu 

lämpimiksi kuten meillä, siksi tarvitaan lämpimiä vaateker-

roksia pienten ylle. 

      Meillä on nyt mahdollisuus todelliseen humanitääriseen 

tekoon auttamalla köyhiä lapsia Pakistanissa. Meillä on tässä 

todella luotettava auttaja ja vastaanottajat kohdemaassa. Ru-

koillaan Jumalan tahdon tapahtumista!          HJ 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

 

Jos minun kansani, joka on 

otettu minun nimiini, nöyr-

tyy ja rukoilee ja etsii mi-

nun kasvojani ja kääntyy 

pahoilta teiltään, niin minä 

kuulen taivaassa, annan 

anteeksi sen synnit ja teen 

sen maan jälleen terveek-

si. (2. Aik. 7:14) 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖN VARAINKERUUTA 

KOTIMAASSA 
 

    Palkattuja tai palkkioita nauttivia työntekijöitä ei Idäntyöllä 

ole. Varoja kerätään pääasiassa avustuskohteisiin Venäjälle 

sekä toiminnan vaatimiin kuljetuksiin ja vuokriin. 

   Varojen keruussa ovat avainasemassa lahjoitukset, kolehdit 

ja jäsenmaksut ja siksi keräysluvan poikkeuksellinen viipymi-

nen oli haitallista. Jäsenten omalla talkootyöllä hankitaan toi-

nen puoli varoista. Oma toiminta tulojen kokoamiseksi nousee 

aina vain tärkeämmäksi kun muut tulolähteet kuivuvat.  

   Sinäkin voit osallistua kaikkeen toimintaamme vapaaehtoi-

sena ja käyttää palvelujamme tarvitessasi. 
 

1. Kirpputori Makasiini Kylänraitti 3 

- myyntityötä, lahjoitusten vastaanottoa, tavaroiden lajittelua 

ja pakkaamista. Avoinna arkisin ma-pe klo 12-17.  

2. Erilaisten tapahtumien järjestämistä: -  myyjäiset, kahvi-

tarjoilut kirkossa, soppatykkitarjoilut, Sapattiateriat, vierailu-

jen ja juhlien järjestämistä Peltolassa. Juutalaisleirit siellä, 

kunhan ne ovat ajankohtaisia. 

3. Tarjoamme kuljetus ja muuttopalvelua pakettiautolla sekä 

pienet remontit, siivoukset ja kuolinpesien tyhjennykset hoitu-

vat myös. 

4. Keräämme, puramme ja lajittelemme romuja, kierrätämme 

paperia ja pahvia. 

5. Naisten ja miesten käsityökerhot kokoontuvat talvikau-

della tekemään myytäviä tuotteita ja lahjoja ystäville. Vil-

lasukkia tarvitaan moniin paleleviin jalkoihin ja niiden kutojia 

ei ole koskaan liikaa. 

       Vuoden 2014 alusta lähtien on ollut kirpputorien, kahvira-

hojen, kolehtien, ym, tulojen selvää pudotusta edelliseen vuo-

teen. Huhtikuun Ukrainan uutiset ovat omalta osaltaan aiheut-

taneet vihamielisyyttä venäläisiä kohtaan. Eräät vanhat tuki-

jammekaan eivät siksi halua olla mukana työssämme ja Maka-

siinissa asiakkaat ovat esittäneet myös kielteisiä lausuntojaan. 

    Mutta Jumalan toimeksianto on vielä voimassa.  Siksi halu-

amme edelleen auttaa puutteenalaisia lähimmäisiä naapuri-

maissamme niin kauan kuin se on mahdollista. Suuria muu-

toksia on jo ilmassa ja työmme voi hetkessä muuttua toisenlai-

seksi. Juuri tällaisia aikoja varten– niin saamme uskoa, olem-

me kutsutut.  

    Olemme saaneet monenlaista hyvää osaksemme ilman 

omaa ansiotamme Jumalan armosta, siksi on luonnollista ja-

kaa siitä muillekin. Yhteisessä työssä koemme iloa ja vaivat 

unohtuvat. Auttaessaan muita rikastuu itsekin.                HJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

1. 

3. 

3. 

3. 4. 

3. 



Kevätmatkalla 2014 Uusi Elämä keskukseen 
 

Muistoja Kotlin matkalta 8-10.5.2014. Matka oli meillä jo 

viides yhdessä Tapani Vanhalan kanssa viime syyskuun sa-

donkorjuumatkasta alkaen. 

    Tällä kerralla menimme isommalla autolla ja vahvistetulla 

joukkueella Risto Ropon ystävien Olavi Leskisen ja Martti 

Nykäsen (Nastolasta ja Vääksystä) kanssa. Tutustuminen hei-

hin oli mielenkiintoista - varmaan molemmin puolin. Tapani 

sai kerrankin olla matkustajana ilman tavallisia matkan painei-

ta, tai ainakin ne olivat pienempiä. 

    Risto, Olli ja Martti ovat melko säännöllisesti vierailleet 

Karjalan kannaksella vanhusten ja alkoholistien hoitopaikois-

sa. Yhdessä heidän kanssaan saimme nyt olla pitämässä aamu- 

ja iltahartauksia ja laulaa muutamia lauluja yhdessä kuulijoi-

den kanssa venäjäksi. Iloksemme yleisö osallistui lauluun en-

tistä paremmin. Kaisa ja Leida olivat johtamassa naisten ruko-

ushetkeä, kun Larissa oli myymässä taimia ja kukkia läheises-

sä ostoskeskuksessa. Taimien ja kukkien myynti on sujunut 

hyvin tänä keväänä. Lähiseudun ihmiset käyvät ostamassa 

niitä myös UEK:n portilla olevasta teltasta. Ympäristön ihmi-

set ovat siis alkaneet suhtautua myönteisemmin yhteisön toi-

mintaan, kun aikaisemmin olivat karttaneet heitä. 

    Jännitimme, kuinka Ukrainan kriisi vaikuttaisi tullin toi-

mintaan. Autoja oli tullissa vain vähän, ja pääsimme nopeasti 

jatkamaan matkaa. Ehkä se johtui ”Voitonpäivästä”, jota Ve-

näjällä juhlitaan 2. maailmansodan voiton kunniaksi. Se on 

vapaapäivä venäläisille ja saimmekin nähdä paljon ihmisiä 

juhlimassa matkan varrella varsinkin Pietarin liepeillä. 

    Tulkkina oli jälleen Leida Gomajurova, joka tuli mukaam-

me Volosovosta. Tarkoituksemme oli käydä myös Preop-

rasenkassa, mutta rajaseutulupaa ei jostain syystä ollut myön-

netty. 

   Kotlissa meidät toivotettiin taas lämpimästi tervetulleiksi. 

Vastassa oli vt. johtaja, joka oli parin päivän päästä lähdössä 

takaisin Amerikkaan, jossa Sanzo Svenjatskovski ja Juri Ras-

kov ovat olleet puoli vuotta johtamassa vastaavaa keskusta. 

He ovat palaamassa toukokuun lopulla Venäjälle. 

   Luonto oli täynnä kevään riemua. Lintujen laulukonsertti oli 

todella mahtavaa ihan keskuksen puistikossakin. Metsiköt 

olivat valkoisena ja keltaisena valkovuokoista ja meille vie-

raammista keltavuokoista. 

     Kevättyöt pelloilla ja kasvihuoneissa olivat jo hyvässä 

vauhdissa. Kasvihuoneissa pakattiin kaalin taimia istutusta 

varten ja kaaleja oli istutettu jo avomaalle. Mekin saimme olla 

katselemassa kaalien istutusta pellolla. ”Rukoile ja tee työtä” 

näkyy keskuksen elämässä vahvana. 

    Tapani selvitti Suomesta aikoinaan hankitun perunannosto-

koneen kuljetustelojen mittoja uudelleen, kun vanhaan konee-

seen ei enää saatu ihan samanlaisia. Näin vanha kone saadaan 

vielä toimivaksi perunoiden nostoon syksyllä. 

    Ehkä paras hetki koko matkalla oli, kun lauantaina saimme 

olla mukana tilaisuudessa, kun 4 entistä kuntoutettavaa kertoi-

vat elämästään kuntoutuksen jälkeen. He olivat hyvin tasapai-

noisia ihmisiä nyt. He olivat päässeet elämässä kantamaan 

vastuuta johtotehtäviin saakka, ja kertoivat kuinka tärkeää oli 

oppia UEK:ssa tekemään monenlaista työtä. Samalla he roh-

kaisivat nykyisiä kuntoutettavia tekemään saamiaan tehtäviä 

tunnollisesti. Se oli auttanut heitä kestämään niitä haasteita, 

joihin he joutuivat palattuaan normaalielämään. Kun heidät 

työssään havaittiin ahkeriksi ja luotettaviksi, he saivat parem-

pia tehtäviä ja pääsivät elämässä eteenpäin. Oli myös hienoa 

nähdä se yhteys, joka oli vanhojen uusien asukkaiden välillä. 

He olivat kuin sisaria ja veljiä keskenään. 

   Paluumatkalla saimme käydä myös Kingisepissä. Olimme 

saaneet sinne toimitettavaksi seurakunnalle ruohonleikkurin. 

Saimme olla myös Kupanitsan kirkossa Arvo Survon toimitta-

massa 3-kielisessä (venäjä, suomi ja romanien kieli) jumalan-

palveluksessa, jossa olivat mukana myös nuorten leirin osan-

ottajat ja romaninaisia. Mekin saimme laulaa pari laulua venä-

jäksi. 

   Kiitollisina saimme palata takaisin kotiin. Jumala on pitänyt 

huolta omistaan. Moni niistä, jotka olivat siellä syksyllä, ovat 

lähteneet pois. Saamme siunata heitä elämänsä matkalla, ja 

rukoilla, että voisivat pysyä raittiina ja uskossa, ja löytäisivät 

paikkansa elämässä ja jossain seurakunnassa. 

    Kiitos teille kaikille, jotka muistitte rukouksin meitä tällä-

kin matkalla. Koimme matkan todella siunatuksi ja saimme 

levollisesti tehdä matkaa ja kokea Jumalan hoitoa sen aikana. 

                                Hannu ja Kaisa Tuunanen 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

Tämän sivun kuvat Hannu ja Kaisa Tuunanen 



      Uutisia Mirotvoretsin työstä 

       Tervehdin sinua, lukija, ja kiitän kaikista niistä vuosista, 

jotka olette uskollisesti tukeneet työtämme!  

        Kerron nyt palvelutyöstämme Holmin alueella. Holmin 

alue käsittää lähes 6000 asukasta, joista Holmin kaupungin 

asukkaita on noin 3800. Asutuskeskuksia alueella on lähes 

140. Olemme jo vuosia tehneet työtä täällä ja hedelmää kas-

vaa hitaasti, mutta varmasti. Morhovan kylässä toimiva seura-

kuntamme aikoo nyt avata uuden seurakunnan myös Holmis-

sa. Työ tällä alueella on alkanut jo monia vuosia sitten, mutta 

virallinen seurakunta aloitti toimintansa vuonna 2011, neljä 

vuotta sitten. Alueella on myös kaksi keskusta päihdeongel-

maisille. Oscin kylästä ostettiin vuoden 2013 helmikuussa en-

simmäinen talo, jossa asuu viisi ihmistä, nyt on hankittu sieltä 

myös toinen talo. Heti kun ensimmäinen talo oli hankittu, tuli 

sinne ensimmäisenä asukkaana kadulta Sergei Dimitrejev. Ol-

tuaan kuntoutuksessa keskuksessamme hieman yli puoli vuot-

ta,  hän meni raamattulähetyskouluumme syyskuussa, jossa 

hän opiskeli kolme kuukautta. Harjoittelussa ollessaan hän 

tapasi uskovaisen tytön, ja valmistuttuaan raamattukoulusta 

Sergei lähti Viipuriin, ja solmi siellä avioliiton tämän nuoren 

naisen kanssa. Tällä hetkellä nuoripari asuu Viipurissa, he käy-

vät töissä, opiskelevat ja palvelevat seurakunnassa. Alle puo-

lessatoista vuodessa Sergein elämä muuttui kertakaikkiaan 

toivottomasta kadulla eläjästä uskovaiseksi, perheelliseksi 

mieheksi, joka on täynnä toivoa ja elämäniloa! 

        Keskuksessamme on jatkuvasti kuntoutettavia noin kym-

menen henkilöä. Heille laitetaan asiakirjat kuntoon ja he 

työskentelevät maatöissä. He opiskelevat Jumalan sanaa, 

joka auttaa heitä elämänmuutokseen. Kaikki nämä ihmiset 

ajautuvat keskukseen elämisen ongelmien seurauksena, ja 

kunnia Jumalalle, heidän elämänsä löytävät jälleen tarkoi-

tuksensa!  

    Kiitän teitä kaikkia mukanaolosta tässä työssä, sillä se ei 

ole turhaa, jokainen pelastunut elämä on arvokas! 

                           Pastori Igor Smirnov, Mirotvorets. 
                           Käännös Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄN 2014 TAPAHTUMIA 
 

Pietarilaisten lasten ja nuortenleiri Peltolassa 5.-11.8. 
Leiriläisten  lukumäärästä ei ole varmaa tietoa mutta odotam-
me noin 25 lasta Pietarista. Ohjaajien lapset ja muutama suo-
malainen lapsi nostavat lukumäärää n 10:llä. Lisäksi ohjaajat ja 
henkilökunta. Tulkkeja, keittiöhenkilökuntaa, kuljetusapua ja 
musiikkiohjaaja on vielä etsittävä.  
   Jos haluat tulla mukaan leirin toimintaan, lahjoittajiin ja ru-
koustukeen, olet enemmän kuin tervetullut! 
 

 Leirin juhla Peltolassa 10.8. klo 15 on , jonne kaikki halukkaat 
ovat tervetulleita. 
 

Makasiini on heinäkuun suljettuna. 
Kesäkuussa  lastataan rekkakuorma Viroon, heinäkuussa kont-
ti Pakistaniin, jos Herra suo. Ilmoittaudu Tapanille tai Ristolle! 
 

Matkoja tehdään Venäjälle ja Viroon lähtijöiden mukaan. Ha-
lutessasi mukaan ota yhteyttä Tapaniin tai Helenaan. 
 

Seuraava Sapattiateria on 5.9. Peltolassa klo 18. Puhujaksi tu-
lee Kari O. Niemi ICEJ:stä 
 

Kesäperjantait Peltolassa klo 18, ens. 6.6. Rukoillaan ja laule-
taan yhdessä, kerrotaan Jumalan ihmeellisistä teoista omassa 
elämässä. Peltolaan pääsee helposti Riihimäeltä myös polku-
pyörällä vanhaa Karhintietä, keskustasta tulee n 5 km. 
 
Lisätietoja koko kesän toiminnasta Idäntyön kotisivuilta: 
www.riihimaenidantyo.fi  ja facebookissa 
 
Veran toimitus ja kuvat Helena Jokinen 

LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA 

RIIHIMÄEN  IDÄNTYÖ ry     Y 1877757-1 

Temppelikatu 11 a  4 11100 Riihimäki 

           Oma säästöpankki Riihimäki 426211-233876 

                                              FI 1742621120033876 

           Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050 

           Lahjoitukset viite 5005 

Varasto ja kirpputori Makasiini 

Kylänraitti 3 Riihimäki  

Avoinna ma-pe klo 12-17, heinäkuu suljettu 

                                      

Puheenjohtaja Jari-Pekka Koppinen 0500715908 

                         jari-pekka.koppinen@elisanet.fi       

Sihteeri Helena Jokinen  0503734070  jokisenristo@gmail.com 
Rahast.hoit. Mikko Ilomäki  0409642824 mikko.ilomaki@phnet.fi            

Tapani Vanhala 0400307475 

Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755 

Risto Jokinen 0403527055  jokisenristo@gmail.com 

Minna Huistinoja   minna.huistinoja@saunalahti.fi 

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. 

Lupa myönnetty Venäjällä ja Virossa tapahtuvaan humanitääri-

seen avustustyöhön ja evankeliointiin. 


